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BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional Pasal 15 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (2) mengamanatkan
bahwa

setiap

kementerian/lembaga

wajib

menyusun

Rencana

Strategis

Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi
antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta menjamin
tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan
berkelanjutan. Renstra–KL merupakan dokumen perencanaan jangka menengah (5
tahun) Kementerian/Lembaga yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan,
program, dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi K/L, yang
disusun dengan menyesuaikan kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJM Nasional) dan bersifat indikatif.
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2015 tanggal 27 Maret 2015
tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019 Diktum
KEEMPAT menyatakan bahwa seluruh unit Eselon I, Eselon II, Instansi Vertikal, dan
Unit Pelaksana Teknis/UPT di lingkungan Kementerian Keuangan wajib menyusun
rencana strategis (Renstra). Sebagai salah satu unit Eselon I di lingkungan
Kementerian Keuangan, Badan Kebijakan Fiskal menyusun Renstra Tahun 2015-2019
dengan berpedoman pada Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2015–2019.
Fungsi Renstra adalah, Pertama, merupakan integrasi antara keahlian sumber
daya manusia dan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan organisasi sesuai
dengan kemampuan organisasi. Kedua, memberikan arah dan tujuan organisasi.
Ketiga, sebagai akuntabilitas dan bukti transparansi kepada publik dari lembaga
pemerintah dan kementerian dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional dan
memberikan pelayanan kepada publik, dan Keempat, evaluasi kinerja yang dilakukan
untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan berdasarkan rencana
strategis, yang akan digunakan untuk merumuskan kembali tujuan dan sasaran
organisasi jika diperlukan.
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1.2 Kondisi Umum
1.2.1 Kebijakan Ekonomi Makro
Proyeksi Asumsi dan Analisis Ekonomi Makro
Salah satu portofolio penting dari Kementerian Keuangan adalah penyusunan
Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (APBN) sebagai perangkat implementasi
program-program

pembangunan.

Postur

APBN

memuat

gambaran

sumber

pendanaan dan alokasi belanja serta strategi pembiayaan yang digunakan dalam
pelaksanaan kegiatan pembangunan selama satu tahun. Di awal penyusunannya,
kerangka awal perkiraan dan strategi belanja disusun berdasarkan asumsi-asumsi
dan proyeksi variable-variabel ekonomi makro yang akan mempengaruhi besaranbesaran penerimaan dan alokasi belanja. Peran Badan Kebijakan Fiskal (BKF),
khususnya Pusat Kebijakan Ekonomi Makro (PKEM) adalah terkait dengan
penyusunan perkiraan dan analisa terhadap variabel-variabel asumsi dasar ekonomi
makro, yang pada saat ini terdiri dari: (i) laju pertumbuhan ekonomi, (ii) laju inflasi,
(iii) rata rata nilai tukar, (iv) rata-rata suku bunga SPN 3 bulan, (iv) rata rata harga
minyak, (v) lifting minyak mentah, dan (vi) lifting gas bumi.
Dalam pelaksanaan tugasnya, BKF akan melakukan perkiraan terhadap
besaran-besaran asumsi makro tersebut sebagai landasan awal gambaran postur
APBN. Di samping itu, dilakukan pula analisis terhadap dampak strategi kebijakan
pembangunan terhadap besaran asumsi dimaksud. Kombinasi kegiatan ini akan
menjadi landasan awal dalam perkiraan postur APBN yang disampaikan dalam
dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF)
serta dokumen Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (NK dan RAPBN).
Dalam perjalanan waktu tahun fiskal, PKEM juga terus melakukan monitoring
dan analisa terhadap perkembangan asumsi-asumsi dasar ekonomi makro untuk
mengupdate outlook perkiraan realisasi asumsi-asumsi tersebut di akhir tahun. Hal
tersebut ditujukan untuk perhitungan realisasi APBN di akhir tahun dibandingkan
rancangan awal sebagai landasan pertimbangan strategi dan kebijakan yang perlu
dilakukan dalam proses manajemen kebijakan fiskal. Di samping itu, proses
monitoring dan analisis tersebut juga digunakan untuk melihat berbagai risiko dan
3

tantangan terhadap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dan stabilitas
ekonomi. Dengan hasil analisis dan simulasi maka dapat disusun rekomendasirekomendasi alternatif kebijakan yang dibutuhkan.
Hasil monitoring dan analisis terhadap realisasi asumsi makro dan update
proyeksi ke depan kembali digunakan sebagai landasan bagi penyusunan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (RAPBNP) yang umumnya
diajukan pada tengah periode tahun fiskal berjalan. RAPBNP tersebut dilakukan
untuk lebih menyesuaikan strategi pencapaian sasaran pembangunan dengan
perkembangan kondisi yang terjadi.
Koordinasi Pemantauan dan Pengendalian Inflasi
Inflasi merupakan salah satu asumsi makro utama dalam penyusunan APBN.
Di samping itu, inflasi juga berperan menjaga tingkat kemiskinan dan pertumbuhan
konsumsi rumah tangga yang merupakan komponen terbesar Produk Domestik
Bruto (PDB). Pelaksanaan koordinasi pemantauan dan pengendalian inflasi telah
diamanatkan kepada Pemerintah dan Bank Indonesia berdasarkan Undang-Undang
No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang No. 6 tahun 2009
tentang Bank Indonesia, untuk menjaga stabilitas harga. Oleh karena itu pemantauan
dan pengendalian inflasi menjadi penting, khususnya bagi Kementerian Keuangan
dan Pemerintah pada umumnya.
Tujuan jangka pendek dari aktivitas ini adalah mengantisipasi gejolak dan
sentimen negatif harga komoditas yang terdapat di pasar. Sementara dalam jangka
menengah dan panjang, aktivitas ini bertujuan mencapai inflasi yang sesuai target,
rendah dan stabil untuk memperkuat sendi perekonomian baik dari sisi fundamental
maupun pengelolaan fiskal, serta konvergen untuk menjaga daya saing Indonesia di
antara negara tetangga dalam kawasan. Dalam rangka mencapai hal tersebut,
diperlukan koordinasi yang baik antara otoritas moneter dan fiskal. Selanjutnya,
koordinasi tersebut kemudian diperluas ke level yang lebih besar cakupannya yaitu
daerah. Oleh karena itu, isu penguatan kelembagaan baik lintas kementerian, lembaga
negara, Badan Usaha Milik Negara, dan Pemerintahan mempunyai peranan yang
sangat vital.
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Selama ini koordinasi pemantauan yang pada gilirannya bertujuan
mengendalikan laju inflasi, telah membantu Pemerintah menjaga inflasi tetap berada
pada level satu digit sejak tahun 2009. Ke depannya koordinasi ini akan lebih
diperlukan seiring dengan pelaksanaan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) pada
tahun 2016. Hal ini mengingat persaingan yang semakin ketat dengan adanya
integrasi ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Dalam hal ini, competition risk akan
muncul dengan banyaknya barang impor yang akan mengalir dalam jumlah banyak
ke Indonesia yang akan mengancam industri lokal dalam bersaing dengan produkproduk luar negeri yang jauh lebih berkualitas.
Investor Relation Unit
Selain melakukan tugas-tugas terkait analisa ekonomi makro, PKEM juga turut
aktif bersama instansi lain pada kegiatan pengelolaan stabilitas pasar keuangan,
khususnya pasar surat berharga. Kegiatan ini secara khusus tercermin pada perannya
sebagai Focal point investor relation unit (IRU) untuk Kementerian Keuangan.
Pelaksanaan kegiatan tersebut diterjemahkan pada upaya untuk menjalin komunikasi
dengan para pelaku pasar keuangan dan pasar modal mengenai kondisi
perekonomian terkini, kebijakan-kebijakan pemerintah, serta isu-isu lain yang
mempengaruhi perilaku dan sentimen di pasar keuangan, khususnya pasar modal.
Tujuan aktivitas-aktivitas ini diarahkan sebagai upaya mengatasi dan
mengantisipasi gejolak dan sentimen negatif di pasar modal dalam upaya menjaga
stabilitas ekonomi dan memberikan kepastian yang lebih baik bagi investor. Secara
khusus, aktivitas IRU juga ditujukan untuk mencapai peningkatan peringkat kredit
(credit rating) iklim investasi di Indonesia di mata internasional. Peningkatan
peringkat kredit Indonesia dapat menjadi insentif bagi upaya menarik investor asing
dan domestik untuk melakukan investasi di dalam negeri yang pada gilirannya akan
memberikan dampak positif pada peningkatan pertumbuhan ekonomi, perluasan
kesempatan kerja, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan minat
investor asing juga akan memberikan dampak positif bagi perangkat surat-surat
berharga pemerintah sehingga imbal hasil (yield) yang harus dibayar oleh
pemerintah akan lebih rendah. Kondisi ini tentu merupakan dampak positif bagi
kegiatan pembiayaan anggaran dan pengelolaan fiskal.
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Forum Ekonom Regional
Kegiatan lain yang cukup penting terkait dengan pengelolaan kebijakan
ekonomi makro dan fiskal adalah penyelenggaraan forum ekonomi regional. Dalam
kegiatan ini, BKF (diwakili oleh PKEM) bekerjasama dengan beberapa unit eselon I
kementerian keuangan lain, mengkoordinir forum kegiatan ekonom-ekonom di
berbagai daerah dalam hal sosialisasi kondisi perekonomian terkini dan kebijakan
fiskal ke berbagai stakeholder di masing-masing propinsi. Kegiatan tersebut
diarahkan untuk mendukung efektivitas dan keberhasilan suatu kebijakan fiskal dan
pembangunan, serta mengembangkan kapasitas daerah dalam pengelolaan fiskal dan
pembangunan ekonomi, khususnya bagi perwakilan-perwakilan kementerian
keuangan di daerah.
Di samping itu, forum tersebut ditujukan untuk menghimpun masukanmasukan dan informasi dari masing-masing daerah dalam penyusunan kebijakan
pembangunan serta program perbaikan dan perlindungan kesejahteraan masyarakat.
Dengan demikian, diharapkan strategi dan kegiatan pembangunan lebih dapat
disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing sehingga lebih dapat memberikan
daya dorong yang lebih besar, lebih tepat sasaran, mampu memberikan dampak
nyata bagi perbaikan dan keseimbangan kesejahteraan, serta mampu memberikan
kontribusi positif bagi upaya menjaga stabilitas ekonomi.
Koordinasi dalam Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan
Mekanisme koordinasi dalam rangka menjaga dan menangani stabilitas sistem
keuangan secara terpadu, efisien, dan efektif menjadi semakin penting setelah
munculnya krisis keuangan global pada awal tahun 2008. Pengalaman tersebut
mendorong suatu kesadaran bahwa kewaspadaan dan kesiapan yang lebih baik
dalam menghadapi krisis sistem keuangan di masa mendatang mutlak diperlukan.
Implementasi dari kewaspadaan dan kesiapan tersebut dapat dilakukan melalui
koordinasi antar lembaga/otoritas di dalam sistem keuangan Indonesia dalam suatu
forum sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011
tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK) bahwa Forum Koordinasi Stabilitas Sistem
Keuangan (FKSSK) dibentuk dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan (SSK).
Dalam hal ini, koordinasi dilakukan dalam rangka menjaga dan menangani SSK secara
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terpadu, efisien, dan efektif. Koordinasi tersebut antara lain meliputi pemantauan
terhadap kondisi SSK, memberikan rekomendasi kebijakan yang perlu diambil
sekaligus

menetapkan

tindakan

yang

perlu

dilakukan

dalam

menghadapi

permasalahan di dalam sistem keuangan dan kondisi SSK tidak normal.
Kajian dan Koordinasi Peningkatan Peran Pasar Keuangan Bagi Pembiayaan
Pembangunan dan Stabilitas Perekonomian
Selain kegiatan-kegiatan tersebut di atas, kajian peningkatan peran pasar
keuangan juga penting bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kebijakan Fiskal
dalam mendukung pencapaian target pembangunan serta stabilitas ekonomi makro
dalam jangka menengah. Dalam rangka pembangunan, kajian pendalaman pasar
keuangan (financial deepening) untuk merumuskan alternatif-alternatif pembiayaan
yang efisien dan efektif, dengan memaksimalkan jenis pembiayaan yang sudah ada
serta dengan inovasi, termasuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan lembaga
keuangan baik bank maupun non-bank untuk membiayai kebutuhan investasi dalam
rangka mencapai target pertumbuhan perekonomian yang tinggi dalam jangka waktu
5 tahun ke depan.
Kajian di tingkat nasional ini diselenggarakan melalui kerjasama dengan
institusi terkait lainnya, baik di lingkungan Kementerian Keuangan, yang melibatkan
Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) maupun di tingkat
nasional dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan melalui suatu wadah
forum koordinasi. Dengan forum koordinasi ini, diharapkan dapat dirumuskan
rekomendasi-rekomendasi penting untuk meningkatkan peran pasar keuangan bagi
pembiayaan pembangunan.

Kegiatan
Dalam mendukung pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut, PKEM melakukan beberapa
kegiatan dan program kerja, antara lain:
a.

Penyusunan dan pengembangan model-model ekonomi dan perangkat analisis
untuk melakukan proyeksi besaran asumsi di akhir tahun. Kegiatan-kegiatan ini
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juga meliputi proses pengumpulan data, updating model dalam rangka
memperkuat akurasi proyeksi ke depan.
b.

Pengumpulan data dan informasi dan monitoring terhadap perkembangan
ekonomi dan pasar yang diperkirakan berdampak pada stabilitas ekonomi dan
pencapaian sasaran pembangunan.

c.

Penggunaan perangkat-perangkat statistik dan ekonometrik untuk melakukan
simulasi dan analisis dampak kebijakan terhadap sasaran-sasaran pembangunan
dan analisa makro.

d.

Koordinasi kebijakan dan informasi antar instansi.

e.

Kegiatan-kegiatan

forum

diskusi,

seminar,

workshop,

pelatihan

untuk

memperkuat analisis kondisi ekonomi dan dampak kebijakan baik dalam jangka
pendek maupun menengah.
f.

Sosialisasi kebijakan dan kondisi perekonomian ke berbagai kalangan, seperti
dunia usaha, investor, sivitas akademika, dan masyarakat umum dengan tujuan
meningkatkan pemahaman dan menghindari gejolak berlebihan terhadap
stabilitas ekonomi.

g.

Penyusunan rekomendasi kebijakan terkait stabilisasi harga pangan, paket
kebijakan energi dan pengendalian dampak inflasi, penerbitan publikasi inflasi
secara bulanan, penetapan sasaran inflasi, dan penguatan kapasitas sumber daya
manusia dalam rangka koordinasi pengendalian inflasi.

h.

Memimpin proses penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan UndangUndang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang tentang Bank Indonesia (RUU BI)
oleh Pemerintah.

i.

Terlibat aktif dalam diskusi di tingkat nasional dalam rangka pengembangan
pasar keuangan melalui Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui
Pasar Keuangan dengan target rekomendasi utama penyusunan Roadmap
Nasional Pengembangan Pasar Keuangan bagi Pembiayaan Pembangunan.

j.

Memimpin proses penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang surplus
dan tingkat likuiditas Lembaga Penjamin Simpanan (RPP LPS).

k.

Terlibat aktif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan melalui Forum
Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan (FKSSK).
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Review terhadap Kegiatan dan Tantangan (2010-2014)
Tabel Asumsi Dasar Ekonomi Makro APBN, APBNP dan Realisasi
Uraian
Pertumbuhan Ekonomi (%)
Inflasi (%)
Nilai Tukar (Rp/US$)
Suku Bunga SPN (d/h SBI) 3 Bulan (%)
Harga Minyak ICP (US$/barel)
Lifting Minyak (ribu barel/hari)
Lifting gas (ribu barel/ hari setara minyak)

2010
2011
2012
2013
2014
APBN APBN P Realisasi APBN APBN P Realisasi APBN APBN P Realisasi APBN APBN P Realisasi APBN APBN P Realisasi
5.5
5.8
6.4
6.4
6.5
6.2
6.7
6.5
6.0
6.8
6.3
5.6
6.0
6.0
5.0
5.0
5.3
7.0
5.3
5.7
3.8
5.3
6.8
4.3
4.9
7.2
8.4
5.5
5.3
8.4
10000 9200 9087 9250 8700 8779 8800 9000 9384 9300 9600 10452 10500 11600 11878
6.5
6.5
6.6
6.5
5.6
4.8
6.0
5.0
3.2
5.0
5.0
4.5
5.5
6.0
5.8
65
80
79.4
80
95 111.6 90
105 112.7 100
108 105.7 105
105
97
965
965
954
970
945
898
950
930
860
900
840
825
870
818
798
1360 1240 1215 1240 1224 1222

Dalam pelaksanaan kegiatan proyeksi selama periode tahun 2010 hingga
2014, memang diakui masih terdapat kelemahan dalam hal akurasi angka proyeksi
asumsi dan realisasi di akhir tahun. Bahkan untuk beberapa angka asumsi terjadi
peningkatan deviasi dalam beberapa tahun terakhir. Dalam kaitan ini, terdapat
beberapa permasalahan yang menjadi tantangan bagi kegiatan proyeksi angka
asumsi tersebut.
1. Semenjak krisis global tahun 2009, perekonomian dunia memasuki periode yang
penuh gejolak dan ketidakpastian. Berbagai ekspektasi pemulihan ekonomi di
banyak negara yang diperkirakan oleh banyak lembaga dunia, ternyata belum
menunjukkan harapan. Bahkan pada periode 2012 telah muncul krisis baru di
kawasan Eropa. Kondisi tersebut membawa beberapa implikasi, antara lain:
a.

Angka asumsi merupakan kesepakatan antara pemerintah dan DPR yang
tidak hanya didasarkan pada proyeksi baseline berdasarkan perangkat
statistika dan ekonometrika, tetapi juga proses politik.

b.

Banyak perubahan dan dinamika di luar kendali yang tidak diperkirakan
terjadi pada saat kesepakatan asumsi telah ditetapkan, diantaranya
perubahan kebijakan di negara-negara besar dunia dan mitra dagang utama,
gejolak di pasar komoditi dan pasar modal yang tidak diperkirakan
sebelumnya.

c.

Periode tahun tersebut, terutama dalam tiga tahun terakhir, merupakan
periode yang penuh ketidakpastian dan gejolak, sementara model-model
proyeksi sebagian besar disusun berdasarkan statistik pada periode tahun
yang relatif normal.
9

d.

Dinamika ekonomi global dan domestik, telah memaksa pemerintah untuk
mengambil kebijakan-kebijakan baru yang tidak diperkirakan sebelumnya.
Selain itu, upaya pencapaian sasaran pembangunan dan realisasi asumsi
banyak terkait dengan implementasi kebijakan kementerian/lembaga lain
yang berada di luar kontrol PKEM.

e.

Beberapa masalah akurasi terkendala oleh ketersediaan dan akses data
secara lebih detail.

2. Selama periode tersebut, PKEM dapat memberikan masukan-masukan penting
mengenai dampak ekonomi dari beberapa skenario kebijakan, antara lain:
a.

Analisa dampak kebijakan kenaikan harga BBM dan strategi kebijakan
penanggulangannya

yang

telah

membantu

pengambilan

keputusan

kebijakan.
b.

Analisa dampak strategi kebijakan yang mendorong nilai tambah ekspor
minerba terhadap indikator-indikator ekonomi dan kesejahteraan.

c.

Masukan dan alternatif strategi kebijakan dalam penanganan isu-isu terkait
stabilisasi sektor keuangan.

3. Terkait dengan kegiatan Investor Relation Unit, Indonesia telah berhasil mencapai
peningkatan status credit rating dan mencapai status investment grade.
a.

Indonesia telah mendapatkan status investment grade dari 2 (dua) lembaga
pemeringkat yaitu Moody’s dan S&P masing-masing pada bulan Januari 2012
dan Desember 2011. Berdasarkan hasil penilain terakhir dari Moody’s pada
30 April 2015 posisi peringkat utang Indonesia berada pada level Baa3
dengan outlook Stable. Sementara itu, dalam laporan terakhirnya pada bulan
November 2014, Fitch menempatkan peringkat utang Indonesia pada level
BBB- dengan outlook Stable. Namun, lembaga pemeringkat lainnya yaitu S&P
masih belum menempatkan peringkat rating Indonesia pada status
investment grade. Pada tanggal 21 Mei 2015, S&P telah mengumumkan posisi
peringkat utang Indonesia pada level BB+ (satu tingkat di bawah investment
grade) dengan outlook Positive. Outlook Positive ini merupakan suatu
peningkatan dari outlook Stable yang diberikan S&P kepada Indonesia
sebelumnya. Positive outlook ini menunjukkan bahwa S&P sangat mungkin
menaikkan peringkat Indonesia dalam kurun waktu 12 bulan ke depan
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dengan syarat pemerintah mampu memenuhi janjinya untuk memperbaiki
kualitas belanja.
b.

Keberhasilan tersebut turut menjadi faktor pendukung bagi peningkatan
arus investasi langsung baik PMA (FDI) maupun PMDN yang telah terjadi
selama ini.

c.

Peningkatan peringkat tersebut juga akan mempermudah Indonesia dalam
memperoleh sumber pembiayaan dari asing karena cost of fund-nya menjadi
lebih murah.

4. Pencapaian koordinasi pemantauan dan pengendalian inflasi, antara lain :
a.

Secara bertahap inflasi mengalami tren yang lebih rendah dan stabil. Hal ini
terlihat pada realisasi inflasi selama 5 tahun terakhir, baik secara umum
maupun per komponen inflasi.

b.

Rekomendasi yang dihasilkan dari kajian kebijakan stabilisasi harga pangan
mencakup penguatan kelembagaan, kebijakan dan dukungan penganggaran.
Bentuk kelembagaan yang dipandang paling sesuai adalah Lembaga
Pemerintah Non Kementerian (LPNK) yang melekat dengan Kementerian.
Sementara komoditas yang perlu dijaga stabilitas harganya, antara lain beras,
gula, kedelai, daging sapi, bawang merah, dan cabai merah. Kemudian, selain
penambahan alokasi anggaran untuk Cadangan Pangan Pemerintah (CPP),
juga perlu dipermudahnya syarat penggunaan dana stabilisasi harga pangan
dalam APBN dan ditujukan untuk stabilisasi harga, baik di tingkat produsen
maupun konsumen.

c.

Rekomendasi untuk meminimalkan dampak penyesuaian harga BBM, Tarif
Listrik dan LPG yang mencakup: (a) Terhadap kemiskinan, penyaluran
subsidi beras (Raskin) dan Bantuan Langsung Sementara Masyarakat
(BLSM); (b) Terhadap inflasi, mengendalikan kenaikan tarif angkutan darat,
komunikasi efektif untuk mengelola ekspektasi inflasi, serta mengatur
tenggat waktu implementasi kebijakan administered prices lainnya; (c)
Terkait reformasi energi, jika tahun 2014 dilakukan kenaikan harga BBM
bersubsidi sehingga perbedaan dengan harga keekonomian mengecil, maka
kondisi ini memberikan peluang untuk menerapkan kebijakan fixed subsidy
BBM di tahun 2015. Opsi kebijakan tersebut memberikan keuntungan berupa
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kepastian jumlah alokasi subsidi dalam APBN dan dampak minimal terhadap
inflasi.
d.

Pada akhir tahun 2013 telah dilakukan pembahasan terkait sasaran inflasi
untuk periode tahun 2016-2018. Selanjutnya di tahun 2014, sasaran inflasi
2016-2018 tersebut telah ditetapkan oleh Pemerintah melalui PMK nomor
093/011/PMK/2014, tanggal 14 Mei 2014 dengan besaran masing-masing
sebesar 4%±1%, 4%±1% dan 3,5%±1%.

5. Kajian peningkatan peran pasar keuangan bagi pembiayaan pembangunan dan
stabilitas perekonomian, antara lain:
a. Perkembangan penyusunan RUU BI:
i. Pada tahun 2012 Kementerian Keuangan bersama dengan Bank Indonesia
berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
mengusulkan RUU BI menjadi RUU Prakarsa Pemerintah dalam Prolegnas
Prioritas Tahun 2013. Dengan adanya kebijakan dari Menteri Keuangan
pada bulan November 2011, BKF menggantikan Bapepam LK untuk
menjadi lead dalam penyusunan RUU Perubahan UU BI ini.
ii. Sebagai tindak lanjut dari hal ini, pada tahun 2013 telah disusun Naskah
Akademik dan Draft RUU BI yang telah melibatkan juga Panitia Antar
Kementerian (PAK) termasuk Bank Indonesia serta mendapat masukan
dari berbagai narasumber baik dari dalam negeri (misalnya dari Wakil
Menteri Keuangan, mantan Gubernur Bank Indonesia, mantan anggota
Badan Supervisi Bank Indonesia, Akademisi, Asosiasi Perbankan Indonesia,
Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia, dan Ikatan Akuntansi Indonesia)
maupun luar negeri (misalnya dari Bank Dunia, Dana Moneter
Internasional, dan Bank Pembangunan Asia).

b. Perkembangan kajian pendalaman pasar keuangan:
i. Kajian pendalaman pasar keuangan dilatarbelakangi oleh kebutuhan
pembiayaan investasi dari pasar keuangan, di antaranya pasar saham dan
pasar uang yang tinggi untuk mencapai target pertumbuhan perekonomian
sampai dengan 8% di tahun 2019 mendatang.
ii. Selanjutnya, pada akhir tahun 2014 Kementerian Keuangan dan Bank
Indonesia berinisiatif untuk membentuk forum koordinasi di tingkat
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nasional (lintas otoritas) guna menyusun langkah-langkah integratif dalam
mengatasi berbagai masalah “binding constraint” yang menghambat
pengembangan pasar keuangan.
iii. Dari segi substansi, dilaksanakan inventarisasi berbagai masalah yang
menghambat pengembangan pasar keuangan di antaranya dominasi
perbankan, minimnya alternatif pembiayaan perekonomian yang ada, serta
keterbatasan kapasitas kontribusi domestic institutional investors dalam
pengembangan

pasar

keuangan.

Isu-isu

ini

akan

menjadi

topik

pembahasan lebih lanjut melalui forum nasional dimaksud.
6. Terkait dengan koordinasi dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan:
a. Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan
i.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011
tentang Otoritas Jasa Keuangan (UU OJK), Forum Koordinasi Stabilitas
Sistem Keuangan (FKSSK) dibentuk dalam rangka menjaga stabilitas
sistem keuangan (SSK). FKSSK beranggotakan Menteri Keuangan,
Gubernur Bank Indonesia (BI), Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa
Keuangan (OJK), dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin
Simpanan (LPS), di mana Menteri Keuangan bertindak selaku koordinator
FKSSK.

ii.

Sebagai pedoman dalam pelaksanaan koordinasi antara anggota FKSSK,
telah ditandatangani nota kesepahaman antara Menteri Keuangan,
Gubernur BI dan Ketua Dewan Komisioner LPS pada tanggal 7 Juni 2012
tentang Koordinasi dalam rangka Menjaga Stabilitas Sistem Keuangan.
Dengan berdirinya OJK, nota kesepahaman tersebut diperbarui pada
tanggal 3 Desember 2012. Dalam menjaga SSK, tugas dan kewenangan
FKSSK antara lain: (1) melakukan evaluasi SSK, (2) melakukan rapat
FKSSK, (3) menetapkan status SSK, (4) membuat rekomendasi kepada
masing-masing anggota untuk melakukan tindakan dan/atau menetapkan
kebijakan dalam rangka menjaga SSK, dan (5) menetapkan dan
melaksanakan kebijakan yang diperlukan dalam rangka pencegahan dan
penanganan krisis pada sistem keuangan sesuai dengan kewenangan
masing-masing.
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iii.

Sebagai wujud dari pelaksanaan tugas dan kewenangan tersebut, FKSSK
telah melakukan beberapa kegiatan, antara lain: (1) melaksanakan rapat
koordinasi dalam rangka menjaga SSK sekali dalam 3 (tiga) bulan secara
reguler, (2) membentuk 4 (empat) working group untuk membahas isu-isu
khusus yaitu: Penyusunan Kerangka Analisis Dampak Sistemik, Indikator
Surveillance Kondisi SSK, International Financial Safety Net, dan Legal
Review, dan (3) melakukan simulasi pencegahan dan penanganan krisis
dalam rangka penyempurnaan protokol manajemen krisis yang telah
dilaksanakan pada akhir bulan Desember 2014. Di samping itu, sebagai
pedoman dalam pelaksanaan tugas FKSSK juga telah ditetapkan Standard
Operating Procedure (SOP) yang mengatur mengenai proses pertukaran
data dan informasi, pelaksanaan rapat dan pengambilan keputusan FKSSK
serta komunikasi publik.

iv.

Mempertimbangkan faktor risiko yang harus dicermati di tahun 2015
yaitu perkembangan kondisi global seperti rencana percepatan kenaikan
Fed Fund Rate, adanya Quantitative Easing oleh European Central Bank,
kondisi geopolitik global dan perlambatan perekonomian global serta
pergerakan harga minyak dan komoditas internasional lainnya dan juga
risiko kerentanan ekonomi domestik berupa current account deficit dan
negative primary balance APBN, maka FKSSK memandang penting
perlunya suatu landasan hukum dalam bentuk undang-undang yang dapat
menjadi dasar yang kuat bagi FKSSK untuk mengambil kebijakan baik
dalam rangka pencegahan maupun penanganan krisis pada sistem
keuangan.

v.

Terkait dengan kebutuhan akan suatu landasan hukum yang kuat bagi
lembaga/otoritas dalam upaya memelihara dan menangani stabilitas
sistem keuangan, maka disusunlah Undang-Undang tentang Jaring
Pengaman Sistem Keuangan, selanjutnya disingkat UU JPSK. Dalam
keadaan darurat, UU ini memberikan tugas dan kewenangan kepada
lembaga/otoritas dalam sistem keuangan untuk melakukan tindakan
tertentu, baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama. UU ini juga
mengatur mengenai tindakan yang tidak diatur atau diatur secara berbeda
di

dalam

peraturan

perundang-undangan

yang

menjadi

dasar
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penyelenggaraan kegiatan masing-masing lembaga/otoritas tersebut
dalam upaya mengatasi permasalahan SSK. Saat ini, RUU JPSK telah
melewati proses harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM dan
selanjutnya akan disampaikan kepada Presiden untuk kemudian
disampaikan kepada DPR guna dilakukan pembahasan.
vi.

Sehubungan dengan re-organisasi di Badan Kebijakan Fiskal, maka mulai
tahun 2015 lead terkait kegiatan Forum Koordinasi Stabilitas Sistem
Keuangan bergeser ke Pusat Kebijakan Sektor Keuangan (PKSK) sebagai
unit esselon II yang menjadi garda terdepan dalam menjaga stabilitas
sistem keuangan. Namun PKEM tetap diharapkan dapat berperan aktif
dalam forum tersebut.

b. Perkembangan penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang
Surplus dan Tingkat Likuiditas Lembaga Penjamin Simpanan.
i.

Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Surplus dan
Tingkat Likuiditas Lembaga Penjamin Simpanan (RPP LPS) dilaksanakan
sebagaimana amanat dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Lembaga Penjamin Simpanan, bahwa pengaturan terkait surplus dan
tingkat likuiditas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.

ii.

RPP LPS ini masuk ke dalam Prolegnas PP/Perpres Prioritas tahun 2015
dengan BKF sebagai Pemrakarsa sehingga diharapkan dapat selesai pada
tahun 2015.

iii.

Penyusunan RPP LPS ini melibatkan beberapa unit Esselon I di
Kementerian Keuangan seperti Badan Kebijakan Fiskal (lead), Direktorat
Jenderal Anggaran, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat
Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara dan Sekretariat Jenderal. Selain internal Kementerian
Keuangan, penyusunan RPP LPS ini juga melibatkan pihak eksternal
seperti Lembaga Penjamin Simpanan, Kementerian Hukum dan HAM,
Kementerian Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet.
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1.2.2 Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
Kondisi APBN pada kurun waktu 2010-2014 sangat dipengaruhi oleh situasi
perekonomian nasional, regional, dan global. Proses pemulihan ekonomi dunia pasca
krisis yang dimulai sejak tahun 2010, ternyata masih jauh dari harapan. Berbagai
upaya negara-negara di dunia untuk mempercepat proses pemulihan ekonomi dari
krisis keuangan global tahun 2008-2009 belum membuahkan hasil yang signifikan,
bahkan proses pemulihan tersebut harus kembali menghadapi tantangan baru
dengan munculnya krisis utang terutama di negara-negara kawasan Eropa sebagai
dampak dari kebijakan stimulus yang dilakukan. Di sisi lain, tren perbaikan
perekonomian Amerika Serikat yang terjadi dalam lima tahun terakhir menimbulkan
persoalan baru bagi perekonomian dunia. Rencana Amerika Serikat untuk
mengurangi stimulus moneternya yang sempat mencuat pada tahun 2013, telah
menyebabkan guncangan yang cukup dalam pada pasar keuangan global yang diikuti
dengan depresiasi yang signifikan pada mata uang negara-negara di dunia terutama
negara-negara emerging market. Berbagai tantangan tersebut turut memperlambat
laju pertumbuhan ekonomi dunia.
Sementara

itu,

perekonomian

nasional

dalam

lima

tahun

terakhir

menunjukkan kinerja yang baik dan mampu tumbuh kuat di tengah ketidakpastian
perekonomian global. Dalam kurun waktu 2010-2014, pertumbuhan ekonomi
Indonesia mampu tumbuh rata-rata 5,97 persen. Pertumbuhan tersebut juga
didukung oleh stabilitas ekonomi makro yang terjaga dengan baik meskipun terdapat
beberapa goncangan baik dari eksternal maupun internal. Hal tersebut ditunjukkan
dengan laju inflasi yang terkendali dan cenderung turun meskipun terjadi kenaikan
harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di dalam negeri. Sementara itu, dalam
lima tahun terakhir stabilitas nilai tukar rupiah dapat terjaga dengan baik meskipun
isu pengurangan stimulus moneter Amerika Serikat (dampak dari perekonomian
Amerika Serikat yang telah mulai membaik) sempat menyebabkan nilai tukar rupiah
terdepresiasi cukup dalam. Berbagai kebijakan Pemerintah, Bank Indonesia dan
Otoritas Jasa Keuangan secara terintegrasi dalam rangka menjaga stabilitas
perekonomian domestik, telah menunjukkan hasil positif yang ditunjukkan dengan
stabilnya nilai tukar rupiah, dan kembali masuknya aliran dana dari luar negeri.
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Kondisi perekonomian domestik tersebut, secara langsung berdampak terhadap
kinerja APBN tahun 2010-2014.
Pendapatan negara dalam periode tahun 2010-2014 mengalami peningkatan
rata-rata sebesar 11,7 persen per tahun. Dalam periode tersebut, secara nominal
realisasi pendapatan negara meningkat dari Rp995,3 triliun pada tahun 2010 menjadi
Rp1.550,1 triliun pada tahun 2014. Realisasi pendapatan negara tahun 2014 telah
mencapai 94,8 persen dari target yang ditetapkan dalam APBN-P 2014. Jumlah
tersebut terdiri atas pendapatan dalam negeri sebesar Rp1.545,4 triliun dan
penerimaan hibah sebesar Rp4,7 triliun.
Selama periode 2010-2014, realisasi penerimaan perpajakan mengalami
peningkatan yang sangat signifikan, dari Rp723,3 triliun pada tahun 2010 menjadi
Rp1.146,9 triliun pada tahun 2014, dengan tingkat pertumbuhan sebesar 12,2 persen
per tahun. Realisasi penerimaan perpajakan tahun 2014 telah mencapai 92,0 persen
dari target yang telah ditetapkan dalam APBN-P 2014. Sementara itu, PNBP juga terus
mengalami peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata mencapai 10,3 persen per
tahun. Realisasi PNBP tahun 2014 telah mencapai 103,0 persen dari target yang telah
ditetapkan dalam APBN-P 2014.
Realisasi belanja negara dalam kurun waktu 2010-2014 telah mengalami
kenaikan yang cukup signifikan, yaitu dari Rp1.042,1 triliun pada tahun 2010 menjadi
Rp1.770,6 triliun pada tahun 2014 dengan pertumbuhan rata-rata mencapai 14,2
persen per tahun. Realisasi belanja negara tersebut terdiri dari realisasi belanja
pemerintah pusat sebesar Rp1.197,0 triliun atau 93,5 persen dari target APBN-P
2014 dan realisasi transfer ke daerah sebesar Rp573,7 triliun atau 96,2 persen dari
target APBN-P 2014. Berbagai kebijakan yang telah ditempuh oleh Pemerintah turut
mempengaruhi realisasi belanja negara tahun 2014, diantaranya: (1) belum
optimalnya penyerapan belanja K/L terutama dipengaruhi diterapkannya langkah–
langkah efisiensi belanja untuk kegiatan yang kurang produktif, (2) efisiensi
pengelolaan utang yang berdampak penghematan pembayaran bunga utang, dan (3)
belanja subsidi BBM relatif dapat terkendali seiring dengan telah ditempuhnya
kebijakan kenaikan harga BBM. Selain itu, kurang optimalnya penyerapan belanja
modal terutama dipengaruhi terkendalanya dalam kelambatan proses tender dan
pengadaan lahan, kendala geografis serta keterbatasan kapasitas pihak ketiga di
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daerah. Namun demikian, hal yang patut diapresiasi dalam pelaksanaan APBN-P 2014
adalah untuk pertama kalinya dalam empat tahun terakhir realisasi subsidi energi
lebih kecil dari pagunya. Hal ini merupakan dampak dari langkah-langkah efisiensi
subsidi BBM dan subsidi listrik.
Terkait dengan perkembangan alokasi anggaran belanja Pemerintah Pusat
dalam kurun waktu 2010 - 2014 mengalami peningkatan, yaitu dari Rp697,4 triliun
pada tahun 2010 menjadi Rp1.197,0 triliun pada tahun 2014, dimana peningkatan
tersebut diakibatkan oleh meningkatnya alokasi anggaran pada beberapa pos belanja
negara. Dengan berbagai kebijakan belanja Pemerintah Pusat yang telah ditempuh
dan disertai dengan pengalokasian anggaran belanjanya telah dihasilkan beberapa
capaian (output/outcome) atas program-program yang dilaksanakan. Secara umum,
pencapaian dari berbagai program dan kegiatan dalam kurun waktu 2010 - 2014
antara lain: (1) meningkatnya kualitas pelayanan publik yang didukung manajemen
pelayanan yang profesional, SDM berintegritas, penerapan standar pelayanan
minimal,

dan

data

kependudukan

yang

komprehensif;

(2)

meningkatnya

profesionalisme TNI dan pemberdayaan industri pertahanan nasional bagi
kemandirian

pertahanan;

(3)

meningkatnya

kecepatan

dalam

penanganan

pengamanan oleh Polri kepada masyarakat; (4) meningkatnya pembangunan
transportasi sektor jalan, transportasi perkotaan, prasarana dermaga penyeberangan,
jaringan distribusi gas bumi untuk rumah tangga, jaringan irigasi, dan pembangkit
listrik nasional; (5) membaiknya pelayanan kesehatan, serta meningkatnya jumlah,
kualitas, dan SDM kesehatan termasuk sarana pelayanan kesehatan; serta (6)
meningkatnya rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas dan mutu
pendidikan.
Sementara itu, perkembangan alokasi Transfer ke Daerah dalam kurun waktu
2010-2014 juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan, yaitu dari Rp344,8
triliun pada tahun 2010 menjadi Rp573,7 triliun pada tahun 2014 atau mengalami
kenaikan rata-rata sebesar 13,6 persen per tahun. Peningkatan alokasi anggaran
tersebut merupakan sebuah bentuk komitmen dari Pemerintah untuk mendukung
peningkatan kapasitas fiskal daerah dalam penyelenggaraan fungsi pelayanan publik
di

daerah.

Selain

itu,

kebijakan

tersebut

diharapkan

dapat

mendukung
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kesinambungan fiskal nasional serta meningkatkan integrasi antara rencana
pembangunan nasional dengan pembangunan daerah.
Dengan kinerja pendapatan dan belanja tersebut, defisit anggaran pada tahun
2010-2014 selalu lebih rendah dari targetnya dalam APBN-P, hal ini dapat dilihat dari
target defisit 2,1 persen dalam APBN-P 2010 namun dalam pelaksanaannya defisit
anggaran hanya sebesar 0,7 persen. Sama halnya dengan target defisit anggaran pada
tahun 2014 yang ditargetkan sebesar 2,4 persen namun hanya terealisasi sebesar
2,18 persen.
Dalam perkembangannya, kebutuhan pembiayaan anggaran untuk menutup
defisit tersebut, baik secara nominal maupun rasionya terhadap PDB terus
mengalami kenaikan. Hal ini tampak dari peningkatan kebutuhan pembiayaan yaitu
dari Rp91,6 triliun atau 1,4 persen terhadap PDB dalam tahun 2010 menjadi Rp245,0
triliun atau 2,4 persen terhadap PDB pada tahun 2014 (meningkat dengan rata-rata
pertumbuhan sebesar 27,9 persen). Sementara itu, dari sisi realisasi, perkembangan
pembiayaan anggaran cenderung lebih rendah dari yang dianggarkan dalam APBN-P.
Hal ini tampak dari realisasi anggaran pembiayaan pada tahun 2010 yang lebih
rendah Rp42,2 triliun dari yang ditargetkan dalam APBN-P. Namun, sebaliknya pada
tahun 2014 dimana realisasi anggaran pembiayaan lebih tinggi Rp3,5 triliun karena
adanya beberapa program penyertaan modal negara yang tidak dapat dilaksanakan
karena tidak memperoleh persetujuan dari DPR serta lebih tingginya realisasi
pinjaman program dari target. Dalam periode tersebut, sumber utama pembiayaan
anggaran berasal dari utang yang sebagian besar berasal dari penerbitan Surat
Berharga Negara (SBN). Sementara itu, sumber pembiayaan yang berasal dari
pinjaman luar negeri ditetapkan sebagai pelengkap. Hal ini sejalan dengan kebijakan
penarikan pinjaman luar negeri negative net flow yang telah ditetapkan pada periode
sebelumnya.
Secara umum, tahun anggaran 2014 merupakan tahun penutup dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahap kedua 2010-2014 yang
mengusung visi Indonesia yang sejahtera, demokratis, dan berkeadilan. Berakhirnya
RPJMN 2010-2014 ditandai dengan tercapainya sebagaian besar target dan sasaran
pembangunan nasional secara umum yang berdampak pada Indonesia yang lebih
sejahtera dan demokratis. Kualitas hidup yang membaik terlihat pada berkurangnya
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angka kemiskinan dan pengangguran, serta peningkatan indeks pembangunan
manusia. Pada tahun 2014, Indonesia telah sukses menyelenggarakan pesta
demokrasi yang ditandai dengan relatif aman dan lancarnya proses Pemilihan Umum,
baik legislatif maupun Presiden. Bukti keberhasilan Indonesia dalam pembangunan
demokrasi lainnya adalah pengakuan dunia internasional kepada Indonesia sebagai
negara demokratis terbesar ketiga setelah India dan Amerika Serikat. Keseluruhan
pencapaian tersebut merupakan hasil kerja keras Pemerintah beserta dukungan dari
segenap rakyat Indonesia.

1.2.3 Kebijakan Pajak, Kepabeanan, Cukai, dan PNBP
Kegiatan di bidang kebijakan pajak, kepabeanan, cukai, dan Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2010-2014 meliputi: (i) stabilisasi harga pangan
pokok, (ii) peningkatan investasi di bidang energi dan energi terbarukan, (iii)
peningkatan daya saing produk dalam negeri, (iv) peningkatan volume dan nilai
perdagangan dengan cara perluasan akses pasar melalui kerjasama-kerjasama tarif
preferensi, (v) pemulihan injury industri dalam negeri karena unfair trade dan
ketidakseimbangan perdagangan, dan (vi) optimalisasi penerimaan cukai.
Kegiatan-kegiatan tersebut dilaksanakan dengan tujuan untuk :
a) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi khususnya sektor riil;
b) Meningkatkan daya saing;
c) Menggali potensi pendapatan negara yang belum dimanfaatkan secara optimal;
d) Melakukan harmonisasi kebijakan di bidang pendapatan negara.
Beberapa program dasar dalam rangka pencapaian tujuan tersebut di atas, adalah:
1) Stimulus fiskal
Rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan dalam upaya peningkatan daya saing
dan investasi dalam bidang sektor riil adalah:
a. Tax Holiday
Yaitu pemberian fasilitas berupa pembebasan atau pengurangan Pajak
Penghasilan badan bagi industri yang memenuhi kriteria Industri Pionir dan
memiliki rencana penanaman modal minimal sebesar Rp1 triliun. Cakupan
industri yang dapat mengajukan fasilitas tax holiday antara lain adalah industri
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logam dasar, industri pengilangan minyak bumi dan/atau kimia dasar organik
yang bersumber dari minyak bumi dan gas alam, industri permesinan, industri
di bidang sumber daya terbarukan, dan industri peralatan komunikasi. Fasilitas
yang diberikan adalah pembebasan Pajak Penghasilan badan selama 5 sampai
dengan 10 Tahun Pajak, terhitung sejak Tahun Pajak dimulainya produksi
komersial, dan setelah berakhirnya pemberian fasilitas pembebasan Pajak
Penghasilan badan tersebut, diberikan pengurangan Pajak Penghasilan badan
sebesar 50% dari Pajak Penghasilan terutang selama 2 tahun.
b. Tax Allowance
Yaitu pemberian fasilitas untuk penanaman modal di bidang usaha tertentu
dan/atau di daerah-daerah tertentu. Fasilitas yang diberikan berupa:
pengurangan penghasilan neto sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah
penanaman modal, dibebankan selama 6 tahun masing-masing sebesar 5%;
penyusutan dan amortisasi yang dipercepat; pengenaan Pajak Penghasilan atas
dividen yang dibayarkan kepada subjek pajak luar negeri sebesar 10% (sepuluh
persen), atau tarif yang lebih rendah menurut Persetujuan Penghindaran Pajak
Berganda yang berlaku; dan kompensasi kerugian yang lebih lama dari 5 tahun
tetapi tidak lebih dari 10 tahun.
2) Kebijakan Tarif Bea Masuk dan Bea Keluar
a. Tarif Bea Masuk
Sejalan dengan komitmen berdasarkan GATT dan WTO, pemerintah
menerapkan program penurunan tarif sejak 1996 hingga 2003. Di akhir
program tersebut pada tahun 2003, rata-rata tarif bea masuk sebesar 7,2%,
turun dari 15,5% pada 1995. Lebih lanjut, 83,4% dari seluruh pos tarif berada
pada tingkat 0-10%, turun dari 51,9% pada 1995. Selanjutnya, kebijakan tarif
dilanjutkan dengan Program Harmonisasi Tarif, yang bertujuan untuk
melakukan harmonisasi dan melanjutkan penurunan tarif selama periode 2005
hingga 2010. Hasil dari program tersebut, tarif rata-rata pada tahun 2010
menjadi 7,7%. Selain itu, 81,6% pos tarif berada pada tingkat 0-10%. Sejak
2012, Indonesia telah menerapkan Buku Tarif Kepabeanan 2012 (2012
Harmonized Commodity Description and Coding System) dan telah mengalami
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perubahan dengan terbitnya PMK No. 133/PMK.011/2013 sebagai perubahan
atas PMK 213/PMK.011/2011.
b. Bea Keluar
Instrumen bea keluar diperlukan dalam rangka menjamin ketersediaan bahan
baku, kestabilan harga komoditi tertentu, kelestarian sumber daya alam dan
antisipasi kenaikan harga yang cukup drastis dari komoditi ekspor tertentu di
pasaran internasional. Dengan instrumen bea keluar diharapkan akan
berdampak pada pengendalian ekspor, mendorong pembangunan industri
pengolahan dan pemurnian, serta perlindungan lingkungan. Adapun jenis
barang yang dikenakan bea keluar adalah kelapa sawit, CPO dan produk
turunannya dengan tarif progresif dari 0% hingga 40%, keluar biji kakao
progresif 0% hingga 15%, serta kulit dan kayu dengan kisaran tarif 2% hingga
25%. Untuk konsentrat mineral hasil pengolahan besaran tarif bea keluar
dikelompokkan

berdasarkan

tingkat

kemajuan

pembangunan

fasilitas

pemurnian mineral (smelter) sesuai persentase nilai serapan biaya. Bagi
eksportir yang membangun smelter tarif berlaku bea keluar 0% sampai dengan
7,5% sesuai kemajuan pembangunan sedangkan bagi yang tidak membangun
smelter berlaku tarif bea keluar gradual 25% hingga 60%. Ke depannya tarif bea
keluar diharapkan semakin mendorong berkembangnya industri pengolahan
produk di dalam negeri sehingga ketika diekspor barang tersebut memiliki nilai
tambah yang lebih tinggi.
3) Kebijakan Cukai
Kebijakan cukai khususnya hasil tembakau tetap diarahkan dalam rangka
untuk melakukan pengendalian atas konsumsi. Selama ini beban tarif cukai dari
tahun ke tahun terus mengalami kenaikan. Sejalan dengan hal tersebut, sistem
tarif

cukai

spesifik

akan

tetap

dipertahankan

dengan

melakukan

penyederhanaan atas jumlah layer tarif cukai yang ada. Sehingga ke depannya,
layer tarif cukai hasil tembakau hanya dibedakan berdasarkan proses
pembuatan sigaret, yakni sigaret mesin dan sigaret tangan. Oleh karena itu
perlu direvitalisasi peta jalan kebijakan cukai hasil tembakau yang saat ini ada
sekaligus mengantisipasi perubahan peta jalan industri hasil tembakau yang
dilakukan Kementerian Perindustrian. Terkait kebijakan cukai di level regional
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ASEAN dan seiring dengan telah berlakunya ASEAN Economic Community per
tahun 2015, perlu kiranya untuk lebih mempererat kerja sama dan sharing
knowledge dan informasi antar negara anggota ASEAN dalam rangka untuk
mendorong penentuan tarif cukai yang lebih rasional antar negara anggota
ASEAN.

1.2.4 Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral
Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral (PKPPIM)
didirikan pada tahun 2011 di bawah Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Kementerian
Keuangan. PKPPIM bertugas melaksanakan perumusan kebijakan, analisis, evaluasi,
pengkajian, koordinasi, kerjasama, pemantauan pendanaan dan pembiayaan
perubahan iklim (PI), kerjasama forum PI, sumber-sumber pendanaan potensial yang
akan diterima Pemerintah RI terkait PI, serta kerjasama ekonomi dan keuangan
dengan forum G20, forum multilateral: OECD, IMF, World Bank, ADB, IDB; forum
kerja sama pembangunan: UNDP, UNESCAP, WEF, UNCTAD, UNFCCC, UNEP, GFC dan
lainnya.
Dukungan terhadap Perubahan Iklim
Dukungan

BKF

atas

komitmen

internasional

Pemerintah

Indonesia

merupakan pelaksanaan atas Perpres 61/2011 untuk menurunkan emisi GRK
sebesar 26% dari perkiraan emisi business as usual pada 2020 dengan kemampuan
sendiri, atau 41% dengan dukungan internasional. Sebagai salah satu bentuk
dukungan tersebut, PKPPIM telah melakukan sejumlah kajian dan penyelenggaraan
pertemuan Internasional selama tahun 2014 khusus membahas mengenai
perumusan kebijakan pendanaan perubahan iklim di Indonesia, di antaranya:
1) Kerangka Kebijakan Fiskal Pembiayaan Ekonomi Hijau
Kerangka Kebijakan Fiskal untuk Pembangunan Ramah Lingkungan di
Sektor Berbasis Lahan (Land Based Use Fiscal Framework)
Komunikasi Nasional Kedua melaporkan bahwa emisi pada kondisi Business as
Usual (BAU) tahun 2020 akan menjadi 2950 tCO2e, dengan emisi dari kehutanan
(1.344 tCO2e) dan pertanian (221 tCO2e) menyumbang lebih dari setengah emisi
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tersebut. RAN-GRK berkomitmen untuk pengurangan 50% emisi kehutanan dan
pengurangan 18% emisi pertanian pada tahun 2020, dibandingkan dengan BAU.
Dalam rangka mendukung target tersebut, PKPPIM telah melakukan kajian
Kerangka Kebijakan Fiskal untuk Pembangunan Ramah Lingkungan di Sektor
Berbasis Lahan (KKF-PRLSBL). Kajian ini bertujuan untuk: (i) mengkaji kontribusi
kehutanan dan pertanian untuk pembangunan berkelanjutan dan untuk menilai
kompatibilitasnya dengan kerangka kebijakan fiskal berkelanjutan, (ii) menilai
efisiensi, efektivitas, konsistensi, koherensi dan keberlanjutan kebijakan tersebut,
serta (iii) memberikan panduan yang lebih rinci tentang kemungkinan dampak
terhadap anggaran untuk melaksanakan kebijakan mitigasi dan adaptasi di sektorsektor berbasis lahan, terutama kehutanan dan pertanian.
2) Kerangka Kebijakan Fiskal untuk Pengembangan Energi Terbarukan
(Renewable Energy Fiscal Framework)
Kajian ini bertujuan untuk menyediakan agenda reformasi kebijakan fiskal
yang jelas dan koheren guna mendukung pengembangan energi terbarukan di
Indonesia, baik untuk jangka pendek maupun menengah. Kajian ini menyajikan
serangkaian reformasi kebijakan penting, yang mengacu pada praktek terbaik
internasional, namun disesuaikan dengan konteks negara Indonesia. Dengan adanya
kajian ini, maka PKPPIM dapat menyusun strategi fiskal sekaligus mendorong
pengembangan energi terbarukan di Indonesia.
Kajian ini mengidentifikasi 14 reformasi kebijakan yang akan meningkatkan
kerangka kebijakan fiskal dan kebijakan umum untuk mendukung pengembangan
energi terbarukan berdasarkan pengkajian dari pengalaman internasional. Pelajaran
dari praktik terbaik di dunia internasional adalah bahwa kebijakan energi terbarukan
harus transparan dan dapat diakses, berkelanjutan dan konsisten, dapat disesuaikan,
memiliki konteks yang spesifik, inklusif, memberikan nilai subsidi yang memadai,
jaminan akses pasar dan kontrak jangka panjang, serta menyediakan diferensiasi
antara tiap-tiap tingkat dukungan. Usulan reformasi kebijakan memberikan jalan
untuk mengatasi hambatan dan tantangan untuk mencapai kerangka kebijakan yang
merujuk pada praktik terbaik internasional.
Namun demikian, ada beberapa usulan kebijakan prioritas, diantaranya:
pengurangan

subsidi

energi,

konsolidasi

dan

automatisasi

insentif

fiskal,
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implementasi Fasilitas Dana Geothermal, dan penetapan target energi terbarukan
untuk PLN dan Kementerian ESDM.
3) Kerangka Kebijakan Fiskal untuk Efisiensi Energi (Efficiency Energy Fiscal
Framework)
Kajian ini bertujuan untuk menyediakan agenda reformasi kebijakan fiskal yang
terkait dengan energi efisiensi yang jelas dan koheren untuk jangka pendek dan
menengah. Hasil kajian ini diharapkan dapat untuk digunakan sebagai bahan dalam
menyusun strategi fiskal pengembangan energi efisiensi di Indonesia. Lebih jauh lagi,
hasil kajian ini diharapkan dapat menjadi payung kebijkaan fiskal untuk digunakan
oleh Kemenkeu dalam mendorong pelaksanaan efisiensi energi di berbagai institusi.
Kajian ini mengidentifikasi 19 rekomendasi untuk meningkatkan kerangka
kerja kebijakan fiskal yang ada. Serangkaian rekomendasi tersebut berisi gabungan
antara langkah fiskal dan non-fiskal – sebagian akan diimplementasikan dalam jangka
pendek dan yang lain untuk jangka panjang – yang secara keseluruhan memberikan
pendekatan terpadu dan dapat diterapkan dalam jangka panjang untuk mewujudkan
potensi efisiensi energi di Indonesia.
Namun demikian, ada beberapa usulan kebijakan prioritas, diantaranya:
pengurangan subsidi energi, penetapan insentif fiskal untuk investasi efisiensi energi
di bidang industri dan bangunan, implementasi dana efisiensi energi, dan penerapan
program manajemen sisi permintaan untuk PLN.

Kajian Sistem Penandaan Anggaran untuk Kegiatan mitigasi Perubahan Iklim
BKF telah melakukan kajian untuk melembagakan suatu sistem penelusuran
terkait mitigasi perubahan iklim atau yang disebut Sistem Penandaan dan
Pembobotan Anggaran Rendah Emisi (Low Emission Budget Tagging and Scoring
System/LESS). Adapun dua output utama dari kajian ini adalah:
1. Definisi dan kriteria untuk menandai pengeluaran mitigasi perubahan iklim dan
desain sistem penandaan yang akan diterapkan dalam sistem akuntansi
pemerintah. Penandaan anggaran bertujuan untuk mengembangkan sebuah sistem
yang dapat menelusuri, memantau dan melaporkan pengeluaran mitigasi iklim,
sedangkan pembobotan anggaran bertujuan untuk menggambarkan dampak
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pengeluaran pemerintah terhadap penurunan emisi gas rumah kaca dan
memungkinkan para pengambil kebijakan mempriotaskan aksi-aksi yang dapat
memaksimalkan manfaat dari pengeluaran biaya tersebut.
2. Metodologi untuk mengembangkan sistem pembobotan mitigasi berdasarkan
faktor-faktor seperti efektivitas biaya, dampak pengeluaran biaya penurunan emisi
dan manfaat-manfaat tambahan lainnya.
Laporan ini merupakan bagian pertama dari keseluruhan kajian LESS yang
akan diterbitkan oleh BKF. Pembahasan mengenai pembobotan akan dipublikasikan
secara terpisah mengingat diperlukan waktu yang panjang untuk mencapai
konsensus mengenai metodologi Pembobotan dengan Kementerian dan Lembaga
(K/L) terkait. Meskipun demikian, pengembagan sistem penandaan anggaran dapat
dilakukan tanpa menunggu tercapainya kesepakatan dalam penetapan metodologi
dalam pengembangan sistem pembobotan anggaran. Sejauh ini, telah terdapat
beberapa opsi untuk melakukan penandaan Anggaran Mitigasi Perubahan Iklim,
diantaranya berdasarkan prioritas, fungsi, dan tematik, yang mempunyai kelebihan
dan kekurangan masing-masing.
Penandaan anggaran mitigasi perubahan iklim berdasarkan prioritas
menawarkan

solusi

termudah

karena

tidak

membutuhkan

karena

tidak

membutuhkan peraturan baru, tetapi pemerintah perlu memformat ulang sistem
komputerisasi RKA-K/L. Sayangnya, opsi ini tidak berkelanjutan karena bergantung
pada prioritas pemerintah serta tidak dicantumkan dalam laporan pengeluaran
anggaran belanja tahunan, sehingga hanya dilaporkan sebagai laporan ad hoc atau
berbasis kebijakan. Klasifikasi berdasarkan fungsi menawarkan banyak manfaat
namun sistem yang ada tidak memungkinkan suatu jenis pengeluaran tertentu
memenuhi lebih dari satu fungsi atau sub fungsi. Penandaan pengeluaran biaya
mitigasi

perubahan

iklim

berdasarkan

tema

lebih

memungkinkan

untuk

dilaksanakan. Namun, penandaan berdasarkan kategorik tematik membutuhkan
perhatian khusus atas kegiatan-kegiatan yang dikelola langsung oleh kementerian
keuangan yang belum dicantumkan dalam RKA-K/L, terutama melalui penandaan
secara manual atau dengan cara lainnya. Berdasarkan hal tersebut, para pemangku
kepentingan memutuskan bahwa penandaan anggaran berdasarkan tema merupakan
opsi paling layak dan dapat berkelanjutan.
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Strategi Perencanaan Penganggaran Pembangunan Hijau (P3H)
BKF melalui PKPPIM menegaskan kembali komitmennya dalam upaya
mengurangi emisi gas rumah kaca dengan mempublikasikan dokumen Strategi
Perencanaan Penganggaran Pembangunan Hijau (P3H). Dokumen ini disusun sebagai
pedoman perencanaan dan penganggaran pembangunan hijau dalam jangka
menengah

dan

jangka

panjang.

Tujuannya

adalah

untuk

menyelamatkan

pembangunan nasional dari risiko kemerosotan Pendapatan PDB karena adanya
risiko kerusakan Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup dan dampak
Perubahan Iklim. Selain itu, dengan adanya dokumen ini, pemerintah diharapkan
dapat mengarus-utamakan kebijakan pembangunan ekonomi hijau dalam kebijakan
ekonomi makro, prioritas dan indikator pembangunan sektor dan daerah, sesuai
dengan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) dan sistem Penganggaran
Berbasis Kinerja.
Strategi P3H mengadopsi pendekatan Ekonomi Hijau dengan fokus utama
pada mitigasi dan adaptasi perubahan iklim serta pertumbuhan jangka panjang.
Penyusunan dokumen ini merupakan koordinasi dari BKF c.q. PKPPIM dengan
didukung oleh tim antar departemen dan tim panel yang berperan sebagai penasehat
senior. Pada strategi ini, diidentifikasi 6 kebijakan daerah dan 21 program prioritas
yang

diperlukan

dalam

rangka

memperoleh

manfaat

optimal

dari

pengimplementasian Ekonomi Hijau. Prioritas tersebut ditentukan berdasarkan hasil
diskusi dan konsultasi dengan kementerian-kementerian terkait yang merasakan
dampak terbesar dari adanya perubahan iklim serta masalah lingkungan dan juga
dengan melibatkan para pemangku kepentigan lainnya yang ikut terlibat dalam isu
dimaksud.
Strategi P3H beserta kebijakan-kebijakan prioritas yang terdapat di
dalamnya ditetapkan sebagai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) dari pemerintahan yang baru dan diharapkan dapat membantu dalam
memastikan bahwa Rencana Jangka menengah dan jangka panjang di bawah
kepemimpinan

pemerintah

yang

baru

akan

didasarkan

pada

pendekatan

pembangunan yang berkelanjutan dan berbasis ekonomi hijau, dimana pendekatan
tersebut konsisten dengan kebijakan fiskal yang berkelanjutan dan diarahkan menuju
pencapaian Indonesia yang akan menjadi High Income Country pada tahun 2033.

27

Studi Mekanisme Insentif Fiskal Penurunan Subsidi BBM untuk Pemerintah
Daerah

Keberhasilan program pengurangan subsidi dan konsumsi bahan bakar (BBM)
di sektor transportasi membutuhkan usaha bersama dari kebijakan nasional
(pemerintah pusat) dan tindakan pemerintah daerah. Oleh karena itu, perlu
dilakukan mekanisme redistribusi penghematan subsidi dari tingkat nasional
(pemerintah pusat) ke pemerintah daerah, disesuaikan dengan upaya yang telah
dilakukan oleh masing-masing daerah. Untuk memfasilitasi mekanisme tersebut,
maka dilakukan penelitian ini yang bertujuan untuk menyusun skema insentif fiskal
dari pemerintah pusat guna mendorong tindakan-tindakan pemerintah daerah.
Dengan mengambil contoh kasus di DKI Jakarta, studi ini memiliki lima tujuan
utama, yaitu: a) menghitung penurunan subsidi BBM; b) menghitung insentif fiskal
atas penurunan subsidi BBM; c) menyusun mekanisme penyaluran insentif fiskal; d)
mengidentifikasi alokasi yang paling tepat bagi penggunaan insentif tersebut; dan e)
melakukan konsultasi publik atas hasil-hasil studi ini guna mendapatkan masukan
dan umpan balik.
Dengan mengacu pada kelima tujuan tersebut, berikut kesimpulan yang
diperoleh dari studi yang telah dilakukan:
1. Menaksir penurunan subsidi BBM
Berdasarkan pada jenis sumber data konsumsi BBM, tersedia dua pendekatan
untuk menaksir penurunan subsidi BBM, yaitu berdasarkan pengukuran dan
berdasarkan perhitungan. Pendekatan pengukuran digunakan untuk agregat di
tingkat Provinsi, yang didasarkan pada data pengukuran konsumsi yang ada di
Pertamina/ESDM. Sedangkan pendekatan penghitungan digunakan untuk tingkat
aktivitas, yang didasarkan pada desain program, sampel data, model yang sudah
dikalibrasi dan divalidasi, dan juga estimasi penurunan konsumsi yang sudah
diverifikasi.
2. Penghitungan insentif fiskal
Berdasarkan pada Model Welfare-Loss, studi ini membandingkan dua pilihan untuk
menentukan insentif fiscal, yaitu berdasarkan pada biaya subsidi dan berdasarkan
pada kerugian kesejahteraan. Pilihan 1 mempertimbangkan Kebijakan Penetapan
Harga yang disetujui oleh Pemerintah Daerah, dan Tindakan Daerah yang
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ditujukan untuk mengurangi konsumsi BBM. Penghitungan ini fokus pada
penurunan biaya subsidi, tetapi mengabaikan penurunan kerugian kesejahteraan.
Sedangkan pilihan 2 juga didasarkan pada Kebijakan Penetapan Harga yang
disetujui oleh Pemerintah Daerah tetapi lebih berfokus pada penurunan kerugian
kesejahteraan akibat tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
Dalam penghitungan ini, biaya atas tindakan-tindakan tersebut diabaikan.
3. Penyaluran Isentif Fiskal
Kombinasi pendekatan desentralisasi dan sentralisasi dalam RAN/RAD GRK
(Rencana Aksi Nasional/Daerah untuk Gas Rumah Kaca), dan Hibah Daerah.
Kelayakan tindakan pemerintah daerah ditentukan oleh jenis tindakan, dan
terutama oleh pengaruh tindakan tersebut terhadap Harga dan Permintaan, dan
tentunya pengaruhnya terhadap Deadweight Lost. Tindakan tersebut dapat
dikelompokkan menurut kerangka ASIF (tindakan untuk: Avoid, menghindari
perjalanan yang tidak penting, Shift, beralih ke moda transportasi yang
berkelanjutan, Improve, meningkatkan langkah tersebut, dan Finance, mendanai
usaha tersebut).
4. Konsultasi Publik
Laporan ini telah memberikan sekumpulan pilihan kebijakan sebagai pengetahuan
dasar (background knowledge) untuk melakukan konsultasi publik dan untuk
mendapatkan input dan umpan balik bagi skema yang paling dapat diterima.
Secara ringkas, pilihan-pilihan kebijakan tersebut mencakup:
a. untuk menghitung penurunan subsidi BBM: berdasarkan Pengukuran vs

Penghitungan;
b. untuk menghitung insentif fiskal penurunan BBM: berdasarkan pada Biaya

Subsidi VS Beban Kesejahteraan;
c. untuk menyalurkan insentif fiskal: berdasarkan Desentralisasi VS Sentralisasi;

dan
d. untuk mengidentifikasi alokasi yang paling tepat untuk menggunakan insentif:

berdasarkan Aktivitas vs Dampak.
Lanskap Pendanaan Perubahan Iklim di Indonesia
Keinginan Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus
mengurangi risiko perubahan iklim tercermin melalui rangkaian kebijakan yang telah
29

diperkenalkan selama beberapa tahun terakhir untuk meraih tujuan pengurangan
emisi yang diumumkan pada tahun 2009. Kebijakan dan pendanaan publik berperan
penting untuk mencapai tujuan tersebut.
Dengan mengidentifikasi dan memetakan apa yang sudah terjadi di Indonesia
sejauh ini, melalui studi ini kami mencoba memberikan landasan untuk mengukur
kemajuan dan merencanakan peningkatan pendanaan perubahan iklim di masa yang
akan datang. Selain itu, dengan memaparkan pola investasi yang ada, studi ini
mencoba mengidentifikasi di mana saja hambatan dan peluang terbesar terletak.
Lanskap Pendanaan Publik untuk Perubahan Iklim di Indonesia yang dilaksanakan
BKF dan Climate Policy Initiative (CPI) membuat terobosan baru. Ini adalah pertama
kalinya CPI memetakan lanskap pendanaan perubahan iklim di negara berkembang.
Lanskap ini berguna untuk memberikan gambaran mengenai aliran dana publik
untuk perubahan iklim di Indonesia dan membuka wawasan akan berbagai tantangan
metodologis yang dihadapi dalam proses penelusuran dan pengumpulan informasi
tersebut.
Green Climate Fund (GCF) “Meeting of the Board”
Kementerian Keuangan c.q. BKF terlibat aktif sejak awal berdirinya GCF.
6th GCF Board Meeting diselenggarakan pada tanggal 19-21 Februari 2014 di Bali
Nusa Dua Convention Center, Nusa Dua, Bali. Acara tersebut didahului dengan
berbagai acara pra Board Meeting pada 17-18 Februari 2014 di lokasi yang sama. The
6th Board Meeting dihadiri lebih dari 300 peserta dari seluruh dunia yang terdiri dari
board members, alternate members, advisor, Sekretariat GCF, dan para stakeholdders
lainnya seperti NGOs dan pelaku bisnis. Pada pertemuan tersebut menyepakati
beberapa agenda diantaranya pengalokasian pendanaan bagi kegiatan perubahan
iklim, penggajian dan remunerasi bagi manajemen dan staf Sekretariat,
pembentukan beberapa komite operasional GCF, penggunaan lambang GCF.
Beberapa isu terkait enam agenda business framework juga dapat diselesaikan oleh
board meeting, dan board menyampaikan berbagai petunjuk kepada manajemen agar
pedoman (framework) keenam agenda yang disiapkan oleh manajemen dapat
diselesaikan dan disetujui pada pertemuan berikutnya. Keenam agenda tersebut
adalah: (1) Risk management framework; (2) Investment framework; (3) Result
framework; (4) Access modalities and country ownership; (5) Framework and
30

procedures for accredating national, regional, and international implementing entities
and intermediaries; dan (6) Initial proposal approval process.
Dalam hal pengalokasian pendanaan, board setuju adanya pembiayaan yang
seimbang (50:50) untuk pembiayaan mitigasi dan adaptasi, dan penyediaan
pendanaan yang signifikan bagi private sector facility (PSF). Bagian terbesar dari
pembiayaan adaptasi (50%) yang banyak mengandalkan pembiayaan publik akan
digunakan bagi kegiatan adaptasi akan ditujukan untuk vulnerable countries,
termasuk negara-negara miskin dan kepulauan kecil. Emerging countries termasuk
Indonesia mendapatkan manfaat yang besar dari pendekatan alokasi ini.
Forum G20 dan Multilateral
Secara teknis kerja sama multilateral diarahkan untuk mendukung prioritas
dan posisi Indonesia terkait berbagai kesepakatan di bidang ekonomi dan keuangan.
Beberapa forum kerjasama yang bersifat multilateral telah dibentuk dan memainkan
peran yang besar dalam perekonomian dunia termasuk ketika krisis keuangan global
melanda Indonesia. Sebagai anggota forum kerjasama tersebut, Indonesia sebagai
salah satu anggota aktif telah ikut berkontribusi dalam mereformasi arsitektur
perekonomian dunia. Beberapa kegiatan yang dilakukan oleh PKPPIM terkait
keikutsertaan Indonesia di dalam kegiatan forum kerja sama ekonomi dan keuangan
internasional selama tahun 2014, antara lain:

 Asia Pacific Outreach Meeting on Sustainable Development Financing,
UNESCAP 2014
Pada tanggal 10-11 Juni 2014 bertempat di Mezzanine Hall, Gedung Juanda
Kementerian Keuangan Jakarta, telah diadakan Asia Pacific Outreach Meeting on
Sustainable Development Financing. Event tersebut diselenggarakan oleh Kementerian
Keuangan RI bekerja sama dengan United Nations Economic and Social Commission for
Asia and the Pacific (UNESCAP). Menteri Keuangan, Dr. M. Chatib Basri membuka dan
juga sebagai keynote speech pada acara tersebut. Kegiatan Outreach Meeting telah
menghadirkan berbagai nara sumber yang sangat berkompeten di bidangnya, baik
dari pejabat publik, perbankan, akademisi, lembaga donor internasional, maupun
sektor swasta/pelaku usaha dan diikuti oleh sekitar 150 peserta yang datang dari
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berbagai kalangan baik pemerintah maupun swasta, yang berada di pusat maupun di
daerah, kalangan akademisi serta lembaga non pemerintah/swadaya masyarakat.
Tujuan utama dari kegiatan tersebut adalah untuk memberikan ruang diskusi
dan mendapatkan masukan dari para pemangku kepentingan yang berasal dari
berbagai sektor baik publik maupun swasta, termasuk akademisi dan peneliti, untuk
memperoleh kesamaan pandangan dalam memobilisasi pembiayaan baik domestik
maupun internasional dalam rangka mendukung pembangunan berkelanjutan di
wilayah Asia dan Pasifik.

 OECD Southeast Asia Regional Forum (SEARF) 2014
SEARF merupakan pertemuan yang diselenggarakan atas kerja sama
Organisation

for

Economic

Co-operation

and

Development

(OECD)

dengan

Kementerian Keuangan cq. BKF. Adapun pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari
mandat pertemuan tingkat menteri OECD (Ministerial Council Meeting, MCM) pada
tanggal 28-29 Mei 2013 yang meminta OECD untuk meningkatkan kerja sama dan
partisipasi negara-negara Asia Tenggara pada berbagai kegiatan yang dilaksanakan
oleh OECD.
Forum tersebut dihadiri oleh lebih dari 300 peserta, yang meliputi perwakilan
pemerintah, pakar, dan pelaku bisnis dari negara-negara Asia Tenggara dan anggota
OECD serta organisasi internasional. Isu yang dibahas terkait investasi, Usaha Kecil
dan Menengah (UKM), inovasi, dan knowledge sharing alliance, Public Private
Partnership (PPP) dan regulatory reform. Rekomendasi dan hasil pada pertemuan
tersebut akan dibahas pada pertemuan tingkat pakar dan akan menjadi masukan
untuk program kerja ke depan dari komite OECD untuk meningkatkan keterlibatan
negara-negara di kawasan Asia Tenggara.



Pendirian the Islamic Development Bank (IDB) Group Country Gateway Office
in Indonesia, Jakarta, 2014
Peresmian pembukaan Country Gate Office (CGO) IDB dilakukan di Hotel

Indonesia Kempinski Jakarta pada tanggal 11 Desember 2014. Acara peresmian
tersebut secara simbolis dilakukan oleh Menteri Keuangan dan Presiden IDB dengan
pemukulan gong pada saat di Hotel Indonesia Kempinski dan pemotongan pita pada
saat di lokasi CGO. Adapun para undangan yang berpartisipasi pada acara peresmian
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tersebut diantaranya adalah Menteri Keuangan periode 2004 – 2005, Ketua Badan
Pemerikasa Keuangan periode 2004 – 2009, Menteri Negara Badan Usaha Milik
Negara periode 2004 – 2007, Deputi Bidang Pembiayaan Pembangunan Kementerian
Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Deputi Gubernur Bank Indonesia,
Chief Executive Officer Islamic Cooperation for the Development of the Private Sector
dan Kepala Country Gate Office.



Pertemuan Ke-4 G20 Investment and Infrastructure Working Group (IIWG)
2014 di Jakarta
Kementerian Keuangan c.q. BKF menyelenggarakan pertemuan G20 IIWG yang

ke-4 bertempat di Hotel Pullman Central Park Jakarta pada tanggal 28-29 Agustus
2014.

Pertemuan

tersebut

membahas

peningkatan

pembiayaan

investasi

infrastruktur jangka panjang secara global.
Pertemuan ke-4 G20 IIWG dipimpin secara bersama-sama oleh tiga negara cochairs yaitu: Indonesia, Jerman, dan Meksiko. Delegasi yang menghadiri pertemuan
tersebut adalah perwakilan dari seluruh negara anggota G20, tiga negara undangan
(Spanyol, Singapura dan Selandia Baru), perwakilan organisasi internasional yang
terdiri dari: IMF, Bank Dunia, OECD, ADB, FSB, IOSCO, IDB, EBRD, EIB, G24, dan cochair G20 Development Working Group (DWG). Delegasi RI pada pertemuan IIWG
tersebut dipimpin oleh Staf Ahli Bidang Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan
Pasar Modal Kementerian Keuangan, yang didampingi oleh Kepala Pusat Kebijakan
Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral, BKF, Kepala Bidang Analisa Risiko
Dukungan Pemerintah, BKF, dan Deputi Direktur Kebijakan Makroprudensial, Bank
Indonesia.
Pertemuan ke-4 G20 IIWG mendiskusikan beberapa agenda yang berfokus
kepada empat elemen kunci terkait investasi infrastruktur, yaitu: 1) peningkatan
investasi jangka panjang; 2) intermediasi pengaliran pembiayaan untuk proyekproyek infrastruktur; 3) peranan organisasi keuangan internasional dalam
pengembangan investasi infrastruktur; dan 4) prioritas dan pengembangan kapasitas
dalam perencanaan proyek infrastruktur. Selain itu, fokus utama membahas agenda
mengenai: (i) mekanisme hasil-hasil elemen utama yang menjadi hambatan utama
dalam investasi infrastruktur; (ii) tindak lanjut pembahasan masing-masing
workstream; (iii) melakukan integrasi hasil kesepakatan diskusi IIWG dalam satu
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paket dokumen; (iv) format deliverables yang akan disampaikan pada pertemuan
Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 (MGM) di Cairns tanggal 20-21
September 2014 dan mendapatkan persetujuan leader pada KTT Brisbane tanggal 1516 November 2014.

 Forum G-20
Indonesia sebagai salah satu anggota aktif dalam forum kerja sama
internasional G20 mempunyai potensi dalam mereformasi arsitektur perekonomian
dunia. Melalui keikutsertaannya dalam forum tersebut, Indonesia dapat memberikan
kontribusi bagi terwujudnya pertumbuhan ekonomi global yang kuat, berkelanjutan
dan seimbang (SSBG). Sepanjang keikutsertaannya dalam forum G20, telah banyak
pencapaian yang telah dilakukan Indonesia untuk merealisasikan misinya di dalam
Forum G20. Adapun berikut rangkuman kegiatan dan hal-hal yang telah dicapai
Indonesia selama tahun 2014 pada forum G-20, diantaranya:
a.

Penyusunan Kertas Posisi (Position Papers) dan Intervensi (Intervention) atas
Agenda Pembahasan G20

Penyiapan kertas posisi diprioritaskan untuk mendukung pimpinan dan
delegasi dalam pertemuan tingkat tinggi seperti Kepala Negara, Menteri Keuangan,
Sherpa, dan Deputi Keuangan. Secara akumulatif sampai dengan semester II, PKPPIM
c.q. Bidang G20 telah merealisasikan sejumlah 9 kertas posisi dalam pembahasan
agenda forum G20 sesuai dengan jumlah target sampai dengan akhir tahun 2014.
Kertas posisi memuat saran posisi Indonesia atas isu terkait, analisis posisi Indonesia,
perkembangan terkini, dan latar belakang pertemuan terhadap agenda spesifik yang
dibahas dalam forum G20. Kertas posisi dimanfaatkan sebagai working document
yang terus mengalami proses pemutakhiran setiap waktu, sehingga dapat menjadi
pedoman yang faktual bagi delegasi dan memberikan usulan bagi pemimpin
delegasi/delri dalam menyampaikan intervensi atas suatu isu yang dibahas bahkan
yang menjadi kepentingan utama Indonesia dalam forum G20.
Selain itu, Bidang Forum G20 juga menyiapkan Pedoman Delegasi Sherpa yang
disiapkan bersama dengan Kementerian Luar Negeri yang memuat format yang
hampir sama dengan kertas posisi. Pedoman Delegasi Sherpa secara umum memuat
pandangan dari jalur keuangan G20 dan Kementerian Keuangan terhadap agenda34

agenda yang dibahas pada jalur Sherpa/non-keuangan seperti agenda pembangunan,
ketenagakerjaan, energi, pembiayaan terorisme, dan sebagainya. Beberapa kertas
posisi yang telah disiapkan untuk mendukung delri dalam pertemuan-pertemuan
forum keuangan G20, termasuk diantaranya beberapa cross cutting issues seperti
energi dan tenaga kerja adalah sebagai berikut: i) Position Paper on Global Economy,
ii) Position Paper on Investment – Infrastructure, iii) Position Paper on Growth
Strategy, iv) Position Paper on Financial Regulation, v) Position Paper on International
Financial Architecture, vi) Position paper on International Tax, vii) Position paper on
Energy Sustainable, viii) Position paper on Employment Plan terkait kebijakan
ekonomi makro dan hubungannya dengan tenaga kerja sebagai proses strategi
pertumbuhan, dan ix) Position paper on Development.
b. Usulan Indonesia yang diadopsi dalam Forum G20
Beberapa usulan Indonesia yang disampaikan dalam forum G20 telah diadopsi
sebagai kesepakatan bersama yang telah disesuaikan dengan agenda-agenda
pembahasan G20, baik yang bersifat jangka pendek, menengah, maupun jangka
panjang. Usulan-usulan tersebut disampaikan melalui jalur-jalur pembahasan forum
G20, diantaranya meliputi pertemuan kelompok kerja (working group), Deputi
Keuangan dan Bank Sentral, Sherpa, Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral,
dan puncaknya untuk memperoleh pengesahan dari para kepala negara G20 dengan
disepakatinya communiqué. Beberapa usulan Indonesia yang telah diadopsi di Forum
G20, antara lain:
1.

Penegasan akan pentingnya menjaga momentum pertumbuhan jangka panjang
melalui reformasi struktural seperti investasi infrastruktur serta dengan menjaga
tingkat partisipasi dan produktivitas ketenagakerjaan dalam perekonomian.

2.

Prioritas penerapan reformasi kebijakan dirancang kearah positive spillovers dan
untuk memastikan keseimbangan permintaan global.

3.

Kestabilan ekonomi dan keuangan (global restore) sebagai prasyarat untuk
efektifnya implementasi strategi pertumbuhan yang dicapai melalui koordinasi
kebijakan

makroekonomi

sebagai

dasar

legitimasi

G20.

Koordinasi

makroekonomi tersebut termasuk dengan mempertimbangkan country-specific
circumstances termasuk aspek politis dan arah reformasi struktural.
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4.

Penyusunan a set of leading practices dalam persiapan proyek infrastruktur
termasuk

perencanaan

dan

prioritisasi

dan

institutional

frameworks

infrastruktur. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan quality of infrastructure
investment melalui peningkatan kapasitas prioritisasi dan institutional settings
(Sirkulasi non-paper Indonesia

“Infrastructure Planning, Prioritisation, and

Funding of Investment Project” kepada anggota IIWG).
5.

Dukungan atas terbentuknya satu platform global untuk merumuskan peran
publik dan sektor swasta di dalam investasi jangka panjang khususnya proyekproyek infrastruktur.

6.

Dukungan kepada Bank Dunia untuk menyusun Global Infrastructure Facility
(GIF) sebagai platform global antara development banks dan private sectors untuk
meningkatkan kualitas investasi infrastruktur.

7.

Masukan agar Bank Dunia melakukan perbaikan dan optimalisasi balance sheet
untuk meningkatkan kapasitas pinjaman investasi infrastruktur.

8.

Menyesalkan terhambatnya penyelesaian reformasi kuota IMF ke-14 tahun 2010
dan mengusulkan dimulainya pembahasan quota reform IMF ke-15, masuk di
dalam deklarasi G20 Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting.

9.

Indonesia mendukung agar regulasi perpajakan internasional yang baru dapat
memberikan manfaat juga bagi negara berkembang dan negara tertinggal.

10. Dukungan kepada OECD/G20 atas penyelesaian rencana aksi kerjasama selama 2
tahun dalam mengatasi BEPS

termasuk penyelesaian komitmen atas sisa 8

rencana aksi terkait pada tahun 2015.
11. Pengesahan Common Reporting Standard (CRS) untuk pertukaran informasi
perpajakan otomatis berdasarkan asas reciprocal.
12. Pertukaran informasi perpajakan otomatis diantara sesama negara G20 dan
dengan negara lain akan dimulai pada tahun 2017 atau paling lambat tahun 2018.
13. Prioritas untuk penyelesaian reformasi regulasi keuangan dan pengembangan
macroprudential tools untuk mengelola financial stability risks akibat dari low
inflation oleh advanced economies.
14. Penambahan wakil Indonesia pada Financial Stability Board (FSB) dari 1 wakil (1
kursi) menjadi 2 wakil di FSB Plenary.
15. Indonesia selalu menegaskan dukungan terhadap kolaborasi lebih jauh dalam
bidang efisiensi energy termasuk kesepakatan bersama yang tertuang di Energy
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Action Plan. Dalam setiap kesempatan pertemuan G20, Indonesia menyampaikan
kondisi implementasi standar efisiensi energi saat ini di beberapa sektor seperti
listrik rumah tangga, transportasi, bangunan/gedung, dan industri serta akan
memperluas kebijakan efisiensi nasional.
16. Ketua ASEAN diundang sebagai observer dalam G20 2014. Australia sebagai
Ketua G20 tahun 2014 menerima usulan Indonesia untuk mengikutsertakan
Myanmar selaku Ketua ASEAN tahun 2014 sebagai salah satu observer pada saat
pertemuan Sherpa dan pertemuan tertentu setingkat working group seperti.
17. Indonesia mendukung respon kebijakan yang efektif dalam memadukan langkahlangkah

untuk

merangsang

pertumbuhan

dengan

paket

kebijakan

ketenagakerjaan yang koheren. Beberapa langkah penguatan integrasi isu tenaga
kerja dan isu keuangan salah satunya untuk mendukung upaya peningkatan
lapangan pekerjaan tertuang di Employment Plan 2014.

1.2.5 Kebijakan Kerja Sama Regional dan Bilateral
Peran Indonesia dalam kerja sama ekonomi dan keuangan internasional cukup
diakui. Peran ini dicapai salah satunya melalui strategi keterlibatan aktif wakil
Kementerian Keuangan dalam berbagai forum kerja sama dan kelompok kerja, baik
yang bersifat bilateral, regional maupun multilateral dan organisasi internasional,
seperti ASEAN, ASEAN+3, G-20, OECD, WTO, APEC, IDB, ADB dan lainnya, dengan
tujuan utama mendukung posisi Menteri Keuangan di dalam kerja sama ekonomi dan
keuangan internasional.
Upaya itu juga dilakukan melalui strategi penempatan wakil Kementerian
Keuangan pada lembaga keuangan multilateral seperti Bank Dunia, IMF, ADB dan
IDB, yang diharapkan mampu menjembatani komunikasi dan hubungan antara
Kementerian Keuangan dengan pejabat lembaga keuangan tersebut, khususnya
dalam memperjuangkan kepentingan ekonomi nasional ke dalam pembahasan
kebijakan-kebijakan ke depan.
Indonesia telah berpartisipasi aktif dalam beberapa forum kerja sama sub
kawasan termasuk kerja sama Brunei-Indonesia-Malaysia-Philippines East ASEAN
Growth Area (BIMP EAGA) dan- Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMT
GT). Forum ini telah menjadi wadah untuk usaha kerja sama regional lainnya,
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termasuk ASEAN, dan proyek-proyek lainnya yang merupakan proyek-proyek ASEAN
Connectivity. Pertemuan terbaru dari kedua kelompok pada 25 April 2013 telah
menegaskan kembali komitmen masing-masing kepala negara untuk menugaskan
pihak terkait untuk melaksanakan proyek-proyek prioritas dan untuk memantau
kemajuan proyek.
Kementerian Keuangan c.q. BKF telah memberikan kontribusi pemikiran dan
partisipasi aktif dalam inisiatif-inisiatif penting di bidang ekonomi dan keuangan
dalam kerangka kerja sama Association of South East Asian Nations (ASEAN),
ASEAN+3, Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC), dan Kerja Sama Selatan-Selatan
(KSS) serta forum-forum regional dan kerja sama bilateral dan teknik dengan negara
mitra. Beberapa kerja sama penting yang telah dilaksanakan pada periode 20102014, antara lain:
1. Regional integration yang mencakup: i) Roadmap for Monetary and Financial

Integration of ASEAN (RIA-Fin), meliputi Capital Market Development, Financial
Services Liberalization, Capital Account Liberalization (CAL), dan ASEAN Capital
Market Forum (ACMF), dan ii) APEC Agenda on Advancing Regional Economic
Integration dan insiatif Asia Europe Meeting (ASEM) mengenai peran dari
Regional Financial Arrangement (RFA) di Asia dan Eropa dalam menjaga stabilitas
keuangan.
2. Infrastruktur dan konektifitas mencakup ASEAN Infrastructure Fund (AIF). Asian

Infrastructure Investment Bank (AIIB). Strengthening Comprehensive Connectivity
and Infrastructure Development dan APEC Blueprint on Connectivity.
3. Public Private Parnership (PPP) Asia-Pacific Infrastructure Partnership (APIP), PPP

Center dan APEC PPP Experts Advisory Panel.
4. Fiskal dan Perpajakan mencakup ASEAN Cooperation on Taxation (AFT) dan Fiscal

and Taxation Policy Reform for Economic Restructuring.
5. Investasi dan Perdagangan di ASEAN mencakup Credit Guarantee and Investment

Facility (CGIF). ASEAN Finance’s Ministers Investor Seminar (AFMIS). Inisiatif di
APEC dalam mendorong Innovative Development, Economic Reform and Growth
dan inisiatif dalam ASEM Europe and Asia Partnership to Enhance Investment and
Trade.
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6. Public Private Parnership (PPP) mencakup Asia-Pacific Infrastructure Partnership

(APIP). PPP Center, APEC PPP Experts Advisory Panel.
7. Fiskal dan Perpajakan mencakup ASEAN Cooperation on Taxation (AFT) Fiscal and

Taxation Policy Reform for Economic Restructuring.
8. Investasi dan Perdagangan mencakup Credit Guarantee and Investment Facility

(CGIF), ASEAN Finance’s Ministers Investor Seminar (AFMIS) dan inisiatif di APEC
dalam mendorong Innovative Development, Economic Reform and Growth serta
inisitatif di ASEM mengenai Europe and Asia Partnership to Enhance Investment
and Trade.
9. Kerja

sama

keuangan

di

ASEAN

mencakup

Chiang

Mai

Initiative

Multilateralization (CMIM), Asian Bond Market Initiative (ABMI), ASEAN+3
Macroeconomic Research Office (AMRO), ASEAN Cooperation in Insurance. Inisiatif
di APEC mencakup APEC agenda: Improving Financial Services for Regional Real
Economy.Asia Region Funds Passport, Financial Inclusion and Literacy dan Asia
Pacific Financial Forum (APFF).
10. Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) Indonesia. Tim Koordinasi

Nasional (Kornas) Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) Indonesia
yang terdiri dari Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri,
Bappenas, dan Kementerian Keuangan, pada tahun 2014 fokus pada
penyempurnaan kelembagaan KSST Indonesia. Di samping itu, kerja sama dengan
negara-negara Pasifik dan Myanmar dianggap menguntungkan Indonesia baik
secara politik maupun ekonomi.
11. Kerja sama keuangan yang mencakup Economic Partnership Agreement

(EPA)/Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), Indonesia-Japan
Economic Partnership Agreement (IJEPA) dan Indonesia–European Free Trade
Association (EFTA) Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) (IECEPA) serta Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership (IK-CEPA).
12. Kerja Sama Bilateral mencakup Kerja Sama Keuangan Indonesia-Belarus Joint

Working Group (JWG) Indonesia–Jepang, kerja Sama Indonesia-Amerika,
Indonesia–Korea, dan beberapa pertemuan Bilateral antara Indonesia dengan
Korea.
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1.3 Profil Organisasi
1.3.1 Struktur Organisasi BKF
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, BKF memiliki tugas, fungsi, dan
susunan organisasi sebagai berikut:
1. Tugas
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014, BKF
mempunyai tugas melaksanakan analisis dan perumusan rekomendasi di bidang
kebijakan fiskal dan sektor keuangan.
2. Fungsi
Dalam menjalankan tugas tersebut, BKF menjalankan fungsi:
a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program analisis di bidang
kebijakan fiskal dan sektor keuangan;
b. pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi di bidang kebijakan fiskal
dan sektor keuangan;
c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan analisis di bidang
kebijakan fiskal dan sektor keuangan; dan
d. pelaksanaan administrasi Badan Kebijakan Fiskal.
3.

Struktur Organisasi BKF yang Baru
Dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor
206/PMK.01/2014, BKF didukung oleh 7 (tujuh) unit eselon II dengan susunan
organisasi sebagai berikut:
1. Pusat Kebijakan Pendapatan Negara
2. Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
3. Pusat Kebijakan Ekonomi Makro
4. Pusat Kebijakan Sektor Keuangan
5. Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral
6. Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral
7. Sekretariat Badan

40

Di samping itu, Badan Kebjakan Fiskal juga memiliki kelompok jabatan
fungsional seperti peneliti, analis kebijakan, dan pranata komputer yang tugasnya
sesuai dengan jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Bagan di bawah merupakan struktur organisasi Badan Kebijakan Fiskal yang baru,
sebagai berikut:
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KEBIJAKAN KEPABEANAN DAN
CUKAI

BIDANG
KEBIJAKAN PENERIMAAN
PERPAJAKAN

BIDANG ANALISIS FISKAL

BIDANG KEBIJAKAN
PENGEMBANGAN INDUSTRI
KEUANGAN

BIDANG KEBIJAKAN FISKAL
PERUBAHAN IKLIM

BIDANG KERJASAMA EKONOMI
DAN KEUANGAN ASEAN

BIDANG
KEBIJAKAN KEPABEANAN
INTERNASIONAL

BIDANG
KEBIJAKAN PNBP DAN HIBAH

BIDANG
ANALISIS NERACA
PENDAPATAN NASIONAL

BIDANG KEBIJAKAN
PENGEMBANGAN INDUSTRI
KEUANGAN SYARIAH

BIDANG KERJASAMA
INTERNASIONAL DAN
PENDANAAN PERUBAHAN IKLIM

BIDANG KERJASAMA EKONOMI
DAN KEUANGAN
INTERREGIONAL

BIDANG
KEBIJAKAN PAJAK DAN PNBP I

BIDANG
KEBIJAKAN BELANJA PUSAT
DAN PEMBIAYAAN

BIDANG
ANALISIS MONETER DAN
NERACA PEMBAYARAN

BIDANG
KEBIJAKAN KEUANGAN
INKLUSIF

BIDANG FORUM G20

BIDANG KERJASAMA EKONOMI
DAN KEUANGAN BILATERAL

BIDANG
KEBIJAKAN PAJAK DAN PNBP II

BIDANG
KEBIJAKAN SUBSIDI

BIDANG
ANALISIS EKONOMI
INTERNASIONAL DAN
HUBUNGAN INVESTOR

BIDANG
PEMANTAUAN SISTEM
KEUANGAN

BIDANG FORUM MULTILATERAL

BIDANG KERJASAMA
PERDAGANGAN

BIDANG
KEBIJAKAN PAJAK
INTERNASIONAL

BIDANG
KEBIJAKAN KEUANGAN
DAERAH

BIDANG
PENGEMBANGAN MODEL DAN
PENGOLAHAN DATA MAKRO

BIDANG
DUKUNGAN KESEKRETARIATAN
STABILITAS SISTEM KEUANGAN

BIDANG OECD

BIDANG EVALUASI DAN
HUBUNGAN PERWAKILAN LUAR
NEGERI

BAGIAN TATA USAHA

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
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1.3.2 Sumber Daya Manusia
Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi dalam bidang fiskal, ekonomi,
keuangan dan kerja sama internasional, BKF didukung oleh 571 pegawai (data per 31
Desember 2014) yang terdiri dari 146 pejabat struktural, 37 pejabat fungsional Peneliti,
4 pejabat fungsional pranata komputer dan 384 pelaksana dengan berbagai latar
belakang pendidikan dan keilmuan, yang bermuara pada satu tujuan yaitu menjadikan
BKF sebagai center of excellence.
Komposisi Pegawai BKF Berdasarkan Golongan
BKF sebagai salah satu unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan
diwajibkan dapat melaksanakan reformasi birokrasi secara menyeluruh. Sehubungan
dengan hal tersebut, BKF selalu melakukan peningkatan kompetensi pegawainya, yang
dilakukan baik melalui meningkatkan kompetensi pegawai yang ada di dalam BKF
maupun dengan memperhatikan kompetensi penerimaan pegawai baru sesuai dengan
kebutuhan BKF, yang dilakukan melalui proses seleksi penerimaan pegawai secara ketat
dan profesional. Komposisi pegawai BKF berdasarkan golongan saat ini terdiri dari 191
pegawai golongan II, 305 pegawai golongan III, serta 75 pegawai golongan IV.

Tabel 1. Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan
Golongan

Jumlah

Persentase

IV

75

13%

III

305

53%

II

191

33%

I

0

0%

571

100%

TOTAL
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Komposisi Pegawai BKF Berdasarkan Pendidikan
Hingga akhir tahun 2014, pegawai BKF sebagian besar telah memiliki pendidikan
tinggi. Komposisi pegawai BKF berdasarkan pendidikan, yaitu S1/D4 sebanyak 184
orang, S2 sebanyak 178 orang dan S3 sebanyak 22 orang. Sedangkan sisanya
berpendidikan D3, D1 dan SLTA. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)
diarahkan agar memiliki etos kerja yang tinggi, pengetahuan yang luas, khususnya di
bidang ekonomi dan keuangan, cakap dan tanggap terhadap kondisi yang sedang
berkembang, kreatif, inovatif, serta memiliki kemampuan analisis yang tinggi.

Tabel 2. Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan
Tingkat Pendidikan

Jumlah Persentase

S3

22

4%

S2

178

31%

S1/D4

184

32%

D3

124

22%

s.d. D1

63

11%

571

100%

TOTAL

Komposisi Pegawai BKF Berdasarkan Usia
Sesuai dengan klasifikasi pegawai berdasarkan usia, BKF termasuk dalam
kategori organisasi produktif, sebagaimana yang terlihat pada pada tabel usia dibawah
ini. Komposisi pegawai BKF berdasarkan usia adalah jumlah pegawai dengan usia
kurang dari 30 tahun ada pada jumlah terbanyak dengan 267 pegawai, pegawai dengan
rentang usia 30-40 tahun sebanyak 130 pegawai, dengan rentang usia 40-50 tahun
sebanyak 120 pegawai, dan sebanyak 54 pegawai dengan usia di atas 50 tahun. Dengan
perencanaan formasi organisasi yang didasarkan pada kompetensi dan analisis beban
kerja pada tiap-tiap unit, diharapkan BKF akan menjadi unit organisasi yang berkualitas.
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Tabel 3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia
Usia

Jumlah Persen

S.D. 30

267

47%

30 – 40

130

23%

40 – 50

120

21%

50 – 60

50

9%

4

1%

571

100%

Di atas 60
TOTAL

1.3.3 Teknologi Informasi dan Komunikasi
Arah kebijakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) BKF tidak hanya
terbatas pada pemanfaatan teknologi komputer, tetapi juga termasuk pemanfaatan
teknologi telekomunikasi, artinya bahwa BKF akan melakukan peningkatan proses
integrasi teknologi komputer dan teknologi telekomunikasi.

Pelaksanaan integrasi

pemanfaatan teknologi komputer dan teknologi informasi di BKF akan dilakukan secara
bertahap dan berkesinabungan, hal ini disebabkan oleh besarnya peranan teknologi
informasi dan komunikasi pada era ini.
Teknologi informasi dan komunikasi merupakan salah satu kebutuhan penunjang
yang penting dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi secara operasional dan
manajerial. Hal ini yang akhirnya memaksa organisasi pemerintah untuk melakukan
pengelolaan TIK secara baik dan benar, serta memerlukan perhatian khusus.
Pengelolaan TIK di lingkungan pemerintah pada umumnya dan khususnya
Kementerian Keuangan telah mendapatkan perhatian yang serius dan perlu segera
ditindaklanjuti, hal ini dapat dilihat pada beberapa peraturan presiden tentang TIK yang
berlaku secara nasional seperti pengembangan e-government untuk mendukung bisnis
proses yang sederhana, efisien, dan transparan, atau penerapan e-government untuk
mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang sederhana, efisien dan
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transparan, dan terintegrasi. Di sisi lain, Kementerian Keuangan juga telah menetapkan
rencana strategis Kementerian Keuangan mengenai cetak biru arsitektur teknologi
informasi Kementerian Keuangan tahun 2015-2019 tentang roadmap untuk integrasi
TIK di lingkungan Kementerian Keuangan, dan untuk menciptakan sumber daya manusia
TIK yang berkualitas juga diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.
Berdasarkan perkembangan yang ada baik dilihat dari sisi peraturan maupun
teknologi informasi dan komunikasi, dalam menjalankan perannya sebagai unit analisis
dan perumusan rekomendasi kebijakan, BKF juga memerlukan pengembangan dan
peningkatan TIK yang mendukung agar proses bisnis berjalan semakin efisien, efektif,
transparan dan akuntabel.
Secara umum, kondisi TIK yang dimiliki oleh BKF saat ini sudah dapat menunjang
seluruh kegiatan pelaksanaan analisis dan perumusan rekomendasi kebijakan fiskal dan
sektor keuangan. Hal ini dapat dilihat bahwa sejak tahun 2008 hingga saat ini, BKF telah
melakukan perbaikan infrastruktur TIK (hardware) maupun pengembangan sistem
aplikasi (software). Beberapa aplikasi ekonomi dan keuangan yang telah dikembangkan
oleh BKF telah juga dipergunakan sebagai alat monitoring bagi pimpinan Kementerian.
Namun demikian, seiring berjalannya waktu dan adanya perkembangan organisasi dan
teknologi informasi, pengelolaan TIK pada BKF saat ini dirasakan kurang optimal. Dalam
rangka perbaikan dan pengembangan kondisi TIK di BKF, pada tahun 2015-2019 BKF
akan melakukan penataan kembali pengeloaan TIK yang mengacu kepada landasan
hukum pengelolaan TIK pemerintah pusat maupun Kementerian Keuangan untuk
memperkuat pencapaian sasaran strategis BKF dalam mewujudkan “Sistem Teknologi
informasi dan komunikasi yang terintegrasi dan handal” untuk saat ini maupun di masa
mendatang.

1.4 Reformasi Birokrasi
Dalam rangka mendukung implementasi Reformasi Birokrasi di Kementerian
Keuangan

sesuai

dengan

Keputusan

Menteri

Keuangan

(KMK)

Nomor

185/KMK.01/2012 tentang Perubahan Atas KMK Nomor 345/KMK.01/2011 tentang
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Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Keuangan Tahun 2010-2014, BKF telah
menetapkan Tim Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (TRBTK) setiap
tahunnya. TRBTK BKF bertugas untuk mengkoordinasikan program reformasi birokrasi
serta menginternalisasikan nilai-nilai dari agenda perubahan dalam reformasi dan
transformasi kelembagaan BKF. Pada tahun 2010-2014, BKF telah melakukan berbagai
program dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi yang difokuskan pada bidangbidang berikut.
a. Organisasi dan Ketatalaksanaan
BKF merupakan unit di lingkungan Kementerian Keuangan yang menangani analisis
dan perumusan kebijakan di bidang fiskal, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 24
Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan
Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara yang kemudian dijabarkan
secara lebih detail dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.01/2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
Dalam perkembangannya, terjadi dinamika perubahan lingkungan dan tuntutan
publik, serta mempertimbangkan evaluasi atas organisasi, perlu dilakukan penataan
organisasi di lingkungan BKF. Adapun maksud dan tujuan dari penataan organisasi BKF
ini adalah:
1. Melakukan penyesuaian tugas dan fungsi baru BKF sebagai perumus kebijakan
Kementerian Keuangan terkait sektor keuangan dan stabilisasi sistem keuangan;
2. Melakukan penyesuaian tugas dan fungsi BKF sebagai perumus kebijakan perpajakan
dan penerimaan negara bukan pajak terkait penentuan subyek, obyek dan tarif
sebagai amanat peraturan perundang-undangan kepada Menteri Keuangan;
3. Melakukan penyesuaian tugas dan fungsi BKF sebagai perumus kebijakan
Kementerian Keuangan terkait dengan penguatan perumusan kebijakan belanja
negara dan pembiayaan;
4. Mengatur pembagian beban kerja yang lebih merata, adil, dan tidak tumpang tindih;
5. Mengakomodasi tuntutan stakeholder dengan adanya tugas dan fungsi baru yang
diharapkan Menteri Keuangan untuk dilaksanakan oleh BKF;
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6. Meningkatkan dan memperkuat peran BKF sebagai unit perumus kebijakan di
lingkungan Kementerian Keuangan;
7. Melakukan penajaman fungsi kerja sama internasional dalam rangka penguatan peran
dan posisi Indonesia pada forum ekonomi kerja sama internasional seperti

G-20,

OECD, ASEAN, dan Climate Change;
8. Melakukan penyesuaian tugas dan fungsi baru BKF sebagai unit yang merumuskan
kebijakan kerja sama perdagangan barang dan jasa sebagai masukan dalam rangka
negosiasi perjanjian perdagangan dengan negara mitra;
9. Melakukan penyesuaian tugas dan fungsi baru BKF sebagai unit yang melakukan
harmonisasi, koordinasi, dan pemantauan dalam rangka hubungan perwakilan
keuangan luar negeri;
10. Memperkuat fungsi dan peran Sekretariat Badan dalam memberikan dukungan
administratif di bidang organisasi, SDM, sarana prasarana dan anggaran.
11. Meningkatkan

efektivitas

pelaksanaan

tugas

dan

meminimalisir

terjadinya

penyimpangan melalui pembentukan Unit Kepatuhan Internal.
Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, BKF telah melakukan reorganisasi dan
telah ditetapkan organisasi baru BKF melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
Nomor 204/PMK.01/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Di
samping itu, dalam rangka melaksanakan perbaikan terhadap administrasi umum yang
antara lain bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja melalui
penyederhanaan dan pembakuan proses bisnis, Kementerian Keuangan telah menyusun
Standard Operating Procedures (SOP) yang rinci dan dapat menggambarkan setiap jenis
output pekerjaan secara komprehensif, yang telah diatur dan ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Badan Kebijakan Fiskal Nomor 29.1/KF/2014 tentang Standar
Prosedur Operasi (SOP) di Lingkungan Badan Kebijakan Fiskal dengan jumlah SOP
adalah sebanyak 200 SOP.
Dalam rangka menghitung efisiensi unit kerja serta perencanaan kebutuhan
pegawai, BKF secara periodik melakukan Analisis Beban Kerja (ABK). Berdasarkan hasil
analisis beban kerja tahun 2014, BKF memiliki Efisiensi Unit 1,06 dengan Prestasi Unit A
(Sangat Baik). Hasil ABK menunjukkan bahwa BKF mengalami kekurangan pegawai
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sejumlah 12 orang, sehingga BKF memerlukan pegawai tambahan untuk menjalankan
tugas dan fungsinya.

1.5 Potensi dan Permasalahan
Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi utamanya sebagai regulator
pembuat kebijakan di bidang ekonomi makro, pendapatan, belanja, pembiayaan, sektor
keuangan dan kerja sama ekonomi dan keuangan internasional, serta untuk
mengoptimalkan pemberian pelayanan kepada stakeholder terkait, telah diidentifikasi
beberapa potensi yang dapat menjadi unsur pendorong bagi BKF di dalam menjalankan
tugas utamanya, namun sebaliknya juga terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi
yang dapat menjadi faktor penghambat di dalam pelaksanaan tugasnya.
Berikut beberapa potensi yang mendukung pelaksanaan tugas BKF, antara lain:
1. Potensi internal
a.

Kontribusi sektor keuangan sebagai salah satu sektor penting dalam
perekonomian. Kontribusi sektor keuangan terhadap perekonomian dapat
berupa penyediaan dana untuk pembangunan infrastruktur atau sumbangsih
terhadap pendanaan sektor riil. Kenyataan menunjukkan bahwa kontribusi
sektor keuangan belum maksimal terhadap perekonomian. Pada tahun 2014
berdasarkan data dari OJK, kontribusi sektor perbankan dan pasar modal
memang sudah cukup signifikan, yaitu 38% GDP (kredit swasta terhadap GDP)
dan 45,3% GDP (kapitalisasi pasar terhadap GDP). Namun, sektor lain seperti
asuransi, dana pensiun, dan pasar obligasi masih berkontribusi sangat kecil.
Pada tahun 2014 lalu, investasi dari dana pensiun hanya 1,7% GDP, investasi
dari dana asuransi hanya 2,13% GDP dan outstanding bond hanya 15,24% GDP.
Kenyataan tersebut dapat dilihat secara positif, yaitu bahwa peluang
pertumbuhan sektor keuangan masih sangat terbuka lebar. Jumlah investor
pasar modal dan pasar obligasi masih sangat mungkin untuk ditingkatkan,
begitu pula dengan alokasi investasi dari dana pensiun dan asuransi sebagai
potensial investor.

49

b.

Kondisi pasar keuangan Indonesia masih relatif dangkal dibandingkan dengan
negara tetangga. Berdasarkan data BI, rasio uang beredar M2 (uang beredar
dalam arti luas termasuk tabungan dan deposito) terhadap PDB pada 2014
hanya 41%, jauh dibawah Malaysia (143%), Singapura (133%), Thailand (70%),
bahkan masih dibawah Filipina (70%). Kondisi ini memang merupakan
tantangan,

namun

secara

positif dapat

berarti

juga

bahwa

peluang

pengembangan masih terbuka sangat lebar. Pendalaman sektor keuangan dapat
dilakukan melalui berbagai sisi, antara lain sisi supply (ketersediaan berbagai
macam produk keuangan), sisi demand (penciptaan permintaan atas produk
keuangan), infrastruktur pasar, dan kerangka regulasi yang mendukung
pendalaman pasar keuangan. Dari sisi kerangka regulasi yang dapat
memfasilitasi upaya pendalaman pasar keuangan, pemerintah dapat berperan
untuk lebih memperkuat pengaturan sektor keuangan ataupun melakukan revisi
atas regulasi yang kiranya dapat menghambat ataupun memperlambat upaya
pendalaman pasar.
c.

Rasio uang beredar M2 terhadap PDB yang masih rendah dapat diartikan pula
bahwa masih banyak masyarakat yang belum memanfaatkan ataupun tersentuh
layanan keuangan seperti layanan perbankan. Kondisi ini memberikan peluang
untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan jasa keuangan, yang
diharapkan akan berdampak terhadap perkembangan perekonomian nasional.

d.

Kondisi perekonomian Indonesia yang terus mengalami pertumbuhan
menyebabkan jumlah kelas menengah ikut meningkat. Kenaikan pendapatan
mengubah preferensi masyarakat dari produk sederhana (simpanan &
pembiayaan umum) ke investasi dan pembiayaan yang lebih spesifik, seperti
instrumen syariah. Selain itu, masyarakat juga membutuhkan dukungan layanan
keuangan yang semakin luas. Hal tersebut adalah faktor-faktor yang
memberikan landasan bagi keuangan syariah untuk terus tumbuh dalam jangka
waktu yang panjang.

e.

Dalam beberapa tahun terakhir, industri keuangan syariah menunjukkan
pertumbuhan yang cukup tinggi. Pada tahun 2014, aset perbankan syariah
tumbuh sekitar 32%, pasar uang tumbuh sekitar 13%, sukuk tumbuh sekitar
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13%, takaful tumbuh sekitar 31%. Pertumbuhan aset multifinance syariah
bahkan mencatat pertumbuhan sebesar 149%.

Di samping itu, zakat

menyimpan potensi hingga Rp19 triliun. Potensi wakaf tanah sebesar 116 juta
meter persegi, dan jumlah LKMS sekitar 5.000 institusi.
f.

Salah satu ciri khas keuangan syariah adalah keberadaan underlying asset dalam
transaksi bisnisnya. Selain itu, prinsip keuangan syariah juga mengutamakan
risk sharing atau berbagi risiko. Prinsip yang dianut dalam sistem keuangan
syariah tersebut dapat mendorong terwujudnya stabilitas keuangan dan
pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

g.

Keuangan inklusif sebagai salah satu sasaran dalam Nawa Cita Presiden
memberikan potensi bagi Kementerian Keuangan dalam menghasilkan
kebijakan yang akan didukung oleh Presiden dalam rangka meningkatkan
keuangan inklusif di Indonesia.

h.

Secara umum, kondisi ekonomi dan keuangan domestik memiliki fundamental
ekonomi yang kuat.

2. Potensi Eksternal
a.

Proses pemulihan ekonomi global saat ini tengah berlangsung meskipun masih
lamban, dan diperkirakan akan berlangsung secara moderat, antara lain
disebabkan oleh menurunnya harga komoditas dunia dan isu tappering off.

b.

Perkembangan kondisi perekonomian kawasan yang stabil dan menjadi motor
pertumbuhan ekonomi dunia.

c.

Peranan penting yang dipegang oleh Kementerian Keuangan mewakili Indonesia
dalam forum-forum internasional misalnya sebagai co-chair untuk working
group IIWG dalam forum G-20 dan salah satu pemegang arah kebijakan di
ASEAN. Potensi ini mengandung peluang penting dalam memasukkan
kepentingan-kepentingan nasional dalam setiap agenda dalam forum tersebut.
Bahkan Indonesia dapat mengatur irama percepatan pembahasan sesuai dengan
perkembangan perekonomian nasional yang terjadi. Penempatan pejabat dan
pegawai pada posisi penting dalam organisasi-organisasi internasional dan
lembaga keuangan multilateral seperti ADB dan Bank Dunia juga akan
51

memberikan kesempatan bagi Indonesia untuk memasukkan kepentingankepentingan nasional dalam strategi yang dirumuskan oleh organisasi
internasional tersebut.
d.

Kuatnya kerja sama yang telah terjalin selama ini, baik dengan otoritas
keuangan negara mitra maupun lembaga keuangan internasional memberikan
kesempatan untuk mengeksplorasi lebih jauh manfaat yang dapat diraih dari
kerja sama bilateral dan multilateral tersebut misalnya dalam upaya menggalang
pembiayaan anggaran pemerintah.

e.

Keberadaan Indonesia sebagai tuan rumah suatu pertemuan internasional juga
merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan untuk memperjuangkan
kepentingan nasional sekaligus membuka kesempatan untuk meningkatkan
partisipasi baik dalam hal kualitas maupun kuantitas peserta pertemuan.
Di samping memiliki faktor pendorong, BKF juga menghadapi beberapa

tantangan/permasalahan yang dihadapi di dalam melaksanakan tugas dan fungsi
utamanya, antara lain:
1. Permasalahan internal
a.

Permasalahan koordinasi sektor keuangan di Indonesia, di mana kebijakan
umum sektor keuangan berada pada Kementerian Keuangan, sedangkan
pengawasan aspek makroprudensial dilakukan oleh BI dan pengawasan aspek
mikroprudensial dilakukan oleh OJK. Oleh karena itu, diperlukan penguatan
mekanisme koordinasi dalam rangka pengawasan sektor keuangan di Indonesia.

b.

Industri keuangan telah mengalami perkembangan yang pesat, ditandai dengan
meningkatnya volume usaha dan bertambahnya pemanfaatan layanan jasa
keuangan oleh masyarakat. Perkembangan demikian menuntut adanya sistem
pengaturan dan pengawasan sektor keuangan yang lebih baik. Oleh sebab itu,
pemerintah selama ini telah dan akan terus melakukan penyempurnaan
terhadap

peraturan

perundang-undangan

di

sektor

keuangan

seperti

amandemen UU Bank Indonesia, UU Pasar Modal, UU Dana Pensiun serta
penyusunan peraturan perundang-undangan baru seperti UU Jaring Pengaman
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Sektor Keuangan dan UU Penjaminan polis. Salah satu tantangan dalam
penyusunan peraturan perundang-undangan tersebut adalah bagaimana
menyeimbangkan antara best practice internasional dengan kebutuhan lokal.
c.

Sistem keuangan global saat ini semakin terintegrasi. Sebagai konsekuensi,
berbagai perkembangan situasi keuangan global akan cepat berdampak
terhadap industri keuangan domestik. Oleh sebab itu, pemerintah dan regulator
dalam melakukan perumusan kebijakan di sektor keuangan, harus senantiasa
memperhatikan perkembangan keuangan global. Padahal di lain sisi,
perkembangan keuangan global seringkali penuh ketidakpastian dan sulit
diprediksi. Hal tersebut merupakan tantangan bagi perumus kebijakan untuk
mampu membuat kebijakan yang tepat dan pada saat yang tepat.

d.

Modal yang tidak memadai merupakan salah satu permasalahan utama yang
mempengaruhi pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia. Saat ini,
industri keuangan syariah memiliki modal yang relatif kecil dibandingkan
dengan industri keuangan konvensional. Hal tersebut membatasi kapasitas
industri keuangan syariah untuk berkembang.

e.

Industri

keuangan syariah Indonesia membutuhkan visi bersama antara

regulator, praktisi, dan akademisi. Visi yang didefinisikan dengan jelas dan
disepakati oleh semua pemangku kepentingan menjadi penting untuk
memastikan bahwa penerapan misi dan penetapan tujuan telah sesuai dengan
yang direncanakan. Namun demikian, saat ini belum terdapat sinergi dan
mekanisme koordinasi yang jelas antara para pemangku kepentingan di industri
keuangan syariah, sehingga menghambat upaya pencapaian misi pengembangan
keuangan syariah nasional.
f.

Wawasan masyarakat mengenai keuangan syariah sangat dipengaruhi oleh
kesadaran nasabah mengenai lembaga keuangan syariah. Kesadaran bagi
nasabah keuangan syariah tersebut utamanya mencakup pemahaman tentang
potensi risiko yang dapat muncul sehingga nasabah memiliki informasi yang
lengkap dan dapat membuat keputusan dengan tepat. Saat ini, tingkat kesadaran
di antara masyarakat umum dan sektor bisnis mengenai keuangan syariah
masih sangat rendah.
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g.

Tingkat akses terhadap layanan keuangan di Indonesia masih rendah. Hal ini
disebabkan oleh faktor dari sisi masyarakat (seperti tingkat literasi keuangan
yang rendah) dan dari sisi penyedia layanan keuangan (seperti lokasi lembaga
keuangan yang sulit dijangkau oleh masyarakat).

h.

Strategi nasional keuangan inklusif sebelumnya telah disusun oleh Sekretariat
Wakil Presiden (TNP2K). Selain itu, program keuangan inklusif telah dilakukan
oleh

berbagai

kementerian/lembaga,

BI,

dan

OJK.

Dalam

rangka

mengembangkan strategi nasional keuangan inklusif dan mengharmonisasikan
program keuangan inklusif, Kementerian Keuangan menghadapi tantangan
dalam mengkoordinasikan seluruh kementerian/lembaga serta lembaga
independen tersebut.
i.

Dalam penyusunan kebijakan APBN, sebagian data dan bahan yang dibutuhkan
dalam penyusunan rekomendasi kebijakan APBN merupakan data yang sangat
dipengaruhi oleh faktor eksternal sehingga tidak bisa dikontrol.

j.

Terjadi perubahan kebijakan dan aturan yang tidak dapat diantisipasi
sebelumnya.

k.

Perkembangan ekonomi, sosial, dan politik yang dinamis dan penuh
ketidakpastian sehingga memerlukan antisipasi yang cepat, tepat, dan akurat

l.

Ketersediaan sumber daya manusia BKF yang kompeten dalam sektor keuangan
masih terbatas, khususnya untuk Pusat Sektor Keuangan yang baru terbentuk.

2. Permasalahan eksternal
a.

Permasalahan di dalam penyusunan pipeline infrastruktur Indonesia. Dalam
pertemuan AIF Board of Director, masing-masing negara ASEAN termasuk
Indonesia diminta untuk menyampaikan perkembangan serta tanggapan atas
usulan project pipeline yang disusun oleh Administrator AIF untuk menjadi
prioritas yang dapat dibiayai oleh AIF. Pipeline ini penting bagi pendistribusian
dari alokasi pembiayaan AIF kepada negara-negara ASEAN. Namun demikian
permasalahan yang terjadi adalah BKF tidak secara langsung menangani
penyusunan daftar prioritas proyek serta negosiasi proyek antara Pemerintah
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Indonesia dengan ADB sehingga tidak dapat secara optimal memberikan
informasi mengenai hal tersebut kepada AIF BoD. Oleh karena itu, masih
diperlukan langkah-langkah koordinasi dengan unit-unit terkait dalam
penyusunan usulan project pipeline AIF, serta melibatkan unit terkait dalam
pertemuan-pertemuan AIF BoD.
b.

Penandatanganan Protokol Ke-6 Jasa Keuangan ASEAN. Protokol untuk
mengimplementasikan paket komitmen putaran keenam jasa keuangan telah
disusun dan telah melalui proses legal scrubbing oleh ASEC. Dalam protokol
tersebut, termasuk di dalamnya dasar bagi implementasi integrasi perbankan
ASEAN yang negosiasinya berada dalam skema ASEAN Banking Integration
Framework (ABIF). Penandatanganan Protokol tersebut oleh para Menteri
Keuangan ASEAN pada tanggal 5 April 2014 di Myanmar tidak dapat
dilaksanakan karena dalam pertemuan teknis sebelumnya, Bank Indonesia
menyampaikan reservasi untuk tidak menyepakati semua butir yang terkait
dengan ABIF. Hingga saat ini, Bank Indonesia masih melakukan reservasi sampai
memperoleh jaminan bahwa guideline ABIF dapat diimplementasikan dengan
optimal. Isu ABIF yang berkaitan dengan kewenangan instansi lain seperti Bank
Indonesia dan Ototitas Jasa Keuangan (OJK) sehingga Kementerian Keuangan
tidak dapat mengambil kewenangan instansi lain.

c.

Pemberian Pembebasan Pajak kepada Credit Guaratees and Investment Facilities
(CGIF). Rekomendasi pemberian pembebasan pajak atas operasional CGIF di
Indonesia sangat diperlukan. Perlakuan ini akan dapat mendorong operasional
CGIF secara keseluruhan di kawasan dan dapat meningkatkan rating CGIF.
Rekomendasi pemberian pembebasan pajak tersebut memerlukan keterlibatan
yang kuat dari unit dan instansi terkait, dengan demikian tidak dapat secara
optimal mempercepat proses pemberian pembebasan pajak kepada CGIF
tersebut. Langkah-langkah koordinasi dengan unit-unit terkait sangat penting
dalam proses pemberian status pembebasan pajak tersebut.

d.

Penyusunan komitmen jasa keuangan dalam perjanjian perdagangan bebas.
Kementerian Keuangan merupakan instansi yang diberikan kewenangan untuk
menyusun regulasi dan kebijakan terkait dengan jasa keuangan, baik yang
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meliputi sektor perbankan dan non perbankan. Pada sisi lain, OJK merupakan
lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengaturan dan
pengawasan atas lembaga dan institusi yang menangani jasa keuangan.
Permasalahan yang timbul pada proses negosiasi dan penyusunan komitmen
jasa keuangan dalam perjanjian perdagangan bebas, BKF-Kemenkeu tidak dapat
menentukan formulasi penyusunan komitmen jasa keuangan secara optimal
mengingat Kementerian Keuangan harus berkoordinasi dengan OJK sebagai
lembaga pembina sektor jasa keuangan. Penyusunan komitmen jasa keuangan
memerlukan koordinasi antara Kementerian Keuangan dan OJK. Komunikasi
Pemerintah dan OJK sangat penting kepada unit-unit yang terkait dan juga
sektor riil yang akan terkena dampak dari perjanjian ini.
e.

Chiang Mai Initiatives Multilateralization (CMIM) dan ASEAN+3 Macroeconomic
Research Office (AMRO) adalah dua fasilitas yang saling menunjang, namun saat
ini mereka masing-masing berdiri sendiri sehingga dalam implementasinya
dinilai akan terdapat potensi delay (keterlambatan dan tidak efektif).
Permasalahan yang timbul adalah untuk menggabungkan kedua institusi CMIM
dan AMRP tersebut memerlukan kajian mengenai potensi penggabungan
integrasi menjadi sebuah Regional Financial Arrangement (RFA) agar
implementasi fasilitas jaring pengaman stabilitas ekonomi dan keuangan di
kawasan tersebut menjadi lebih efektif.

f.

APEC akan mengimplementasikan Asia Region Funds Passport (ARFP).
Permasalahan

yang

timbul

dengan

implementasi

inisiatif

ARFP-APEC,

dampaknya akan dirasakan oleh pasar modal di Indonesia walaupun Indonesia
sendiri belum terlibat langsung dalam skema ini. Kementerian Keuangan harus
terus bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam penyiapan posisi
Indonesia.
g.

Indonesia sebagai middle income country diharapkan peran yang lebih besar
dalam kerja sama ekonomi, keuangan, dan pembangunan dengan negara negara
berkembang melalui skema Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST).
Permasalahan yang muncul adalah sampai saat ini unit-unit Kemenkeu yang
relevan dalam menyusun kebijakan dan aturan pelaksanaan KSST belum
56

sepenuhnya memahami implikasi peran Indonesia sebagai emerging donor dan
masih banyak peraturan Kementerian Keuangan yang belum mengenali definisi
Indonesia sebagai negara pemberi hibah dan provider bantuan teknis.
h.

Kebijakan penghematan anggaran telah mempengaruhi tingkat partisipasi
Kementerian Keuangan dalam forum-forum regional dan FTA. Permasalahan
yang muncul adalah beberapa forum pada tingkat teknis dan hampir semua
pertemuan FTA tidak lagi dihadiri sejak kebijakan tersebut diterapkan. Sehingga
berdampak kepada penurunan ekposure Kementerian Keuangan dalam forumforum regional dan FTA yang pada gilirannya dapat berpengaruh kepada tidak
diakomodasinya kepentingan nasional dalam forum-forum FTA. Penyusunan
prioritas kegiatan harus dilaksanakan agar semua agenda penting tetap dapat
diikuti secara optimal dan komprehensif. Hal tersebut juga untuk mengantisipasi
apabila akan diterapkan kembali kebijakan penghematan anggaran di tahun
depan.
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BAB II
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS
BADAN KEBIJAKAN FISKAL

2.1 Visi Badan Kebijakan Fiskal
Di dalam Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019 ditetapkan visi
Kementerian Keuangan yaitu “Kami Akan Menjadi Penggerak Utama Pertumbuhan
Ekonomi Indonesia Yang Inklusif Di Abad Ke-21”. Makna visi baru tersebut,
penggerak utama berarti bahwa Kementerian Keuangan, dalam perannya sebagai
pengatur dan pengelola keuangan negara, berperan sebagai prime mover dalam
mendorong pembangunan nasional di masa depan. Melalui manajemen pendapatan dan
belanja negara yang proaktif, Kementerian Keuangan menggerakkan dan mengarahkan
perekonomian negara menyongsong masa depan.
Pertumbuhan ekonomi yang inklusif mengindikasikan bahwa pertumbuhan dan
pembangunan yang diarahkan oleh Kementerian Keuangan akan menghasilkan dampak
yang merata di seluruh Indonesia. Hal ini akan tercapai melalui koordinasi yang solid
antar pemangku kepentingan dalam pemerintahan serta melalui penetapan kebijakan
fiskal yang efektif. Menekankan abad ke-21 sebagai periode waktu menunjukkan bahwa
Kementerian Keuangan menyadari peran yang dapat dan harus dijalankan di dunia
modern, dengan menghadirkan teknologi informasi serta proses-proses yang modern
guna mewujudkan peningkatan yang berkelanjutan.
Dalam rangka pencapaian visi tersebut di atas, Kementerian Keuangan juga
memperbarui misinya agar mencerminkan kegiatan inti dan mandatnya dengan lebih
baik. Misi Kementerian Keuangan sesuai Renstra 2015-2019 adalah sebagai berikut:
1. Mencapai tingkat kepatuhan pajak, bea dan cukai yang tinggi melalui pelayanan prima
dan penegakan hukum yang ketat;
2. Menerapkan kebijakan fiskal yang prudent;
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3. Mengelola neraca keuangan pusat dengan risiko minimum;
4. Memastikan dana pendapatan didistribusikan secara efisien dan efektif;
5. Menarik dan mempertahankan talent terbaik di kelasnya dengan menawarkan
proposisi nilai pegawai yang kompetitif.
Dari kelima misi Kementerian Keuangan tersebut, BKF berperan aktif pada misi
yang kedua yaitu “Menerapkan Kebijakan Fiskal yang Prudent”. Selanjutnya dalam
rangka mendukung tercapainya visi dan misi Kementerian Keuangan tersebut, Badan
Kebijakan Fiskal sebagai salah satu unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan
mempunyai visi:

“Menjadi Unit terpercaya dalam Perumusan Kebijakan Fiskal dan
Sektor Keuangan yang Antisipatif dan Responsif untuk
Mewujudkan Masyarakat Indonesia Sejahtera”

Yang dimaksud dengan Unit Terpercaya dalam Perumusan Kebijakan Fiskal
dan Sektor Keuangan adalah Badan Kebijakan Fiskal diharapkan dapat menghasilkan
rumusan rekomendasi kebijakan yang handal dan aplicable sehingga diakui dan
dipercaya oleh pimpinan Kementerian Keuangan pada khususnya dan masyarakat
pelaku ekonomi pada umumnya. Antisipatif artinya handal dalam merencanakan
berbagai kegiatan analisis dan kajian yang telah mempertimbangkan kondisi
perekonomian jauh ke depan dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan fiskal
sehingga rumusan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan aplicable 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 handal untuk
mengatasi permasalahan yang muncul.
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2.2 Misi Badan Kebijakan Fiskal
Beberapa langkah khusus yang akan dilaksanakan oleh BKF di dalam mewujudkan visi
yang telah ditetapkannya, adalah sebagai berikut.

1. Merumuskan analisis ekonomi makro serta harmonisasi kebijakan fiskal dan
moneter

dalam

rangka

mendukung

stabilitas

ekonomi

dan

pemerataan

pembangunan.
2. Mengembangkan kebijakan penerimaan negara yang kredibel dalam rangka
penciptaan iklim ekonomi yang kondusif dan optimalisasi penerimaan negara.
3. Mengembangkan kebijakan anggaran negara yang sehat dan berkelanjutan dengan
memperhatikan risiko fiskal yang terukur.
4. Mengembangkan kebijakan pembiayaan yang mendukung percepatan pertumbuhan
ekonomi dan fiskal yang berkelanjutan.
5. Mengembangkan kebijakan kerja sama keuangan internasional yang bermanfaat bagi
perekonomian nasional.
6. Mengembangkan kebijakan sektor keuangan yang mendukung pendalaman pasar,
keuangan inklusif, serta stabilitas sistem keuangan.
7. Mewujudkan SDM yang memiliki integritas dan kompetensi tinggi dengan didukung
teknologi informasi dan komunikasi yang andal, serta kinerja perencanaan dan
penganggaran yang suportif.

2.3 Tujuan Badan Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal Indonesia pada tahun 2015-2019 diarahkan dalam rangka
mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan, serta mendorong
strategi reindustrialisasi dalam kerangka transformasi ekonomi dengan tetap
mempertahankan keberlanjutan fiskal. Sejalan dengan kebijakan fiskal Indonesia
tersebut, tujuan yang hendak dicapai oleh Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian
Keuangan adalah:
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“Terwujudnya rumusan kebijakan fiskal yang dapat dilaksanakan, tepat waktu,
dan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif”

2.4 Sasaran Strategis Badan Kebijakan Fiskal
Tujuan strategis BKF yang ingin dicapai adalah terwujudnya rumusan kebijakan
fiskal yang dapat dilaksanakan, tepat waktu, dan dapat mendukung pertumbuhan
ekonomi yang inklusif. Untuk mencapai tujuan strategis tersebut, BKF telah menetapkan
beberapa sasaran strategis yang akan dilaksanakan, yaitu:
1.

Kebijakan yang Berkualitas

2.

Kerja sama Ekonomi dan Keuangan Internasional yang Optimal

3.

Informasi Kebijakan dan Kajian Fiskal yang Efektif

4.

Pemantauan Perkembangan Ekonomi Keuangan yang Efektif

5.

Analisis dan Kajian dengan Pendekatan Ilmiah

6.

Sumber Daya Manusia (SDM) yang Kompetitif

7.

Organisasi yang Kondusif

8.

Sistem Informasi Manajemen yang Terintegrasi

9.

Pelaksanaan Anggaran yang Optimal
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BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA
KELEMBAGAAN BADAN KEBIJAKAN FISKAL

Untuk mendukung pelaksanaan Rencana Strategis Badan Kebijakan Fiskal (Renstra
BKF) Tahun 2015 – 2019 diperlukan adanya arah kebijakan dan strategi yang jelas.
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Keuangan yang terkait BKF
Dalam kurun waktu 2015-2019, kebijakan fiskal diarahkan untuk mendukung
pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan serta mendorong strategi
reindustrialisasi

dalam

transformasi

ekonomi

dengan

tetap

mempertahankan

keberlanjutan fiskal melalui peningkatan mobilisasi penerimaan negara dan peningkatan
kualitas belanja negara, optimalisasi pengelolaan risiko pembiayan/utang dan
peningkatan kualitas pengelolaan kekayaan negara.
Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Keuangan pada tahun 2015-2019 dalam
rangka mendukung Sembilan Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita), serta
mendukung pencapaian tujuan Kementerian Keuangan yang terkait BKF adalah sebagai
berikut.
1.

Terjaganya kesinambungan fiskal.
Kondisi yang ingin dicapai dalam terjaganya kesinambungan fiskal guna

mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif adalah Pertama, meningkatnya tax
ratio, Kedua, terjaganya rasio utang pemerintah, dan Ketiga, terjaganya defisit anggaran.
Adapun strategi yang akan dilakukan untuk menjaga kesinambungan fiskal
diantaranya adalah:
a. Optimalisasi penerimaan negara dengan menjaga iklim investasi dan keberlanjutan
usaha;
b. Mengendalikan rasio utang terhadap PDB dalam batas yang manageable; dan
c. Mengendalikan defisit anggaran dalam batas aman.
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Strategi yang mendasar dalam menjaga kesimbungan fiskal perlu memperhatikan
dan mencermati kondisi perekonomian global, perekonomian dan kerjasama kawasan
(regional), dan kondisi perekonomian domestik serta stabilitas sektor keuangan.
Kondisi-kondisi tersebut saling terkait dalam penyusunan kebijakan fiskal untuk
meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka menengah. Untuk
mencapai negara berpenghasilan tinggi pada tahun 2030, perekonomian nasional
dituntut tumbuh rata-rata 6-8 persen pertahun. Agar berkelanjutan, pertumbuhan yang
tinggi tersebut harus bersifat inklusif serta tetap menjaga kestabilan ekonomi.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Badan Kebijakan Fiskal
3.2.1 Arah dan Strategi Kebijakan Ekonomi Makro
Peran dan fungsi kebijakan ekonomi makro untuk periode 2015 -2019 akan
diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran RPJMN dan Sembilan Agenda Prioritas
Pembangunan (Nawa Cita) yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi BKF. Di
dalam RPJMN telah dimuat beberapa sasaran pembangunan ekonomi ke depan dan
beberapa isu penting yang menjadi fokus penting untuk ditangani. Upaya mencapai
pertumbuhan yang tinggi dan berkelanjutan menjadi salah satu sasaran penting bagi
landasan strategi pembangunan untuk terhindar dari fenomena Middle Income Trap. Di
samping itu, arah pembangunan juga tetap perlu didukung dengan upaya-upaya untuk
mendorong perluasan kesempatan kerja dan pemerataan kesejahteraan dan hasil
pembangunan. Di dalam RPJMN 2015-2019, ditetapkan bahwa pada akhir 2019,
pertumbuhan ekonomi rata rata selama 5 tahun diharapkan mencapai tingkat 7%,
sementara tingkat pengangguran dan angka kemiskinan masing-masing mencapai 4,0 –
5,0 persen dan 7,0 – 8,0 persen.
Sasaran RPJMN dan program Nawa Cita yang menjadi agenda priorita pemerintah
saat ini membawa implikasi pada tekanan-tekanan khusus dalam pelaksanaan strategi
pembangunan ekonomi nasional. Kebutuhan percepatan pertumbuhan ekonomi
menuntut adanya langkah-langkah baru yang lebih mampu mendorong percepatan
pembangunan infrastruktur. Di samping itu, perlu dilakukan langkah-langkah untuk
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lebih mendorong perkembangan sektor-sektor ekonomi yang mampu menghasilkan nilai
tambah yang lebih tinggi namun tetap berdasarkan keunggulan dan potensi dalam negeri
dan daerah-daerah di nusantara. Upaya pencapaian perbaikan tingkat kesejahteraan
yang lebih merata juga membawa implikasi pada fokus strategi penguatan pembangunan
yang dimulai dari daerah-daerah, khususnya daerah terisolir, terluar, terpencil. Hal
tersebut juga sejalan dengan strategi pemerintah untuk melakukan “pembangunan dari
pinggiran” yaitu bertumpu pada peningkatan kapasitas ekonomi daerah-daerah yang
selama ini tertinggal. Strategi dan arah pembangunan tersebut turut mempengaruhi
penyusunan strategi kebijakan fiskal yang menjadi tanggung jawab Kementerian
Keuangan, dan juga BKF. Pada saat yang sama, arah kebijakan fiskal tetap ditujukan pada
upaya-upaya menjaga stabilitas ekonomi untuk menjamin pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan. Dalam kerangka ini maka arah dan kebijakan makro ekonomi yang
menjadi tugas pokok BKF dalam rangka mendukung kebijakan Fiskal juga perlu disusun
untuk mencapai sasaran-sasaran tersebut.
Dalam pelaksanaannya, peran BKF (yang diwakili oleh Pusat Kebijakan Ekonomi
Makro) dalam pengelolaan arah kebijakan ekonomi makro antara lain meliputi:


Merumuskan analisis kebijakan ekonomi makro yang kredibel, tepat waktu, dan
akurat dalam mendukung penyusunan kebijakan fiskal. Penyusunan kebijakan fiskal
dan APBN didasarkan pada asumsi-asumsi makro dasar yang menjadi landasan
perkiraan penerimaan dan belanja, serta strategi pembiayaan. Selanjutnya sasaransasaran pembangunan ekonomi yang akan dicapai juga akan mempengaruhi struktur
dan penekanan-penekanan khusus pada mata anggaran dan APBN secara
keseluruhan.



Mendorong sinergi dan harmoninasi kebijakan fiskal, moneter, neraca pembayaran,
dan sektor riil dalam mendukung akselarasi pertumbuhan dan stabilitas ekonomi.
Upaya pencapaian sasaran pertumbuhan dan stabilisasi ekonomi sangat bekaitan
dengan tugas dan wewenang berbagai instansi lain, seperti Bappenas, Kementerian
Energi dan Sumber Daya Mineral, Bank Indonesia, dan bukan hanya terkait dengan
peran Kementerian Keuangan. Untuk itu, Badan Kebijakan Fiskal bertugas mewakili
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Kementerian Keuangan dalam hal koordinasi arah kebijakan ekonomi makro (fiskal,
moneter, dan sektor riil) serta prospek perekonomian saat ini maupun ke depan.


Mencapai inflasi yang sesuai dengan sasaran, serta menjaga inflasi agar rendah dan
stabil, sehingga konvergen untuk menjaga daya saing Indonesia di antara negara
tetangga dalam kawasan. Berdasarkan pencapaian pada tahun-tahun sebelumnya,
tampak bahwa rekomendasi membutuhkan dukungan dari berbagai pihak yang
mempunyai ruang lingkup dan kewenangan tersendiri. Oleh sebab itu penguatan
kelembagaan lintas kementerian, lembaga negara, Badan Usaha Milik Negara, dan
Pemerintahan merupakan isu utama dalam upaya semakin mengefisienkan dan
mengefektifkan koordinasi pemantauan dan pengendalian inflasi. Dengan kerjasama
yang telah dijaga selama ini, maka pengendalian inflasi kedepannya dapat dilakukan
dengan lebih optimis.



Memperkuat dukungan analisis kebijakan ekonomi makro dalam rangka sinkronisasi
kebijakan fiskal antar lini unit eselon I dalam lingkup Kementerian Keuangan.
Berbagai alternatif strategi kebijakan fiskal yang menjadi tanggung jawab unit-unit
eselon I di lingkup Kementerian Keuangan akan membawa dampak, baik positif
maupun negatif yang berbeda-beda. Analisis mengenai dampak terhadap kondisi
ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, serta implikasinya terhadap stabilitas dan
sasaran pembangunan ekonomi telah menjadi tanggung jawab BKF. Dalam hal ini,
BKF juga perlu melakukan hasil reviu dan analisis terhadap berbagai dampak
tersebut dan merumuskan alternatif kebijakan, serta menyampaikannya pada
Menteri Keuangan dan unit-unit terkait lainnya. Dengan hasil analisis dan informasi
tersebut, maka dapat dipilih dan ditetapkan strategi kebijakan yang paling optimal
dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan.



Menjamin tersedianya informasi hasil sistem pemantauan dini untuk pengambilan
kebijakan fiskal yang dapat dipercaya. BKF juga memiliki tugas untuk melakukan
pemantauan berbagai perkembangan ekonomi dan kondisi pasar baik di dalam
negeri maupun global dan memberikan laporan up to date beserta analisisnya kepada
Menteri Keuangan. Informasi yang akurat dan cepat tersebut merupakan determinan
penting bagi perumusan respon kebijakan yang tepat dalam menjaga stabilitas
ekonomi dan fiskal serta pencapaian sasaran pertumbuhan.
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Turut mendukung diseminasi kondisi perekonomian dan arah kebijakan fiskal bagi
publik, baik dalam negeri maupun luar negeri. Diseminasi informasi kondisi
perekonomian dan berbagai landasan dan arah kebijakan fiskal yang diambil
pemerintah akan memberikan kepastian dan kejelasan yang lebih baik bagi pasar dan
dunia usaha domestik dan luar negeri. Di samping itu, diseminasi informasi bagi
masyarakat dan kawasan di berbagai daerah akan memberikan peluang yang lebih
baik bagi pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan fiskal yang ditempuh. Dengan halhal tersebut, maka akan tercipta insentif positif bagi upaya menjaga stabilisasi
ekonomi dan terwujudnya sasaran pembangunan dan kebijakan.



Memperkuat dukungan sektor keuangan terhadap pencapaian target pembangunan
dan menjaga stabilitas makro ekonomi. Dengan semakin pesatnya perkembangan
sektor keuangan dalam beberapa tahun terakhir, pembangunan sektor keuangan
yang lebih terarah dan terintegrasi dengan rencana pembangunan diharapkan dapat
mendukung pencapaian target-target ekonomi makro utamanya pertumbuhan
ekonomi. Di tengah kaitannya yang besar dengan stabilitas fiskal dan moneter serta
masih besarnya potensi di sektor keuangan yang belum terkelola dengan baik,
misalnya untuk industri jasa keuangan non-bank, pembangunan sektor keuangan
memerlukan penyusunan strategi khusus di antaranya melalui kerangka regulasi
yang lebih baik dengan disusunnya Rancangan Undang-Undang Perubahan Ketiga
atas Undang-Undang tentang Bank Indonesia (RUU BI) dan koordinasi dan
rekomendasi kebijakan pendalaman pasar keuangan lintas di tingkat nasional.

Rencana Aksi untuk Periode 2015 - 2019
Dengan memperhatikan arah kebijakan tersebut di atas, maka BKF dan Pusat
Kebijakan Ekonomi Makro (PKEM) akan menempuh beberapa rencana aksi ke depan
yaitu:
a) Perbaikan dan updating perangkat analisis dan proyeksi model-model asumsi dan
variable ekonomi makro, yang dilakukan melalui:
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i.

Pengembangan dan revitalisasi MODFI dan integrasinya dengan model-model
satelit yang berada pada Pusat-Pusat di bawah BKF.

ii.

Pengembangan output gap model untuk mendukung proyeksi pertumbuhan dan
inflasi jangka menengah dan jangka panjang.

iii.

Pengembangan leading economic indicators (LEI) sebagai pendukung alat
proyeksi dan outlook pertumbuhan ekonomi.

iv.

Perbaikan dan penyempurnaan model NATACCS dengan melakukan updating
koefisien dan penyesuaian dengan klasifikasi struktur ekonomi yang baru.

v.

Pengembangan perangkat analisis yang lebih terfokus pada kebijakan fiskal dan
indikator-indikator kesejahteraan masyarakat.

vi.

Pengembangan model inflasi dan nilai tukar sesuai dengan perubahan yang ada
di dalam struktur pasar. Pengembangan dimaksud mencakup variasi metode
estimasi dan penambahan variabel independen.

vii.

Perbaikan dan penyempurnaan model Balance of Payments (BOP) dengan
melakukan updating koefisien, penyesuaian dengan klasifikasi struktur ekonomi
yang baru dan memberikan ruang adjustment dan skenario respon terhadap
perubahan asumsi.

b) Perbaikan dan Penguatan Perbaikan kegiatan monitoring yang dilakukan melalui:
i.

Penguatan sistem pemantauan realisasi dan outlook variable asumsi makro
dalam proses Asset Liabilities Management Kemenkeu.

ii.

Penguatan dan penyempurnaan mekanisne dan pelaporan mingguan terhadap
perkembangan ekonomi global dan domestik.

iii.

Revitalisasi terhadap perangkat indikator ekonomi makro dalam Dashboard
ONSPAM, yang meliputi penyempurnaan indikator yang digunakan beserta
threshold.

iv.

Penguatan monitoring kondisi ekonomi daerah melalui peningkatan kapasitas
dan pemberdayaan kantor perwakilan daerah dan forum ekonomis regional.

c) Penguatan dan Perbaikan Proses Diseminasi informasi ekonomi dan kebijakan fiscal
melalui:
i.

Penguatan proses komunikasi dengan dunia usaha dan investor baik di dalam
negeri maupun luar negeri melalui program kerja IRU.
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ii.

Penguatan proses komunikasi dan kerja sama dengan berbagai provinsi di
Indonesia melalui forum Regional Economist.

d) Koordinasi Pemantauan dan Pengendalian Inflasi.
i.

Inflasi inti antara lain dengan meningkatkan kapasitas ekonomi khususnya
melalui pelaksanaan program infrastruktur pemerintah dan penguatan sektor
industri, serta melakukan komunikasi secara intensif untuk mengarahkan
ekspektasi inflasi.

ii.

Inflasi harga diatur Pemerintah antara lain dengan mendorong kelanjutan
reformasi subsidi energi.

iii.

Inflasi harga bergejolak antara lain dengan melakukan pembenahan di sisi
produksi pangan.

e) Tindak lanjut kajian peningkatan peran pasar keuangan bagi pembiayaan
pembangunan dan stabilitas perekonomian yang dilakukan melalui:
i.

Pembahasan hal terkait Naskah Akademik dan Draft RUU BI yang akan diajukan
oleh Pemerintah.

ii.

Penyusunan nota kesepahaman dengan Bank Indonesia dan Otoritas Jasa
Keuangan tentang pembentukan forum koordinasi pembiayaan pembangunan
melalui pasar keuangan.

iii.

Penyusunan Roadmap Nasional Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar
Keuangan.

f) Tindak lanjut terkait dengan koordinasi dalam rangka menjaga stabilitas sistem
keuangan yang dilakukan melalui:
i.

Penyampaian RUU JPSK kepada Presiden untuk kemudian disampaikan kepada
DPR guna dilakukan pembahasan, dimana hal ini dilakukan bersama dengan
Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, sesuai dengan reorganisasi di Badan
Kebijakan Fiskal.

ii.

Pengajuan KMK PAK RPP LPS guna mendapatkan penetapan dari Menteri
Keuangan.

iii.

Penyusunan draf RPP LPS terkait isu-isu strategis yang berhubungan dengan
tupoksi masing-masing lembaga dan unit terkait. Selanjutnya draf RPP LPS akan
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disampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM guna dilakukan proses
harmonisasi.
iv.

Penyusunan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) sebagai peraturan turunan dari
RPP LPS yang sedang dalam tahap finalisasi.

3.2.2 Arah dan Strategi Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Kebijakan fiskal memainkan peranan penting dalam mempengaruhi kegiatan
perekonomian melalui 3 (tiga) fungsi utamanya.

Pertama, fungsi alokasi, yaitu

mendorong pengalokasian anggaran untuk mendukung kegiatan ekonomi dan
penyediaan barang publik. Kedua, fungsi distribusi, yang menekankan pendistribusian
pendapatan negara dalam rangka mewujudkan keadilan ekonomi, pengurangan
kesenjangan serta perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat. Ketiga, fungsi
stabilisasi, yaitu menjaga stabilitas makro (kesimbangan internal dan eksternal) dan
mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Untuk mengoptimalkan ketiga
fungsi tersebut, kebijakan fiskal harus dikelola secara sehat dan berkelanjutan dalam
jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Dalam periode 2015-2016, secara umum,
kebijakan fiskal diarahkan untuk mendorong upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi
yang berkelanjutan (stimulus fiskal), sekaligus untuk perbaikan pemerataan hasilhasil pembangunan nasional agar memenuhi aspek keadilan dengan tetap menjaga
kesinambungan fiskal dan stabilitas makro ekonomi.
Sejalan dengan hal tersebut, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
sebagai instrumen utama kebijakan fiskal harus didesain agar efisien dalam
memanfaatkan sumber daya dan produktif dalam mendukung pencapaian target, namun
tetap mengendalikan risiko dan menjaga keberlanjutan fiskal serta stabilisasi makro
dalam jangka menengah, sehingga mengarah pada peningkatan kesejahteraan sebagai
tujuan akhir.
Adapun beberapa hal strategis yang perlu dijaga dalam struktur APBN, antara
lain: (i) mengaitkan besaran alokasi belanja produktif dengan target pertumbuhan
ekonomi; (ii) mendorong optimalisasi pendapatan khususnya penerimaan perpajakan
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(peningkatan tax ratio) dalam rangka meningkatkan kapasitas fiskal guna mendukung
upaya pencapaian target pembangunan; (iii) mengendalikan risiko dan menjaga
keberlanjutan fiskal dalam jangka menengah; melalui: (a) pengendalian defisit dalam
batas aman; (b) mengendalikan rasio utang pada batas terkendali; dan (c) mendorong
keseimbangan primer menuju positif.
Adapun strategi untuk mendorong agar struktur APBN lebih efisien, produktif
dalam mendukung pencapaian target dengan tetap mengendalikan risiko dan
keberlanjutan fiskal dalam jangka menengah, maka perlu ditempuh langkah-langkah
untuk mendisiplinkan pengelolaan fiskal melalui penetapan target-target fiskal, yaitu
target pada sisi pendapatan (tax ratio), belanja (belanja modal), serta menjaga
keberlanjutan fiskal (primary balance, defisit dan rasio utang). Penetapan target-target
fiskal tersebut, yang disusun ke dalam suatu Kerangka Kebijakan Fiskal Jangka
Menengah (Medium Term Fiscal Framework–MTFF), dimaksudkan untuk mendisiplinkan
fiskal agar pengelolaan fiskal lebih konsisten dalam mendukung pencapaian target
pembangunan nasional, baik dalam jangka pendek maupun dalam jangka menengah,
sebagaimana yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
2015-2019 (RPJMN). Secara ringkas kerangka pikir kebijakan fiskal jangka menengah
dan beberapa nilai strategis yang harus dijaga dalam struktur APBN, disajikan dalam
Gambar 1.
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Gambar 1
Kerangka Pikir Medium Term Fiscal Framework (MTFF) Tahun 2015-2019
Target Pembangunan RPJMN
Uraian
Pertumbuhan ekonomi (% )
Tingkat Pengangguran (%)
Tingkat Kemiskinan (%)

2016
6.2
5.2-5.5
9.0-10.0

2017
7
5.0-5.3
8.5-9.5

2018
7.5
4.6-5.1
7.5-8.5

2019
8
4.0-5.0
7.0-8.0

Postur APBN diarahkan : efisien dan produktif untuk mendukung
pencapaian target pembangunan dengan tetap mengendalikan risiko dan
menjaga keberlanjutan fiskal dalam jangka menengah

Optimalisasi
Pendapatan

Quality of
Spending

Tax ratio PDB

1.Belanja
Produktif;
2.Efisiensi
belanja

Fiscal sustainability
1.

2.
3.

Defisit (<2,5%
PDB);
Primary balance
(menuju positif);
Rasio utang (<30%)

Untuk menjaga agar kebijakan fiskal (APBN) konsisten dalam mendukung
pencapaian target-target pembangunan nasional, maka disusun suatu MTFF dengan
target-target fiskal sebagai berikut yang berfungsi sebagai kontrol aggregat (aggregate
control) untuk mendisiplinkan pengelolaan fiskal (fiscal discipline), sebagaimana
disajikan dalam Tabel 1.
Tabel 1
Kerangka Kebijakan Fiskal Jangka Menengah (MTFF) 2016-2019
Uraian
Unit
2016
2017
2018
2019
Pertumbuhan
%
ekonomi
6,2
7,0
7,5
8,0
PDB Nominal

(miliar
Rp)

Tax Ratio (SDA Migas
& Pertb)

% PDB

Tax Ratio (arti luas)

12.923.30
9
13.8-14.2
15.2-15.6

Belanja produktif
Keseimbangan primer

% PDB
% PDB

2.5-2.7
(0.4)-(0.6)

Defisit/surplus

% PDB

(1.6)-(2,4)

Rasio utang

% PDB

24.0426.04

16.000.72
17.885.610
5
14.1014.3014.6-15.1
14.60
14.90
15.8015.3-15.80
16.1-16.30
16.10
2.5-2.7
2.5-2.7
2.5-2.7
(0.2)-(0.4) (0.0)-(0.2)
0.0-0.2
(1.57)(1.25)(1.05)(1,77)
(1,45)
(1.25)
23.2922.2821.0525.29
24.28
23.05

14.381.058
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Secara umum, kebijakan fiskal yang ditempuh diarahkan untuk mendukung
pencapaian target pembangunan nasional (peningkatan pertumbuhan dan kesejahteraan
masyarakat), dengan tetap menjaga keberlanjutan fiskal dalam jangka menengah. Untuk
itu perlu dilakukan berbagai kebijakan yang disertai dengan penetapan target-target
fiskal, yaitu melalui: (i) peningkatan belanja produktif yang signifikan untuk mendukung
pembangunan infrastruktur dalam rangka penguatan daya saing dan peningkatan
kapasitas produksi berkisar 2,5-2,7 persen PDB pada tahun 2019; (ii) penguatan
program kesejahteraan (antara lain: SJSN, KIS, KIP, BOS); (iii) penguatan SDM (al:
pendidikan, kesehatan, R&D); dan (iv) penguatan Desentralisasi Fiskal.
Dalam rangka memenuhi kebutuhan belanja tersebut, maka diperlukan
peningkatan Ruang fiskal (fiscal space) yang memadai. Hal ini dapat dicapai melalui
optimalisasi pendapatan di satu sisi dan efisiensi belanja di sisi yang lainnya. Dalam hal
ini, berbagai kebijakan dan target-target fiskal yang disusun meliputi: (i) peningkatan tax
ratio mencapai 16,1-16,3 persen PDB pada tahun 2019, definisi tax ratio disini adalah
rasio dari penerimaan negara dibandingkan dengan PDB, dimana penerimaan negara
tersebut meliputi penerimaan perpajakan, termasuk di dalamnya adalah penerimaan
pajak daerah, ditambah dengan PNBP dari SDA migas dan mineral; (ii) efesiensi belanja
yang kurang produktif; (iii) reformasi birokrasi diharapkan memberi kontribusi positif
terhadap efisiensi belanja; (iv) melanjutkan kebijakan efisiensi subsidi (targeted
subsidy).
Dengan mempertimbangkan besarnya kebutuhan pendanaan pencapaian target
pembangunan dan menjaga momentum serta mempertimbangkan budget constrains,
maka masih diperlukan kebijakan fiskal yang ekspansif (defisit), dengan syarat: (i) defisit
tetap dijaga pada level aman berkisar 1,05-1,25 persen pada tahun 2019; (ii) diupayakan
rasio utang menurun secara bertahap sesuai kebutuhan pendanaan pembangunan; (iii)
keseimbangan primer menuju positif pada tahun 2019.
Untuk mendukung kebijakan fiskal yang masih bersifat ekspansif tersebut, masih
diperlukan pembiayaan yang bersumber dari utang yang diarahkan sebagai berikut: (i)
pemanfaatannya untuk kegiatan produktif; (ii) rasio utang dijaga dalam batas yang
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terkendali, berkisar 21-23 persen pada tahun 2019; (iii) mengendalikan kerentanan
fiskal (fiscal vulnerability) dalam batas toleransi.

Arah dan Strategi Kebijakan Pendapatan Negara
Dalam rangka mendukung kebijakan fiskal sebagai stimulan untuk percepatan
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan, serta untuk menjaga
kesinambungan fiskal, maka kebijakan pendapatan negara dalam periode 2015-2019
diarahkan untuk optimalisasi pendapatan dengan meningkatkan iklim investasi dan
menjaga konservasi lingkungan. Dengan meningkatnya pendapatan negara, maka ruang
fiskal akan semakin besar untuk mendanai kebutuhan belanja negara. Strategi untuk
mencapai optimalisasi pendapatan negara dilakukan melalui upaya peningkatan tax
ratio hingga mencapai 16 persen pada akhir tahun 2019 dan optimalisasi penerimaan
negara bukan pajak (PNBP). Di sisi penerimaan perpajakan, kebijakan perpajakan
diarahkan untuk: (i) optimalisasi penerimaan tanpa mengganggu iklim investasi dunia
usaha; (ii) menjaga stabilitas ekonomi nasional dan mempertahankan daya beli
masyarakat; (iii) meningkatkan daya saing dan nilai tambah industri nasional; dan (iv)
mengendalikan konsumsi barang kena cukai. Sedangkan strategi kebijakan perpajakan
yang akan dilakukan antara lain adalah: (1) Penyempurnaan peraturan perundangundangan perpajakan; (ii) Penegakan hukum (law enforcement); (iii) Penggalian potensi
penerimaan perpajakan dengan tetap berpedoman pada prinsip untuk menjaga iklim
usaha dan daya saing sektor perekonomian; (iv) Pemberian insentif fiskal dalam bentuk
fasilitas perpajakan berupa tax holiday, tax allowance, pembebasan PPN dan PPnBM
strategis dalam rangka mendukung investasi, perkembangan industri nasional, dan
perkembangan sektor-sektor/daerah tertentu; (v) Penyempurnaan sistem teknologi dan
informasi; dan (vi) Harmonisasi tarif perdagangan. Sementara itu, di sisi PNBP, kebijakan
diarahkan untuk optimalisasai PNBP dengan tetap memperhatikan konservasi
lingkungan. Beberapa strategi kebijakan PNBP yang akan dilakukan antara lain (i)
Penyempurnaan regulasi; (ii) Optimalisasi PNBP migas dan nonmigas; (iii) lnventarisasi,
intensifikasi, dan ekstensifikasi PNBP yang dikelola oleh K/L;dan (iv) Optimalisasi PNBP
umum dan BLU.
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Arah dan Strategi Kebijakan Belanja Negara
Sejalan dengan arah kebijakan fiskal dalam jangka menengah, kebijakan belanja
negara pada periode 2015-2019 diarahkan untuk memperkuat stimulus fiskal guna
mendorong upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus
perbaikan pemerataan hasil-hasil pembangunan nasional agar memenuhi aspek
keadilan dengan tetap menjaga kesinambungan fiskal dan stabilitas makro ekonomi.
Upaya untuk memperkuat stimulus fiskal pada sisi belanja negara ditempuh
dengan mendorong agar belanja negara lebih produktif, namun dengan tetap menjaga
agar risiko terkendali dan kesinambungan fiskalnya terjaga. Untuk itu, strategi kebijakan
belanja negara diarahkan untuk tetap memberi stimulasi perekonomian secara terukur
dengan terus berupaya meningkatkan kualitas belanja. Langkah utama yang akan
ditempuh dalam meningkatkan kualitas belanja negara adalah: pertama, Peningkatan
produktifitas belanja sekaligus memenuhi aspek efisensi alokasi melalui implementasi
unified budget, performance based budgeting (PBB), dan Medium Term Expenditures
Framework (MTEF). Hal tersebut memberi penekanan bahwa dalam penguatan kualitas
belanja kata kuncinya adalah meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Melalui
peningkatan produktivitas diharapkan dapat menciptakan nilai tambah (value added)
dan meningkatkan kapasitas perekonomian sehingga diharapkan dapat mendorong
produktivitas, perluasan kesempatan kerja yang pada gilirannya dapat meningkatkan
derajat kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat. Sementara itu, upaya efisiensi
dilakukan dengan perbaikan struktur belanja agar kombinasi belanja negara menjadi
lebih efisien dalam mendukung pencapaian target secara optimal. Kedua, Peningkatan
efisiensi teknis yang esensinya mendorong agar pelaksanaan anggaran sesuai dengan
yang direncanakan. Hal tersebut ditempuh melalui menyempurnaan regulasi
(perencanaan, penganggaran, revisi, pencairan dana, pengadaan barang dan jasa,
pengadaan lahan), pemberian reward and punishment yang jelas, dan percepatan
penyerapan. Ketiga, Peningkatan akurasi dalam pengalokasian anggaran pada sektorsektor kunci agar mempunyai multiplier efect yang kuat terhadap perekonomian.
Keempat, Pengalokasian dana transfer ke daerah dan desa untuk mendukung
pelaksanaan otonomi daerah sesuai azas money follows function dengan tujuan
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meningkatkan pelayanan publik di daerah, meningkatkan kualitas dan kuantitas
infrastruktur daerah, dan mendukung kebijakan Pemerintah Pusat dalam mencapai
target pembangunan nasional.
Dalam rangka mendukung pemerataan hasil-hasil pembangunan nasional,
strategi kebijakan belanja negara dilakukan melalui kebijakan: (i) Memperkuat program
perlindungan sosial dan percepatan penanggulangan kemiskinan serta pengurangan
kesenjangan dengan meningkatkan pembangunan daerah tertinggal dan perbatasan,
desa serta kawasan timur; (ii) Mengutamakan belanja produktif untuk mendukung
konektivitas nasional, efisiensi sistem logistik, ketahanan energi dan pangan,
peningkatan daya saing ketenagakerjaan, UMKM, dan koperasi, serta peningkatan
kapasitas IPTEK; (iii) Menyempurnakan mekanisme subsidi yang lebih tepat sasaran,
meningkatkan efisiensi subsidi energi (khususnya BBM dan listrik), dan meningkatkan
penggunaan energi baru dan terbarukan untuk transportasi dan tenaga listrik; (iv)
Mendorong penyediaan pelayanan dasar dan percepatan pembangunan utamanya di
daerah perbatasan, tertinggal, terpencil, dan pasca bencana; dan (v) Memperkuat
desentralisasi fiskal dalam rangka mengurangi kesenjangan pusat dan daerah serta
kesenjangan antar daerah;serta (vi) mendorong pemberdayaan masyarakat dan
pembangunan pedesaan melalui alokasi dana desa sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Sementara itu, dalam rangka menjaga stabilitas ekonomi makro, strategi kebijakan
belanja negara dilakukan melalui: (i) Menjaga stabilitas harga antara lain melalui
pemberian subsidi harga; (ii) Mengantisipasi ketidakpastian melalui pengalokasian
cadangan risiko fiskal dan meningkatkan fleksibiltas pengelolaan fiskal antara lain
dengan penguatan payung hukum melalui pasal darurat dalam UU APBN; (iii) Menjaga
stabilitas pertahanan dan keamanan masyarakat melalui penegakan hukum dan
penguatan pertahanan; (iv) Mendukung demokratisasi dalam rangka menjaga stabilitas
politik antara lain melalui pemberian dukungan keuangan pada partai politik dan
dukungan untuk pelaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan pemilihan umum
(Pemilu); dan (v) Menjaga keberlanjutan fiskal melalui pengendalian defisit, rasio utang
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terhadap PDB, keseimbangan primer, serta implementasi kerangka kebijakan fiskal
jangka menengah.
Arah dan Strategi Kebijakan Pembiayaan
Sejalan dengan ditempuhnya kebijakan fiskal yang ekspansif, maka diperlukan
sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit anggaran. Dalam periode 20152019, secara umum pembiayaan anggaran meliputi pembiayaan yang bersumber dari
utang maupun non-utang. Namun demikian, dalam prespektif jangka menengah,
kebijakan pembiayaan diarahkan untuk penguatan peran pembiayaan bukan hanya
sekedar untuk menutup defisit anggaran namun diarahkan untuk percepatan
pembangunan infrastruktur dan sekaligus sebagai instrumen untuk menjaga stabilisasi
makro ekonomi.
Kebijakan pembiayaan utang, ditempuh melalui: (i) pengendalian rasio utang
terhadap PDB pada level yang terkendali; (ii) Mengarahkan pemanfaatan utang untuk
kegiatan produktif; (iii) Memanfaatkan pinjaman luar negeri secara selektif, antara lain
untuk bidang infrastruktur; (iv) Mengoptimalkan peran serta masyarakat (financial
inclusion) dan melakukan pendalaman pasar SBN domestik; dan (v) Melakukan
pengelolaan utang secara aktif dalam kerangka asset liabilities management (ALM).
Sementara itu, strategi kebijakan pembiayaan non utang dilakukan melalui: (i)
penggunaan SAL sebagai fiscal buffer untuk mengantisipasi ketidakpastian; (ii)
pengalokasian PMN kepada BUMN untuk percepatan pembangunan infrastruktur dan
peningkatan kinerja BUMN; (iii) pengalokasian dana PMN kepada organisasi/ lembaga
keuangan internasional dan badan usaha lain yang ditujukan untuk memenuhi
kewajiban Indonesia sebagai anggota dan mempertahankan persentase kepemilikan
modal; (iv) pengalokasian dana bergulir untuk penyediaan fasilitas pembiayaan dalam
rangka memenuhi ketersediaan rumah murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah
(MBR) dan untuk memberikan stimulus bagi KUMKM berupa penguatan modal; dan (v)
melanjutkan program dana pengembangan pendidikan nasional.
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3.2.3 Arah dan Strategi Kebijakan Pajak, Kepabeanan, Cukai, dan PNBP
Arah kebijakan pendapatan negara tahun 2015-2019 yang menjadi tugas BKF
bertujuan untuk meningkatkan penerimaan negara serta mendukung pengembangan
potensi ekonomi melalui koridor ekonomi dalam rangka menjamin pembangunan
sektoral secara berkelanjutan. Upaya peningkatan penerimaan negara diarahkan pada
dua sumber penerimaan yakni penerimaan perpajakan dan penerimaan negara bukan
pajak (PNBP). Secara garis besar, upaya tersebut ditempuh melalui penyempurnaan
peraturan perundang-undangan perpajakan, ekstensifikasi dan intensifikasi perpajakan,
serta penggalian potensi penerimaan perpajakan dengan tetap berpedoman pada prinsip
untuk menjaga iklim usaha dan daya saing sektor perekonomian. Untuk mendukung
upaya tersebut, kebijakan yang bersifat Quick Wins telah ditempuh melalui pembentukan
Tim Optimalisasi Penerimaan Negara dengan melibatkan stakeholder yang meliputi
unsur internal dan eksternal Kementerian Keuangan. Tim ini terbagi ke dalam beberapa
sub tim dengan tujuan mendukung kinerja dan tugas Direktorat Jenderal Pajak dalam
hal: (a) peningkatan fleksibilitas Undang-Undang, review insentif fiskal agar tidak
mengganggu penerimaan secara umum, penciptaan peraturan pajak yang berwibawa,
review peraturan terkait bea materai dan witholding tax; (b) revisi UU KUP terkait
enforcement, peningkatan porsi petugas pajak sebagai penegak hukum, enforcement
terkait keberatan, banding, review SKPKB, dan Gijzeling secara lebih selektif; serta (c)
penggunaan data, tax clearance, kerjasama dengan PPATK, BPN, dan instansi lain, dan
kajian atas penerapan e-commerce dalam rangka ekstensifikasi penerimaan pajak.
Untuk mendukung pengembangan potensi ekonomi melalui koridor ekonomi,
strategi utama kebijakan yang akan ditempuh meliputi: (1) dukungan pembangunan
kawasan kutub pertumbuhan ekonomi baru; (2) dukungan pengembangan konektivitas
maritim; dan (3) dukungan pola hilirisasi industri nasional. Strategi kebijakan tersebut
bertujuan menjamin adanya prinsip keterkaitan antar sektor perekonomian dengan
fokus strategi kebijakan berupa: (a) kebijakan penanaman modal, (b) kebijakan insentif
perpajakan, serta (c) harmonisasi tarif perdagangan. Kebijakan penanaman modal
meliputi fasilitas berupa tax holiday, tax allowance, pembebasan PPN dan PPnBM

77

strategis, serta pembebasan Bea Masuk. Adapun kebijakan insentif perpajakan
melingkupi penyempurnaan peraturan dalam hal kebijakan Pajak Pertambahan Nilai
(PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Penghasilan (PPh), maupun
peraturan Kepabeanan dan Cukai. Selain itu, baik kebijakan insentif perpajakan maupun
kebijakan harmonisasi tarif perdagangan ditempuh melalui kerangka pengembangan
sektor perekonomian nasional.
Selanjutnya,

upaya

dukungan

terhadap

pembangunan

kawasan

kutub

pertumbuhan ekonomi baru diarahkan untuk mempercepat pembangunan kawasan
perbatasan

di berbagai bidang, terutama peningkatan bidang ekonomi, sosial dan

keamanan, serta menempatkan kawasan perbatasan sebagai pintu gerbang aktivitas
ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga secara terintegrasi dan berwawasan
lingkungan. Strategi kebijakan tersebut ditempuh melalui upaya transformasi
kelembagaan lintas batas negara, yaitu Customs, Immigration, Quarantine, Security (CIQS)
sesuai dengan standar internasional dalam suatu sistem pengelolaan yang terpadu dan
meningkatkan kualitas dan kuantitas, serta standarisasi sarana-prasarana pertahanan
dan pengamanan perbatasan laut dan darat, serta melibatkan peran aktif masyarakat
dalam mengamankan batas dan kedaulatan negara.
Secara spesifik, pembahasan peraturan mengenai fasilitas perpajakan Kawasan
Ekonomi Terpadu (KEK) dimaksudkan untuk kegiatan penanaman modal serta upaya
mendorong ekspor nasional. Dalam rangka kegiatan penanaman modal, ditempuh
langkah-langkah dengan melibatkan instrumen investment allowance, tax allowance, tax
holiday, pembebasan PPN/PPnBM strategis, pembebasan dan/atau penangguhan Bea
Masuk, maupun pembebasan cukai sepanjang output tersebut merupakan bahan baku
atau bahan penolong industri. Sementara, dorongan ekspor ditempuh dengan
melibatkan instrumen Bea Masuk yang ditangguhkan, PPN tidak dipungut, serta PPh
Pasal 22 tidak dipungut.
Dukungan pengembangan konektivitas maritim merupakan tindak lanjut atas
Nawa Cita pertama dalam rangka memperkuat jati diri sebagai negara maritim. Sesuai
dengan tugas dan fungsi BKF, dukungan tersebut dilakukan melalui pemberian fasilitas
untuk sektor-sektor usaha di bidang kemaritiman seperti industri perkapalan, industri
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jasa perkapalan, industri galangan kapal, jasa pelabuhan, maupun perikanan.
Pengembangan bentuk fasilitas tersebut hingga saat ini salah satunya dengan pemberian
fasilitas tax allowance dengan bentuk insentif berupa pengurangan penghasilan neto
paling tinggi 30% dari jumlah penanaman yang dilakukan; penyusutan dan amortisasi
yang dipercepat; kompensasi kerugian yang lebih lama namun tidak lebih dari 10 tahun;
maupun pengenaan PPh atas dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sebesar
10%, kecuali apabila tarif menurut perjanjian perpajakan yang berlaku menetapkan
lebih rendah.
Dukungan pada program hilirisasi industri nasional ditempuh dengan tujuan
mengembangkan industri domestik melalui bauran kebijakan yang dikelola secara
dinamis. Dalam implementasinya, diharapkan terdapat skenario kebijakan yang
mendukung pola harmonisasi pengembangan sektor ekonomi dengan tahapan tertentu.
Dukungan program hilirisasi industri nasional tersebut ditempuh dengan bauran
kebijakan fiskal melalui insentif pajak serupa tax allowance dengan tujuan mendorong
sektor-sektor prioritas dan dibutuhkan dalam pembangunan; serta struktur tarif bea
masuk yang berlaku umum (Most Favored Nation) yang diharapkan dapat berlangsung
secara harmonis dengan tujuan mendorong penciptaan nilai tambah maupun program
disinsentif fiskal berupa tarif bea keluar progresif untuk dukungan ekspor yang memiliki
nilai tambah.
Di samping itu, insentif perpajakan juga dikembangkan untuk menghindari unfair
trade serta melindungi industri hilir melalui instrumen Bea Masuk Anti-Dumping
(BMAD) serta Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP). Adapun dalam hal proteksi
terhadap ketersediaan bahan baku maupun bahan penolong dicapai melalui instrumen
pengenaan bea keluar. Secara khusus, dukungan insentif pajak juga diarahkan dalam
rangka akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan hasil tambang
dengan arah kebijakan investasi pengembangan industri pengolahan dan pemurnian di
dalam negeri dengan strategi pengembangan insentif tax allowance, serta skema
pembayaran royalti bagi pengusahaan smelter yang terintegrasi dengan perusahaan
tambang.
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3.2.4 Arah dan Strategi Kebijakan Sektor Keuangan
Nawa Cita Ketujuh yang bertujuan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi
dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik, telah dijabarkan
dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019 sebagai
salah satu sasaran strategis dengan cara meningkatkan daya saing sektor keuangan
nasional yang ditopang oleh ketahanan dan stabilitas sistem keuangan yang sehat,
mantap, dan efisien. Agenda tersebut selanjutnya dituangkan ke dalam agenda prioritas,
yang salah satunya adalah melalui penguatan sektor keuangan.
Dalam melaksanakan penguatan sektor keuangan, terdapat 3 sasaran sektor
keuangan dalam lima tahun mendatang, yaitu: (i) meningkatnya daya saing sektor
keuangan nasional yang ditopang oleh ketahanan dan stabilitas sistem keuangan yang
sehat, mantap, dan efisien, (ii) meningkatnya fungsi intermediasi dan kedalaman sektor
keuangan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan pembangunan, dan (iii) meningkatnya
akses masyarakat dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap layanan jasa
keuangan formal dalam kerangka pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.
1.

Peningkatan daya saing sektor keuangan nasional ditopang oleh ketahanan dan
stabilitas sistem keuangan yang sehat, mantap, dan efisien
Pengalaman krisis yang pernah dihadapi Indonesia dan negara lain mendorong

pada suatu kesadaran bahwa kewaspadaan dan kesiapan yang lebih baik dalam
menghadapi krisis sistem keuangan di masa mendatang mutlak diperlukan. Sesuai
amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, untuk
menjaga stabilitas sistem keuangan, telah dibentuk Forum Koordinasi Stabilitas Sistem
Keuangan (FKSSK), yang beranggotakan Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia,
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan, dan Ketua Dewan Komisioner
Lembaga Penjamin Simpanan. Lebih lanjut, Menteri Keuangan bertindak selaku
koordinator FKSSK. Selain itu, dalam menjalankan tugasnya, FKSSK dibantu oleh
Sekretariat FKSSK yang dikoordinasikan oleh pejabat eselon I Kementerian Keuangan.
Dalam rangka mengoptimalkan kontribusi BKF sebagai salah satu anggota
sekretariat FKSSK, rencana strategis tahun 2015–2019 difokuskan pada kajian dan
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penyusunan landasan hukum yang lebih kuat, pengembangan protokol manajemen krisis
(crisis management protocol), evaluasi protokol manajemen krisis dengan pelaksanaan
simulasi pencegahan dan penanganan krisis, pengembangan strategi komunikasi, serta
peningkatkan koordinasi antar lembaga.
a.

Kajian dan penyusunan landasan hukum
Belajar dari pengalaman pencegahan dan penanganan krisis tahun 1997/1998

dan 2008 serta penanganan krisis reksa dana tahun 2005, diyakini bahwa suatu Jaring
Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) diperlukan di Indonesia. Berdasarkan kajian hukum
yang telah dilakukan, JPSK perlu dituangkan dalam bentuk undang-undang mengingat
bahwa dalam keadaan darurat diperlukan kewenangan tambahan bagi lembaga terkait
yang tidak diatur atau diatur secara berbeda dalam peraturan perundang-undangan
yang ada. Kewenangan tersebut sangat penting untuk memberikan landasan hukum
dalam mekanisme koordinasi antar lembaga serta pengambilan keputusan yang terpadu,
transparan, akuntabel, efektif, dan cepat.
Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan,
dalam rangka memberikan landasan hukum yang lebih kuat dalam memelihara stabilitas
sistem keuangan, perlu segera disusun Rancangan Undang-Undang (RUU) JPSK.
Penyelesaian RUU JPSK menjadi prioritas tahun 2015 sejalan dengan telah
ditetapkannya RUU tentang JPSK sebagai salah satu Program Legislasi Nasional
(Prolegnas) Tahun 2015. Penyusunan dan pengesahan RUU tentang JPSK perlu
dilanjutkan dengan penyusunan aturan pelaksanaan ketentuan dalam Undang-Undang
tentang JPSK, seperti pengaturan yang terkait dengan Rancangan Peraturan Pemerintah
dan/atau Keputusan Menteri Keuangan. Sosialisasi RUU JPSK juga perlu dilakukan
kepada para pemangku kepentingan agar substansi RUU tersebut dapat dipahami secara
utuh dan benar.
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Selain itu, perlu dilakukan kajian hukum atas ketentuan perundang-undangan
terkait lainnya untuk mengidentifikasi potensi permasalahan hukum yang terkait dengan
upaya menjaga stabilitas sistem keuangan.
b.

Pengembangan protokol manajemen krisis dan simulasi penanganan krisis
Mekanisme koordinasi dan pengambilan keputusan dalam rangka memelihara

stabilitas sistem keuangan perlu dituangkan secara jelas dan rinci dalam protokol
manajemen krisis tingkat nasional. Selain melalui pengembangan protokol manajemen
krisis, kerangka stabilitas sistem keuangan juga dilakukan melalui penyempurnaan crisis
binder dan prosedur operasi standar FKSSK.
Dalam rangka evaluasi protokol manajemen krisis dan crisis binder tersebut, secara
berkala akan diadakan simulasi pencegahan dan penanganan krisis paling sedikit satu
kali dalam satu tahun. Melalui simulasi ini, kekurangan dalam protokol manajemen krisis
dan crisis binder dapat teridentifikasi untuk selanjutnya dilakukan penyempurnaan
apabila diperlukan. Simulasi pencegahan dan penanganan krisis dapat dilakukan pada
level pimpinan tertinggi, level deputi, maupun level teknis yang melibatkan pejabat dari
Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin
Simpanan.
c.

Pengembangan strategi komunikasi dan koordinasi antar lembaga
Dalam rangka meningkatkan koordinasi antar lembaga, salah satu rencana aksi

terkait stabilitas sistem keuangan adalah meningkatkan peran dan kontribusi untuk
mendukung pelaksanaan tugas Menteri Keuangan selaku Koordinator FKSSK serta
pejabat Kementerian Keuangan yang ditugaskan sebagai koordinator dan anggota
sekretariat FKSSK. Koordinasi tersebut meliputi pemantauan terhadap kondisi stabilitas
sistem keuangan sekaligus penetapan tindakan yang perlu dilakukan dalam menghadapi
permasalahan di dalam sistem keuangan dan kondisi stabilitas sistem keuangan.
Rencana aksi lainnya adalah mengembangkan strategi komunikasi publik untuk
menjaga stabilitas sistem keuangan. Kebijakan yang diambil oleh instansi terkait baik
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secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama perlu dikomunikasikan dan
dikoordinasikan dengan baik agar mudah dipahami oleh publik.
Dalam rangka memelihara dan menjaga ketahanan dan stabilitas sistem keuangan
yang sehat, mantap, dan efisien, perlu dikembangkan mekanisme pemantauan termasuk
pengembangan model Early Warning System (EWS) yang dapat memberikan peringatan
secara lebih dini kepada pengambil keputusan atau kebijakan terkait dengan kerentanan
sistem

keuangan.

Untuk

mendukung

pengembangan

model

EWS,

dengan

mempertimbangkan keterbatasan wewenang Kementerian Keuangan untuk mengakses
data di sektor keuangan, diperlukan koordinasi yang kuat dengan lembaga terkait. Dalam
hal ini, keberadaan FKSSK dapat menjadi jembatan untuk membangun dan
meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi sektor keuangan terkini melalui
mekanisme koordinasi yang baik.
Selain FKSSK, Pemerintah juga melihat pentingnya peran keuangan syariah dalam
menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Prinsip keuangan syariah mengutamakan
etika dalam berusaha dan melarang spekulasi serta ketidakpastian. Prinsip keuangan
syariah juga mengutamakan berbagi risiko (risk sharing) dan mengharuskan adanya aset
nyata yang mendasari suatu transaksi. Prinsip yang dianut dalam sistem keuangan
syariah tersebut dianggap mampu mendorong terwujudnya stabilitas keuangan dan
pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, Pemerintah memiliki
komitmen yang tinggi untuk mengembangkan keuangan syariah nasional. Komitmen
tersebut ditunjukkan antara lain dengan penerbitan peraturan perundang-undangan
yang menciptakan kesetaraan antara industri keuangan syariah dan konvensional serta
perumusan kebijakan fiskal yang diharmonisasikan dengan strategi pengembangan
industri keuangan syariah.
2.

Peningkatan fungsi intermediasi dan kedalaman sektor keuangan untuk memenuhi
kebutuhan pendanaan pembangunan
Pemerintah melakukan upaya pendalaman pasar keuangan melalui penerbitan

Surat Berharga Negara (SBN), terutama yang bersifat retail, untuk memperbanyak
variasi dan ketersediaan instrumen keuangan di pasar keuangan. SBN menjadi acuan
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dalam penentuan yield obligasi di pasar keuangan sehingga ketersediaan SBN dapat
memfasilitasi perdagangan obligasi menjadi lebih likuid dan memperkuat struktur pasar
keuangan.
Selain SBN, peran Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) sebagai salah satu sumber
pembiayaan utama untuk pembangunan infrastruktur semakin besar. Di samping itu,
sukuk korporasi juga perlu dilihat tidak hanya sebagai sumber pembiayan bagi
perusahaan, namun juga sebagai tambahan opsi portofolio investasi industri keuangan
syariah dan masyarakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah berupaya
meningkatkan porsi pembiayaan infrastruktur yang berasal dari SBSN (project based
sukuk) dan mendorong perusahaan swasta dan BUMN untuk menerbitkan sukuk
korporasi. Melalui Otoritas Jasa Keuangan, Pemerintah mendukung upaya sosialisasi
untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman para pemangku kepentingan di
pasar modal mengenai penerbitan sukuk korporasi.
3.

Peningkatan akses masyarakat dan UMKM terhadap layanan jasa keuangan formal
dalam kerangka pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan
Dalam rangka peningkatan akses masyarakat dan UMKM terhadap layanan jasa

keuangan formal, Kementerian Keuangan akan melakukan beberapa langkah strategis
sebagai berikut:
a.

Pengajuan Rancangan Peraturan Presiden tentang Strategi Nasional Keuangan
Inklusif
Dalam rangka memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan,

Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan menyusun Strategi
Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). SNKI merupakan strategi nasional yang dituangkan
dalam dokumen yang memuat visi, misi, sasaran, dan kebijakan keuangan inkusif dalam
rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan penanggulangan kemiskinan,
pengurangan

kesenjangan

antarindividu

dan

antardaerah,

serta

terwujudnya

kesejahteraan masyarakat Indonesia. Strategi ini selanjutnya akan dijabarkan ke dalam
program dan kegiatan yang lebih teknis dalam bentuk Aksi Keuangan Inklusif.
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Selanjutnya, untuk memberikan dasar hukum dalam implementasi Aksi Keuangan
Inklusif, Kementerian Keuangan berencana untuk mengajukan Rancangan Peraturan
Presiden tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif.
b.

Peningkatan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait
Dalam RPJMN 2015–2019 dinyatakan bahwa penguatan fungsi intermediasi

perbankan dan akses keuangan didorong melalui berbagai langkah, yang salah satunya
melalui pembentukan forum koordinasi keuangan inklusif. Forum ini bertujuan untuk
meningkatkan koordinasi terkait upaya peningkatan akses keuangan serta pelaksanaan
penyempurnaan SNKI. Sebagai tindak lanjut atas rencana tersebut, Kementerian
Keuangan bersama Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan berencana untuk
membangun forum koordinasi keuangan inklusif melalui nota kesepahaman. Forum
koordinasi keuangan inklusif ini akan memfasilitasi harmonisasi program keuangan
inklusif yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga.
c.

Fasilitas keuangan publik
Salah satu strategi nasional keuangan inklusif adalah fasilitas keuangan publik

yang diberikan oleh Pemerintah kepada masyarakat dengan kriteria tertentu yang
ditujukan untuk mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. Insentif yang
diberikan dapat berupa subsidi, bantuan sosial, dan dana bergulir. Fasilitas keuangan
publik ini diharapkan dapat meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat dan
memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan keuangan formal.
Untuk periode 2015–2019, program fasilitas keuangan publik didorong agar
disalurkan secara non-tunai kepada para penerima bantuan sehingga dapat
meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Beberapa inisiatif fasilitas
keuangan publik yang dilaksanakan antara lain pemberian subsidi, pemberian bantuan
sosial, dan pemberdayaan UMKM. Selain itu, Pemerintah secara bertahap juga akan
mengalihkan program subsidi barang menjadi subsidi individu sehingga diharapkan
lebih tepat sasaran, misalnya melalui pengalihan subsidi bahan bakar minyak menjadi
Program Simpanan Keluarga Sejahtera yang diberikan dalam bentuk uang elektronik.
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d.

Mendorong peran lembaga keuangan mikro syariah dalam keuangan inklusif
Keberadaan lembaga keuangan mikro syariah, seperti Baitul Mal wat Tamwil

(BMT) atau koperasi syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) perlu
didorong untuk mendukung keuangan inklusif. Hal tersebut dikarenakan sebagian besar
lembaga keuangan mikro syariah beroperasi di lapisan masyarakat bawah. Lembaga
keuangan mikro syariah pada umumnya melayani masyarakat di bidang jasa keuangan
melalui tabungan, kredit mikro untuk memenuhi kebutuhan modal usaha mikro, ziswaf
untuk menghimpun dan menyalurkan dana, dan pendampingan untuk menyusun
program usaha mikro.
Pengembangan lembaga keuangan mikro syariah dilakukan melalui koordinasi
dengan lembaga pengatur dan pengawas industri. Pemerintah bersama-sama dengan
Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan berupaya melakukan penyempurnaan baik
dari sisi regulasi, edukasi, maupun infrastruktur. Melalui penyempurnaan tersebut,
lembaga keuangan mikro syariah diharapkan dapat melakukan inovasi produk-produk
mikro syariah untuk masyarakat dan memperluas kontribusinya dalam industri
keuangan syariah.

3.2.5 Arah dan Strategi Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral
Pusat Kebijakan Pembiyaan Perubahan Iklim dan Multilateral (PKPPPIM) pada
Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Republik Indonesia merumuskan
rencana strategis untuk mewujudkan visi Pemerintah untuk mewujudkan "Indonesia
yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong-royong."
Rencana strategis dimaksud memiliki keluaran berupa capaian yang menunjang misi
Pemerintah untuk mewujudkan masyarakat maju, berkeseimbangan dan demokratis
berlandaskan

negara

hukum,

dan

menopang

kemandirian

ekonomi

dengan

mengamankan sumber daya serta memperkuat jati diri sebagai negara maritim.
PKPPIM sebagai unit eselon-2 pada BKF menyusun keluaran dari rencana
strategisnya untuk mencapai outcome yang merupakan bagian dari agenda prioritas
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Pemerintah atau Nawa Cita, berupa: (1) Kebijakan kerjasama ekonomi dan keuangan
internasional secara bebas aktif berdasarkan UUD'45 guna menjalankan agenda
pembangunan demokrasi ekonomi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang
kedaulatan di dalam pengelolaan keuangan negara menuju ekonomi yang berdikari; dan
(2) Kebijakan kerjasama internasional pembiayaan pembangunan ekonomi yang
berkelanjutan dengan merancang isu perubahan iklim bukan hanya untuk isu lingkungan
semata, namun untuk kepentingan keekonomian nasional. Untuk itu maka PKPPIM-BKF
menyusun rencana strategis kebijakan fiskal dan pembiayaan perubahan iklim sebagai
konsep yang lebih luas dari pembangunan ekonomi berkelanjutan atau ekonomi hijau
yang terkait dengan agenda fiskal Indonesia.
Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program analisis di bidang kebijakan
fiskal untuk rekomendasi kebijakan pada sejumlah fora kerjasama ekonomi, keuangan
dan perubahan iklim oleh PKPPIM BKF dilakukan untuk mengangkat kepentingan
ekonomi dan keuangan Indonesia. Pemerintah menetapkan kebijakan pembiayaan
pembangunan yang bersumber dari dalam negeri yang makin kokoh dan berkurangnya
pembiayaan luar negeri. Berdasarkan kebijakan ini maka PKPPIM-BKF juga
mengedepankan kreatifitas, inovasi dan integritas dalam penyusunan rencana strategis
lima tahun ke depan.

Rencana Strategis Kebijakan Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Internasional
Forum kerjasama G20 merupakan sebuah forum kerjasama yang berupaya
menyelesaikan isu-isu ekonomi global, dimana di dalamnya terdapat sebuah organisasi
regional serta negara-negara maju dan negara-negara berkembang yang ekonominya
sedang tumbuh. Forum kerjasama G20 secara sistematis melibatkan negara-negara
dengan kondisi ekonomi yang sedang menguat dan berkembang ke dalam dialog-dialog
rutin. Forum kerjasama G20 juga merupakan respon terhadap kondisi ekonomi global
yang semakin rentan terhadap krisis, serta merupakan pengakuan nyata terhadap peran
negara-negara berkembang dengan ekonomi yang semakin menguat terhadap kondisi
perekonomian global. Dalam rencana strategis PKPPIM-BKF, Indonesia berkepentingan
untuk menjaga agar forum G20 tetap efektif dan kredibel, terutama terkait dengan
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keberadaan forum G20 sebagai sarana utama diplomasi ekonomi. Hal ini terkait dengan
peran nyata yang dimiliki G20 sebagai forum utama kerjasama ekonomi yang
memberikan peran kepada negara berkembang dalam perekonomian global melalui isuisu yang bermanfaat bagi tata kelola ekonomi global seperti proteksionisme dan
penyediaan lapangan kerja. Keanggotaan Indonesia dalam forum G20 juga meningkatkan
citra positif Indonesia, terutama dalam kaitannya dengan posisi tawar Indonesia di
ASEAN. Dalam lima tahun ke depan, melalui trek keuangan G20, yang terdiri dari para
Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral, PKPPIM-BKF berpeluang mengangkat
kepentingan nasional Indonesia dalam upaya membentuk tata kelola ekonomi global
yang lebih tahan terhadap krisis mengingat fakta bahwa forum kerjasama G20
menguasai lebih dari delapan puluh persen pasar dunia dapat menjadi kesempatan besar
bagi Indonesia untuk memperluas dan meningkatkan ekspornya. Adapun trek ini terdiri
dari para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral anggota G20 yang bertemu dua
kali dalam setahun serta melalui pertemuan musim semi dan tahunan IMF-Bank Dunia.
Beberapa organisasi internasional dilibatkan untuk mendukung pertemuan jalur
keuangan, seperti IMF, Bank Dunia, OECD, dan Financial Stability Board.

Forum Organisasi untuk Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan (OECD)
OECD merupakan suatu knowledge organization yg memiliki misi membangun
dan mempromosikan standar kebijakan bagi peningkatan kesejahteraan ekonomi dan
sosial masyarakat di

seluruh dunia. OECD menyediakan sebuah forum di mana

pemerintah dapat bekerja sama untuk berbagi pengalaman dan mencari solusi untuk
berbagai masalah di berbagai sektor kebijakan mulai dari kebijakan sektoral seperti
kebijakan pertanian, kehutanan, kesehatan, pendidikan sampai kepada kebijakan yg
bersifat cross-cutting dan lintas sektoral seperti kebijakan investasi, reformasi regulasi
dan public governance. OECD bekerja dengan pemerintah untuk memahami apa yang
mendorong perubahan ekonomi, sosial dan lingkungan. Terkait hal ini OECD kegiatan
antara lain; i) mengukur produktivitas dan arus global perdagangan dan investasi;
ii) menganalisis dan membandingkan data untuk memprediksi tren masa depan; dan
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iii) menetapkan standar internasional pada berbagai hal, dari pertanian dan pajak
keamanan bahan kimia.
Melihat sifat dari kerja sama RI dan OECD yg terfokus pada kerja sama di bidang
knowledge sharing, policy analysis dan policy making capacity building, rencana strategis
didesain untuk bersifat recurring dan berkesinambungan. Rencana strategis ini
difokuskan antara lain:
1.

Untuk mensinerjikan posisi dan kerjasama yg dilakukan berbagai unit pemerintah RI
dengan OECD dalam rangka memperjuangkan kepentingan Indonesia dalam
berbagai forum diskusi kebijakan OECD sehingga kepentingan Indonesia dapat
diakomodasi dalam berbagai kegiatan survey, review maupun evaluasi atas
kebijakan negara-negara mitra OECD. Sinerji posisi dan kerjasama ini juga
diperlukan untuk membangun framework kerjasama yang efisien dan efektif dengan
lembaga dan forum multilateral yang beroperasi di Indonesia, dengan menhindari
adanya redundancy dan duplikasi kegiatan serta mendorong sinerji kegiatan antar
lembaga donor.

2.

Membangun joint analysis and evaluation lintas kementerian dan lembaga
pemerintah atas berbagai isu dan standard kebijakan yang tengah atau telah
didiskusikan di forum OECD untuk membangun konsensus bersama atas posisi
Indonesia terkait isu-isu tersebut serta turut mendorong adanya host country peer
analysis and review atas temuan-temuan OECD yang dapat dimanfaatkan oleh
delegasi Indonesia dalam mempersiapkan respon dan jawaban dengan basis analisis
yang kuat atas temuan-temuan OECD.

3.

Mengembangkan strategi kerjasama bilateral dan regional yang konkrit dan
berbasiskan prioritas pembangunan nasional dengan OECD yang dituangkan dalam
Indonesia-OECD Cooperation Framework Agreement serta OECD-South East Asia
Regional Forum Communique. Dengan masuknya prioritas pembangunan Indonesia
dalam kesepakatan kerja sama nasional maupun regional diharapkan OECD dapat
lebih efektif mendukung agenda pembangunan Indonesia melalui perbaikan kualitas
kebijakan pemerintah di berbagai sektor serta melalui perbaikan kualitas
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kelembagaan sektor publik sendiri. Dengan diterjemahkannya kepentingan nasional
dalam kesepakatan kerjasama OECD di wilayah diharapkan dapat mendorong
Indonesia untuk dapat mengoptimalkan posisinya di tengah-tengah inisiatif Asean
Economic Community yang sedang berlangsung.
Dilihat lebih detail dari prioritas sektoral kerja sama OECD di Indonesia perlu
difokuskan pada penguatan kebijakan dan tata kelola pemerintahan dalam mendukung
pembangunan infrastruktur dan perbaikan produktifitas, investasi dan iklim berusaha di
sektor-sektor prioritas pemerintah seperti sektor maritim, pertanian dan jasa serta
manufaktur berorientasi ekspor khususnya produk bernilai tambah (high value added
goods).
Secara garis besar peran strategis Bidang OECD adalah mengoptimalkan peningkatan
kerjasama RI dan OECD dan keberadaan perwakilan OECD di Indonesia agar dapat
mendukung dan bersinerji dengan prioritas pembangunan pemerintah serta programprogram multilateral kerjasama yang telah dan sedang berjalan. Mengingat lembaga ini
memiliki karakteristik khusus sebagai knowledge institution kerjasama dengan OECD
perlu diarahkan pula untuk meningkatkan persepsi positif investor dan komunitas
internasional atas komitmen pembangunan dan upaya penguatan ekonomi pemerintah
selain mendukung upaya itu sendiri.

Forum Kerjasama Ekonomi dan Keuangan Multilateral
Membawa misi kebijakan ekonomi dan keuangan Indonesia di fora International
Monetary Funds (IMF), World Bank (WB), Asian Development Bank (ADB), dan Islamic
Development Bank (IDB).
Forum Islamic Development Bank (IDB)
Mendorong pembangunan ekonomi dan kemajuan sosial dari negara-negara
anggota dan masyarakat Muslim secara individu maupun bersama-sama sesuai dengan
prinsip-prinsip syariah yaitu, Hukum Islam. Fora IDB terdiri dari 56 negara. Kondisi
dasar untuk keanggotaan adalah bahwa negara calon anggota harus menjadi anggota
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Organisasi Kerjasama Islam (OKI), membayar kontribusinya terhadap modal Bank dan
bersedia menerima syarat dan kondisi seperti dapat diputuskan oleh Dewan Gubernur.
IDB melakukan partisipasi modal dan memberikan pinjaman untuk proyek-proyek yang
produktif dan perusahaan selain memberikan bantuan keuangan kepada negara-negara
anggota dalam bentuk lain untuk pembangunan ekonomi dan sosial. IDB juga merupakan
sarana mengoperasikan dana khusus untuk tujuan tertentu termasuk dana untuk
bantuan untuk komunitas Muslim di negara-negara non-anggota, selain menyiapkan
dana perwalian. IDB berwenang untuk menerima deposito dan memobilisasi sumber
daya keuangan melalui syariah mode kompatibel. Hal ini juga diisi dengan tanggung
jawab membantu dalam promosi perdagangan luar negeri terutama barang modal,
antara negara-negara anggota; memberikan bantuan teknis kepada negara-negara
anggota; dan memperluas fasilitas pelatihan bagi personil yang terlibat dalam kegiatan
pembangunan di negara-negara Muslim untuk menyesuaikan diri dengan prinsip
syariah. Rencana strategis PKPPIM dalam fora IDB adalah untuk mensukseskan
pendirian kantor pusat World Islamic Investment Bank (WII) di Jakarta pada tahun 2016
dengan merencanakan kegiatan 'hosting' sidang tahunan IDB dan World Islamic
Economic Forum pada tahun 2016.
Forum International Monetary Funds (IMF)
Membangun kerangka kerja untuk kerja sama ekonomi untuk menghindari
pengulangan devaluasi kompetitif yang telah memberikan kontribusi terhadap depresi
Besar tahun 1930-an. Tujuan utama IMF adalah untuk memastikan stabilitas moneter
sistem nilai tukar dan pembayaran internasional yang memungkinkan negara-negara
(dan warga negara mereka) untuk bertransaksi satu sama lain. Mandat dana diperbarui
pada tahun 2012 untuk mencakup semua masalah sektor makro ekonomi dan keuangan
yang berujung pada stabilitas global.
Forum World Bank (WB)
Terdiri dari lima organisasi, yaitu: (1) Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan
Pembangunan; Bank Internasional untuk Rekonstruksi dan Pembangunan (IBRD)
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meminjamkan kepada pemerintah dari berpenghasilan menengah dan negara-negara
berpenghasilan rendah kredit; (2) International Development Association (IDA)
memberikan pinjaman bebas bunga - yang disebut kredit - dan hibah kepada pemerintah
negara-negara miskin; (3) International Finance Corporation (IFC) merupakan institusi
pembangunan global terbesar yang berfokus sepenuhnya pada sektor swasta. IFC
membantu negara-negara berkembang mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan
dengan membiayai investasi, memobilisasi modal di pasar keuangan internasional, dan
memberikan jasa konsultasi kepada perusahaan dan pemerintah. (4) Multilateral
Investment

Guarantee

Agency

(MIGA)

diciptakan

pada

tahun

1988

untuk

mempromosikan investasi langsung asing ke negara-negara berkembang untuk
mendukung pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan
kehidupan masyarakat. MIGA memenuhi amanat ini dengan menawarkan asuransi risiko
politik (jaminan) kepada investor dan pemberi pinjaman; dan (5) The International
Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) menyediakan fasilitas internasional
untuk konsiliasi dan arbitrase sengketa investasi. WB merupakan donor terbesar
pembiayaan pembangunan terbesar saat ini, dan juga merupakan mitra pembangunan
yang memberikan asistensi teknis terbesar. Rencana strategis PKPPIM dalam Fora
IMF/WB adalah termasuk 'hosting' sidang tahunan IMF/WB di tahun 2018.
Sejak didirikan pada tahun 1966, Forum Asian Development Bank (ADB) berupaya
untuk meningkatkan kehidupan masyarakat di Asia dan Pasifik. Dengan menargetkan
investasi yang bijak, kemitraan dengan negara-negara anggota berkembang dan
pemangku kepentingan lainnya bisa mengentaskan kemiskinan dan membantu
menciptakan dunia di mana setiap orang dapat berbagi manfaat dari pertumbuhan yang
berkelanjutan dan inklusif.
Rencana Strategis Kebijakan Kerjasama Internasional Ekonomi Hijau untuk
Pertumbuhan Berkelanjutan
Rencana strategis kebijakan fiskal dan pembiayaan perubahan iklim sebagai
kebijakan ekonomi makro hijau Indonesia tentunya berlandaskan UUD 1945 dan
mengacu kepada tujuan pembangunan nasional sebagaimana dituangkan dalam Rencana
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Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Strategi ekonomi hijau jangka
pendek harus dilihat sebagai bagian integral dari konsep yang lebih luas dari
pembangunan berkelanjutan dan menekankan bahwa dalam konteks manajemen
ekonomi makro berperan menjembatani kesenjangan antara agenda kegiatan ekonomi
dengan pembangunan sosial seperti misalnya program Sustainable Development Goals
(SDGs) dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), dan pembangunan lingkungan atau
sumber daya seperti halnya tercantum dalam Undang-Undang No.17 tahun 2007 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005–2025, Peraturan Presiden
No.61 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Gas Rumah Kaca (RAN-GRK), ataupun
Peraturan Pemerintah No.79 Tahun 2014 tentang Kebijakan Energi Nasional.
Struktur dasar konstitusi jelas mengamanatkan perbedaan antara strategi jangka
panjang dan jangka pendek dalam perumusan kebijakan ekonomi Indonesia, termasuk
strategi ekonomi hijau. Strategi ekonomi hijau jangka panjang Indonesia bertujuan
menciptakan kesatuan rantai perekonomian domestik dengan rantai produksi kawasan
dan global berdasarkan keunggulan komparatif sumber daya yang lestari dan teknologi
rendah karbon domestik. Sementara itu, strategi ekonomi hijau jangka panjang
Indonesia bertujuan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan tetap
menjaga keseimbangan secara sosial dan lingkungan. Penekanan konsep pertumbuhan
ekonomi Indonesia kepada fungsi ekonomi hijau merupakan bagian dari kesinambungan
fiskal dan kelestarian sumber daya alam. Ekonomi hijau kini juga menjadi bagian dari
standar tata kelola pemerintahan modern sebagaimana telah diterapkan di negaranegara Organization for Economic Cooperation (OECD) dan G-20, serta konsep yang akan
diperkenalkan oleh lembaga pemeringkat Standard&Poor dalam waktu dekat.
Memperhatikan pentingnya internalisasi ekonomi hijau ke dalam manajemen
pertumbuhan ekonomi dan manajemen ekonomi makro, maka interpretasi dan
implementasi ekonomi hijau dalam rencana strategis kebijakan fiskal perubahan iklim
lima tahun mendatang meliputi penyusunan kebijakan fiskal untuk: (1) mendorong
investasi hijau oleh penanaman modal asing dan domestik dengan menyediakan belanja
modal publik pelengkap; (2) menciptakan dan merevitalisasi regulasi pasar obligasi
hijau yang efektif dan konsisten menopang daya saing ekonomi domestik; (3) penguatan
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pajak pendapatan untuk mendorong perilaku yang mendorong pelaku ekonomi menuju
ekonomi hijau; (4) mengoptimalkan hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan
daerah untuk mempromosikan ekonomi hijau; dan (5) mendorong perubahan perilaku
terhadap ekonomi hijau dari semua elemen masyarakat melalui pendidikan publik yang
berorientasi jangka panjang secara sistematis dan terstruktur.
COP 17 UNFCCC di Durban, Afrika Selatan pada tahun 2011 telah menyepakati
untuk menahan laju kenaikan suhu global di bawah 2 °C pada tahun 2020 dengan
munculnya perjanjian bersama dan mengikat. Kesepakatan ini dikenal dengan Durban
Platform dan menjadi tonggak awal komitmen global untuk menetapkan rencana aksi
pengurangan emisi gas rumah kaca paska 2020 dengan dibentuknya kelompok kerja
yang dikenal dengan Ad Hoc Working Group on Durban Platform. Kelompok kerja ini
bertugas secara intensif untuk menyusun kesepakatan multilateral baru untuk aksi
perubahan iklim paska 2020.
Rencana strategis kerja sama internasional pembiayaan perubahan iklim jangka
pendek adalah untuk berperan aktif memperjuangkan kepentingan Indonesia dalam
kesepakatan global baru yang direncanakan untuk COP ke-21 di Paris pada akhir tahun
2015. Aksi dari rencana strategis ini dimulai dengan penyusunan teks negosiasi amanat
COP ke-19 di Warsawa, Polandia dan Lima Call for Climate Action pada COP ke-20 di
Lima, Peru. Lima Call for Climate Action menjadi draf untuk dasar perundingan
kesepakatan baru yang biasa disebut dengan 2015 Paris Agreement dan akan
menentukan hirarki kewajiban dan hak akses kepada upaya membentuk USD 100 milyar
per-tahun pasca tahun 2020. Negosiasi perundingan kesepakatan baru pasca Paris
Agreement ini merupakan rencana strategis kerjasama internasional pembiayaan
perubahan iklim jangka panjang.
Mengingat bahwa kebijakan fiskal ekonomi hijau bertujuan untuk meningkatkan
kemampuan pasar tenaga kerja untuk cepat mengalokasikan sumber daya manusia
untuk kegiatan rendah polusi maka kebijakan ini juga mendukung pembentukan
keterampilan bernilai tembah tinggi yang berwawasan lingkungan sehingga pada
akhirnya juga meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan pekerja. Kebijakan fiskal
ekonomi hijau juga meliputi kebijakan insentif untuk menggunakan sumber daya alam
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secara efisien dan membuat polusi menjadi lebih mahal. Kebijakan ini mencakup
campuran instrumen berbasis harga, misalnya pajak terkait lingkungan ataupun serta
instrumen non-pasar, seperti peraturan, kebijakan dukungan teknologi dan pendekatan
berbasis informasi untuk membantu pergeseran perilaku konsumen.
Kerangka kebijakan kesinambungan fiskal ekonomi hijau dalam lima butir
penyusunan rencana strategis PKPPIM di atas memperkuat pertumbuhan ekonomi dan
lingkungan melalui strategi inti dan peraturan fiskal seperti kebijakan pajak, kompetisi
dan inovasi dunia usaha. Dengan perancangan yang matang dan pelaksanakan dengan
baik, kebijakan fiskal ekonomi hijau memaksimalkan alokasi sumber daya yang efisien
dan menghasilkan insentif untuk pola pembangunan ekonomi yang lebih berkelanjutan
baik dari sisi permintaan maupun produksi.

3.2.6 Arah dan Strategi Kebijakan Kerja Sama Regional dan Bilateral
Sebagaimana termaktub dalam agenda Nawa Cita, negara berperan untuk
melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara.
Agenda Nawa Cita ini kemudian dijabarkan melalui penguatan peran pemerintah dalam
kerja sama ekonomi dan keuangan di tingkat global dan regional. Lebih lanjut,
meningkatnya postur Indonesia sebagai negara middle income berpengaruh terhadap
meningkatnya bobot peran Indonesia dalam menentukan kebijakan kerja sama ekonomi
dan keuangan regional dan internasional.
Dalam mencapai sasaran tersebut, Kementerian Keuangan telah dan akan terus
berupaya meningkatkan peran Indonesia dalam kerja sama ekonomi dan keuangan di
tingkat ASEAN, ASEAN+3, APEC maupun kerja sama bilateral. Dalam meningkatkan
peran dalam forum kerja sama ASEAN, ASEAN+3, APEC maupun kerja sama bilateral,
Indonesia telah turut serta dalam kerja sama integrasi regional, kerja sama sektor
keuangan, kerja sama pembangunan infrastruktur dalam kawasan, kerja sama investasi
dan perdagangan serta dukungan dalam Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular
(KSST).
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Dalam kerja sama ASEAN, Indonesia merupakan salah satu dari lima anggota
pendirinya. ASEAN didirikan untuk membina hubungan ekonomi, sosial, budaya dan
ilmiah di antara para anggotanya, dan berkomitmen untuk mengurangi batas
perdagangan di antara negara-negara anggotanya. Di sisi lain, Indonesia juga merupakan
salah satu dari 12 negara pendiri APEC pada tahun 1989 dan terus memainkan peran
penting dalam proses APEC. Pertemuan pemimpin ekonomi APEC yang diselenggarakan
di Bogor pada tahun 1994, melahirkan Bogor Goals, yang menjadi landasan proyek APEC
dengan target pencapaian perdagangan dan investasi yang terbuka dan bebas pada
tahun 2010 untuk ekonomi industri dan 2020 untuk ekonomi berkembang. Pada tahun
2013, Indonesia menjadi tuan rumah dan memimpin APEC dan membawa tema
"Resilient Asia-Pacific, Engine Global Growth". Di bawah kepemimpinan Indonesia, APEC
telah menyelesaikan masalah ekonomi dan keuangan yang utama yang bertujuan
membentuk kemakmuran di kawasan ini di masa depan, termasuk langkah-langkah
kebijakan penting terkait dengan menarik berkelanjutan investasi, meningkatkan inklusi
keuangan, dan meningkatkan pembangunan infrastruktur untuk konektivitas daerah
yang lebih baik. Inisiatif terakhir diambil ke depan selama APEC China 2014 melalui
pengembangan cetak biru "APEC Blueprint on Connectivity". Diharapkan cetak biru ini
akan memperkuat dan memperdalam integrasi Indonesia di wilayah tersebut,
meningkatkan kualitas pertumbuhan, dan berkontribusi terhadap ketahanan ekonomi.

Integrasi Regional
Melalui kerja sama yang melibatkan integrasi regional, Indonesia telah
berkomitmen untuk memperdalam integrasi sektor keuangan. Dalam kerja sama ASEAN,
komitmen tersebut diwujudkan dalam Roadmap for Monetary and Financial Integration
of ASEAN (RIA-Fin). RIA-Fin mencakup komitmen dalam hal pengembangan pasar modal,
liberalisasi jasa keuangan, dan liberalisasi aliran modal. Selain melalui RIA-Fin, forum
kerja sama APEC yang diikuti Indonesia juga berupaya meningkatkan integrasi regional
melalui APEC Agenda on Advancing Regional Economic Integration. Agenda ini adalah
bentuk dukungan APEC terhadap sistem perdagangan multilateral. Lebih lanjut, para
Menteri Keuangan dalam forum kerja sama ASEM memiliki inisiatif untuk meningkatkan
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peran Regional Financial Arrangement (RFA) di Asia dan Eropa dalam menjaga stabilitas
keuangan. Para Menteri ASEM (Asia Europe Meeting) sepakat untuk bekerja sama dalam
meningkatkan jaring pengaman keuangan, baik di tingkat nasional, bilateral (BSA),
regional [Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM), European Stability Mechanism
(ESM), dan European Financial Stability Facility (EFSF) maupun global (IMF)].

Kerja Sama Keuangan
Dalam kerja sama keuangan, Indonesia telah memiliki berbagai komitmen, antara
lain: Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM), Asian Bond Market Initiative
(ABMI), ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO), ASEAN Cooperation in
Insurance, APEC Improving Financial Services for Regional Real Economy, Financial
Inclusion and Literacy, dan Asia Pacific Financial Forum (APFF). Dalam kerja sama CMIM,
Indonesia turut dalam komitmen untuk memperkuat peran CMIM bersama negaranegara ASEAN+3 lainnya melalui: (i) peningkatan jumlah komitmen sebesar dua kali
lipat menjadi total sejumlah USD 240,000,000,000 (dua ratus empat puluh miliar Dolar
Amerika Serikat); (ii) perluasan fasilitas CMIM menjadi fasilitas pencegahan dan
penanggulangan krisis; (iii) peningkatan jumlah IMF de-linked portion dari semula
sebesar 20 persen menjadi 30 persen dengan kemungkinan peningkatan lebih lanjut
menjadi sebesar 40 persen di tahun 2014 jika kondisi memungkinkan (condition
warrant); dan perpanjangan periode pemanfaatan fasilitas CMIM.
Melalui forum ASEAN Cooperation in Insurance, Indonesia bersama negara ASEAN
lainnya

berkomitmen

untuk

meningkatkan

penetrasi

asuransi

di

kawasan,

pengembangan kerangka peraturan untuk produk-produk asuransi, serta perlindungan
konsumen. ASEAN juga mengembangkan inisiatif Disaster Risk Financing and Insurance
(DRFI) melalui dialog berkelanjutan di antara badan sektoral yang terkait, seperti AFDM,
dan ACDM. Kerja sama ini berkaitan erat dengan komitmen pemerintah dalam
pengembangan keuangan inklusif dan literasi masyarakat atas jasa keuangan.
Dalam forum kerja sama APEC, para Menteri Keuangan APEC mendorong
ekonomi APEC untuk berkolaborasi dengan Asia Pacific Financial Forum (APFF). APFF
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merupakan forum yang diinisiasi oleh APEC Business Advisory Council (ABAC) sebagai
sarana kolaborasi antara pemerintah dan swasta dengan tujuan untuk meningkatkan
pembangunan pasar keuangan yang sehat, efisien, dan terintegrasi. Mengingat isu trade
financing, terutama terkait dengan supply chain financing dan global value chain
merupakan isu yang penting dan beririsan dengan program kerja APFF, maka Indonesia
akan bekerja sama dengan ABAC (APFF) untuk menyelenggarakan seminar terkait
dengan isu-isu tersebut pada tahun 2015 untuk memperoleh pendekatan-pendekatan
dan strategi-strategi yang penting dalam meningkatkan kondisi supply chain financing di
Indonesia. Selain itu, dalam rangka meningkatkan peran dan kepemimpinan Indonesia di
APEC, juga diangkat isu kerangka kerja sama regional dengan lebih meningkatkan
sinergi dan saling melengkapi dalam kerja sama regional dan internasional.

Infrastruktur dan Konektivitas
Dalam hal komitmen untuk mengembangkan infrastruktur dan konektivitas
kawasan, pemerintah Indonesia telah bergabung dan menjadi salah satu inisiator dalam
pembentukan lembaga-lembaga keuangan yang berfokus pada pendanaan pembangunan
infrastruktur, yaitu ASEAN Infrastructure Fund (AIF), Asia-Pacific Infrastructure
Partnership (APIP), Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), dan APEC PPP
Framework. Melalui AIF, Indonesia telah memperoleh pendanaan untuk pembangunan
proyek Java-Bali 500KV Power Trasmission Crossing Project dan Metroplitan Sanitation
Management and Health Program. Komitmen pemerintah dalam APIP diharapkan
mampu untuk mendorong peningkatan pemahaman dan kepercayaan antara pihakpihak yang terlibat dalam Public Private Partnership (PPP) mengingat begitu
kompleksnya pembiayaan infrastruktur dalam kerangka PPP dimaksud. Dialog antara
APIP dengan Pemerintah dilaksanakan sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas
perumusan kebijakan dalam rangka peningkatan peran swasta dalam pembiayaan
infrastruktur, termasuk di dalamnya infrastruktur fisik dan sosial. Lebih lanjut, APEC
melalui fora Investment Experts Group (IEG) telah menyusun Guidebook on PPP
Framework in APEC Region yang merupakan kompilasi informasi terkait kerangka kerja
sama PPP baik berupa general overview maupun detail requirement di ekonomi anggota

98

APEC. APEC telah berhasil membuat kompilasi proyek-proyek PPP di kawasan APEC
yang berguna sebagai rujukan bagi ekonomi APEC yang lain dalam pengembangan
proyek yang sama. APEC juga membuat roadmap implementasi PPP sebagai pedoman
bagi ekonomi APEC dalam pengembangan proyek PPP infrastruktur.
Indonesia juga tengah mengikuti negosiasi pembentukan AIIB sebagai salah satu
potential founding members (PFM). Tujuan pembentukan AIIB adalah (i) untuk
mendukung

konektivitas,

integrasi,

dan

meningkatkan

perekonomian

secara

keseluruhan serta meningkatkan daya saing negara-negara Asia dan (ii) untuk
memenuhi gap dalam pembiayaan infrastruktur yang tidak dapat dipenuhi oleh Bank
Pembangunan Multilateral lain.
Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST)
Kegiatan Sharing Knowledge Kementerian Keuangan dalam rangka Kerja Sama
Selatan-Selatan telah diselenggarakan di Indonesia pada 28 Oktober-10 November 2012
dengan mengambil tema : Sharing Knowledge On Capital Market Development For Brunei,
Cambodia, Laos, Myanmar, & Vietnam (BCMLV) Countries. Kegiatan sharing knowledge
dilaksanakan dengan bekerja sama antara Kementerian Keuangan dengan Bank
Indonesia (BI) dengan tujuan untuk berbagi pengalaman Indonesia kepada negaranegara BCLMV terkait pengembangan pasar obligasi di tanah air guna membantu
meningkatkan pemahaman para pengambil kebijakan dari negara-negara dimaksud
dalam upaya mengembangkan pasar obligasi. Peserta yang mengikuti kegiatan
berjumlah 16 orang, yang terdiri dari 5 orang dari Kamboja, 3 orang dari Myanmar, 3
orang dari Laos, 2 orang dari Vietnam, dan 3 orang dari Indonesia. Secara umum,
kegiatan ini meningkatkan peran Indonesia di tingkat internasional dalam rangka Kerja
Sama Selatan-Selatan, dan menunjukkan dimulainya status Indonesia sebagai negara
donor dan knowledge hub.
Pelaksanaan kegiatan Sharing Knowledge mendapat dukungan penuh baik dari
dalam maupun luar negeri dalam hal penyiapan dan pemberian materi yang akan
diberikan kepada seluruh peserta. Beberapa pihak yang berpartisipasi dalam kegiatan
ini antara lain:
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Unit-unit teknis Kementerian Keuangan: Badan Kebijakan Fiskal, Badan Pengawas
Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK), dan Direktorat Jenderal
Pengelolaan Utang (DJPU);



Bank Indonesia;



Self Regulatory Organisations (SROs): PT Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Kustodian
Sentral Efek Indonesia (KSEI), PT Kliring Penjamin Efek Indonesia (KPEI), dan PT
Penilai Harga Efek Indonesia (PHEI);



Organisasi Internasional: Asian Development Bank (ADB), ASEAN Secretariat (ASEC),
dan International Organization of Securities Commissions (IOSCO);
Kegiatan Sharing Knowledge terdiri dari beberapa bagian, yaitu:
 Pendahuluan, membahas mengenai: perkenalan seluruh peserta, pemaparan
mengenai maksud, tujuan, dan target penyelenggaraan kegiatan, jadwal kegiatan
secara keseluruhan, penjelasan hal-hal administratif, serta hal-hal yang
diharapkan untuk dipenuhi oleh peserta.
 General Lecture oleh Kepala PKRB membahas mengenai perkembangan
perekonomian global, regional dan Indonesia, serta peran penting pengembangan
pasar obligasi bagi pembangunan nasional dalam menciptakan sistem keuangan
yang stabil, berkelanjutan, dan mendukung terjaganya pertumbuhan ekonomi
dalam jangka panjang. Selain itu disampaikan pula mengenai perkembangan kerja
sama di tingkat kawasan dalam rangka pengembangan pasar obligasi.
 Country Presentation oleh setiap negara peserta: membahas mengenai kondisi
masing-masing negara peserta Kamboja, Laos, Myanmar, dan Vietnam (CLMV),
terutama terkait dengan perkembangan perekonomian terkini, perkembangan
pasar modalnya, dan harapan yang ingin dicapai atas partisipasi dalam kegiatan
tersebut. Secara umum seluruh peserta sangat berantusias untuk dapat
memenuhi undangan kegiatan Sharing Knowledge dari Indonesia guna
memperoleh tambahan pengetahuan terkait upaya-upaya yang perlu dilakukan
untuk mengembangkan pasar obligasi di masing-masing negara berdasarkan
pengalaman yang dimiliki oleh Indonesia maupun dari pengalaman sesama
negara peserta.
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Selain pengetahuan Capital Market Development, Kementerian Keuangan telah
memiliki working group team di unit-unit eselon I dalam rangka Kerja Sama SelatanSelatan dan Triangular (KSST). BKF menjadi focal point dalam pelaksanaan Kerja Sama
Selatan-Selatan. Tim Kementerian Keuangan bertugas merumuskan keunggulan
pengetahuan untuk sharing knowledge dalam rangka KSST. Tim telah memilih tema
Macroeconomi Management yang dapat di sharing pada negara selatan-selatan dan
negara berkembang lainnya. Keunggulan pengetahuan Macroeconomic Management di
Kementerian Keuangan telah dipromosikan melalui booklet pada forum International
High Level Meeting seperti pertemuan international dengan tema Towards Country-Led
Knowledge Hubs High-Level Meeting pada 10-12 Juli 2012 di Bali sebagai hasil kerja
sama Indonesia dengan World Bank dan JICA. Beberapa pengetahuan unggulan dibidang
Macroeconomic Management yang di tawarkan Kementerian Keuangan dalam rangka
KSS antara lain: (i) Domestic Bond Market (ii) Tax Contact Center dan (iii) Tax Data
Processing. Sejauh ini pengetahuan Macroeconomic Management dalam tahap promosi
dan pada periode mendatang keunggulan pengetahuan Kementerian Keuangan ini akan
diimplementasikan.
Pada tingkat Nasional, Kerja Sama Selatan-Selatan dikoordinir oleh Tim
Koordinasi Nasional (Kornas) Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST)
Indonesia. Tim Kornas keanggotaannya yang terdiri dari Kementerian Sekretariat
Negara, Kementerian Luar Negeri, Bappenas, dan Kementerian Keuangan, pada tahun
2014 fokus pada penyempurnaan kelembagaan KSST Indonesia. Tim Kornas telah
melakukan perubahan susunan Working Group dan perubahan Standard Operating
Procedure (SOP) sesuai dengan hasil kajian tentang KSST Indonesia yang dilakukan oleh
CSIS dan UNDP.
Selama tahun 2014 Tim Kornas KSST Indonesia telah melakukan dua kali
kunjungan ke negara-negara berkembang lainnya dalam rangka penjajakan kerja sama
(scoping mission). Kedua kunjungan tersebut adalah kunjungan ke Sekretariat Melanesia
Spearhead Group (MSG) dalam rangka bantuan capacity building Indonesia untuk negaranegara Pasifik anggota MSG di Vanuatu dan Scoping Mission dalam rangka pemberian
capacity building kepada Myanmar di Nay Phi Taw, Myanmar.
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Kerja

sama

dengan

negara-negara

Pasifik

dan

Myanmar

dianggap

menguntungkan Indonesia baik secara politik maupun ekonomi. Khusus untuk
Myanmar, keikutsertaan perwakilan dari Kementerian Keuangan juga didasari oleh
rencana

pemberian

bantuan

oleh

Kementerian

Keuangan

Indonesia

terkait

desentralisasi fiskal dan perimbangan keuangan.
Forum for East Asia and Latin America Cooperation (FEALAC)
FEALAC (Forum for East Asia and Latin America Cooperation) merupakan lembaga
yang didirikan terutama untuk meningkatkan dialog dan kerja sama bi-regional secara
komprehensif. FEALAC merupakan satu-satunya wadah kerja sama antar pemerintahan
yang menghubungkan kawasan Asia Timur dan Amerika Latin. Saat ini, FEALAC
mewakili 40% populasi dunia, 32% ekonomi dunia dan lebih dari 40% perdagangan
dunia. FEALAC terdiri atas 36 negara anggota yang terdiri dari 16 negara Asia Timur
termasuk ASEAN (10 negara ASEAN, China, Jepang, Mongolia, Korea Selatan, Australia
dan Selandia Baru) dan 20 negara Amerika Latin (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile,
Republik Dominika, Ekuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Kolombia, Kosta Rika,
Kuba, Meksiko, Nikaragua, Panama, Paraguay, Peru, Suriname, Uruguay dan Venezuela).
Sejak pembentukannya, FEALAC telah berkembang menjadi forum dialog yang
solid dan stabil dalam membentuk kerja sama bi-regional. FEALAC dipandang sebagai
forum yang dapat memainkan peranan dalam mempromosikan sharing ofknowledge and
best practices antara kedua kawasan dalam menghadapi berbagai tantangan global. Arah
kerja sama FEALAC ke depan adalah untuk kerja sama ekonomi yang berkelanjutan
melalui sasaran-sasaran berikut:
1. FEALAC Cyber Secretariat harus diperkuat untuk membangun koordinasi yang lebih
erat antara seluruh negara anggota demi visibilitas FEALAC.
2. Kerja sama teknis demi peningkatkan kapasitas untuk beradaptasi dengan tantangan
baru ekonomi hijau.
3. FEALAC perlu ditingkatkan menjadi bi-Regional project terkait peningkatan kapasitas
untuk beradaptasi dengan tantangan baru seperti lingkungan, energi dan kemiskinan.
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4. Mengembangkan infrastruktur yang lebih baik untuk dapat memungkinkan
konektivitas dan kolaborasi dalam negara-negara anggota.
5. Mendorong dukungan dari lembaga-lembaga keuangan internasional dan regional
seperti Inter-American Development (IDB) dan Asian Development Bank (ADB), serta
lembaga relevan lainnya baik swasta dan publik, untuk terlibat dalam kegiatan dan
program FEALAC.
6. Negara anggota FEALAC harus focus untuk meningkatkan daerah yang kurang
dieksplorasi, dari segi pariwisata, antara lain melalui eco-tourism.
7. Mendorong proyek untuk peningkatan kerja sama dalam bidang ilmu pengetahuan
dan teknologi.
Keanggotaan Indonesia pada FEALAC sendiri sangat penting untuk meningkatkan
hubungan bilateral dengan negara anggota diantara kedua kawasan guna mendorong
kerja sama ekonomi dan perdagangan bagi kedua pihak. Dalam hal ini, Indonesia dapat
memainkan peran yang lebih besar melalui Kerangka Kerja FEALAC dengan
mempromosikan proyek-proyek nasional dan bi-regional yang memiliki dampak positif
terhadap kepentingan nasional. Selanjutnya, melalui FEALAC Indonesia tidak hanya
memperdalam pemahaman terhadap kapasitas dan kapabilitas ekonomi satu sama lain,
tetapi juga akan memungkinkan rakyat di kedua kawasan untuk mendapatkan
keuntungan yang lebih besar dalam kerangka kerja sama FEALAC.
Forum-Forum Kerja Sama Bilateral
1. Kerja Sama Keuangan RI – Belarus
Dalam kunjungan kenegaraan Presiden Belarus ke Indonesia pada Maret 2013,
Kementerian Keuangan RI dan Belarus menyepakati untuk melakukan kerja sama
keuangan berupa pertukaran pandangan dan pengalaman di beberapa bidang, seperti:
(i) peraturan perundang-undangan mengenai anggaran, pajak dan kebijakan fiskal, (ii)
pengaturan perpajakan sesuai dengan perjanjian pajak internasional dan perundangundangan nasional terhadap wajib pajak dalam negeri kedua negara dan wajib pajak
negara lain, (iii) peraturan perundang-undangan mengenai pembentukan dan
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pemberlakuaan kawasan bebas bea atau kawasan ekonomi serupa, jika ada, dalam
wilayah masih-masing pihak, (iv) penerbitan obligasi internasional, (v) pengalaman
terkait kerja sama dengan organisasi internasional (GATT-WTO, PBB, dan lain-lain), dan
(vi) isu-isu lainnya yang menjadi kepentingan kedua belah pihak. Kerja sama ini
didasarkan pada pertimbangan bahwa GDP per kapita Belarus yang relatif cukup tinggi,
yakni sekitar US$7 ribu; anggaran Pemerintah Belarus cenderung surplus; tingkat
pengangguran Belarus relatif rendah; Belarus telah membentuk Custom Union dengan
Rusia dan Kazakhstan; dan sebagai momentum peningkatan hubungan kedua negara.
MoU antara RI dengan Belarus rencananya akan ditandatangani pada tahun 2015.
2. Joint Working Group (JWG) Indonesia – Jepang
JWG Indonesia-Jepang merupakan pertemuan bilateral tingkat Working Group
(Kelompok Kerja) yang bertujuan membahas isu-isu teknis yang terkait dengan kerja
sama di bidang keuangan antara Indonesia dan Jepang dengan melibatkan unitunit/instansi terkait di kedua negara. Pertemuan JWG diselenggarakan pertama kali
pada April 2013, dan sampai dengan tahun 2014, telah diselenggarakan sebanyak 4 kali
pertemuan. PKRB dalam hal ini berperan sebagai koordinator penyelenggaraan JWG.
Pada pertemuan JWG yang terakhir, isu-isu yang dibahas adalah:
(i) Strengthening resilience to contingencies;
(ii) Supporting infrastructure development;
(iii) Facilitating local IDR financing for firms operating in Indonesia;
(iv) Supporting small and medium enterprises (SMEs); dan
(v) Encouraging sound development of financial and capital markets.
Meski telah banyak capaian yang telah diperoleh dari masing-masing working
group pada tahun 2014, namun masih terdapat isu-isu yang masih harus diselesaikan
dalam pertemuan-pertemuan mendatang, terutama terkait dengan upaya mendukung
pengembangan asuransi pertanian, UKM, Bond Market Development, sistem pembayaran
secara elektronik yang efisien, dan pengembangan Pasar Modal.
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3. The Government of Indonesia – Japan B3ank for International Cooperation
Financial Policy Dialogue Framework (the GOI – JBIC FPDF)
Kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Japan Bank for International
Cooperation (JBIC) diwujudkan dalam sebuah forum dialog yang bertajuk “The
Government of Indonesia – Japan Bank for International Cooperation Financial Policy
Dialogue Framework” atau the GOI – JBIC FPDF. Forum ini merupakan wadah diskusi
antara Indonesia dan JBIC—yang merupakan kepanjangan tangan Pemerintah Jepang—
atas isu yang menarik bagi kedua belah pihak. Dalam FPDF ini, terdapat 3 Working Team
(WT) yang masing-masing memiliki tugas membahas isu-isu keuangan dan fiskal, yaitu
(i) WT 1 menangani isu infrastruktur sektor transportasi dan energi; (ii) WT 2 yang
membahas isu macro prudence and risk management dan (iii) WT 3 yang membahas isu
Oil and Gas.
Pada 2014 lalu, Kementerian Keuangan dan JBIC sepakat untuk menambah
pertemuan antara keduanya dengan mengadakan midterm review dengan tujuan
melaporkan perkembangan terkini dari masing-masing 3 Working Team (WT) yang ada
di forum ini pasca pertemuan tahunan dan untuk merumuskan arah kebijakan kerja
sama yang akan dibahas dalam Annual Meeting berikutnya.
4. Indonesia – Japan Policy Forum
Perkembangan ekonomi dan politik di Indonesia juga dicermati oleh berbagai
negara, salah satunya adalah Jepang. Sebagai lembaga donor dan kepanjangan tangan
dari pemerintah Jepang, JICA telah beberapa kali menyelenggarakan kegiatan bilateral
dengan pemerintah Indonesia yang dikemas dengan nama Indonesia-Japan Policy Forum
(IJPF), sebuah forum 5 tahunan yang berbarengan dengan pelaksanaan Pemilu
Indonesia. Momen Pemilu dijadikan Jepang untuk menyelenggarakan kegiatan ini
sebagai forum bertukar pikiran antara tokoh-tokoh dari Indonesia dan Jepang mengenai
kerja sama yang telah terjalin selama ini serta prospek kedepan untuk terus menjalin
serta meningkatkan kerja sama kedua negara ke arah yang lebih baik lagi di masa
mendatang. Pada penyelenggaraan IJPF 2014, salah satu tokoh Indonesia yang diundang
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untuk menjadi pembicara adalah Prof. Dr. Bambang Brodjonegoro yang saat itu masih
menjabat sebagai Wakil Menteri Keuangan II.
3.2.7 Arah dan Strategi Kebijakan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis
Lainnya
Sumber Daya Manusia
Sesuai dengan visi dan misi BKF, yang salah satunya menitikberatkan kepada
pengembangan sumber daya manusia yang memiliki integritas dan kompetensi yang
tinggi dengan didukung teknologi informasi dan komunikasi yang handal, serta
bertujuan menjadikan BKF sebagai center of excellence maka penyusunan rancangan
strategi dari Bagian Sumber Daya Manusia akan fokus terhadap pengembangan
integritas dan kompetensi pegawai guna memenuhi kebutuhan BKF sebagai organisasi
dengan mengelompokkan kepada dua sasaran strategis.
Secara umum rencana strategis Bagian Sumber Daya Manusia (SDM) meliputi
pemetaan jumlah kebutuhan

pegawai

beserta

kompetensinya dan

kemudian

menerapkannya dalam kerangka pengembangan organisasi. Adapun secara simultan
Bagian

SDM

menyelenggarakan

fungsi

pengelolaan

urusan

organisasi

dan

ketatalaksanaan, kepegawaian, pengembangan pegawai, serta pembinaan jabatan
fungsional pada Badan.
1. Pengembangan Sumber Daya Manusia yang Memiliki Integritas Tinggi
Strategi pengembangan SDM yang berintegritas tinggi akan selalu melibatkan
proses pengawasan dan evaluasi (monev) untuk mencapai tingkat integritas yang
diinginkan.

Adapun

metode

yang

digunakan

diantaranya

adalah

dengan

mengimplementasikan Change Management Program disertai dengan Organization
Culture Assessment Index untuk menatar dampak program dan index tersebut, melalui
evaluasi secara berkala. Tindak lanjut dari hasil evaluasi program tersebut berupa
reward and punishment yang layak, dan/atau inisiatif atau kegiatan yang mendukung,
seperti pendidikan dan pelatihan. Implementasi program ini juga akan didukung dengan
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Sistem Informasi Pegawai (SIMPEG) yang disertai

dengan

penyusunan dan

pengembangan Individual Development Plan dari masing-masing pegawai BKF.
Evaluasi terhadap penentuan grade dan beban kerja, serta pengaruhnya terhadap
integritas juga menjadi fokus dalam rencana strategi terkait dengan pola mutasi dan
kebijakan SDM yang berorientasi kepada work life balance.

2. Membentuk Sumber Daya Manusia yang Profesional yang Didukung oleh
Lingkungan Kerja yang Kondusif
Menilik kepada tujuan BKF sebagai center of excellence, urgensi pengembangan
pegawai yang profesional sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan BKF menjadi vital.
Sehingga kerangka perencanaan strategi terhadap SDM BKF mengarah kepada
pengembangan SDM yang profesional dan berkelanjutan dalam mendukung fungsi dan
tujuan organisasi. Strategi yang diterapkan mencakup: (1) pemenuhan jumlah
kebutuhan dan pengembangan kompetensi pegawai sesuai dengan komposisi kebutuhan
yang ada, yang meliputi kompetensi teknis dan soft skills; (2) pengembangan pola mutasi
dan pegawai yang mengacu kepada profil kebutuhan dan profil individu pegawai; dan
(3) peningkatan dan standarisasi kompetensi.
Pemenuhan kebutuhan akan SDM dengan kompetensi yang dibutuhkan
direncanakan melalui jalur penerimaan sarjana (S1) baru dalam jangka waktu 5 tahun ke
depan (2019) atau melalui pengembangan kompetensi teknis pegawai yang sudah ada.
Adapun jalur pengembangan kompetensi teknis meliputi jalur pendidikan degree dan
non-degree. Untuk jalur pendidikan degree akan memanfaatkan program kerja sama
beasiswa dan untuk non degree akan menyesuaikan dengan kebutuhan badan dan
menggunakan pendanaan dari Badan dan mitra kerja sama. Selain itu juga dilakukan
pengembangan soft skill sejalan dengan tuntutan profesionalitas dan integritas dari SDM
untuk mendukung kompetensi teknis.
Dalam inisiatif strategi pengembangan pegawai yang profesional, juga akan
diterapkan pendekatan talent management dalam proses pengelolaan SDM di BKF,
terkait dengan suksesi organisasi dan peningkatan kualitas kebijakan. Hal ini akan
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memudahkan pemetaan kebutuhan organisasi secara umum dan sejalan dengan
pengelolaan SDM yang profesional.
Teknologi Informasi dan Komunikasi
Mewujudkan Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terintegrasi dan
handal pada saat ini maupun di masa mendatang merupakan suatu pekerjaan yang
memerlukan perhatian khusus dan dilakukan secara berkesinambungan. Diperlukan
kebijakan-kebijakan yang saling mendukung, karena kebijakan teknologi informasi dan
komunikasi merupakan kebijakan yang saling berkaitan, baik secara organisasi, aplikasi
dan perangkatnya.
Kebijakan teknologi informasi dan komunikasi di BKF saat ini masih
direncanakan untuk jangka pendek, hal ini menyebabkan kurang sinerginya teknologi
informasi dan komunikasi dalam organisasi. Secara keseluruhan kondisi teknologi
informasi dan komunikasi BKF (TIK BKF) sudah cukup mumpuni dalam menunjang
pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi dalam melakukan analisis dan perumusan
rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan. Namun dengan berjalannya waktu,
perkembangan organisasi, maupun teknologi informasi maka pengelolaan TIK yang ada
saat ini dirasakan kurang optimal. Melihat keadaan seperti itu untuk tahun 2015-2019,
BKF akan melakukan penataan kembali pengeloaan TIK yang mengacu kepada landasan
hukum pengelolaan TIK pemerintah pusat maupun Kementerian Keuangan untuk
memperkuat pencapaian sasaran strategis organisasi.
Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan TIK BKF yang harus menjadi
perhatian pengelolaan TIK BKF saat ini antara lain :
1. Masih terjadi gap antara kebutuhan dan ketersediaan sarana dan prasarana TIK di
BKF;
2. Tingkat otomasisasi bisnis yang rendah sehingga sebagian besar penyediaan layanan
masih dilakukan secara manual;
3. Belum

dibentuknya

layanan

batuan

(helpdesk)/layanan

monitoring

network/software di lingkungan BKF sehingga pengelola TIK tidak dapat memberikan
layanan sesuai harapan;
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4. Keterbatasan sumberdaya (anggaran, SDM, dll) di lingkungan BKF sehingga tidak
dapat melakukan pengelolaan TIK yang optimal.
Langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan baik dalam jangka panjang maupun
jangka pendek antara lain :
1. Melakukan Evaluasi atas kegiatan pengelolaan TIK BKF yang telah dilakukan;
2. Menyusun grand design arah kebijakan pengelolaan TIK di BKF;
3. Perbaikan proses penganggaran, perencanaan, pengadaan, penyimpanan dan
distribusi serta pemeliharaan;
4. Menyusun standardisasi perangkat TIK, yang kompatibel dan sinkron dengan standar
perangkat di Kemenkeu, beserta penggunaannya di seluruh level pegawai di
lingkungan BKF;
5. Melakukan peningkatan kompetensi pegawai BKF yang melakukan pengelolaan TIK,
terutama penambahan tenaga fungsional pranata komputer beserta manajemen
kinerjanya;
6. Melakukan sosialisasi dan uji coba aplilkasi secara berkesinambungan;
7. Menyusun peraturan penggunaan dan pelaksanaan e-document/paper less di
lingkungan BKF; dan
8. Melakukan Percepatan Pemenuhan Sarana dan Prasarana TIK.

Milestone pengembangan TIK BKF
Tahun 2015:
1. Pembentukan Tim Ad Hoc Kelompok Kerja Reformasi Teknologi BKF
2. Menyiapkan Blue Print Kebijakan TIK BKF
3. Membantu Menyiapkan Spesifikasi Hardware Dalam Rangka Percepatan
Penyediaan Sarana dan Prasarana TIK BKF
4. Penataan Ulang Infrastruktur Jaringan di Lantai 7 & 8
5. Mendukung Penyiapan Layanan TIK BKF untuk Layanan Jurnar Online
6. Mendukung pembangunan layanan SLDK
7. Menyiapkan layanan bantuan di unit IKP (Help Desk)
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8. Uji coba aplikasi yang telah dibuat (Email Fiskal, HRIS, Fiskal Cloud Storage, Link
Chat, E-Document, Persuratan, Manajemen Ruang Rapat)
Tahun 2016:
1. Pengembangan aplikasi (Email Fiskal, HRIS, Fiskal Cloud Storage, Link Chat, EDocument, Persuratan, Manajemen Ruang Rapat)
2. Menyusun konsep dasboard analisis kebijakan untuk internal BKF
3. Pemeliharaan dan Perbaikan Jaringan di BKF
4. Menyusun konsep pengembangan Layanan Dasar, Layanan Utama TIK BKF
5. Menyusun konsep paperless
6. Menyusun konsep sistem informasi dan komunikasi yang terintegrasi
(Smartoffice)
Tahun 2017:
1. Membangun sistem informasi dan komunikasi yang terintegrasi
2. Pengembangan sistem Layanan Dasar Data dan Informasi
 cloud storage, Lync system, dll.
3. Pengembangan sistem Layanan Dasar Umum.
 Manajemen Ruang Rapat.
 Sistem telepon pabx berbasis jaringan lan
 Sistem Informasi take home pay pegawai
 Sitem Permintaan ATK dan Stok barang
 Sitem Perawatan dan permintaan kendaraan dinas
 Integrasi kemanan dan CCTV
 Sistem BMN
 Aplikasi sesuai kebutuhan
4. Pembangunan Sistem Layanan Utama BKF
Tahun 2018:
1. Pengembangan Sistem Layanan Dasar BKF
2. Pengembangan Sistem Layanan Utama BKF
3. Integrasi Sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi BKF secara menyeluruh
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Tahun 2019:
1. Sistem Teknologi Informasi Badan Kebijakan Fiskal yang terintegrasi
2. Evaluasi Kegiatan TIK
3. Perumusan kegiatan TIK periode berikutnya

Fasilitas Kerja Badan Kebijakan Fiskal
Sarana dan Prasarana dalam suatu organisasi merupakan hal yang sangat
mendasar dalam mendukung kinerja pegawai. Dalam menjalankan peran sebagai unit
analisis dan perumusan rekomendasi kebijakan, BKF memerlukan fasilitas kerja yang
mendukung proses bisnisnya agar berjalan lancar, efisien dan berkesinambungan. Oleh
karena itu sasaran strategis pemenuhan fasilitas kerja BKF ke depan adalah mewujudkan
“Sarana Dan Prasarana Yang Handal Dalam Mendukung Peningkatan Kinerja Pegawai”.
Melihat kondisi fasilitas ruang kerja di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal saat ini
dan meningkatnya kebutuhan jumlah pegawai dalam jangka panjang dirasa perlu untuk
dilakukan penyediaan dan penyesuaian ruang kerja sesuai dengan beberapa aturan yang
berlaku, antara lain:
1. Undang-undang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung;
2. Undang-undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional;
3. Undang-undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik;
4. Peraturan Pemerintah nomor 5 tahun 2010 tentang RPJM Nasional;
5. Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 248/PMK.06/2011 tentang Standar Barang
dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara berupa Tanah dan/atau Bangunan;
6. Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 132/PMK.01/2012 tentang Pedoman
Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Keuangan;
7. Peraturan

Menteri

Keuangan

RI

Nomor

568/KM.1/2012

tentang

Tim

Pengarusutamaan Gender Kementerian Keuangan;
8. Surat Edaran Menkeu nomor SE-15/MK.1/2012 tentang Standar Luas Tanah,
Bangunan, dan Ruang Kerja Kantor di lingkungan Kementerian Keuangan;

111

9. Surat Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi nomor S-90/SJ.6/2015 tentang
Tindak Lanjut Pengembangan Contact Center.
Adanya penajaman kembali dan penataan berdasarkan beberapa landasan hukum
pengelolaan fasilitas ruang kerja di lingkungan Kementerian Keuangan akan
memperkuat pencapaian sasaran strategis BKF dalam mewujudkan “Sarana Dan
Prasarana Yang Handal Dalam Mendukung Peningkatan Kinerja Pegawai” pada saat ini
maupun di masa mendatang.
Beberapa permasalahan fasilitas kantor yang dihadapi saat ini, yaitu :
1. Kapasitas ruang kerja pegawai yang tersedia saat ini belum dapat memenuhi
kebutuhan dan kenyamanan pegawai, hal ini disebabkan luas ruang kerja yang tidak
bertambah sementara pegawai terus meningkat, sesuai data sebagai berikut :
 Luas ruang kerja yang tersedia : 2.598 meter persegi
 Luas ruang kerja yang dibutuhkan (sesuai SE-15/MK.1/2012) : 4.015 meter
persegi
 Jumlah pegawai aktif 2015 : 677 orang
 Rencana jumlah pegawai sampai dengan 2019 : 795 Orang
2. Peralatan kerja penunjang (komputer) yang tersedia belum dapat memenuhi
kebutuhan pegawai, sementara peralatan kerja yang tersedia sebanyak 33% sudah
usang.
3. Tidak tersedianya ruang layanan umum, antara lain :
 Ruang PPID (3mx3m)
 Ruang Tunggu Tamu (3mx3m)
 Ruang Call Centre (3mx3m)
 Ruang ULP (3mx3m)
 Ruang Perpustakaan (10mx10m)
 Ruang rapat dengan kapasitas besar 250 orang (20mx25m)
 Ruang laktasi (3mx3m)
Permasalahan di atas merupakan beberapa hambatan mendasar dalam
mendukung kinerja pegawai yang optimal. Sehingga sasaran strategis ke depan lebih
difokuskan kepada tiga masalah di atas.
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Berangkat dari permasalahan yang ada, dan telah dibahas dalam acara pra-raker
BKF tahun 2015, bahwa kebutuhan fasilitas kerja di lingkungan BKF perlu dilakukan
penyesuaian dan percepatan penyediaan fasilitas kerja tersebut sehingga dapat
mendukung pencapaian tujuan organisasi sesuai sasaran strategis yang diinginkan.
Beberapa langkah yang dapat dilakukan dalam pencapaian tujuan tersebut antara
lain :
1. Penambahan peralatan kerja (komputer) yang memadai sesuai dengan jumlah
pegawai aktif;
2. Penghapusan komputer yang sudah tidak sesuai kebutuhan agar dapat segera
digantikan dengan pengadaan baru;
3. Melakukan penyesuaian ruang kerja sesuai standar ruang kerja (renovasi 2012,
2014 dan 2015);
4. Mengusulkan perluasan gedung kerja ramah lingkungan dan hemat energi di tahun
2016 untuk memenuhi kebutuhan ruang kerja pegawai dan ruangan layanan umum
(2.300 meter persegi).
Rencana Aksi Pengembangan Fasilitas Kantor BKF 2015 - 2019
No
1

2

2015
Pelaksanaan renovasi lt. 7 &
8 Gedung RM.
Notohamiprodjo

Lelang konsultan perencana
pembangunan perluasan
gedung melalui revisi
anggaran 2015 (Rp1.03M)

2016

2017

Lelang
Pengadaan
kontraktor
komputer
& pengawas (128 unit)
pelaksanaan
pembangun
an perluasan
gedung
(Rp32M)
Penghapusan
komputer
pengadaan
tahun 2009 &
2010

2018
Pengadaan
komputer
(179 unit)
target 1 orang
1 komputer
terpenuhi

2019
Pengadaan
komputer
sesuai dengan
penghapusan
2011 & 2012

Penghapusan
komputer
tahun 2011 &
2012
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3

Pengusulan anggaran
pelaksanaan pembangunan
perluasan gedung di 2016

4

Pengadaan komputer (84
unit)

5

Penghapusan BMN
(termasuk komputer)
pengadaan tahun 2007 &
2008 pada Q3

Pengadaan
komputer
(130 unit)

Perbaikan dan Percepatan Proses Perencanaan dan Penganggaran
Untuk menjawab tantangan perkembangan organisasi ke depan yang semakin
kompleks dan dinamis, Bagian Perencanaan dan Keuangan pada Sekretariat BKF akan
melakukan langkah-langkah perbaikan agar dapat memberikan pelayanan yang terbaik
bagi stakeholdernya. Beberapa rencana aksi dan inisiatif perbaikan yang akan
dilaksanakan selama kurun waktu 2015-2019, antara lain:
a) Dalam Jangka Pendek (2015)
 Memperbaiki dan mempertajam bisnis proses perencanaan dan pelaksanaan
anggaran di lingkungan BKF;
 Digitalisasi kearsipan dokumen anggaran secara bertahap di mulai tahun 2015;
 Perbaikan koordinasi dengan Pusat-Pusat dan Bagian-Bagian di BKF dalam
penyusunan program kegiatan unggulan yang akan diprioritaskan ketersediaan
anggarannya, dan dalam rangka percepatan proses penyelesaian dokumen
pertanggungjawaban anggaran.
 Pemberian training akuntansi, laporan keuangan, dan penyusunan anggaran,
serta tema terkait lainnya kepada pegawai secara reguler.
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b) Dalam Jangka Menengah (2016-2019)
 Perbaikan proses perencanaan anggaran untuk mengakomodasi kebutuhan
penganggaran setiap Pusat lebih baik lagi. Untuk usulan new initiatives yang
memerlukan pembiayaan besar harus disampaikan paling lambat 2 tahun
sebelumnya untuk dilakukan pembahasan dengan Unit terkait.
 Meningkatkan komunikasi dengan Pusat-Pusat di lingkungan Badan Kebijakan
Fiskal agar usulan waktu new initiatives memperhatikan siklus usulan anggaran.
 Perbaikan proses evaluasi dan monitoring realisasi penyerapan anggaran di tiaptiap Pusat.
 Perbaikan koordinasi dengan Biro Perencanaan Keuangan, Setjen, Ditjen
Anggaran dan Bappenas dalam pembahasan pagu indikatif BKF untuk tahun yang
akan datang.
 Melakukan reviu renstra BKF 2015-2019.
 Membantu

penyusunan

laporan

Transparansi

Fiskal

Pemerintah

Pusat

bekerjasama dengan Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan.
 Komputerisasi pengelolaan anggaran yang terintegrasi dengan Pusat-Pusat di
lingkungan Badan Kebijakan Fiskal.

3.3. Kerangka Regulasi
1. Kerangka Regulasi Di Bidang Kebijakan Sektor Keuangan
a. Penyusunan RUU Perbankan
Berdasarkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor:
06A/DPR RI/II/2014-2015 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan UndangUndang Prioritas Tahun 2015, RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan termasuk salah satu Program Legislasi
Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2015. Namun demikian,
dikarenakan DPR belum mengirimkan secara resmi draft RUU tersebut kepada
Pemerintah, pembahasan RUU dimaksud belum dapat dilakukan.
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b. Penyempurnaan pengaturan Bank Indonesia melalui RUU Bank Indonesia
Undang - Undang No.21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mengatur
wewenang OJK terkait pengaturan dan pengawasan perbankan yang selama ini menjadi
wewenang BI. Sesuai UU OJK, sejak 1 Januari 2014 fungsi pengaturan dan pengawasan
perbankan yang selama ini dilakukan Bank Indonesia akan beralih ke OJK. Dengan telah
ditetapkannya waktu peralihan fungsi ini, Pemerintah harus menyiapkan segala aspek,
termasuk aspek legal, agar amanat UU OJK dapat secara penuh dilaksanakan.
Pengaturan kembali terkait tujuan Bank Indonesia dirasakan perlu dilakukan
karena tujuan Bank Indonesia yang saat ini diatur di dalam UU yaitu mencapai dan
memelihara kestabilan nilai rupiah dalam implementasinya menimbulkan dua
pengertian dalam penerapannya yaitu memelihara kestabilan nilai rupiah sebagai nilai
tukar dan juga nilai rupiah terkait stabilitas harga atau inflasi. Sehingga walaupun
terlihat hanya satu tujuan namun pernyataan tujuan tersebut menimbulkan penafsiran
ganda.
Selain itu, UU OJK juga mengatur tentang pembagian tugas makroprudensial dan
mikroprudensial yang juga belum diatur dalam UU Bank Indonesia. Amandemen UU BI
diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai tugas dan wewenang BI dalam
Stabilitas sistem keuangan. Peran dan tugas otoritas terkait diperlukan untuk
mendukung terciptanya stabilitas sistem keuangan nasional. Amandemen UU BI juga
diperlukan untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan ketentuan mengenai peran BI
yang lebih jelas dan tegas untuk memperlancar kegiatan ekonomi masyarakat.
c. Penyusunan RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24
Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan
Ancaman krisis sektor keuangan yang berakibat merosotnya kepercayaan
masyarakat terhadap perbankan dan membahayakan stabilitas keuangan menuntut
adanya mekanisme penanganan bank gagal berdampak sistemik. Mekanisme
penanganan bank gagal berdampak sistemik diperlukan untuk memastikan penanganan
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bank gagal dapat dilakukan secara tepat sehingga penyelematan sistem keuangan dapat
dilakukan dengan biaya yang lebih efisien.
Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan
belum mengatur fungsi LPS terkait penanganan bank gagal berdampak sistemik.
Pengaturan tugas, fungsi, kewenangan, dan pengawasan LPS dalam penanganan bank
gagal perlu secara khusus ditambahkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004
tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
d. Penyusunan RUU tentang Penjaminan Polis
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian pasal 53 ayat (2)
memberikan amanat penyelenggaraan Program Penjaminan Polis yang diatur dalam
Undang-undang. Selanjutnya, sesuai pasal 53 ayat (4) diamanatkan bahwa Undangundang Penyelenggaraan Program Penjaminan Polis dimaksud paling lambat dibentuk 3
tahun sejak UU Perasuransian diundangkan, yaitu 17 Oktober 2014. Program
Penjaminan Polis dimaksudkan untuk menjamin pengembalian sebagian atau seluruh
hak Pemegang Polis dan Tertanggung, atau Peserta dari Perusahaan Asuransi atau
Perusahaan Asuransi Syariah yang dicabut izin usahanya dan dilikuidasi. Program
Penjaminan Polis dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap
industri perasuransian pada umumnya sehingga diharapkan dapat meningkatkan minat
masyarakat untuk menggunakan jasa asuransi.
e. Penyusunan RUU tentang Dana Pensiun
Dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia untuk membangun
masyarakat yang maju dan sejahtera, pemerintah telah berupaya melaksanakan
pembangunan

nasional

dengan

memperhatikan

keselarasan,

keserasian,

dan

keseimbangan berbagai aspek pembangunan, termasuk pembangunan sosial ekonomi.
Kesejahteraan tersebut hendaknya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat secara
berkesinambungan hingga masa purna bakti.
Sejalan dengan itu, pemerintah telah mengatur penyelenggaraan Program
Pensiun dalam

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
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Keberadaan Program Pensiun diharapkan dapat membentuk akumulasi dana untuk
memelihara kesinambungan penghasilan Peserta pada hari tua dan sekaligus juga
menghimpun dana pembangunan nasional yang berlandaskan pada kemampuan sendiri.
Harapan peningkatan peran masyarakat dalam penyiapan kesinambungan
penghasilannya sendiri dan pembentukan sumber dana pembangunan nasional
sebagaimana dicita-citakan Undang-Undang tentang Dana Pensiun, belum sepenuhnya
terwujud. Perkembangan jumlah Peserta Dana Pensiun di Indonesia belum memberikan
bukti yang nyata akan adanya jaminan kesinambungan penghasilan di hari tua bagi
seluruh masyarakat Indonesia. Demikian pula halnya dengan kekayaan Dana Pensiun
yang terakumulasi sampai saat ini belum mampu mengatasi ketergantungan
perekonomian Indonesia pada bantuan dan modal asing. Untuk lebih memacu
pertumbuhan jumlah Peserta dan kekayaan Dana Pensiun di Indonesia, beberapa
ketentuan di dalam Undang-Undang tentang Dana Pensiun perlu diubah, sehingga
pembentukan Dana Pensiun menjadi hal yang lebih mudah dan menarik untuk
dilakukan. Perubahan tersebut juga diperlukan sejalan dengan telah beralihnya fungsi
pengawan Dana Pensiun dari Bapepam/LK Kementerian Keuangan kepada OJK.
f. Penyusunan RUU tentang Pasar Modal
Perkembangan perekonomian nasional dan internasional dewasa ini mengalami
perubahan mendasar menuju sistem ekonomi global yang ditandai dengan semakin
terintegrasinya perdagangan internasional, baik sektor jasa, barang maupun lalu lintas
modal. Untuk mengantisipasi perubahan tersebut, seluruh aspek perekonomian nasional
perlu dipersiapkan dengan menciptakan industri sektor jasa keuangan yang sehat,
berdaya saing global, dan efisien.
Pengaturan Pasar Modal selama ini telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 8
tahun 1995 tentang Pasar Modal. Dalam perkembangannya Undang-Undang tersebut
kurang memadai untuk memenuhi kebutuhan perkembangan hukum dan kebutuhan
masyarakat industri Pasar Modal sehingga kurang mendukung terwujudnya Pasar Modal
Indonesia yang berdaya saing global dan efisien. Oleh karena itu, dalam rangka
menciptakan industri jasa keuangan yang berdaya saing global, perlu disusun Undang118

Undang tentang Pasar Modal sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995
tentang Pasar Modal, agar pengaturannya memenuhi kebutuhan industri dan pelaku
pasar dan memperhatikan standar internasional namun tanpa mengabaikan efektifitas
penegakan hukum yang dilakukan secara konsisten dan efektif serta memberikan
kepastian hukum. Perubahan tersebut juga diperlukan sejalan dengan telah beralihnya
fungsi pengawan Dana Pensiun dari Bapepam/LK Kementerian Keuangan kepada OJK.
g. Penyusunan RUU JPSK
Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) merupakan kerangka kerja yang
melandasi pengaturan mengenai skim asuransi simpanan, mekanisme pemberian
fasilitas pembiayaan darurat oleh bank sentral (lender of last resort), serta kebijakan
penyelesaian krisis. JPSK pada dasarnya lebih ditujukan untuk pencegahan krisis, namun
demikian kerangka kerja ini juga meliputi mekanisme penyelesaian krisis sehingga tidak
menimbulkan biaya yang besar kepada perekonomian. Dengan demikian, sasaran JPSK
adalah menjaga stabilitas sistem keuangan sehingga sektor keuangan dapat berfungsi
secara normal dan memiliki kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi yang
berkesinambungan.
Pada tahun 2005, Pemerintah dan Bank Indonesia telah menyusun kerangka
Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK) yang kelak akan dituangkan dalam sebuah
Rancangan Undang Undang tentang Jaring Pengaman Sektor Keuangan. Dalam kerangka
JPSK dimaksud dimuat secara jelas mengenai tugas dan tanggung-jawab lembaga terkait
yakni Departemen Keuangan, BI dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) sebagai pemain
dalam jaring pengaman keuangan. Pada prinsipnya Departemen Keuangan bertanggung
jawab untuk menyusun perundang-undangan untuk sektor keuangan dan menyediakan
dana untuk penanganan krisis. BI sebagai bank sentral bertanggung-jawab untuk
menjaga stabilitas moneter dan kesehatan perbankan serta keamanan dan kelancaran
sistem pembayaran. Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bertanggung jawab untuk
menjamin simpanan nasabah bank serta resolusi bank bermasalah.
Kerangka JPK tersebut telah dituangkan dalam Rancangan Undang-Undang JPSK
yang pada saat ini masih dalam tahap pembahasan Dengan demikian, UU JPSK kelak
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akan berfungsi sebagai landasan yang kuat bagi kebijakan dan peraturan yang
ditetapkan oleh otoritas terkait dalam rangka memelihara stabiltas sistem keuangan.
Dalam RUU JPSK semua komponen JPSK ditetapkan secara rinci yakni meliputi: (1)
pengaturan dan pengawasan bank yang efektif; (2) lender of the last resort; (3) skim
asuransi simpanan yang memadai dan (4) mekanisme penyelesaian krisis yang efektif.
2. Kerangka Regulasi Di Bidang Kebijakan Kepabeanan dan Cukai :
a.

Kebijakan Bea Masuk (MFN):
(i) RPMK penetapan tarif untuk produk tertentu
(ii) RPMK AHTN (ASEAN Harmonized System Tariff Nomenclature - 2017)
Urgensinya bahwa:


Penetapan kebijakan bea masuk merupakan instrumen fiskal yang perlu
dilakukan dalam mendorong sektor tertentu



Harmonisasi Tarif Nomenclature di ASEAN. Nomenklatur produk mengacu
pada

klasifikasi

barang

menggunakan

beberapa

kriteria

misalnya,

penggunaan, fungsi, atau pengukuran. Dalam perdagangan internasional,
harmonisasi dan penyempurnaan tarif nomenklatur diperlukan untuk
mempermudah proses pembuatan produk yang sebanding.
b. Kebijakan Fasilitas Kepabeanan
(i) Rancangan Perubahan Peraturan Menteri Keuangan tentang Bea Masuk
Ditanggung Pemerintah untuk sektor-sektor tertentu
Urgensi perubahannya adalah sebagai berikut:


Amandemen UU nomor 10 tahun 1995 tentang Kepabeanan menjadi UU
nomor 17 tahun 2006 yang menghapus Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 26 ayat
(2), beberapa fasilitas bea masuk tidak dapat diberikan oleh Menteri
Keuangan, sedangkan sektor industri masih sangat membutuhkan



Dalam rangka meningkatkan daya saing industri dalam negeri
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Melaksanakan amanat UU tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(UU APBN)

(ii) Rancangan Perubahan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pemberian
Fasilitas Bea Masuk
Urgensi perubahannya adalah sebagai berikut:


Dalam rangka pemberian insentif dalam bentuk pembebasan bea masuk bagi
industri dalam negeri yang diajukan oleh pembina sector



Mendorong

percepatan

proses

pembangunan

dan

meningkatkan

perekonomian nasional di berbagai bidang
(iii) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Inland Free Trade Arrangement
Urgensi adalah sebagai berikut:


Dalam rangka pemberian insentif dalam bentuk penangguhan bea masuk atas
barang dan bahan yang diimpor dan diolah dalam negeri



Pembebasan atas kewajiban pembayaran bea masuk dengan ketentuan
campuran bahan kandungan lokal minimal 40%



Mendorong peningkatan investasi



Mendorong

percepatan

proses

pembangunan

dan

meningkatkan

perekonomian nasional di berbagai bidang
(iv)

Rancangan Peraturan Menteri Keuangan mengenai Inland Free Trade
Arrangement

Urgensi adalah sebagai berikut:


Mendorong industri tertentu untuk lebih maju



Meningkatkan pendapatan negara dari sektor perpajakan



Mendorong

percepatan

proses

pembangunan

dan

meningkatkan

perekonomian nasional di berbagai bidang
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c. Kebijakan Cukai
(i) Amandemen UU Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah
diubah dengan UU Nomor 39 Tahun 2007 terkait dengan kebijakan besaran
tarif dan barang kena cukai
Urgensi perubahannya adalah sebagai berikut:


Tarif maksimal cukai hasil tembakau berdasarkan UU cukai saat ini dinilai
terlampau kecil, hanya 57%



Barang kena cukai yang diatur dalam UU hanya tiga jenis barang saja, yaitu etil
alkohol, minuman mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau



Perlu diatur tata cara / mekanisme yang lebih mudah untuk menambah obyek
barang kena cukai baru (ekstensifikasi cukai)

(ii) Rancangan Perubahan Peraturan Pemerintah nomor 10 tahun 2012 tentang
Perlakuan Kepabeanan, Perpajakan, dan Cukai Serta Tata Laksana Pemasukan
dan Pengeluaran Barang Ke dan Dari Serta Berada di Kawasan Yang Telah
Ditetapkan Sebagai Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas
Urgensi perubahannya adalah sebagai berikut:


Secara filosofi, cukai harus dipungut untuk seluruh konsumsi barang kena
cukai yang dikonsumsi di dalam negeri tanpa pembedaan di kawasan bebas
atau nonbebas



Banyaknya barang kena cukai khususnya rokok yang mestinya dikonsumsi di
kawasan bebas merembes keluar kawasan bebas



Barang konsumsi juga perlu dikenakan PPN karena tidak sesuai tujuan
dibentuknya kawasan bebas untuk mendorong dunia usaha



Perlunya pengenaan bea masuk tindakan pengamanan di kawasan bebas
untuk melindungi industri dalam negeri
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(iii) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang penambahan barang kena cukai
baru
Urgensi perubahannya adalah sebagai berikut:


Barang kena cukai yang diatur dalam UU hanya tiga jenis barang saja, yaitu etil
alkohol, minuman mengandung etil alkohol, dan hasil tembakau



Terdapat beberapa komoditas yang secara filosofis dapat dikenakan cukai



Perlu dicari alternatif barang kena cukai baru sebagai sumber pendapatan
negara

(iv) Rancangan

Perubahan

Peraturan

Menteri

Keuangan

nomor

205/PMK.011/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau
Urgensi perubahannya adalah sebagai berikut:


Pengendalian konsumsi atas produk hasil tembakau



Menyesuaikan tarif dengan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi



Meningkatkan pendapatan negara dari sektor cukai

(v)

Rancangan

Perubahan

Peraturan

Menteri

Keuangan

nomor

207/PMK.011/2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan
nomor 62/PMK.011/2010 tentang Tarif Cukai Etil Alkohol, Minuman
Mengandung Etil Alkohol, dan Konsentrat yang Mengandung Etil Alkohol
Urgensi perubahannya adalah sebagai berikut:


Pengendalian konsumsi atas Minuman Mengandung Etil Alkohol /Etil Alkohol



Menyesuaikan tarif dengan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekonomi



Meningkatkan pendapatan negara dari sektor cukai
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(vi) Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Cukai Barang Kena
Cukai Baru (Ekstensifikasi)
Urgensi adalah sebagai berikut:


Pengendalian konsumsi atas barang kena cukai baru



Meningkatkan pendapatan negara dari sektor cukai

d. Kebijakan Bea Keluar
(i)

RPMK

tentang

Perubahan

Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea
Keluar dan Tarif Bea Keluar, terkait kebijakan bea keluar kelapa sawit, CPO,
dan produk turunannya.
Urgensi perubahannya adalah:


Penyesuaian terhadap kebijakan pungutan dana sawit



Penyempurnaan uraian barang sebagai antisipasi permasalahan ekspor di
lapangan.



Terakhir diatur melalui PMK 128/PMK.011/2013

(ii) RPMK

tentang

Perubahan

Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea
Keluar dan Tarif Bea Keluar, terkait kebijakan bea keluar biji kakao.
Urgensi perubahannya adalah:


Usulan Menteri Perindustrian untuk mengubah sistem tarif bea keluar biji
kakao dan penambahan jenis produk kakao yang dikenakan bea keluar.



Terakhir diatur melalui PMK 75/PMK.011/2012.
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(iii) RPMK

tentang

Perubahan

Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang Dikenakan Bea
Keluar dan Tarif Bea Keluar, terkait kebijakan bea keluar produk mineral
hasil pengolahan.
Urgensi perubahannya adalah:


Penyesuaian terhadap perubahan uraian barang yang dikenakan ketentuan
ekspor sesuai Peraturan Menteri ESDM dan Peraturan Menteri Perdagangan.



PMK 153/PMK.011/2014 hanya mengatur pengenaan bea keluar terhadap
produk mineral hasil pengolahan sebagaimana sampai dengan 12 Januari
2017



Terakhir diatur melalui PMK 153/PMK.011/2014.

3. Kerangka Regulasi di Bidang Kebijakan Perpajakan Internasional
Sesuai dengan visi dan misi Badan Kebijakan Fiskal, dalam konteks kerjasama
internasional di bidang perpajakan, Badan Kebijakan Fiskal memiliki strategi
antisipatif, responsif, tepat waktu (timely), dan dapat diimplementasikan
(implementable).
Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis dari sisi perpajakan
internasional, akan dilakukan review bertahap terhadap portofolio tax treaty atau
Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) bilateral yang dimiliki Indonesia,
serta ikut melakukan beberapa pembahasan terkait perjanjian lainnya dengan
negara mitra, baik yang bersifat bilateral, multilateral, maupun regional.
Dalam rangka pembahasan P3B, terhadap hasil review yang memberikan
kesimpulan bahwa kebijakan P3B tersebut masih sejalan dengan kepentingan
nasional dan/atau standar internasional, maka P3B tersebut dapat dilanjutkan.
Namun untuk yang selebihnya, dapat dilakukan upaya renegosiasi atau terminasi,
sesuai konteksnya. Selain itu, dalam rangka memperluas jaringan kerjasama
internasional di bidang perpajakan, tidak tertutup kemungkinan bagi Indonesia
untuk membentuk P3B dengan mitra yang baru.
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Untuk mewujudkan visi dan misi perpajakan internasional tersebut, Badan
Kebijakan Fiskal akan menjajagi kemungkinan pembentukan P3B, renegosiasi P3B,
dan/atau terminasi P3B terhadap sekitar 2 negara (calon) mitra setiap tahunnya.
Selain kepentingan nasional, Indonesia juga perlu memperhatikan berbagai
perkembangan, dan bila diperlukan mengadopsi, standar yang berlaku di dunia
internasional untuk menunjang kepentingan nasional Indonesia, seperti melalui
penyempurnaan RPMK tentang Perubahan PMK 60/PMK.03/2014 tentang Tata Cara
Pertukaran Informasi (Exchange of Information), dalam rangka penerapan Foreign
Account Tax Compliance Act (FATCA) di Indonesia.
Upaya penyesuaian tersebut juga dapat bermuara pada kepesertaan Indonesia
pada instrumen perjanjian internasional yang baru maupun pembentukan
instrumen perjanjian baru antara Indonesia dengan negara/jurisdiksi atau
organisasi internasional di dunia, yang pada umumnya memerlukan pengesahan
melalui proses ratifikasi, antara lain dengan penerbitan Peraturan Presiden.

4. Kerangka Regulasi di Bidang Kebijakan PPN dan PPnBM
a.

RPP tentang PPN atas Listrik


Dalam rangka optimalisasi penerimaan negara perlu menyesuaikan
pengenaan PPN atas listrik yang sudah tidak disubsidi;



Mempertimbangkan usulan PLN terkait penyediaan listrik dengan cara
impor listrik di wilayah perbatasan yang masih belum dijangkau oleh
jaringan PLN

b.

RPP tentang Alat Utama Sistem Pertahanan yang Dibebaskan dari Pengenaan
PPN


Dalam rangka menyesuaikan substansi dengan industri alat pertahanan dan
produk ALUTSISTA yang sudah dapat dikembangkan dan diproduksi di
Indonesia.
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c.

RPP tentang Barang Kena Pajak selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai
PPnBM


Dalam rangka menyesuaikan kelompok-kelompok BKP yang sudah tidak
dianggap mewah lagi;



Menyesuaikan tarif atas kelompok-kelompok BKP yang masih dianggap
mewah.

d.

RPP tentang PPN atas Produk Hasil Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan


Dalam rangka mendukung pengembangan pertanian di Indonesia dan untuk
melindungi petani;


e.

Masih harus menunggu perubahan UU PPN.

RPP tentang BKP Strategis tertentu yang Tidak Dipungut PPN


Dalam rangka mendukung pengembangan industri smelting dan produksi
emas di Indonesia.

f.

RPMK Batasan Harga Jual RUSUNAMI


Merupakan amanat dari RPP BKP Strategis yang dibebaskan dari pengenaan
PPN;



Dalam rangka mendukung program sejuta rumah yang dicanangkan
Pemerintah.

5. Kerangka Regulasi di Bidang Kebijakan Pajak Penghasilan
Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis BKF, akan disusun beberapa
peraturan perundangan yang terkait dengan bidang tugas BKF pada periode 2015-2019
khususnya terkait kebijakan di bidang Pajak Penghasilan (PPh), antara lain sebagai
berikut.
1.

RPP tentang Perubahan PP 77/2013 tentang Penurunan Tarif PPh Badan WP
Perseroan Terbuka.
Dalam RPP ini, persyaratan pemberian penurunan tarif PPh bagi Wajib Pajak Badan
dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka diubah dengan tujuan untuk
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meningkatkan peranan pasar modal sebagai sumber pembiayaan dunia usaha dan
mendorong peningkatan jumlah perseroan terbuka serta kepemilikan publik pada
perseroan terbuka.
2.

RPP PPh atas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
Mengingat bahwa proses bisnis dan prinsip penyelenggaraan program jaminan
sosial berbeda dengan kegiatan usaha pada umumnya, maka perlu adanya ketentuan
khusus yang mengatur dan menegaskan perlakuan PPh atas program jaminan sosial
yang diselenggarakan BPJS tersebut.

3.

RPP Perubahan Kedua PP 29/1996 tentang PPh Persewaan Tanah dan/atau
Bangunan
Dalam rangka lebih memberikan kepastian hukum mengenai pembayaran PPh atas
penghasilan yang diterima atau diperoleh pemegang hak atas tanah dari investor
dari persewaan tanah dan/atau bangunan, Pemerintah perlu menyempurnakan
ketentuan mengenai pembayaran PPh atas penghasilan dari persewaan tanah
dan/atau bangunan yang pada saat ini diatur dalam PP 29/1996 sebagaimana telah
diubah dengan PP 5/2002.

4.

RPP PPh atas Transaksi Saham
Dengan mempertimbangkan perkembangan di bidang ekonomi dan moneter, dalam
rangka mendukung perkembangan pasar modal di Indonesia, Pemerintah perlu
menyempurnakan ketentuan mengenai pengenaan PPh atas transaksi saham yang
pada saat ini diatur dalam PP 41/1994 sebagaimana telah diubah dengan PP
14/1997.

5.

RPP Perubahan PP 94/2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan
Pelunasan PPh dalam Tahun Berjalan
Dalam rangka memberikan kejelasan penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan
pelunasan Pajak Penghasilan dalam tahun berjalan bagi Wajib Pajak, dan dalam
rangka menyesuaikan ketentuan PPh dengan perkembangan perekonomian dan

128

dunia usaha di Indonesia, Pemerintah perlu menyempurnakan ketentuan dalam PP
94/2010.
6.

RPP PPh Diskonto Surat Perbendaharaan Negara (SPN)
Untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak, meningkatkan efektivitas dan
efisiensi pengenaan pajak, dan untuk mendorong berkembangnya perdagangan SPN
di Indonesia, Pemerintah perlu mengatur kembali pengenaan PPh atas diskonto SPN
yang selaras dengan pengenaan PPh atas bunga atau diskonto Obligasi Negara yang
diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

7.

RPP PPh Kegiatan Usaha Panas Bumi
Mengingat bahwa proses bisnis kegiatan usaha panas bumi berbeda dengan kegiatan
usaha pada umumnya, dalam rangka memberikan kepastian hukum terkait
pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha
panas bumi, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31D UU PPh, perlu adanya
ketentuan khusus yang mengatur dan menegaskan perlakuan PPh atas kegiatan
usaha panas bumi tersebut.

8.

RPP PPh Kegiatan Usaha Pertambangan Umum Termasuk Batubara
Mengingat bahwa proses bisnis kegiatan usaha pertambangan umum termasuk
berbeda dengan kegiatan usaha pada umumnya, dalam rangka memberikan
kepastian hukum terkait pelaksanaan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak yang
melakukan kegiatan usaha di bidang pertambangan umum dan batubara, serta untuk
melaksanakan ketentuan Pasal 31D UU PPh, perlu adanya ketentuan khusus yang
mengatur dan menegaskan perlakuan PPh atas kegiatan usaha dimaksud.

9.

RPMK Perubahan Keempat PMK 215/PMK.03/2008 tentang Penetapan Organisasi
Internasional yang Bukan Merupakan Subjek Pajak dan RPMK Perlakuan PPh yang
Didasarkan pada Perjanjian Internasional
Dalam rangka menentukan organisasi internasional yang memenuhi ketentuan
sebagai bukan subjek pajak sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU PPh, dan
menentukan perlakuan perpajakan bagi organisasi internasional yang tidak
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memenuhi ketentuan sebagai bukan subjek pajak berdasarkan Pasal 3 UU PPh tetapi
terdapat ketentuan perpajakan tersendiri yang diatur dalam perjanjian internasional
yang mendasarinya, diperlukan penyusunan RPMK tersendiri.
10. RPMK Perubahan Kedua PMK 130/PMK.011/2011 tentang Pemberian Fasilitas Tax
Holiday
Untuk meningkatkan efektivitas pemberian fasilitas tax holiday dalam rangka
meningkatkan investasi berskala besar di Indonesia, diperlukan penyempurnaan
terhadap pemberian fasilitas tax holiday yang pada saat ini diatur dalam PMK
130/PMK.011/2011 sebagaimana telah diubah dengan PMK 192/PMK.011/2014.
11. RPMK Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan
(DER)
Untuk menentukan besarnya bunga pinjaman yang wajar dalam penghitungan PPh
terutang, sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) UU PPh, Pemerintah akan mengatur
besarnya perbandingan antara utang dan modal (debt to equity ratio) untuk
keperluan penghitungan PPh dimaksud.
12. RPMK Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)
Dengan mempertimbangkan perkembangan di bidang ekonomi dan moneter serta
perkembangan harga kebutuhan pokok yang semakin meningkat, Pemerintah perlu
melakukan penyesuaian terhadap ketentuan mengenai besarnya PTKP yang pada
saat ini diatur dalam PMK 162/PMK.011/2012.
13. RPMK Batasan Penghasilan Pegawai Tidak Tetap yang Tidak Dikenakan Pemotongan
PPh
Sehubungan dengan rencana penyesuaian besaran PTKP, mengingat bahwa
berdasarkan Penjelasan Pasal 21 ayat (4) UU PPh penetapan besarnya bagian
penghasilan pegawai harian dan mingguan, serta pegawai tidak tetap lainnya yang
tidak dikenakan pemotongan PPh memperhatikan besarnya PTKP, maka Pemerintah
perlu melakukan penyesuaian terhadap batasan bagian penghasilan yang tidak
dikenai pemotongan PPh tersebut.
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14. RPMK Perubahan Keempat PMK 154/PMK.03/2010 tentang Pengenaan PPh Pasal
22
Dalam rangka pengawasan dan peningkatan kepatuhan Wajib Pajak melalui
mekanisme pemungutan PPh dan dalam rangka lebih memberikan kepastian hukum
pelaksanaan pemungutan PPh Pasal 22, Pemerintah perlu melakukan penyesuaian
terhadap ketentuan pengenaan PPh Pasal 22 yang pada saat ini diatur dalam PMK
154/PMK.03/2010

sebagaimana

telah

diubah

terakhir

dengan

PMK

175/PMK.011/2013. Secara garis besar, RPMK ini mencakup perluasan objek dan
subjek pemungutan PPh Pasal 22.
15. RPMK PPh DTP Bunga/Imbalan Surat Berharga Negara (SBN) yang Diterbitkan di
Pasar Internasional
Penyusunan RPMK ini merupakan amanah dari UU APBN dan telah berjalan sejak
tahun anggaran 2008. Penyusunan RPMK ini dilakukan setiap tahun anggaran
sepanjang tersedia pagu PPh DTP bagi bunga/imbalan SBN yang diterbitkan di Pasar
Internasional pada UU APBN tahun anggaran yang bersangkutan. Kebijakan PPh DTP
ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing SBN Indonesia di pasar internasional.
16. RPMK Jenis Jasa Lain yang Dikenakan PPh Pasal 23
Penyusunan RPMK ini adalah untuk meningkatkan kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan melalui mekanisme pemotongan dan/atau pemungutan PPh.
Secara garis besar, pengaturan dalam RPMK ini mencakup perluasan jenis jasa yang
dikenakan PPh Pasal 23 dan pengaturan jumlah bruto yang dijadikan dasar
pemotongan PPh Pasal 23.
3.4 Kerangka Kelembagaan
Melalui KMK Nomor: 36/KMK.01/2014, Kementerian Keuangan RI menyatakan
komitmennya untuk menguatkan peran kelembagaan dengan sebuah program
Transformasi Kelembagaan. Program ini merupakan sebuah upaya kuat dari para
pimpinan Kemenkeu untuk mewujudkan visi besar Kementerian Keuangan dalam
mendukung pembangunan ekonomi nasional. Berdasarkan diagnosis yang ada dalam
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cetak biru Program Transformasi Kelembagaan Kemenkeu, menunjukkan sejumlah
pergeseran prioritas yang harus dijalankan Kemenkeu agar dapat mencapai transformasi
dalam skala besar, yaitu:
1. Kemenkeu

sudah

memiliki

budaya

akuntabilitas

yang

kuat.

Untuk

meningkatkannya, budaya ini harus lebih diorientasikan pada “outcome” atau hasil ;
2. Kemenkeu sudah memiliki seperangkat proses yang baik. Proses ini harus
dibuat lebih sederhana, ramping dan efisien di seluruh unit serta dalam
interaksinya dengan stakeholder lain. Agar pergeseran ini tercapai, upaya
digitalisasi skala besar juga harus diupayakan;
3. Kemenkeu

perlu

memberikan

apresiasi,

peluang

pengembangan

serta

pemberdayaan yang lebih besar kepada para pegawai agar menjadikan mereka
pemimpin yang terbaik di kelasnya; selain itu, perlu juga untuk memperoleh dan
mengembangkan kapabilitas fungsional

penting

yang

diperlukan

guna

membangun pondasi serta mempercepat transformasi;
4. Sebagai lembaga yang sudah menjalankan transformasi selama dua generasi,
Kemenkeu perlu membenahi struktur organisasinya agar efektif dan lebih selaras
dengan tujuan, mengingat semakin meningkatnya kuantitas dan kualitas kerja yang
harus dilaksanakan;
5. Kemenkeu perlu menggunakan pengaruh kuatnya di seluruh Indonesia, yaitu dengan
cara bekerja sama secara proaktif dengan para stakeholder utama di negara ini
guna menjalankan reformasi dalam skala besar dan memberi terobosan baru
dalam area-area yang diprioritaskan secara nasional.
Seluruh unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan, tentunya harus
mendukung keberhasilan program ini yang terdiri atas 87 inisiatif strategis. Hal tersebut
tentunya berlaku juga bagi Badan Kebijakan Fiskal (BKF) yang merupakan lembaga
“think tank” khususnya dalam rangka merumuskan rekomendasi kebijakan fiskal kepada
Menteri Keuangan. Sebagai backbone Menteri Keuangan, BKF harus ikut andil dalam
melakukan transformasi guna memberikan rekomendasi kebijakan yang kredibel kepada
Menteri Keuangan.
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Dalam dokumen cetak biru Transformasi Kelembagaan Kemenkeu, inisiatif BKF
memang tidak begitu terlihat. Menyadari hal tersebut, pimpinan BKF memandang bahwa
momentum organisasi baru BKF sesuai PMK 206/PMK.01/2014 perlu untuk dilakukan
revitalisasi sehingga BKF turut serta dalam program inisiatif tersebut. Selain itu,
momentum pergantian puncak pimpinan BKF menjadi sebuah trigger perlunya
penajaman peran BKF melalui upaya trasnformasi kelembagaannya.
Sebagaimana dinyatakan dalam dokumen cetak biru transformasi kelembagaan
Kemenkeu, terdapat perubahan visi yang fundamental pada setiap unit di lingkungan
Kementerian Keuangan. Visi Kementerian Keuangan sendiri ialah: “Kami akan menjadi
penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif di abad ke-21”. Dengan
visi baru ini, Kemenkeu dengan sepenuh hati memeluk peranan pentingnya dalam
menentukan perkembangan negara– hal tersebut mencerminkan aspirasi yang tinggi
bahwa Kemenkeu bermaksud untuk mewujudkan hal tersebut melalui transformasi
ini.

Kemenkeu

juga memperbarui misinya agar mencerminkan kegiatan inti dan

mandatnya dengan lebih baik. Misi baru bagi Kemenkeu adalah:
a. Mencapai tingkat kepatuhan pajak, bea dan cukai yang tinggi melalui pelayanan
prima dan penegakan hukum yang ketat;
b. Menerapkan kebijakan fiskal yang prudent;
c. Mengelola neraca keuangan pusat dengan risiko minimum;
d. Memastikan dana pendapatan didistribusikan secara efisien dan efektif;
e. Menarik dan mempertahankan talent terbaik di kelasnya dengan menawarkan
proposisi nilai pegawai yang kompetitif.
BKF dengan adanya fungsi baru terkait perumusan kebijakan sektor keuangan
telah merumuskan visi dan misi baru dalam cetak biru transformasi kelembagaan
Kemenkeu tersebut. Adapun visi baru BKF yaitu “Menjadi Unit terpercaya dalam
perumusan kebijakan fiskal yang antisipatif dan responsif untuk mewujudkan masyarakat
Indonesia sejahtera”. Slogan untuk memudah mengomunikasikan visi dan misi baru BKF
ini dalam cetak biru transformasi kelembagaan Kemenkeu ialah: “Perumus kebijakan
fiskal yang antisipatif dan responsif”.
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Apabila melihat pernyataan dalam visi baru BKF, sesungguhnya sasaran yang
tertuang dalam visi tersebut lebih tepat jika menggunakan slogan “Perumus Kebijakan
Fiskal yang Terpercaya”. Hal tersebut terlihat dari kalimat “menjadi unit yang
terpercaya dalam perumusan kebijakan fiskal yang antisipatif dan responsif”.
Antisipatif dan responsif merupakan atribut dari frasa perumusan kebijakan fiskal,
sedangkan yang seharusnya dituju oleh BKF ialah “menjadi unit terpercaya”. Untuk itu,
sebagai landasan dalam ide dan inisiatif transformasi kelembagaan BKF, harus dimulai
dari perubahan slogan BKF menjadi “Perumus kebijakan fiskal yang terpercaya”.
Selanjutnya, transformasi kelembagaan BKF menjadi sebuah keniscayaan karena
beberapa hal berikut:
a. Tuntutan Stakeholder
BKF

dituntut

oleh

para

stakeholdersnya

atas

transparansi,

akuntabilitas,

profesionalisme, dan kemampuan networking yang baik khususnya dalam membuat
suatu rumusan kebijakan fiskal.
b. Tuntutan Internal
Para pegawai BKF merasa perlu adanya penghargaan atas pekerjaan BKF yang
kompleks dan menuntut kompetensi tinggi dalam merumuskan sebuah kebijakan.
Juga akuntabilitas, adanya clear direction dari pimpinan, dan mekanisme pekerjaan
yang efektif dan efisien.
c. Tuntutan Idealisme
Sebagai unit yang bertugas merumuskan sebuah kebijakan, idealisme untuk
membuat kebijakan yang berkualitas dengan landasan akademik dan ilmiah menjadi
sebuah dorongan kuat untuk bekerja dan memberikan kontribusi terbaik bagi
kesejahteraan

masayarakat

Indonesia.

Hal

tersebut

mestinya

dapat

diinternalisasikan dalam sistem dan mekanisme kelembagaan BKF.
d. Arahan Pimpinan
Menteri Keuangan dan Kepala BKF baru, telah memberikan arahan yang jelas bahwa
BKF harus menjadi unit yang menjadi fasilitator perumusan kebijakan dan
“knowledge coordinator”.
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e. Perubahan Kemenkeu
Adanya transformasi kelembagaan Kemenku juga mengharuskan setiap unit eselon I
untuk

berpartisipasi

dalam

menyukseskan

program

inisatif

transformasi

kelembagaan tersebut.
Bila mencermati lebih dalam bagaimana proses transformasi kelembagaan
Kemenkeu dalam blueprint nya, maka muncul lima tema transformasi yang menjadi
dasar

pembangunan

keseluruhan

transformasi kelembagaan, atau dapat juga

diistilahkan sebagai lingkup transformasi kelembagaan, yaitu:
1. Memperkuat budaya akuntabilitas berorientasi outcome;
2. Merevisi

model

operasional,

merampingkan

proses

bisnis,

mempercepat

digitalisasi pada skala besar;
3. Membuat struktur organisasi lebih “fit-for-purpose” dan efektif;
4. Menghargai

kontribusi

pegawai

berprestasi

dengan

mengembangkan

dan

memberdayakan mereka untuk memperoleh dan membangun keahlian fungsional
yang vital;
5. Menjadi lebih proaktif dalam mempengaruhi stakeholder untuk menghasilkan
terobosan nasional.
Sesuai dengan lingkup di atas, serta berbagai latar belakang lain yang telah
disebutkan sebelumnya BKF akan mengusung transformasi kelembagaan melalui upaya
penajaman peran Badan Kebijakan Fiskal sebagai unit terpercaya dalam perumusan
kebijakan fiskal.
Berdasarkan hal-hal tersebut, revitalisasi peran BKF menjadi suatu keharusan
untuk mewujudkan visi baru BKF. Revitalisasi tersebut dapat diwujudkan melalui suatu
penajaman peran yang terdiri dari:
1) Implementasi Siklus Perumusan kebijakan (lingkup TK 1 dan 2)
Dalam tahapan perumusan kebijakannya, BKF harus secara terstandardisasi melalui
urutan tahap-tahap sebagai berikut:
a. Pengumpulan data dan informasi mengenai public interest
b. Analisis dan rekomendasi alternatif kebijakan
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c. Konsultasi publik (public hearing)
d. Pemilihan policy
e. Adopsi pada ketentuan perundangan
f. Evaluasi
2) Fasilitator perumusan kebijakan (lingkup TK 2 dan 5)
Jika ingin menjadi unit yang terpercaya di lingkungan Kementerian Keuangan dalam
memberikan rekomendasi kebijakan, BKF harus mempertajam perannya dengan
melakukan hal-hal sebagai berikut:
a. Memfasilitasi stakeholder kebijakan (customer dan initiator) untuk mencapai tujuan
bersama
b. Memberikan keyakinan kepada stakeholders mengenai dijalankannya prinsip
formulasi kebijakan yang ideal (akuntabilitas)
c. Menyampaikan kepada publik maksud dan tujuan policy (komunikasi publik)
d. Mengelola jaringan kerja yang baik

3) Pengembangan keilmuan di bidang fiskal dan keuangan (knowledge coordinator)
(lingkup TK 2 dan 5)
Selain sebagai perumus kebijakan, BKF juga menjadi center of excellence baik di
Kementerian Keuangan maupun di luar Kementerian Keuangan terkait dengan kebijakan
fiskalnya. Hal tersebut perlu didukung melalui penguatan peran BKF sebagai knowledge
coordinator melalui hal-hal sebagai berikut:
a. Berkolaborasi dengan jaringan ilmiah dan profesional baik nasional maupun
internasional
b. Memperkuat forum konsultasi ekonomi dengan expert (RE, opini publik) dan
institusi lain (Universitas, ADB, WB, CSIS, INDEF, LPEM UI, LD UI, dll)
c. Memiliki dan memfasilitasi pengetahuan dan informasi yang valid dan terkini
d. Analisis, kajian, riset yang terprogram
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4) Streamlining organisasi melalui pemanfaatan jabatan fungsional (TK 3)
Agar peran-peran BKF (peran 1 – 3) di atas dapat lebih efektif,BKF perlu lebih
mengoptimalkan pemanfaatan jabatan fungsional (peneliti, analis kebijakan, perancang
undang-undang, dll). Hal tersebut sejalan dengan perubahan yang diamanatkan UU ASN.
Oleh karenanya, ke depan perlu dilakukan kajian kebutuhan jabatan fungsional dan
evaluasi organisasi BKF.
Penajaman peran-peran tersebut telah dirumuskan melalui inisiatif-inisiatif
Transformasi Kelembagaan BKF ke depan. Melalui program-program inisiatif ini
diharapkan dapat menjawab peluang dan tantangan BKF untuk mewujudkan visi dan
misinya, serta

mengakomodasi tuntutan stakeholders khususnya terkait dengan

akuntabilitas rekomendasi kebijakan yang dikeluarkan oleh BKF.
Berdasarkan hal-hal yang telah dijelaskan sebelumnya, berikut ini merupakan
inisiatif transformasi kelembagaan yang akan dilakukan oleh BKF, yaitu:
Inisiatif terkait proses perumusan kebijakan yang akuntabel, antisipatif, dan
responsif
1. Perbaikan Proses Perumusan Kebijakan
Inisiatif ini bertujuan untuk mewujudkan perumusan kebijakan yang akuntabel
dan meningkatkan kepercayaan stakeholders terhadap rekomendasi kebijakan BKF.
Adapun rencana aksi terkait dengan inisiatif ini adalah sebagai berikut:
a. Jangka Pendek (2015)


Melakukan standardisasi proses perumusan kebijakan dengan melakukan reviu
atas SOP, penyusunan template dokumen perumusan kebijakan



Perbaikan tata kelola arsip melalui penyusunan SOP terkait kearsipan dan
digitalisasi dokumen



Penerapan dan sertifikasi ISO 2008:9001

b. Jangka Menengah (2016 – 2019)


Digitalisasi dokumen perumusan kebijakan



Efisiensi dalam penggunaan kertas dalam bekerja (paperless)
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c. Jangka Panjang (2020)


Integrated Office Automation

2. Pembangunan Sistem Database BKF
Pembangunan sistem database yang terintegrasi menjadi sebuah keharusan
dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BKF khusunya dalam menyusun
rekomendasi kebijakan. Sistem Database ini terdiri atas data-data:
- Data statistik, data ini berupa data realisasi APBN dan indikator ekonomi dari waktu
ke waktu
- Data setiap tahapan proses perumusan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan oleh
BKF
- Data kajian BKF
Adapun rencana aksi terkait dengan inisiatif ini adalah sebagai berikut:
a. Jangka Pendek (2015)


Persiapan perancangan struktur data dan perangkat lunak



Benchmarking dengan unit/instansi lain



Penyusunan SOP khususnya terkait otorisasi jaringan data serta penyusunan
MoU dengan unit/instansi lain (penyedia data)

b. Jangka Menengah (2016 – 2019)


Pengadaan konsultan Perancangan struktur data dan perangkat lunak (2017)



Persiapan perangkat keras dan lunak, transfer data (2018)



Uji coba dan pengembangan (2019)

c. Jangka Panjang (2020)


Data terkoneksi secara automatis



Pembangunan data recovery system

3. Perbaikan Komunikasi Publik
Inisiatif ini bertujuan untuk menjadikan BKF sebagai knowledge coordinator baik
dalam lingkup Kementerian Keuangan maupun nasional. Adapun rencana aksi terkait
dengan inisiatif ini adalah sebagai berikut:
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a. Jangka Pendek (2015)


Peningkatan kompetensi para pejabat dan pegawai



Secara aktif melakukan diseminasi public



Melakukan reviu atas SOP publikasi hasil kajian/kebijakan

b. Jangka Menengah (2016 – 2019)


Pembangunan saluran komunikasi (helpdesk)

Inisiatif terkait pengelolaan organisasi dan sumber daya manusia
4. Streamlining Organisasi melalui Pemanfaatan Jabatan Fungsional
Inisiatif ini merupakan langkah BKF untuk menyelaraskan organisasinya dengan
implementasi Undang Undang Aparatur Sipil Negara (ASN). Adapun rencana aksi terkait
dengan inisiatif ini adalah sebagai berikut:
a. Jangka Pendek (2015)


Melakukan kajian kebutuhan jabatan fungsional (peneliti dan analis kebijakan)



Minilab pemanfaatan jabatan fungsional



Profiling peneliti

b. Jangka Menengah (2016 – 2019)


Membuat program magang di unit/instansi lain serta melakukan benchmarking



Melakukan kajian kebutuhan jabatan fungsional lainnya



Penyusunan proses bisnis jabatan fungsional

c. Jangka Panjang (2020)


Melakukan evaluasi organisasi secara menyeluruh

5. Melembagakan Program Penghargaan (Reward and Recognition) Pegawai
Berprestasi
Inisiatif ini merupakan penyempurnaan dari manajemen kompensasi dan kinerja
yang selama ini ada di Kementerian Keuangan. Inisitaif ini bertujuan untuk
meningkatkan motivasi dan kepuasan kerja para pegawai di lingkungan BKF. Adapun
rencana aksi terkait dengan inisiatif ini adalah sebagai berikut:
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a. Jangka Pendek (2015)


Melakukan kajian

dan menyusun desain/konsep pemberian reward dan

recognition baik Finansial maupun Non Finansial


Implementasi desain atau konsep program reward dan recognition

b. Jangka Menengah (2016 – 2019)


Melakukan monitoring dan evaluasi atas program reward dan recognition yang
telah diimplementasikan
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BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
BADAN KEBIJAKAN FISKAL

4.1. Target Kinerja
Sebagai unit eselon I di Kementerian Keuangan dan dalam rangka mewujudkan
visi dan misinya, BKF mendukung 1 (satu)

tujuan Kementerian Keuangan yaitu

Terjaganya kesinambungan fiskal dengan 3 (tiga) sasaran strategisnya yaitu
meningkatnya tax ratio, terjaganya rasio utang pemerintah, dan terjaganya defisit
anggaran. Selain sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra Kementerian
Keuangan 2015-2019. Tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap sasaran strategis dan
program diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan Indikator
Kinerja Program.
Tujuan, sasaran strategis, indikator dan target kinerja Badan Kebijakan Fiskal
tahun 2015-2019 yang tercantum dalam Renstra Kemenkeu (tabel di bawah)
No.
1.

Tujuan/
Sasaran
Strategis

Indikator
Kinerja

Target
2015

2016

2017

2018

2019

UIC

16%
(Arti
Luas)

DJP,
DJBC,
DJA dan
BKF
(Kebijaka
n)

21%

DJPPR,
dan BKF
(Kebijaka
n)

Terjaganya kesinambungan fiskal
Meningkatn
ya tax ratio

Terjaganya
rasio utang
pemerintah

Rasio
penerim
aan
pajak
terhadap
PDB
Rasio
utang
terhadap
PDB

12%
(Arti
Luas)

25%

13%
(Arti
Luas)

24%

14%
(Arti
Luas)

23%

15%
(Arti
Luas)

22%
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No.

Tujuan/
Sasaran
Strategis

Indikator
Kinerja

Terjaganya
defisit
anggaran

Rasio
defisit
APBN
terhadap
PDB

Target
2015

-1,9

2016

-1,8

2017

-1,68

2018

-1,48

2019

UIC

-1,17

DJA,
dan BKF
(Kebijaka
n)

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis tersebut, Kementerian
Keuangan telah menetapkan Program Perumusan Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan
yang menjadi tanggung jawab Badan Kebijakan Fiskal. Adapun Sasaran dan Indikator
Kinerja Program tersebut adalah sebagai berikut:
Sasaran Program (Outcome):
Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan yang berkesinambungan serta kerjasama
keuangan internasional yang optimal.
Indikator Kinerja Program:
a. Persentase rekomendasi kebijakan yang ditetapkan dan/atau diterima Menteri
Keuangan.
b. Deviasi Proyeksi Indikator Kebijakan Fiskal.
c. Tingkat akurasi proyeksi asumsi makro.
d. Deviasi proyeksi APBN.
e. Persentase usulan kebijakan Indonesia yang diadopsi dalam kerja sama ekonomi dan
keuangan internasional.
Selanjutnya, untuk mendukung pelaksanaan Program tersebut, Badan Kebijakan
Fiskal telah menetapkan 7(tujuh) Kegiatan, dengan sasaran dan indikator kinerja
kegiatan sebagai berikut:
Kegiatan:
a. Perumusan Kebijakan APBN
Sasaran Kegiatan adalah Tersedianya Rekomendasi Kebijakan APBN yang Sustainable
Untuk Mendukung Pembangunan Nasional
Indikator Kinerja Kegiatan :
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Persentase rekomendasi kebijakan APBN yang ditetapkan dan/atau diterima
Menteri Keuangan



Deviasi proyeksi indikator kebijakan APBN

b. Perumusan Kebijakan Ekonomi
Sasaran Kegiatan adalah Terwujudnya Kebijakan Ekonomi Makro yang Antisipatif dan
Responsif yang Dapat Mendukung Stabilisasi dan Mendorong Pertumbuhan
Perekonomian
Indikator Kinerja Kegiatan :


Persentase rekomendasi kebijakan ekonomi makro yang ditetapkan dan/atau
diterima Menteri Keuangan;



Deviasi proyeksi indikator kebijakan ekonomi makro;



Tingkat akurasi proyeksi asumsi makro.

c. Perumusan Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral
Sasaran Kegiatan adalah Tersedianya Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan
Kerja sama Multilateral yang terpercaya dan optimal dalam rangka mendukung
terwujudnya stabilitas ekonomi nasional
Indikator Kinerja Kegiatan :


Persentase

rekomendasi

kebijakan

pembiayaan

perubahan

iklim

dan

multilateral yang ditetapkan/diterima Menteri Keuangan;


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

d. Perumusan Kebijakan Pajak, Kepabeanan, Cukai dan PNBP
Sasaran Kegiatan adalah Tersedianya Rekomendasi dan Rumusan Kebijakan
Pendapatan Negara yang Mendukung Terwujudnya Kebijakan Fiskal
Indikator Kinerja Kegiatan :


Persentase rekomendasi kebijakan pendapatan negara yang ditetapkan/
diterima Menteri Keuangan.
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e. Perumusan Kebijakan Sektor Keuangan
Sasaran Kegiatan adalah Terwujudnya sektor keuangan yang tangguh dan kompetitif
untuk mendukung pertumbuhan ekonomi
Indikator Kinerja Kegiatan :


Persentase rekomendasi kebijakan yang ditetapkan dan/atau diterima Menteri
Kauangan.

f. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Badan Kebijakan Fiskal
Sasaran Kegiatan adalah Terwujudnya Organisasi BKF yang Efektif Dengan
Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan dan Dukungan Pelayanan Prima
Indikator Kinerja Kegiatan :


Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja;



Persentase pegawai yang memenuhi standar jamlat;



Tingkat Kepuasan Layanan Kesekretariatan.

g. Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Kerja Sama Keuangan Regional dan Bilateral
Sasaran Kegiatan adalah Tersedianya Kebijakan dan Program Kerja sama
Internasional, Regional dan Bilateral yang terpercaya dan optimal dalam rangka
mendukung terwujudnya stabilitas
Indikator Kinerja Kegiatan :


Persentase usulan Indonesia yang diadopsi dalam kerja sama ekonomi dan
keuangan regional dan bilateral

4.2 Kerangka Pendanaan
Dalam rangka tercapainya tujuan BKF dan sasaran-sasaran strategis yang telah
ditetapkan, diperlukan dukungan berbagai sumber daya yang dimiliki BKF. Dukungan
sumber daya dapat berasal dari SDM yang kompeten, sarana dan prasarana yang
memadai, dukungan regulasi, dan sumber pendanaan yang cukup. Sehubungan dengan
dukungan pendanaan, indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan
sasaran strategis BKF sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut.
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Tabel Indikasi Kebutuhan Pendanaan Badan Kebijakan Fiskal
Kementerian Keuangan Tahun 2015 – 2019
Kode

Program/
Kegiatan
015.12.11 Program Perumusan
Kebijakan Fiskal
1740
Perumusan Kebijakan APBN
1741
1742

1743
1744
1745

5135

Perumusan Kebijakan
Ekonomi
Perumusan Kebijakan
Pembiayaan Perubahan Iklim
dan Multilateral
Perumusan Kebijakan Pajak,
Kepabeanan, Cukai dan PNBP
Perumusan Kebijakan Sektor
Keuangan
Dukungan Manajemen dan
Dukungan Teknis Lainnya
Badan Kebijakan Fiskal
Perumusan Kebijakan dan
Pelaksanaan Kerja Sama
Keuangan Regional dan
Bilateral

Alokasi (dalam juta rupiah)
2016
2017
2018

2015

2019

133,511.74

356,833.16

141,558.82

393,030.47

151,612.29

7,604.41

8,598.96

8,355.88

8,759.11

9,284.66

9,755.28

12,183.87

10,442.07

10,934.64

11,590.72

13,685.25

197,798.16

15,059.26

265,797.17

16,745.00

8,843.45

11,787.21

9,710.36

10,175.32

10,785.83

3,507.09

7,700.00

8,162.00

8,651.72

9,170.82

79,253.15

101,267.62

77,892.85

76,200.21

80,772.22

10,863.11

17,497.34

11,936.40

12,512.30

13,263.04

Berdasarkan tabel di atas dapat terlihat bahwa kebutuhan pendanaan BKF pada
tahun 2016 terjadi kenaikkan yang signifikan sebesar 167% dibandingkan tahun 2015.
Hal ini disebabkan pada tahun 2016 terdapat dua pelaksanaan kegiatan besar pada Pusat
Kebijakan

Pembiayaan

Perubahan

Iklim

dan

Multilateral

(PKPPIM)

yaitu

penyelenggaraan Sidang Tahunan IDB dengan perkiraan alokasi anggaran sebesar
Rp89.805.033.000,- dan penyelenggaraan Sidang Tahunan World Islamic Economic
Forum (WIEF) dengan perkiraan alokasi anggaran sebesar Rp98.522.876.000,-. Di
samping itu, Bagian Umum, Sekretariat Badan juga telah merencanakan perluasan
gedung kantor BKF pada tahun 2016 dengan perkiraan alokasi anggaran sebesar
Rp32.124.807.000,-.
Pada tahun 2018, kebutuhan pendanaan BKF juga mengalami kenaikkan
signifikan sebesar 178% dibandingkan tahun 2017, hal ini disebabkan PKPPIM akan
menyelenggarakan Sidang Tahunan IMF dan World Bank di Bali pada bulan Oktober
2018, dengan total peserta diperkirakan sebanyak 13.000 orang dan alokasi anggaran
yang diusulkan sebesar Rp250.000.000.000,-.
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BAB V
PENUTUP

Rencana Strategis Badan Kebijakan Fiskal (Renstra BKF) Kementerian Keuangan
tahun 2015-2019 merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan dan sasaran strategis
BKF dalam rangka mendukung visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Kementerian
Keuangan dan dalam mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) dan Prioritas Pembangunan Nasional yang tertuang di dalam Program Nawa
Cita Presiden RI.

Dokumen Renstra ini akan menjadi pedoman bagi BKF dalam mewujudkan visi
“Menjadi Unit terpercaya dalam Perumusan Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan yang
Antisipatif dan Responsif untuk Mewujudkan Masyarakat Indonesia Sejahtera” selama
lima tahun ke depan. Dokumen ini juga akan menjadi acuan di dalam penyusunan
Renstra Unit Eselon II di lingkungan BKF dan menjadi pedoman bagi BKF dalam
menyusun Rencana Kerja (Renja) tahunan.

Pencapaian perwujudan visi BKF juga akan dilaksanakan melalui pencapaian
tujuan “Terwujudnya rumusan kebijakan fiskal yang dapat dilaksanakan, tepat waktu,
dan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif”. Selanjutnya, pencapaian
tujuan BKF dilaksanakan melalui serangkaian arah kebijakan dan strategi dengan
menjunjung nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu Integritas, Profesionalisme, Sinergi,
Pelayanan, dan Kesempurnaan.
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LAMPIRAN
MATRIKS KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN BADAN KEBIJAKAN FISKAL

Program/
Kegiatan

Kode

Program Perumusan
Kebijakan Fiskal
Badan Kebijakan Fiskal

Sasaran Program (Outcome)/Sasaran
Kegiatan (Output)/Indikator

Target
Lokasi

2015

2016

2017

Alokasi (dalam juta rupiah)
2018

2019

015.12.11

Persentase rekomendasi kebijakan yang
ditetapkan dan/atau diterima Menteri
Keuangan.

83%

Deviasi proyeksi indikator kebijakan fiskal.

5%

Tersedianya Rekomendasi Kebijakan
APBN yang Sustainable Untuk
Mendukung Pembangunan Nasional
Persentase rekomendasi kebijakan APBN
yang ditetapkan dan/atau diterima
Menteri Keuangan
Deviasi proyeksi indikator kebijakan APBN

1741

Perumusan Kebijakan
Ekonomi

Pusat Kebijakan Ekonomi Makro

2018

2019

356,833.16

141,558.82

393,030.47

151,612.29

167%

-60%

178%

7,604.41

8,598.96

8,355.88

8,759.11

9,284.66

3,651.69

3,827.73

4,012.29

4,205.78

4,458.12

3,952.73

4,771.23

4,343.59

4,553.33

4,826.53

9,755.28

12,183.87

10,442.07

10,934.64

11,590.72

Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan
yang berkesinambungan serta kerja sama
keuangan internasional yang optimal

40%

83%

83%

83%

83%

100%
5%

100%
5%

100%
5%

100%
5%

40%

40%

40%

40%

Perumusan Kebijakan
APBN

Pusat Kebijakan APBN

2017

133,511.74

Tingkat akurasi proyeksi asumsi makro
deviasi proyeksi APBN
Persentase usulan kebijakan Indonesia
yang diadopsi dalam kerja sama ekonomi
dan keuangan internasional
1740

2015

82

82

82

82

82

5

5

5

5

5

2016

Unit
Organisasi
Pelaksana

P/Q
W/PL

BKF

P

Terwujudnya Kebijakan Ekonomi Makro
yang Antisipatif dan Responsif yang
Dapat Mendukung Stabilisasi dan
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Mendorong Pertumbuhan Perekonomian
Persentase rekomendasi kebijakan
ekonomi makro yang ditetapkan dan/atau
diterima Menteri Keuangan
Deviasi proyeksi indikator kebijakan
ekonomi makro
Tingkat akurasi proyeksi asumsi makro
1742

85

85

85

5
100

100

100

Tersedianya Kebijakan Pembiayaan
Perubahan Iklim dan Kerja sama
Multilateral yang terpercaya dan optimal
dalam rangka mendukung terwujudnya
stabilitas ekonomi nasional
Persentase rekomendasi kebijakan
pembiayaan perubahan iklim dan
multilateral yang ditetapkan/diterima
Menteri Keuangan
Persentase usulan Indonesia yang diadopsi
dalam kerja sama ekonomi dan keuangan
internasional

Tersedianya Rekomendasi dan Rumusan
Kebijakan Pendapatan Negara yang
Mendukung Terwujudnya Kebijakan
Fiskal
Persentase rekomendasi kebijakan
pendapatan negara yang ditetapkan/
diterima Menteri Keuangan

81

81

81

81

81

25

40

40

40

40

Perumusan Kebijakan
Sektor Keuangan

Pusat Kebijakan Sektor Keuangan

82

85

85

85

1,285.44

1,101.38

1,151.96

1,204.89

1,277.18

8,469.84

11,082.49

9,290.11

9,729.76

10,313.54

13,685.25

197,798.16

15,059.26

265,797.17

16,745.00

3,214.95

3,372.48

3,537.73

3,711.08

3,933.74

10,470.31

194,425.68

11,521.54

262,086.09

12,811.26

8,843.45

11,787.21

9,710.36

10,175.32

10,785.83

8,843.45

11,787.21

9,710.36

10,175.32

10,785.83

3,507.09

7,700.00

8,162.00

8,651.72

9,170.82

100

Perumusan Kebijakan
Pajak, Kepabeanan, Cukai
dan PNBP

Pusat Kebijakan Pendapatan Negara

1744

85

Perumusan Kebijakan
Pembiayaan Perubahan
Iklim dan Multilateral

Pusat Kebijakan Pembiayaan
Perubahan Iklim dan Multilateral

1743

83

85

P

P

P

Terwujudnya sektor keuangan yang
tangguh dan kompetitif untuk
mendukung pertumbuhan ekonomi
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Persentase rekomendasi kebijakan yang
ditetapkan dan/atau diterima Menteri
Kauangan
1745

83

83

83

83

83

Dukungan Manajemen
dan Dukungan Teknis
Lainnya Badan Kebijakan
Fiskal

3,507.09

7,700.00

8,162.00

8,651.72

9,170.82

79,253.15

101,267.62

77,892.85

76,200.21

80,772.22

2,188.74

2,295.99

2,408.49

2,526.51

2,678.10

2,073.82

2,175.43

2,282.03

2,393.85

2,537.48

74,990.59

96,796.20

73,202.33

71,279.85

75,556.64

10,863.11

17,497.34

11,936.40

12,512.30

13,263.04

10,863.11

17,497.34

11,936.40

12,512.30

13,263.04

Terwujudnya Organisasi BKF yang Efektif
Dengan Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan
dan Dukungan Pelayanan Prima
Sekretariat BKF

Persentase penyerapan anggaran dan
pencapaian output belanja
Persentase pegawai yang memenuhi
standar jamlat
Tingkat Kepuasan Layanan
Kesekretariatan

5135

95

95

95

95

95

60

50

50

50

50

3.3

3.5

3.5

3.5

3.5

Perumusan Kebijakan
dan Pelaksanaan Kerja
Sama Keuangan Regional
dan Bilateral

Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral

P

Tersedianya Kebijakan dan Program Kerja
sama Internasional, Regional dan
Bilateral yang terpercaya dan optimal
dalam rangka mendukung terwujudnya
stabilitas
Persentase usulan Indonesia yang diadopsi
dalam kerja sama ekonomi dan keuangan
regional dan bilateral

25

40

40

40

40
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MATRIKS KERANGKA REGULASI BADAN KEBIJAKAN FISKAL
KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2015-2019

Kerangka Regulasi Level Undang-Undang
No
1.

Arah Kerangka Regulasi
RUU tentang Jaring Pengaman Sistem
Keuangan

Urgensi Pembentukan
Dalam rangka mewujudkan perekonomian nasional yang mampu
tumbuh dengan stabil dan berkelanjutan serta memberikan
kesejahteraan secara adil kepada seluruh rakyat Indonesia, maka
diperlukan program pembangunan ekonomi nasional yang dilaksanakan
secara komprehensif yang didukung dengan sistem keuangan yang stabil
dan tangguh. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan suatu
mekanisme pengamanan sistem keuangan yang menjamin stabilitas
sistem keuangan dan perekonomian nasional. Sebagai negara dengan
sistem perekonomian terbuka, Indonesia dapat terpengaruh langsung
dengan dinamika kondisi perekonomian regional dan global. Dalam
kurun waktu 15 (lima belas) tahun terakhir, Indonesia pernah
mengalami atau terimbas rangkaian krisis keuangan yang terjadi baik di
tingkat nasional, regional, maupun global. Pengalaman Indonesia dalam
menghadapi krisis regional di kawasan Asia pada tahun 1997/1998,
krisis reksa dana domestik tahun 2005, dan krisis keuangan global yang
dipicu krisis US subprime mortgage tahun 2008, yang kemudian
berlanjut dengan krisis utang di nergara-negara kawasan Eropa tahun
2011, telah memberikan pelajaran berharga bahwa krisis dapat terjadi
dimana dan kapan saja.

Unit
Penanggung
Jawab
BKF

Unit Terkait
1.
2.
3.
4.
5.

Kemenkumham
Setneg
BI
OJK
LPS

Target Penyelesaian
2015

Pengalaman krisis keuangan terdahulu dan gejolak perekonomian global
saat ini, mendorong pemerintah untuk mempersiapkan mekanisme
pencegahan dan penanganan krisis keuangan melalui penyusunan RUU
JPSK, sehingga kita memiliki perangkat hukum yang memadai dalam
mengantisipasi ancaman krisis keuangan global.
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Kerangka Regulasi Level Undang-Undang
No

Arah Kerangka Regulasi

2.

RUU tentang Dana Pensiun

3.

RUU tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia

Urgensi Pembentukan
1. Kebutuhan masyarakat akan ketentuan mengenai dana pensiun yang
lebih jelas dan tegas.
2. Dinamika industri dana pensiun dan lembaga keuangan lainnya.
3. Berbagai tantangan untuk mengembangkan dana pensiun di
Indonesia.
4. Sinkronisasi dengan Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan.
1. Undang - Undang No.21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
yang mengatur wewenang OJK terkait pengaturan dan pengawasan
perbankan yang selama ini menjadi wewenang BI sehingga
diperlukan penyesuaian atas tugas BI. Sesuai UU OJK, sejak 1 Januari
2014 fungsi pengaturan dan pengawasan perbankan yang selama ini
dilakukan Bank Indonesia akan beralih ke OJK. Dengan telah
ditetapkannya waktu peralihan fungsi ini Pemerintah harus
menyiapkan segala aspek, termasuk aspek legal, agar amanat UU OJK
dapat secara penuh dilaksanakan.
2. Pengaturan kembali mengenai tujuan Bank Indonesia dirasakan
perlu dilakukan karena tujuan yang saat ini diatur dalam UU yaitu
mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dalam
implementasinya menimbulkan dua pengertian dalam penerapannya
yaitu memelihara kestabilan nilai rupiah sebagai nilai tukar dan juga
nilai rupiah terkait stabilitas harga atau inflasi. Sehingga walaupun
terlihat hanya satu tujuan namun pernyataan tujuan tersebut
menimbulkan penafsiran ganda.
3. UU OJK mengatur juga tentang pembagian tugas makroprudensial
dan mikroprudensial yang juga belum diatur dalam UU Bank
Indonesia. Amandemen UU BI diharapkan dapat memberikan
kejelasan mengenai tugas dan wewenang BI dalam Stabilitas sistem
keuangan. Peran dan tugas otoritas terkait diperlukan untuk
mendukung terciptanya stabilitas sistem keuangan nasional.
4. Kebutuhan masyarakat akan ketentuan mengenai peran BI yang lebih
jelas dan tegas untuk memperlancar kegiatan ekonomi masyarakat.

Unit
Penanggung
Jawab
BKF

BKF

Unit Terkait

Target Penyelesaian

1. Kemenkumham
2. Setneg
3. OJK

2017

1.
2.
3.
4.

2016

Kemenkumham
Setneg
OJK
BI
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Kerangka Regulasi Level Undang-Undang
No
4.

Arah Kerangka Regulasi
RUU tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Lembaga Penjamin Simpanan

Urgensi Pembentukan
1. Ancaman krisis sektor keuangan yang berakibat merosotnya
kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan membahayakan
stabilitas keuangan menuntut adanya mekanisme penanganan bank
gagal berdampak sistemik.
2. Mekanisme penanganan bank gagal berdampak sistemik diperlukan
untuk memastikan penanganan bank gagal dapat dilakukan secara
tepat sehingga penyelematan sistem keuangan dapat dilakukan
dengan biaya yang lebih efisien.
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin
Simpanan belum mengatur fungsi LPS terkait penanganan bank gagal
berdampak sistemik.
4. Pengaturan tugas, fungsi, kewenangan, dan pengawasan LPS dalam
penanganan bank gagal perlu secara khusus ditambahkan dalam
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin
Simpanan.

Unit
Penanggung
Jawab
BKF

Unit Terkait
1. Kemenkumham
2. Setneg
3. LPS

Target Penyelesaian
2017
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Kerangka Regulasi Level Undang-Undang
No
5.

6.

Arah Kerangka Regulasi

Urgensi Pembentukan

RUU tentang Penjaminan Polis

1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian pasal
53 ayat (2) memberikan amanat penyelenggaraan Program
Penjaminan Polis yang diatur dalam Undang-undang.
2. Selanjutnya, sesuai pasal 53 ayat (4) diamanatkan bahwa Undangundang Penyelenggaraan Program Penjaminan Polis dimaksud paling
lambat dibentuk 3 tahun sejak UU Perasuransian diundangkan, yaitu
17 Oktober 2014.
3. Program Penjaminan Polis dimaksudkan untuk menjamin
pengembalian sebagian atau seluruh hak Pemegang Polis dan
Tertanggung, atau Peserta dari Perusahaan Asuransi atau Perusahaan
Asuransi Syariah yang dicabut izin usahanya dan dilikuidasi.
4. Program Penjaminan Polis dimaksudkan untuk meningkatkan
kepercayaan masyarakat terhadap industri perasuransian pada
umumnya sehingga diharapkan dapat meningkatkan minat
masyarakat untuk menggunakan jasa asuransi.

RUU tentang Pasar Modal

1. Kebutuhan masyarakat akan ketentuan mengenai pasar modal yang
lebih jelas dan tegas.
2. Kemandirian otoritas pengawas jasa keuangan, termasuk pasar
modal sangat diperlukan agar dapat melaksanakan tugasnya secara
efektif dan efisien.
3. Lemahnya struktur organisasi bursa yang berlandaskan keanggotaan.
4. Adanya kecenderungan global dalam pengelolaanSelf Regulatory
Organization (SRO) menuju konsep demutualisasi lembaga bursa.
5. Sinkronisasi dengan Undang–Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan

Unit
Penanggung
Jawab
BKF

BKF

Unit Terkait
1. Kemenkumham
2. Setneg
3. OJK

1. Kemenkumham
2. Setneg
3. OJK

Target Penyelesaian
2018

2018
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