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BAB I
PENDAHULUAN

Renstra BKF tahun 2020–2024 merupakan dokumen
perencanaan jangka menengah sebagai pelaksanaan
amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Pasal 15 ayat
(1) dan Pasal 19 ayat (2) yang mengamanatkan bahwa
setiap kementerian/lembaga wajib menyusun Rencana
Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL). Renstra
berfungsi untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi
antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan
pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan
sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan
berkelanjutan.
Renstra BKF tahun 2020-2024 disusun dengan
berpedoman pada RPJMN tahun 2020-2024 dan Renstra
Kementerian Keuangan tahun 2020-2024. Dalam Renstra
BKF tahun 2020-2024 dijabarkan tentang strategi
kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang akan dilakukan
selama 5 tahun ke depan dalam rangka pengelolaan fiskal
yang sehat dan berkelanjutan. Selain itu, diuraikan juga
kebijakan ekonomi dan keuangan internasional dalam
rangka mendukung pembangunan nasional, peningkatan
produktivitas dan daya saing ekonomi nasional, serta
penguatan diplomasi kerja sama internasional.
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Agar kinerja BKF dapat mencapai target yang diharapkan, diperlukan dukungan
manajerial yang professional dan kuat. Berbagai strategi kebijakan untuk mewujudkan
organisasi BKF yang adaptif, Sumber Daya Manusia (SDM) yang memiliki integritas dan
kompetensi tinggi, serta dukungan infrastruktur dan anggaran yang memadai dalam
5 tahun ke depan, dijelaskan secara komprehensif dalam Renstra BKF tahun 20202024.
Mengawali periode pelaksanaan Renstra BKF tahun 2020-2024, BKF dihadapkan
pada tantangan dalam pengelolaan kebijakan fiskal dan sektor keuangan tahun
2020 dengan adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang menyebar
secara masif. Pandemi COVID-19 tidak hanya membahayakan kesehatan namun
juga berdampak pada kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, serta perekonomian
nasional yang juga dipengaruhi oleh memburuknya kondisi perekonomian global.
Kondisi perekonomian tahun 2020 telah mengubah baseline dalam penyusunan
Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) tahun
2021 dan kerangka kebijakan makro fiskal jangka menengah hingga tahun 2024.
Perumusan kebijakan tersebut disusun dalam rangka penanganan pandemi COVID-19
dan pemulihan ekonomi nasional dengan berbagai skenario dampak pandemi COVID19 terhadap perekonomian nasional.

1.1 Kondisi Umum
Prioritas pembangunan nasional pada lima tahun ke depan akan diarahkan untuk
memperkuat pondasi kualitas sumber daya manusia dan daya saing sebagai pijakan
bagi pelaksanaan pembangunan pada tahap selanjutnya, yaitu periode transisi dalam
memperkokoh daya saing, sebelum menuju fase negara maju pada periode tahun
2036-2045. Oleh karena itu, dukungan kebijakan fiskal perlu dirancang dengan cermat
dan tepat agar upaya peningkatan daya saing dapat berjalan efektif.
Kementerian Keuangan merupakan institusi publik yang menahkodai kebijakan
fiskal, memiliki peran yang strategis dalam mengelola Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN) untuk mewujudkan arah kebijakan dan strategi nasional
sebagaimana tercantum dalam RPJMN. RPJMN 2020-2024 mengusung program-program
pembangunan yang bertujuan mendorong Indonesia menjadi negara berpenghasilan
menengah-tinggi yang sejahtera, adil dan berkesinambungan. Dalam rangka mencapai
tujuan nasional tersebut, Indonesia menghadapi beberapa tantangan global maupun
domestik. Oleh karena itu, diperlukan perumusan rekomendasi kebijakan fiskal yang
kredibel dan berkelanjutan yang menjadi tugas dan fungsi BKF sebagai salah satu
unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan.
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1.1.1 Kondisi Perekonomian selama 2015-2019 dan Peran Badan Kebijakan
Fiskal
Sebagai negara yang menganut sistem perekonomian terbuka, kondisi
perekonomian Indonesia tidak dapat lepas dari dinamika perekonomian global.
Berbagai krisis yang melanda dunia dalam beberapa tahun terakhir juga turut
memberi warna bagi perekonomian domestik. Namun demikian, seiring perjalanan
waktu, perekonomian Indonesia terbukti mampu bertahan dalam menghadapi
gejolak dan tantangan perekonomian, baik yang bersumber dari dalam negeri
maupun global.
Dalam periode 2015-2019, perekonomian global diliputi tingkat ketidakpastian
yang sangat tinggi. Pada periode tersebut perekonomian global masih berada dalam
tren perlambatan seiring dengan penurunan kinerja ekonomi diberbagai negara.
Perlambatan tersebut terutama bersumber dari Tiongkok di tengah perubahan
model ekonominya dari investment-led yang membutuhkan bahan mentah menjadi
consumption-led growth, yang membutuhkan barang jadi. Perlambatan ekonomi
Tiongkok ditambah dengan shifting dari investasi ke konsumsi memberi rambatan
pada banyak perekonomian yang menjadi negara mitra dagang utama, termasuk
Indonesia. Kondisi ini pada gilirannya mendorong rendahnya tingkat permintaan yang
berimbas pada penurunan harga komoditas, termasuk harga minyak. Tekanan tingkat
permintaan dan harga komoditas global yang rendah menjadi tekanan pertumbuhan
ekonomi berbagai negara di dunia. Namun, ditengah negara-negara yang mengalami
kontraksi tersebut, perekonomian Indonesia masih mampu mencatatkan pertumbuhan
ekonomi yang positif di tingkat 4,8 persen di tahun 2015.
Memasuki tahun 2017, sinyal pemulihan ekonomi global mulai terlihat sejalan
dengan membaiknya perekonomian di Amerika Serikat (AS) serta adanya perbaikan
aktivitas ekonomi di negara-negara maju seperti Jerman, Perancis, dan beberapa
negara Eropa lainnya, serta Tiongkok. Perbaikan aktivitas ekonomi tersebut mendorong
naiknya permintaan global, yang pada gilirannya turut mendorong peningkatan harga
komoditas dunia, termasuk minyak mentah. Namun pemulihan ekonomi di tahun
2017 ini tidak berlangsung lama. Pada tahun 2018, perekonomian global kembali
dihadapkan pada tantangan lainnya berupa perang dagang antara AS dan Tiongkok.
Perang dagang ini memberikan ketidakpastian pada aktivitas perdagangan global.
Pelemahan aktivitas perdagangan global ini berimbas pada perlambatan aktivitas
manufaktur global. Sebagai negara yang terlibat langsung dalam tensi perang dagang,
Tiongkok dihadapkan pada tekanan yang cukup tinggi termasuk kembali menghadapi
perlambatan pertumbuhan. Disamping itu, berbagai isu geopolitik, seperti
memanasnya konflik Semenanjung Korea, Timur Tengah, dan negosiasi Brexit yang
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mengalami kebuntuan, juga turut memberikan sentimen negatif pada perekonomian
dunia pada tahun 2018.
Kondisi sebaliknya terjadi di Amerika Serikat. Di tengah perlambatan situasi
global, perekonomian AS justru terus menunjukkan perbaikan kinerja di tahun
2018. Pertumbuhan ekonomi negara tersebut terus naik, diiringi dengan inflasi yang
meningkat serta pengangguran yang menurun. Kuatnya kinerja ekonomi AS mendorong
The Fed untuk mengambil langkah normalisasi kebijakan moneter dengan menaikkan
suku bunga hingga total 100 bps. Di sisi fiskal, Pemerintah AS mendorong kebijakan
ekspansif melalui program pemotongan pajak dan peningkatan defisit. Kedua langkah
kebijakan moneter dan fiskal tersebut membuat tingkat imbal hasil surat berharga
AS meningkat dan mendorong pembalikan arus modal kembali ke negara tersebut.
Sebagai konsekuensi, pasar keuangan global khususnya negara berkembang, termasuk
Indonesia mengalami tekanan akibat pembalikan arus modal dan penguatan dolar
AS.
Perang dagang dan isu geopolitik masih terus membayangi perekonomian global
di tahun 2019. Sentimen perang dagang AS-Tiongkok yang berkelanjutan menyebabkan
perdagangan dunia mengalami penurunan yang cukup tajam dibandingkan beberapa
tahun sebelumnya. Hal ini berimbas kepada melambatnya pertumbuhan ekonomi
di banyak negara, termasuk negara mitra dagang utama Indonesia. Perlambatan
permintaan global ini juga turut mempengaruhi turunnya harga-harga komoditas
dunia, seperti minyak mentah, batubara, CPO, dan komoditas pangan. Berbagai
negara merespon pelemahan ekonomi domestik mereka dengan menerapkan
kebijakan moneter yang ekspansif melalui penurunan suku bunga dan quantitative
easing. Kebijakan moneter tersebut pada gilirannya mendorong terjadinya capital
movement dari negara pelaksana eskpansi moneter ke negara-negara emerging
market, termasuk Indonesia.
Ketidakpastian global tersebut memberikan tantangan terhadap perekonomian
domestik secara langsung. Selama 2015-2018, nilai tukar rupiah cenderung mengalami
pelemahan terhadap dolar AS. Setelah mengalami tren penguatan sepanjang tahun
2016-2017, nilai tukar rupiah kembali mengalami tekanan dalam 10 bulan pertama
tahun 2018. Selama Februari-Oktober 2018, rupiah terdepresiasi 12,5 persen dan
sempat mencapai level Rp15.235,00 per dolar AS. Faktor utama yang menyebabkan
tekanan terhadap rupiah adalah ketidakpastian kenaikan FFR, tensi perdagangan
antara AS dan Tiongkok, isu geopolitik, dinamika Brexit, dan krisis ekonomi di Turki
dan Argentina, yang meningkatkan persepsi risiko di negera berkembang. Kenaikan
harga dolar AS tersebut juga disebabkan oleh naiknya harga aset keuangan AS secara
relatif terhadap aset keuangan negara lain sebagai dampak perbaikan ekonomi AS.
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Dengan arah kebijakan moneter AS yang mulai dovish, arus dana investor global
mulai mengalir kembali ke negara berkembang, termasuk Indonesia. Hal tersebut
turut membantu terjadinya penguatan pasar keuangan di Indonesia. Setelah dibuka
dengan sedikit melemah dibanding akhir 2018, nilai tukar rupiah menunjukkan tren
penguatan sampai dengan akhir 2019 dan ditutup rata-rata pada posisi Rp14.146,00
per dolar AS pada akhir 2019 dibanding rata-rata Rp14.247,00 per dolar AS pada 2018
(LKPP 2018). Kondisi likuiditas global dan domestik tersebut turut mempengaruhi
pergerakan suku bunga SPN 3 bulan di tahun 2015-2019. Di periode 2015-2018,
kondisi likuiditas global mengalami pengetatan walaupun di awal tahun 2019 mulai
menunjukkan tanda-tanda perbaikan. Ketatnya likuiditas pasar keuangan global
berawal dari dihentikannya program pembelian aset-aset keuangan AS oleh the Fed
(tapering), yang merupakan awal dari normalisasi kebijakan moneter AS. Sepanjang
2015-2018, the Fed menaikkan FFR sebanyak 7 kali, yaitu dari 0,25 persen menjadi 2,0
persen. Namun, memasuki tahun 2019 the Fed mengubah arah kebijakan moneternya,
dengan menghentikan normalisasi, setelah data-data perekonomian AS menunjukkan
kondisi perekonomian AS mengalami perlambatan. Perubahan arah normalisasi
kebijakan moneter AS melalui penurunan suku bunga ini sedikit mengurangi ketatnya
likuiditas global di awal tahun 2019.
Dari sisi domestik, sumber tekanan suku bunga SPN 3 bulan sampai dengan
tahun 2015 adalah kenaikan laju inflasi di awal tahun yang disebabkan oleh program
reformasi subsidi energi Pemerintah di tahun 2014 dengan menaikkan harga bahan
bakar minyak bersubsidi. Namun demikian, tingkat inflasi yang cenderung menurun
dan stabil di tahun 2016 memberi ruang bagi Bank Indonesia untuk menurunkan suku
bunga acuannya. Dari tingkat tertingginya sebesar 7,5 persen di tahun 2015, suku
bunga acuan BI terus mengalami penurunan hingga menuju level 4,25 persen di akhir
2017. Namun, kondisi likuiditas yang ketat di tahun 2018 membuat suku bunga acuan
kembali meningkat hingga mencapai 6 persen di akhir tahun 2018 sebelum kemudian
sedikit menurun menjadi 5,0 persen di bulan Desember 2019.
Di tengah ketatnya likuiditas dalam negeri, kenaikan suku bunga SPN 3 bulan
mulai pertengahan tahun 2018 tidak dapat dihindari mengingat masih tingginya
kebutuhan pembiayaan dan manajemen kas fiskal. Namun demikian, strategi dan
pengelolaan fiskal yang sehat terus dipertahankan untuk tetap meningkatkan
kepercayaan investor terhadap instrument obligasi negara. Penerimaan yang sehat,
belanja yang berkualitas, defisit yang terjaga, merupakan hal-hal yang terus menjadi
bagian kebijakan fiskal. Faktor pengelolaan kebijakan fiskal yang baik ini berdampak
positif terhadap tingkat suku bunga obligasi negara, sehingga realisasi SPN 3 bulan
di tahun 2018, masih dapat ditekan di bawah asumsinya dalam APBN 2018. Namun,
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sentimen perang dagang dan ketatnya likuditas perbankan telah mendorong suku
bunga SPN 3 bulan untuk naik kembali di tahun 2019 hingga mencapa rata-ratai 5,6
persen.
Meskipun perekonomian global selama 2015-2019 menghadapi ketidakpastian,
stabilitas perekonomian dalam negeri masih dapat terjaga dengan baik dalam 5 tahun
terakhir. Hal tersebut salah satunya dicerminkan oleh capaian positif laju inflasi yang
terkendali pada kisaran 3 persen. Pada tahun 2015, laju inflasi berhasil ditekan pada
tingkat 3,3 persen (yoy), jauh lebih rendah dibandingkan laju inflasi tahun 2014 yang
mencapai 8,4 persen (yoy). Terkendalinya laju inflasi tersebut terutama dipengaruhi
oleh faktor moderasi ekonomi global dan tren penurunan harga minyak mentah dunia
sejak akhir tahun 2014. Hal tersebut juga mendorong Pemerintah untuk tetap dapat
melanjutkan reformasi kebijakan subsidi energi, sekaligus melakukan realokasi
anggaran subsidi untuk anggaran program-program prioritas Pemerintah, antara lain
akselerasi pembangunan infrastruktur, termasuk infrastruktur konektivitas untuk
memperlancar sistem distribusi dan logistik.
Selanjutnya, relatif terkendalinya laju inflasi 2016-2019 didorong oleh adanya
kebijakan pengelolaan harga energi domestik, terkendalinya harga komoditas pangan,
rendahnya inflasi harga diatur pemerintah serta relatif stabilnya inflasi inti sejalan
dengan relatif seimbangnya permintaan dan penawaran. Tren positif pencapaian
laju inflasi terus terjaga di tahun 2019 melalui konsistensi pelaksanaan kebijakan
Pemerintah dalam menjaga laju inflasi agar tetap berada dalam rentang sasaran
tahun berjalan. Tingkat inflasi tahun 2019 mencapai 2,72 persen, terendah dalam
20 tahun terakhir. Hal ini didukung oleh terjaganya inflasi inti, relatif rendahnya
administered price, terjaminnya ketersediaan komoditas di pasar serta semakin
lancarnya arus produksi dan distribusi barang.
Di tengah gejolak perekonomian global yang mengalami ketidakpastian dan
cenderung mengalami perlambatan, pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 20152019 menunjukkan tren pertumbuhan yang relatif tinggi dan stabil pada level sekitar
5 persen per tahun. Perbaikan pertumbuhan ini didukung oleh kuatnya permintaan
domestik yang mendorong stabilnya konsumsi masyarakat dan peningkatan investasi
domestik. Hal ini juga sejalan dengan membaiknya persepsi pelaku usaha terhadap
iklim investasi dan keyakinan masyarakat terhadap prospek ekonomi Indonesia.
Dalam lima tahun terakhir, perekonomian domestik tahun 2015 merupakan
salah satu tahun dimana perekonomian domestik mendapatkan tantangan yang cukup
berat sehingga hanya mampu tumbuh sebesar 4,8 persen. Tantangan tersebut tidak
hanya berasal dari sisi global, tetapi juga berasal dari sisi domestik. Penurunan harga
komoditas yang cukup dalam disertai tekanan terhadap nilai tukar memberikan dampak
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terhadap ruang gerak pertumbuhan ekonomi. Memasuki tahun 2016, perekonomian
domestik mengalami titik balik dengan peningkatan kinerja pertumbuhan ekonomi
yang mencapai 5,0 persen. Sinyal perbaikan ekonomi ini terlihat dari beberapa
komponen pertumbuhan seperti konsumsi rumah tangga dan investasi. Setelah itu,
kinerja perekonomian Indonesia terus mengalami perbaikan, termasuk tumbuh 5,1
persen di tahun 2017 yang didorong oleh tingginya pertumbuhan investasi dan kinerja
perdagangan internasional. Pada tahun 2018, momentum perbaikan pertumbuhan
ekonomi dapat terus terjaga di tengah volatilitas global. Perekonomian Indonesia
tahun 2018 tumbuh sebesar 5,2 persen, yang merupakan capaian tertinggi dalam
lima tahun terakhir. Produk Domestik Bruto (PDB) nominal Indonesia pada tahun 2018
mencapai Rp14.837,40 triliun, atau Rp55,987 juta per kapita. Momentum perbaikan
kinerja pertumbuhan ekonomi Indonesia ini dapat dijaga untuk tumbuh stabil pada
level 5,02 persen di tahun 2019. Meskipun lebih rendah dibandingkan pertumbuhan
tahun sebelumnya, perekonomian Indonesia menjadi salah satu perkonomian di dunia
yang masih mampu tumbuh tinggi di tengah tekanan eksternal yang sangat berat,
seperti India dan AS yang masing-masing tumbuh 4,8 persen dan 2,3 persen (WEO,
Januari 2020).
Dari sisi lapangan usaha, perekonomian Indonesia sepanjang periode 20152019 masih ditopang sektor-sektor utama, seperti sektor pertanian, pertambangan,
industri pengolahan, konstruksi dan jasa-jasa terkait perdagangan dan distribusi.
Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan tumbuh berfluktuasi pada kisaran 3,43,9 persen, terutama dipengaruhi oleh kondisi cuaca dan pergerakan harga komoditas
pertanian utama. Dinamika pada kondisi cuaca secara signifikan mempengaruhi siklus
produksi terutama terhadap pola tanam dan panen pada kelompok tanaman pangan
dan hortikultura. Meski demikian, dalam beberapa tahun terakhir, kinerja produksi
padi relatif stabil dengan berbagai upaya khusus percepatan swasembada pangan
melalui berbagai program terobosan kebijakan pembangunan pertanian dalam
rangka optimalisasi lahan dan penambahan luas tanam, perbaikan infrastruktur dan
penyediaan bantuan sarana usaha tani. Sementara itu, volatilitas harga komoditas
memberikan dampak terhadap kuantitas produksi dan ekspor pada kelompok
perkebunan khususnya pada komoditas kelapa sawit, karet, dan kakao.
Disamping itu, sektor pertambangan juga mengalami volatilitas sejalan dengan
dinamika permintaan dan harga komoditas pertambangan global. Selain itu, sektor
pertambangan minyak juga menghadapi kendala struktural berupa penurunan produksi.
Hal tersebut tercermin dari produksi dan lifting di hulu migas yang menunjukkan
tren penurunan. Setelah sempat naik akibat penambahan produksi dari Lapangan
Banyu Urip, lifting minyak bumi selanjutnya cenderung mengalami penurunan.
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Sejalan dengan lifting minyak, realisasi lifting gas dalam beberapa tahun terakhir
juga terus mengalami penurunan. Penurunan ini terutama disebabkan oleh tingkat
penyerapan gas yang relatif rendah, terutama pada kargo gas yang belum memiliki
komitmen penjualan (uncontracted gas). Tahun 2015-2016 juga merupakan periode
yang sangat berat bagi sektor pertambangan karena pada tahun tersebut permintaan
global terhadap beberapa komoditas, seperti minyak, batu bara dan mineral logam
mengalami penurunan tajam yang juga tercermin dari penurunan harga yang sangat
tajam.
Gambaran dinamika perekonomian global dan domestik tahun 2015-2019 tersebut selanjutnya menjadi salah satu landasan dalam penyusunan indikator ekonomi
makro dalam periode tahun 2020 - 2024, yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, suku
bunga SPN 3 bulan, harga minyak mentah Indonesia, nilai tukar rupiah, serta lifting
minyak dan gas bumi. Indikator-indikator ekonomi makro tersebut merupakan suatu
kesatuan yang saling mempengaruhi satu dengan lainnya yang kemudian menjadi
asumsi dasar ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar dalam perumusan postur
makro fiskal jangka menengah.

Peran Badan Kebijakan Fiskal
Peran Badan Kebijakan Fiskal (BKF) terhadap perkembangan perekonomian
Indonesia sangat penting, terutama dalam hal pemantauan, analisis, dan evaluasi
dinamika perekonomian, serta dalam penyusunan kerangka ekonomi makro dan
perumusan pokok-pokok kebijakan fiskal. Penyusunan kerangka ekonomi makro
dilakukan melalui pemantauan terhadap perkembangan perekonomian dan
perkembangan APBN serta analisisnya yang dilakukan secara berkala setiap bulan
dan disampaikan kepada pimpinan dalam forum rapat Asset Liability Management
(ALM). Selain itu, dilakukan evaluasi dan analisis atau kajian terhadap perkembangan
pelaksanaan kebijakan fiskal dengan menggunakan model analisis dan diskusi dengan
stakeholder yang terkait. Publikasi dan diseminasi kebijakan juga merupakan peran
penting BKF dalam memberikan edukasi kepada kalangan akademisi, pengusaha,
masyarakat, maupun dalam forum kerja sama internasional.
Dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan nasional dan mendorong
pertumbuhan ekonomi nasional, BKF memiliki peran penting dalam penyusunan
dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF)
setiap tahun. Dokumen KEM PPKF tersebut disampaikan kepada DPR RI pada
pertengahan Mei (tanggal 20 Mei) setiap tahun. Selanjutnya digunakan sebagai bahan
pembicaraan pendahuluan dengan DPR RI dalam rangka penyusunan Nota Keuangan
beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) satu tahun ke
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depan. Penyusunan dokumen KEM PPKF dan penyampaiannya kepada DPR merupakan
amanah Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 13
ayat 1 dan Undang-undang Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD
pasal 178 ayat 2.
Kerangka ekonomi makro yang tertuang dalam dokumen KEM PPKF menguraikan
perkembangan ekonomi global dan domestik dalam beberapa tahun terakhir, serta
proyeksi dan prospek ekonomi global dan domestik ke depan. Proyeksi perekonomian
yang ditunjukkan melalui indikator ekonomi makro selanjutnya dijadikan asumsi
dasar ekonomi makro yang menjadi landasan dalam menyusun pokok-pokok dan arah
kebijakan fiskal ke depan. Proyeksi indikator ekonomi makro dalam dokumen KEM
PPKF selain disusun untuk satu tahun anggaran ke depan, juga disajikan dalam jangka
menengah. Perkembangan indikator ekonomi makro yang menjadi asumsi dasar
ekonomi makro dalam penyusunan APBN tahun 2015-2019 beserta perkembangan
realisasinya dapat dilihat dalam Tabel 1.1.
Tabel 1.1 Perkembangan Indikator Asumsi Ekonomi Makro Tahun 2015-2019
2015
No

Indikator

APBNP

2016

LKPP

APBNP

2017

LKPP

APBNP

2018

LKPP

APBN

2019

LKPP

UnAPBN audited

1

Pertumbuhan ekonomi (%)

5.7

4.79

5.2

5.03

5.2

5.07

5.4

5.17

5.3

5.02

2

Inflasi (%, yoy)

5

3.3

4

3

4.3

3.6

3.5

3.1

3.5

2.7

3

Tingkat bunga SPN 3 bln (%)

6.2

5.97

5.5

5.7

5.2

5

5.2

5

5.3

5.6

4

ICP (US$/barel)

80

49.2

40

40.2

48

51.2

48

67.5

70

62.4

5

Nilai tukar (Rp/US$)

13,307 13,400 13,384 13,400 14,247 15,000

14,146

6

Lifing minyak (rbph)

825

778

820

829

815

804

800

778

775

746

7

Lifting gas (rbsmph)

1,221

1,195

1,150

1,180

1,150

1,142

1,200

1,145

1,250

1,057

12,500 13,392 13,500

Sumber: LKPP 2015-2019

Pokok-pokok kebijakan fiskal yang tertuang dalam dokumen KEM PPKF
dirumuskan untuk merespon dinamika perekonomian nasional dan global, menjawab
tantangan yang mungkin dihadapi dan isu-isu strategis jangka menengah, serta
mendukung pencapaian sasaran target Pemerintah dalam Rencana Kerja Pemerintah.
Pokok-pokok kebijakan fiskal merupakan penjabaran dari arah dan strategi jangka
menengah dan tahunan yang akan ditempuh Pemerintah. Kebijakan fiskal diarahkan
untuk mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan
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melalui pembangunan ekonomi yang mampu meningkatkan kesempatan kerja,
mengurangi kemiskinan, dan mengatasi kesenjangan.
Dengan mempertimbangkan tujuan dan arah kebijakan pembangunan jangka
menengah dan jangka panjang, serta berdasarkan dinamika pengelolaan fiskal
beberapa tahun sebelumnya, selanjutnya dirumuskan kebijakan makro fiskal.
Kebijakan makro fiskal tersebut akan menjadi aggregate control dalam menjaga
agar pengelolaan fiskal tetap sehat dan efektif untuk menstimulasi perekonomian,
mendukung pembangunan secara efektif, dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah terus berusaha untuk menjaga keberlanjutan
makro fiskal dalam jangka panjang. Ada empat indikator keberlanjutan makro fiskal
jangka panjang, yaitu rasio perpajakan, defisit, keseimbangan primer, dan rasio
utang. Rasio perpajakan diharapkan terus meningkat sehingga defisit anggaran
dapat tetap terjaga di bawah 3 persen PDB, keseimbangan primer diarahkan menuju
positif, dan rasio utang diharapkan tetap terjaga di bawah 60 persen PDB. APBN
sebagai instrumen utama kebijakan fiskal didorong agar mampu merespon dinamika
perekonomian secara tepat, menjawab tantangan dan mendukung pencapaian target
pembangunan secara optimal. Setiap komponen dalam APBN merupakan instrumen
kebijakan fiskal yang perlu didesain secara objektif untuk mengakselerasi proses
pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.
Pengendalian defisit pada periode 2015-2019 menunjukkan bahwa fluktuasi
defisit yang terjadi tetap terkendali dalam batas aman yaitu di bawah 3 persen PDB.
Sejak tahun 2017, defisit kembali mengalami penurunan. Kebijakan defisit fiskal
tersebut berdampak terhadap perkembangan keseimbangan primer. Dalam beberapa
tahun terakhir, keseimbangan primer diarahkan menuju positif. Pada tahun 2019,
akibat tekanan ekonomi global membuat indikator keseimbangan primer mengalami
sedikit pemburukan. Rasio utang pada periode 2015-2019 cenderung mengalami
kenaikan. Kenaikan rasio utang tersebut sejalan dengan defisit fiskal yang cenderung
melebar. Walau demikian, rasio utang tersebut masih terjaga dikisaran 30 persen PDB
yang menunjukkan pemerintah mengupayakan pengelolaan utang secara prudent.
Grafik 1.1 menggambarkan perkembangan indikator makro fiskal tahun 2015 – 2019.
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Grafik 1.1 Perkembangan Indikator Makro Fiskal Tahun 2015-2019
Rasio Perpajakan (%)

Rasio Defisit (%)

10,78
2015

10.36
9.89

2016

2017

9.76

2017

2018

-2.49

-2.18
-2.51

Rasio Utang (%)

-0.01
2016

2017

2018

29.40

2019
-0.44

-1.01
-1.24

2019

2019

Keseimbangan Primer (%)

2015

2018

-1.82
-2.59

2015

2016

10,24

29.78

30.18

28.34
27.45

-0.92
2015

2016

2017

2018

2019

Sumber: LKPP 2015-2019

Sejalan dengan dinamika aktivitas perekonomian domestik, rasio perpajakan
selama 2015-2019 juga berfluktuasi dari 10,78 persen PDB hingga 9,76 persen PDB
dengan tren yang cenderung menurun. Kinerja penerimaan perpajakan tertinggi
dicapai pada tahun 2015 ketika Presiden mencanangkan tahun tersebut sebagai
tahun pembinaan terhadap Wajib Pajak. Salah satu kebijakan yang diterbitkan oleh
Pemerintah adalah fasilitas Reinventing Policy atau juga disebut sebagai Sunset Policy
Jilid 2. Kebijakan yang diambil adalah dengan memberikan kesempatan kepada Wajib
Pajak selama tahun itu untuk melaporkan pajak yang belum pernah dilaporkan atau
melakukan pembetulan atas SPT yang telah dilaporkan serta memberikan fasilitas
berupa penghapusan sanksi administrasi yang timbul akibat pelaporan tersebut.
Pada tahun 2016 dan 2017, pemerintah mengeluarkan kebijakan Tax Amnesty yaitu
penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi
perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta
dan membayar Uang Tebusan. Namun, kebijakan ini belum berhasil menaikkan rasio
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perpajakan bahkan turun menjadi 10,36 persen PDB dan 9,89 persen PDB di tahun 2016
dan 2017. Rasio ini rebound kembali naik pada tahun 2018 menjadi 10,24 persen PDB
seiring dengan kenaikan harga komoditas, termasuk kenaikan harga minyak dunia,
serta penurunan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat. Faktor-faktor
tersebut meningkatkan penerimaan pajak dari PPh pasal 21, PPh pasal 22 impor, dan
PPN impor. Penerimaan dari sektor pertambangan juga meningkat cukup signifikan,
lebih dari 50 persen.
Pada tahun 2019 penerimaan perpajakan secara nominal hanya naik sebesar
Rp27,35 triliun terhadap realisasi tahun 2018. Kenaikan tersebut lebih rendah dari
target yang ditetapkan pada APBN 2019, hal ini terjadi akibat beberapa faktor. IMF
dan WB telah mengoreksi pertumbuhan ekonomi dunia sepanjang tahun 2019 turun
hingga 0,3 persen dari proyeksi awal mereka. WEO juga telah mengoreksi proyeksi
atas pertumbuhan ekonomi dan volume perdagangan dunia. Perlambatan ekonomi
dunia yang terjadi selama tahun 2019 menyebabkan perekonomian Indonesia turut
mengalami perlambatan. Selain itu, kondisi perang dagang antara Amerika Serikat
dan Tiongkok yang terjadi sepanjang tahun 2019 berdampak pada berkurangnya
volume perdagangan dan menurunkan pertumbuhan impor.
Pada tahun 2019 harga komoditas dan ICP juga mengalami penurunan dan
mengalami stagnasi sehingga pajak atas ekspor dari sektor pertambangan mengalami
tekanan. Lebih lanjut, kondisi perubahan operasional perusahaan pertambangan besar
turut mempengaruhi penurunan produksi pada tahun 2019, ditambah permintaan
pasar yang berkurang mengakibatkan penurunan pada volume ekspor komoditas
minerba dan turunnya penerimaan perpajakan yang bersumber dari aktivitas ekspor.
Faktor-faktor tersebut mengakibatkan realisasi penerimaan perpajakan tahun 2019
menjadi lebih rendah dari pada proyeksi penerimaan sebelumnya. Dari sisi PNBP,
dalam periode lima tahun terakhir rasio penerimaan PNBP terhadap PDB berfluktuasi.
Namun secara nominal PNBP mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan
sebesar 12,2 persen per tahun, kecuali tahun 2019 sedikit mengalami penurunan.
Fluktuasi dan kinerja PNBP dipengaruhi oleh kinerja masing-masing jenis PNBP yang
terdiri dari PNBP Sumber Daya Alam (SDA), PNBP Kekayaan Negara yang Dipisahkan
(KND), Badan Layanan Umum (BLU), dan PNBP lainnya.
Selain itu, dalam merespon tantangan ekonomi baik yg bersifat temporer
seperti defisit neraca transaksi berjalan, maupun bersifat fundamental seperti
peningkatan daya saing ekspor dan investasi, telah diberikan berbagai insentif
di bidang perpajakan. Sejak tahun 2018, dalam rangka transparansi fiskal dan
pertanggungjawaban Pemerintah terkait kebijakan insentif perpajakan, Kementerian
Keuangan menggagas Laporan Belanja Perpajakan (Tax Expenditure Report-TER). TER
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telah disusun untuk melaporkan belanja perpajakan pada tahun pajak 2016, 2017,
2018, dan terakhir disusun untuk tahun pajak 2019 dengan estimasi total belanja
perpajakan tahun 2016-2018 berturut-turut sebesar 1,55 persen PDB, 1,45 persen
PDB, dan 1,49 persen PDB. Sedangkan Laporan Belanja Perpajakan untuk tahun pajak
2019 sedang dalam proses perhitungan estimasinya. Dengan belanja perpajakan dalam
bentuk insentif perpajakan tersebut, diharapkan terjadi perbaikan yang positif bagi
perekonomian Indonesia. Besarnya belanja perpajakan yang diberikan, di samping
kaitannya dengan perekonomian, pemberian fasilitas perpajakan juga berpengaruh
terhadap hal lainnya, seperti penerimaan perpajakan.
Dari sisi PNBP, dalam periode lima tahun terakhir rasio penerimaan PNBP
terhadap PDB berfluktuasi. Namun secara nominal PNBP mengalami peningkatan
dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 12,2 persen per tahun, kecuali tahun 2019
sedikit mengalami penurunan. Fluktuasi dan kinerja PNBP dipengaruhi oleh kinerja
masing-masing jenis PNBP yang terdiri dari PNBP Sumber Daya Alam (SDA), PNBP
Kekayaan Negara yang Dipisahkan (KND), Badan Layanan Umum (BLU), dan PNBP
lainnya.
Selain indikator makro fiskal, perkembangan belanja negara juga menjadi
tantangan pengelolaan fiskal. Dalam kondisi ketidakpastian perekonomian global
maupun tekanan pada sisi pendapatan negara, sisi belanja negara memegang peranan
strategis untuk menstimulasi perekonomian dan berusaha untuk mewujudkan
kesejahteraan. Belanja negara yang berkualitas adalah apabila belanja negara tersebut mampu menghasilkan output/outcome yang berkualitas (quality), memberi
manfaat yang nyata dan optimal bagi perekonomian maupun kesejahteraan
(benefit), serta mampu mengubah keadaan ke arah yang lebih baik (value added).
Untuk mewujudkan hal tersebut maka belanja negara harus memenuhi aspek
efisiensi alokasi, efisiensi teknis, dan efisiensi ekonomi. Untuk itu, Pemerintah secara
konsisten mengupayakan belanja negara yang efisien, produktif dan efektif untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, perluasan kesempatan kerja,
pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, menjaga stabilitas fundamental
perekonomian, dan antisipasi ketidakpastian.
Dalam periode 2015-2019, secara nominal belanja negara terus meningkat
dengan rata-rata pertumbuhan 5,37 persen per tahun, sedikit lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan pendapatan negara dan hibah yang rata-rata tumbuh 4,99
persen. Namun jika dilihat dari rasionya terhadap PDB, belanja negara cenderung
menurun dari 15,67 persen PDB pada tahun 2015 menjadi 14,55 persen PDB di
tahun 2019 dengan rata-rata porsi terhadap PDB sebesar 14,99 persen. Berdasarkan
komposisinya, belanja negara terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat serta Transfer
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ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Belanja Pemerintah Pusat terdiri dari belanja K/
L (belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, belanja bantuan sosial), dan
non- K/L (belanja subsidi, pembayaran bunga, dan belanja lain-lain). Rasio belanja
Pemerintah Pusat terhadap PDB selama periode 2015–2019 berada di kisaran 9-10
persen, sedangkan belanja TKDD berada pada kisaran 5 persen PDB.
Realisasi belanja Pemerintah Pusat, baik belanja K/L maupun non-K/L, terus
mengalami peningkatan. Proporsi realisasi belanja K/L sekitar 59,62 persen terhadap
total belanja Pemerintah Pusat (rata-rata 2015-2019), namun pada tahun 2019 porsi
belanja K/L menurun menjadi 58,28 persen terhadap belanja Pemerintah Pusat. Pada
tahun 2019, anggaran belanja Pemerintah Pusat dialokasikan sebesar 9,43 persen
PDB terdiri dari belanja K/L sebesar 5,50 persen dan belanja non-K/L sebesar 3,93
persen. Alokasi belanja Pemerintah Pusat ini meningkat 2,60 persen dibandingkan
dengan realisasi tahun 2018, dengan kenaikan tertinggi untuk belanja non-K/L sebesar
2,32 persen (pertumbuhan belanja K/L dari tahun 2018 ke 2019 sebesar 2,80 persen)
antara lain dikarenakan kenaikan belanja lain-lain sebagai upaya pemerintah untuk
mengantisipasi ketidakpastian.
Pada tahun 2019, proporsi belanja barang bahkan cenderung meningkat
sementara proporsi belanja modal cenderung menurun dibandingkan 2015. Alokasi
belanja modal yang terus menurun tidak berdampak positif terhadap penciptaan aset
Pemerintah Pusat. Dengan komposisi tersebut secara umum masih memungkinkan
untuk dioptimalkan dengan mendorong efisiensi belanja barang dan penguatan
belanja modal. Melalui upaya tersebut diharapkan belanja K/L tersebut akan lebih
efisien dan produktif dalam menstimulasi perekonomian dan kesejahteraan.
Pemerintah secara konsisten melakukan penguatan kualitas belanja K/L dengan
mengedepankan penguatan value for money melalui penajaman belanja agar
lebih efisien namun produktif dan efektif untuk pencapaian target pembangunan.
Beberapa aspek teknis yang perlu menjadi perhatian untuk peningkatan kinerja dan
kualitas pelaksanaan anggaran belanja K/L yaitu kesesuaian antara perencanaan
dan penganggaran, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan
terhadap regulasi.
Belanja bantuan sosial (bansos) terus meningkat dalam lima tahun terakhir yang
disebabkan oleh peningkatan jumlah peserta dan nilai bantuan di berbagai program.
Selama periode 2015-2019, belanja bansos tumbuh rata-rata 7,04 persen dengan
porsi terhadap PDB sebesar 0,57 persen. Hal ini tidak terlepas dari perluasan cakupan
beberapa program pengentasan kemiskinan seperti Program Keluarga Harapan (PKH),
Bidik Misi, serta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Nasional (PBI JKN). Di
samping itu, terdapat kenaikan iuran PBI JKN dan perubahan skema bantuan dan
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penambahan komponen eligibilitas PKH dalam lima tahun terakhir. Oleh karena itu,
Pemerintah mengalokasikan belanja bansos lebih besar untuk mencakup lebih banyak
peserta program dan meningkatkan besaran manfaat.
Sejalan dengan hasil studi Bank Dunia (2015), penelitian internal Kementerian
Keuangan (2019) juga menunjukkan bahwa PKH merupakan program yang paling
efektif dalam menurunkan kemiskinan dan kesenjangan. Terkait dengan hal tersebut,
Pemerintah memperluas cakupan kepesertaan PKH secara signifikan dari 3,5 KPM
pada tahun 2015 menjadi 10 juta KPM pada tahun 2018. Untuk mendukung perluasan
tersebut, komponen eligibilitas program yang semula hanya meliputi ibu hamil,
balita, dan anak sekolah SD hingga SMA kemudian ditambahkan komponen disabilitas
dan lansia pada tahun 2016. Namun, keterbatasan anggaran pada saat itu mendorong
Pemerintah untuk mengubah skema pembayaran menjadi fix amount sejak 2016
hingga 2018 agar mampu mengimbangi besarnya lonjakan kepesertaan selama periode
tersebut. Skema ini dikembalikan menjadi sesuai komponen kondisionalitasnya pada
tahun 2019 dengan dukungan anggaran lebih besar. Terobosan lain untuk memperbaiki
efektivitas bansos adalah melalui transformasi beras sejahtera (Rastra) menjadi
Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), untuk meningkatkan ketepatan sasaran. Peralihan
yang dimulai pada tahun 2017 ini baru secara penuh dilakukan pada tahun 2019
karena mempertimbangkan kesiapan faktor pendukung seperti e-warong dan fasilitas
layanan keuangan.
Program-program bansos di bidang kesehatan dan pendidikan yang mendukung
SDM berkualitas juga turut memperluas cakupan kepesertaannya. Jumlah cakupan
peserta PBI JKN meningkat dari 82 juta jiwa pada tahun 2015 menjadi 96,8 juta
jiwa pada tahun 2019 dengan pertimbangan pembaruan data penerima yang layak.
Penambahan jumlah peserta PBI JKN ini juga diiringi dengan kenaikan iuran dari
Rp23.000 menjadi Rp40.000 per peserta pada Agustus 2019 yang menyebabkan
realisasi bansos melebihi target. Di samping itu, penerima program Bidik Misi juga
terus diperluas dari 60 ribu siswa pada tahun 2015 menjadi 818,1 ribu pada tahun
2020 agar memberi kesempatan kepada siswa miskin untuk mengenyam pendidikan
tinggi. Dengan demikian, penerima program Bidik Misi ini diharapkan dapat memutus
rantai kemiskinan di masa depan dengan memperoleh penghasilan lebih tinggi.
Di samping itu, pada periode 2015-2019, belanja subsidi terus didorong untuk
lebih efisien dan tepat sasaran, sehingga berhasil menekan realisasi belanja subsidi
pada kisaran 1-1,6 persen PDB. Angka tersebut jauh lebih rendah dibandingkan
realisasi belanja subsidi pada 2010-2014 yang berkisar 3-4 persen PDB. Penurunan
belanja subsidi tersebut antara lain dipengaruhi oleh upaya perbaikan ketepatan
sasaran dan perbaikan kinerja indikator ekonomi makro seperti nilai tukar rupiah

27

RENCANA STRATEGIS
BADAN KEBIJAKAN FISKAL 2020-2024

maupun ICP. Namun demikian, dalam dua tahun terakhir, realisasi belanja subsidi
menunjukkan peningkatan seiring dengan meningkatnya volume barang bersubsidi
maupun kenaikan harga minyak mentah serta pemenuhan kewajiban pemerintah
atas sebagian kurang bayar subsidi pada tahun-tahun sebelumnya.
Selain belanja Pemerintah Pusat, terdapat bentuk dukungan pemerintah
kepada daerah melalui APBN untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan
pembangunan di daerah serta mendukung capaian prioritas pembangunan nasional.
Dukungan pemerintah tersebut dialokasikan dalam belanja Transfer ke Daerah dan
Dana Desa (TKDD). TKDD merupakan salah satu sumber pendapatan daerah dalam
APBD yang pada tahun 2015 rata-rata porsinya sebesar 53,7 persen dan pada tahun
2019 menjadi 65,2 persen. Dalam periode tahun 2015-2019, TKDD meningkat dari
Rp623,1 triliun (2015) menjadi Rp811,1 triliun (2019) dengan rata-rata pertumbuhan
7,2 persen per tahun. Peningkatan TKDD dalam APBN merupakan wujud komitmen
Pemerintah dalam implementasi kebijakan desentralisasi fiskal.
Selama tahun 2015-2019, implementasi TKDD menghadapi berbagai tantangan
yang perlu ditindaklanjuti dengan perbaikan kebijakan. Tantangan utama pelaksanaan
TKDD adalah peningkatan quality control TKDD dan pemenuhan belanja mandatori
pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sebagai salah satu upaya mendukung capaian
prioritas pembangunan nasional. Peningkatan quality control TKDD dilakukan melalui
penguatan perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaan TKDD
antar Kementerian/Lembaga dan unit terkait yang bertanggungjawab.
Dengan perkembangan belanja negara yang terus meningkat, pada periode lima
tahun terakhir, Pemerintah menerapkan kebijakan fiskal ekspansif secara konsisten
untuk menciptakan akselerasi pembangunan nasional sekaligus menjaga momentum
pertumbuhan ekonomi agar tumbuh tetap tinggi dan berkesinambungan. Meskipun
Pemerintah menerapkan kebijakan anggaran defisit, namun kebijakan ini tetap
dilakukan dengan upaya pengendalian (risk treatments) atas berbagai risiko yang
berpotensi menciptakan deviasi pada kinerja APBN. Upaya pengendalian risiko dalam
APBN, tercermin dari perkembangan tingkat defisit yang diupayakan berada dalam
tren yang terus menurun.
Pada tahun 2015 misalnya, defisit ditetapkan sebesar 2,59 persen terhadap PDB
dan terus menurun menjadi sebesar 2,18 persen pada tahun 2019. Sejalan dengan
tren penurunan angka defisit tersebut, pembiayaan anggaran dari tahun ke tahun
juga diupayakan untuk tetap prudent dan terkontrol secara persentase terhadap
PDB. Dalam perkembangannya, rasio utang terhadap PDB mengalami peningkatan
dari 24,68 persen pada tahun 2015 menjadi 30,18 persen pada tahun 2019. Meskipun
mengalami sedikit peningkatan, rasio utang relatif terjaga dalam batas manageable
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dan masih jauh lebih rendah dari batas maksimal 60 persen PDB sebagaimana
diamanahkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Selain
itu, rasio utang Indonesia dewasa ini juga relatif masih lebih rendah dibandingkan
beberapa negara yang setara.
Dalam penyusunan postur makro fiskal, BKF melakukan analisis terhadap dampak
strategi kebijakan pendapatan dan belanja sehingga menjadi suatu rekomendasi
kebijakan APBN. Kombinasi kegiatan penyusunan asumsi dan postur makro fiskal
dilakukan secara simultan. Dalam perjalanan waktu tahun fiskal, BKF juga melakukan
monitoring secara berkala dan analisis terhadap perkembangan asumsi-asumsi dasar
ekonomi makro untuk meng-update outlook dan perkiraan realisasi APBN hingga akhir
tahun, dengan bersinergi dengan unit-unit terkait lainnya. Hal tersebut ditujukkan
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 tantangan terhadap pencapaian
sasaran-sasaran pembangunan dan stabilitas ekonomi. Dengan hasil analisis dan
simulasi maka dapat disusun rekomendasi-rekomendasi alternatif kebijakan yang
dibutuhkan.
Sejalan dengan terjaganya stabilitas perekonomian, pertumbuhan ekonomi
yang relatif tinggi, dan semakin efektifnya kebijakan fiskal, indikator kesejahteraan
masyarakat dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) selama 2015-2019 juga mengalami
peningkatan. Dari data yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik (BPS) terlihat bahwa
indikator kesejahteraan, tingkat pengangguran terbuka (TPT), tingkat kesenjangan,
dan indeks pembangungan manusia (IPM) juga terus mengalami perbaikan selama
2015-2019. Dalam periode tersebut, tingkat kemiskinan menurun dari 11,13
persen pada September 2015 menjadi 9,22 persen pada September 2019. Bahkan,
tingkat kemiskinan pada September 2019 tersebut merupakan level terendah sejak
kemerdekaan Republik Indonesia. Pencapaian ini menggambarkan pertumbuhan
ekonomi yang berkualitas dan keberhasilan program bantuan dan perlindungan sosial
Pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan. Di samping mengurangi kemiskinan,
penduduk rentan miskin yang jumlahnya relatif besar terus diberdayakan untuk tidak
kembali jatuh ke dalam kemiskinan apabila terjadi guncangan.
Dalam periode yang sama, TPT juga mengalami penurunan yakni dari 6,18
persen di Agustus 2015 menjadi 5,28 persen di Agustus 2019. Sejalan dengan itu,
lapangan kerja yang tercipta semakin besar yaitu dari 114,8 juta orang menjadi
126,5 juta orang atau tumbuh sebesar 10,2 persen (11,8 juta lapangan kerja baru
tercipta). Meskipun dengan tren positif, permasalahan ketenagakerjaan seperti
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rendahnya produktivitas, kurang fleksibelnya pasar kerja, dan ketidaksesuaian antara
keterampilan pekerja dengan kebutuhan dunia kerja tetap menjadi tantangan besar
bangsa yang harus segera diatasi. Rendahnya produktivitas tenaga kerja tergambar
dari sektor informal yang masih mendominasi, yaitu mencapai 55,72 persen dari total
tenaga kerja yang tersedia. Sektor informal umumnya merupakan sektor yang belum
terjangkau sepenuhnya oleh pengawasan dan regulasi Pemerintah dalam rangka
melindungi hak-hak dan kesejahteraan pekerja. Oleh karena itu, Pemerintah akan
terus mendorong perluasan dan kualitas pendidikan, serta peningkatan porsi sektor
formal dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja.
Indikator lain yang menggambarkan pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat adalah Rasio Gini (Gini Ratio). Rasio Gini telah mengalami tren
penurunan sejak berakhirnya era commodity boom di tahun 2015. Per September
2019, ketimpangan pengeluaran (Rasio Gini) menurun menjadi 0,38 yang sebelumnya
sebesar 0,41 di tahun 2015. Selain beberapa indikator di atas, perbaikan kesejahteraan
masyarakat juga diindikasikan oleh membaiknya Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Pada 2019, IPM naik menjadi 71,92 atau naik 2,37 poin dibandingkan periode 2015.
Dengan capaian ini, pembangunan manusia Indonesia berstatus tinggi. Perbaikan
IPM 2019 ini ditopang oleh: Umur Harapan Hidup saat lahir tumbuh 0,20 persen;
Harapan Lama Sekolah tumbuh 0,31 persen dan Rata-rata Lama Sekolah tumbuh 2,08
persen; serta Pengeluaran per Kapita/tahun disesuaikan juga tumbuh 2,17 persen
dibandingkan periode sebelumnya. Selama 2010-2019, IPM Indonesia mencatat
pertumbuhan rata-rata per tahun sebesar 0,87 persen.

1.1.2 Capaian Agenda Nawacita yang terkait Badan Kebijakan Fiskal 20152019
Badan Kebijakan Fiskal (BKF) sebagai salah satu unit Eselon I di lingkungan
Kementerian Keuangan memiliki peran penting dalam perumusan Kebijakan Fiskal
dan Sektor Keuangan guna mendukung Kementerian Keuangan dalam mewujudkan
arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam RPJMN 20152019. Peran penting ini dilakukan guna mendukung Kementerian Keuangan dalam
upaya pencapaian Nawacita yang merupakan agenda prioritas Pemerintahan Kabinet
Kerja. Untuk mendukung upaya Kementerian Keuangan dalam pencapaian Nawacita,
BKF turut berkontribusi secara langsung dalam upaya pencapaian Nawacita 1,
Nawacita 6, dan Nawacita 7. Upaya tersebut diwujudkan oleh BKF melalui Kegiatan
Prioritas yang ditugaskan oleh Kementerian Keuangan kepada BKF yang dapat secara
langsung berkontribusi terhadap pencapaian Nawacita. Sedangkan untuk Nawacita 2,
Nawacita 3, Nawacita 4, Nawacita 5, Nawacita 8, dan Nawacita 9, walaupun BKF tidak
berperan langsung dalam pencapaian Nawacita tersebut, BKF mendukung sepenuhnya
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kegiatan-kegiatan dalam upaya pencapaian Nawacita guna menunjukkan komitmen
Kementerian Keuangan yang besar dalam mendukung dan mengimplementasikan
Nawacita tersebut di lingkungan Kementerian Keuangan.
Peran Badan Kebijakan Fiskal terhadap pencapaian Nawacita 1 “Menghadirkan
Kembali Negara untuk Melindungi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada
Seluruh Warga Negara” adalah pada upaya mewujudkan salah satu dari 2 (dua)
tema yang ada. BKF berkontribusi pada tema “Memperkuat Peran Dalam Kerja
sama Global dan Regional”, peran BKF diwujudkan diantaranya pada tahun 2015,
Indonesia mengikuti 19th ASEAN Finance Ministers’ Meeting and Related Meetings di
Kuala Lumpur, Malaysia, dengan memberikan usulan kepada ASEAN untuk mendukung
pembangunan infrastruktur dan dalam rangka kerja sama perpajakan di ASEAN. Pada
tahun 2016, Indonesia menjalankan Kerja Sama Selatan-Selatan Triangular (KSST)
dengan menempatkan diri sebagai negara pemberi bantuan bagi negara berkembang
lainnya, untuk membangun kemandirian kolektif dan menunjang pertumbuhan
ekonomi yang akan memperkuat posisi negara berkembang di kancah internasional.
Pada tahun 2017, Indonesia berpartisipasi dalam implementasi Cebu Action Plan,
yang salah satunya adalah agenda mengenai Disaster Risk Financing and Insurance
(DRFI). Agenda tersebut telah dikembangkan di tingkat nasional dan dimulai dengan
penyelenggaraan Seminar terkait DRFI pada bulan Desember 2017 di Padang, Sumatera
Barat, sebagai awal reformasi DRFI di Indonesia. Pada tahun 2018, Indonesia menjadi
tuan rumah dalam IMF-WBG Annual Meetings 2018 pada tanggal 8-14 Oktober 2018
di Nusa Dua, Bali. Indonesia memberikan usulan terkait beberapa isu global yang
merupakan Prioritas Nasional yang dirangkum sebagai “Bali Initiatives”. Pada tahun
2019, pada gelaran G20 Osaka Summit di Jepang, Indonesia dipertimbangkan sebagai
calon kuat Presidensi G20 untuk tahun 2023 yang berarti Indonesia memiliki posisi
yang lebih strategis dan harus segera mempersiapkan diri secara substantif dengan
menetapkan sejumlah isu prioritas yang akan dibahas dalam G20 selama masa
kepemimpinan Indonesia.
Dalam upaya pencapaian Nawacita 6 “Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan
Daya Saing di Pasar Internasional”, BKF mendukung pencapaian dua dari tiga tema.
Pada tema, ”Membangun Perumahan dan Kawasan Pemukiman”, BKF berkontribusi
dalam membuat kajian mengenai Analisis Efektivitas atas Skema Pembiayaan
Perumahan. Pada tema ketiga dalam Nawacita 6, “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi
Nasional Melalui Peningkatan Hasil Tambang”, BKF memberikan dukungan berupa
Perancangan strategi penerapan insentif fiskal dan non fiskal untuk mendorong
investasi pengembangan industri pengolahan dan pemurnian di dalam negeri melalui
insentif keringanan biaya keluar, tax allowance, dan skema pembayaran royalti bagi
pengusahaan smelter yang terintegrasi dengan pengusahaan tambang.
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Selanjutnya, pada pencapaian Nawacita 7 “Mewujudkan Kemandirian Ekonomi
dengan Menggerakan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik”, Badan Kebijakan
Fiskal fokus pada 2 (dua) tema. Pada tema pertama, “Penguatan Sektor Keuangan”,
Badan Kebijakan Fiskal telah mengupayakan pendirian Islamic Microfinance Fund for
Indonesia pada tahun 2015. Selanjutnya, pada tahun 2016 Indonesia menerbitkan
Rancangan UU Jaringan Pengaman Sistem Keuangan (RUU JPSK) yang telah ditetapkan
dengan nama lain yaitu UU No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan
Krisis Sistem Keuangan (PPKSK) yang memiliki sasaran untuk terbentuknya protokol
manajemen krisis nasional yang kokoh dalam rangka memelihara dan menangani
stabilitas sistem keuangan. Pada tahun 2018, merumuskan PP Nomor 14 Tahun
2018 tentang Kepemilikan Asing pada Perusahaan Perasuransian. Pada tahun 2019,
melakukan kajian tentang Pembangunan Superannuation Fund sebagai Alternatif
Pembiayaan Jangka Panjang. Sedangkan untuk tema kedua, “Penguatan Kapasitas
Fiskal Negara”, pada periode 2015-2019, Badan Kebijakan Fiskal memberikan
kontribusi melalui penerbitan PP No. 81 Tahun 2015 tentang BKP Strategis dibebaskan
PPN, permohonan penggunaan dana setor lebih PPh Badan PT Freeport Indonesia
untuk percepatan pembangunan Papua, penerbitan PMK-12/PMK.010/2018 tentang
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah Sektor Industri Tertentu Tahun Anggaran 2018,
serta menggunakan Tax Holiday dalam salah satu narasi KEM PPKF yang diarahkan
untuk optimalisasi perpajakan, peningkatan daya saing untuk mendorong ekspor dan
investasi, serta optimalisasi pemanfaatan data dan informasi.

1.1.3 Capaian Strategi Badan Kebijakan Fiskal Periode 2015-2019
1.1.3.1 Evaluasi dan Penyusunan Kebijakan Ekonomi Makro dan Fiskal
Pelaksanaan koordinasi dan analisis, proyeksi, perumusan rekomendasi,
pemantauan, dan evaluasi kebijakan ekonomi makro dan fiskal dilakukan oleh Pusat
Kebijakan Ekonomi Makro (PKEM) dan Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (PKAPBN). Kinerja yang dicapai dalam periode tahun 2015-2019
adalah sebagai berikut:
1) Penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun
2016-2020
Penyusunan dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan
Fiskal (KEM PPKF) merupakan amanat Undang-undang Nomor 17 tahun 2003
tentang Keuangan Negara pasal 13 ayat 1 dan Undang-undang Nomor 17 tahun
2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD pasal 178 ayat 2. Dokumen KEM dan
PPKF harus disampaikan setiap tanggal 20 Mei tahun sebelumnya dan merupakan
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dokumen yang menjadi bahan pembicaraan pendahuluan dalam rangka penyusunan
Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (NK
dan RAPBN) tahun anggaran berikutnya. Dokumen KEM dan PPKF disusun secara
bersama-sama antara Pusat Kebijakan Ekonomi Makro dan Pusat Kebijakan APBN
Badan Kebijakan Fiskal, Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
(DJPPR), serta Direktorat Jenderal Anggaran (DJA). Secara garis besar, dokumen
KEM dan PPKF memuat: a) perkembangan perekonomian 4 tahun terakhir dan
outlook perekonomian tahun berjalan; b) sasaran, tantangan dan arah kebijakan
ekonomi dan fiskal tahun berikutnya; c) proyeksi perekonomian dan asumsi
ekonomi makro tahun berikutnya; d) pokok-pokok kebijakan fiskal dan postur
makro fiskal tahun berikutnya; e) arah dan strategi kebijakan makro fiskal jangka
menengah; f) risiko fiskal tahun berikutnya (BKF dan DJPPR); dan g) pagu indikatif
belanja Kementerian/Lembaga tahun berikutnya menurut organisasi (DJA).
Penyusunan KEM PPKF mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Proses
penyusunan kebijakan KEM PPKF memanfaatkan analisis/kajian/penelitian yang
telah dilakukan BKF maupun unit lain di lingkungan Kementerian Keuangan atau
Kementerian/Lembaga lain yang terkait, serta referensi kajian internasional
sebagai wujud research based policy. Selain itu juga dilakukan sinergi, koordinasi,
diskusi, dan konsultasi dengan mitra kerja dan stakeholder yang terkait dengan
kebijakan baik internal Kementerian Keuangan maupun eksternal antara lain
Bappenas, Kementerian ESDM, Kementerian BUMN, Kementerian Dalam Negeri,
Bank Indonesia, dan Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
(TNP2K).
Demikian pula dalam penyusunan tema kebijakan fiskal setiap tahun yang
selalu diselaraskan dengan tema RKP yang disusun oleh Bappenas. Selama 20152019, BKF menyusun dokumen KEM PPKF tahun 2016-2020 dengan Tema Kebijakan
Fiskal yang ditetapkan Pemerintah sebagaimana dalam Tabel 1.2.
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Tabel 1.2 Tema Kebijakan Fiskal Periode 2016-2020
Tema

No

Tahun

1

2016

Mempercepat Pembangunan
Infrastruktur untuk Meletakkan
Fondasi Pembangunan yang
Berkualitas

Penguatan Pengelolaan Fiskal dalam
Rangka Memperkokoh Fundamental
Pembangunan dan Pertumbuhan
Ekonomi yang Berkualitas

2

2017

Memacu Pembangunan
Infrastruktur dan Ekonomi untuk
Meningkatkan Kesempatan Kerja
serta Mengurangi Kemiskinan dan
Kesenjangan Antarwilayah

Pemantapan Pengelolaan Fiskal
untuk Peningkatan Daya Saing dan
Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi
yang Berkualitas dan Berkeadilan

3

2018

Memacu Investasi dan
Infrastruktur Untuk Pertumbuhan
dan Pemerataan

Memantapkan Pengelolaan Fiskal
untuk Mengakselerasi Pertumbuhan
yang Berkeadilan

4

2019

Pemerataan Pembangunan untuk
Pertumbuhan Berkualitas

APBN untuk Mendoorong Investasi dan
Daya Saing

5

2020

Peningkatan Sumber Daya Manusia
untuk Pertumbuhan Berkualitas

APBN untuk Akselerasi Daya Saing
melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas
Sumber Daya Manusia

Rencana Kerja Pemerintah

Kebijakan Fiskal

Selain menyiapkan dokumen KEM PPKF, PKEM dan PKAPBN juga bertanggungjawab dalam penyiapan bahan untuk Pimpinan Kementerian Keuangan
melakukan rapat pembahasan, baik untuk internal pemerintah maupun dengan
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Berbagai
bahan yang menjadi tanggung jawab PKEM dan PKAPBN adalah sebagai berikut.
1. Menyiapkan Pidato Menteri Keuangan pada Rapat Paripurna DPR dalam
penyampaian KEM PPKF;
2. Menyiapkan pidato Menteri Keuangan, sebagai jawaban atas Pandangan Umum
Fraksi-Fraksi DPR;
3. Menyiapkan bahan presentasi Menteri Keuangan dalam rapat kerja dengan
Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI);
4. Menyiapkan bahan presentasi Menteri Keuangan dalam rapat kerja Komisi XI
dan Badan Anggaran DPR RI;
5. Menyiapkan bahan presentasi Kepala Badan Kebijakan Fiskal selaku Koordinator
Panitia Kerja (Panja) Asumsi Dasar, Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan pada
pembahasan di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI; dan
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6. Menyusun kesepakatan dan kesimpulan pembahasan KEM dan PPKF antara
Pemerintah dengan DPR RI.
2) Penyusunan RAPBN 2016-2020 dan Laporan Semester I dan Prognosis Semester
II Tahun 2015-2019, dan RAPBN-Perubahan 2015-2018
PKEM dan PKAPBN juga memiliki peran penting dalam penyusunan RAPBN
2016-2020, khususnya pada Bab Asumsi Dasar Ekonomi Makro, Pendapatan
Negara, Defisit dan Pembiayaan. PKEM dan PKAPBN juga berkontribusi dalam
rangka evaluasi pelaksanaan APBN yaitu dalam penyusunan laporan Semester I
dan Prognosisi Semester II Tahun 2015-2019, dan penyusunan rancangan APBN-P
2015-2017.
Seperti halnya dalam penyusunan KEM dan PPKF, PKEM dan PKAPBN juga
bertanggungjawab dalam penyiapan bahan untuk Pimpinan Kementerian Keuangan
dalam melakukan rapat pembahasan, baik untuk internal pemerintah maupun
dengan DPR RI dan DPD RI.
3) Pemantauan dan Analisis Bulanan
Dalam rangka mendukung penyusunan dokumen kenegaraan KEM PPKF, PKEM
dan PKAPBN selalu melakukan pemantauan dan analisis, baik kondisi perekonomian
global dan nasional, variabel ekonomi makro, maupun realisasi pelaksanaan
APBN secara bulanan selama 2015-2019. Hasil pemantauan dan analisis kemudian
bermuara menjadi bahan untuk Asset Liability Management (ALM) dan menjadi
salah satu dasar pengambilan keputusan oleh Pimpinan Kementerian Keuangan
dalam merespon dinamika perekonomian terkini.
4) Pelaksanaan Analisis, Kajian dan Penelitian
Sebagai think tank unit, PKEM dan PKAPBN tidak terlepas dari kegiatan
analisis, kajian dan penelitian. Hasil analisis, kajian dan penelitian ini menjadi
salah satu dasar (referensi) dalam penyusunan suatu rekomendasi kebijakan
(research based policy) kepada pimpinan selama 2015-2019. Beberapa kajian
tersebut antara lain:
1. Kebijakan Tabungan dan Investasi;
2. Benefit Incidence: Mendorong Perbaikan Penyaluran Subsidi dan Bansos;
3. National Transfer Accounts (NTA): Analisis Demografi untuk Mendukung
Kebijakan Fiskal;
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4. Dampak dari Defisit Anggaran Belanja Pemerintah terhadap Kondisi Likuiditas
di Dalam Negeri;
5. Kajian Optimalisasi Anggaran Pendidikan melalui BLU LPDP dan Rencana
Pembentukan Sovereign Wealth Fund (SWF) Pendidikan;
6. Kajian Strategi Efisiensi Belanja K/L: Reviu atas Belanja Barang;
7. Kajian Dampak Insentif Fiskal terhadap Investasi dan Harga Jual Listrik dari
Energi Terbarukan;
8. Kajian Skema Dana Energi Terbarukan sebagai Insentif Percepatan Pemanfaatan
Energi Terbarukan;
9. Kebijakan Subsidi LPG Tabung 3 kg Tepat Sasaran: Transformasi dari Subsidi
Harga Menjadi Subsidi Berbasis Sasaran Penerima;
10. Kajian

Analisis

Penerimaan

Perpajakan

Berdasarkan

Pola

Konsumsi

Masyarakat;
11. Kajian Dampak Penerapan Kawasan Berikat Terhadap Perekonomian dan
Penerimaan Perpajakan;
12. Kajian Peningkatan Potensi Penerimaan Pajak dari UMKM;
13. Kajian Alternatif Pemberian Tunjangan Beras Dalam Bentuk Innatura (Uang) di
Distrik Pedalaman Provinsi Papua dan Papua Barat; dan
14. Kajian Peningkatan Efektivitas Dana Otonomi Khusus.
Di samping melakukan analisis/kajian/penelitian yang merupakan inisiatif
unit, BKF juga turut berpartisipasi pada beberapa analisis/kajian/penelitian yang
dilakukan unit kerja/kementerian/lembaga lain.
5) Publikasi dan Diseminasi Kebijakan
Selama 2015-2019, PKEM dan PKAPBN telah melakukan berbagai publikasi
hasil kajian, baik dalam jurnal nasional maupun internasional. PKEM dan PKAPBN
secara rutin juga selalu melakukan diseminasi kebijakan melalui seminar nasional
dan internasional, FGD, high level policy dialogue, maupun kuliah umum.
Annual International Forum on Economic Development and Public Policy
(AIFED) merupakan seminar internasional tahunan Badan Kebijakan Fiskal yang
mendiskusikan isu dan topik kunci untuk mendorong pembangunan Indonesia
yang berkelanjutan. Dalam tiap penyelenggaraan AIFED mengusung tema yang
berbeda dan memberi manfaat bagi isu yang berkembang saat itu. Pada tahun
2016, tema AIFED adalah “Unlocking Public and Private Investment” telah
memberi dukungan kuat terhadap implementasi asset securitization program
untuk percepatan pembangunan infrastruktur. Pada tahun 2018, tema AIFED
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adalah “Building for the Future: Strengthening Economic Transformation in
Facing Forward Global Evolution” dengan rekomendasi kunci yang dihasilkan
adalah Indonesia harus terus memperkuat industrialisasi untuk bergerak menjadi
negara maju, mendorong kelanjutan akselerasi infrastruktur, penguatan kualitas
sumber daya manusia, dan peningkatan penguasaan teknologi.
Indonesia-Australia High Level Policy Dialogue (HLPD) merupakan kegiatan
diskusi tahunan terkait kebijakan-kebijakan fiskal dan makro ekonomi yang
strategis antara Badan Kebijakan Fiskal, Treasury Australia, dan Australian
National University (ANU). Pada tahun 2017, HLPD mengangkat tema “Achieving
Indonesia’s Economic Potentials and Addressing Inequality”. Tema tersebut selaras
dengan kondisi Indonesia yang tengah menghadapi kesenjangan pendapatan
sekaligus kesenjangan antar regional. HLPD tahun 2018 merupakan HLPD kesembilan dengan tema diskusi “Better Local Government Budget Management
in Globalized Economy”. Secara garis besar, HLPD tahun 2018 menghasilkan
rekomendasi perlunya kerangka kebijakan fiskal jangka menengah dengan
peningkatan tax ratio dan memperkuat kualitas belanja negara serta memperluas
fiscal space, dan terus melakukan upaya peningkatan kinerja otonomi daerah
sekaligus upaya menurunkan ketimpangan antar daerah.
Di samping itu, BKF juga mejadi focal point dalam kegiatan G20 Peer
Review kebijakan subsidi fosil Indonesia-Italia. Indonesia dan Italia menyusun
Self Report on Fossil Fuel Subsidy Reform untuk kemudian di-review bersama
dengan negara atau lembaga internasional lainnya. Dalam laporan tersebut
masing-masing negara menulis tentang reformasi-reformasi di bidang subsidi
energi yang telah dilakukan dan subsidi energi yang masih berlaku. Tim reviewer
juga berasal dari perwakilan OECD, beberapa lembaga international yang fokus
pada isu-isu energi dan lingkungan (IEA, IISD, dan UNEP), dan negara-negara yang
dipilih (Selandia Baru, Cina, Jerman, Meksiko, Belanda, Argentina, dan Kanada).
Pada pertemuan Energy Transition Working Group (ETWG) 15-16 Juni 2019 di
Jepang, dilakukan launching report dimana Indonesia memaparkan hasil peer
review dengan judul Indonesia’s Effort to Phase Out and Rationalise Fossil Fuel
Subsidy. Presentasi para delegasi mendapat apresiasi dari forum dan menambah
khasanah perbandingan kebijakan di antara negara-negara G20. Argentina akan
mengikuti jejak Indonesia dengan melakukan peer review dengan Kanada pada
periode selanjutnya. Laporan peer review tersebut dapat diunduh pada tautan
berikut ini http:/www.oecd.org/site/tadffss/publication/.
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6) Capaian Prioritas Nasional dan Prioritas Bidang
Pada tahun 2018, BKF melakukan kajian yang menjadi prioritas nasional
dalam RKP tahun 2018 yaitu kajian Skema Dana Energi Terbarukan Sebagai Insentif
Percepatan Pemanfaatan Energi Terbarukan. Kajian prioritas nasional tersebut
dilaksanakan oleh PKAPBN. Pada tahun 2019, BKF juga telah melakukan beberapa
kegiatan yang menjadi Prioritas Bidang yaitu Penyusunan rekomendasi kebijakan
pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan perekonomian dan daya saing,
Perumusan strategi optimalisasi PNBP K/L, dan Perumusan strategi kebijakan
penguatan investasi untuk pertumbuhan ekonomi.

1.1.3.2 Evaluasi dan Penyusunan Kebijakan Pendapatan Negara
Dalam kurun waktu 2015-2019, kebijakan pendapatan negara diarahkan untuk
optimalisasi penerimaan negara dengan tetap mengedepankan peningkatan daya
saing dan iklim investasi, menggerakkan sektor riil, stabilisasi dan perlindungan
perekonomian di dalam negeri, melaksanakan komitmen perdagangan internasional,
serta terus meningkatkan perjanjian perpajakan internasional yang menguntungkan
bagi Indonesia. Semua hal tersebut dilakukan untuk membantu mendorong
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
Pada kurun waktu tersebut, BKF juga telah melakukan kegiatan-kegiatan
Prioritas Nasional. Pada tahun 2017, kegiatan-kegiatan tersebut yaitu Penyusunan
Draft Rancangan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai dan Penyusunan Draft
Rancangan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Pada tahun 2018, kegiatannya
yaitu Rancangan Regulasi Kebijakan Cukai Hasil Tembakau, Rancangan Penyusunan
Regulasi Terkait Insentif Fiskal di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Rancangan Regulasi
Kebijakan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP), Rancangan Regulasi Insentif
Untuk Industri Energi Terbarukan Dalam Negeri, Rancangan Regulasi Fasilitas Pajak
Sektor Jasa Dalam MEA, dan Rekomendasi Kebijakan Pembentukan Dana Ketahanan
Energi. Pada tahun 2019, kegiatan Prioritas Bidang yang dilakukan adalah Penyusunan
kebijakan terkait pemberian insentif PPN.
Untuk melaksanakan hal tersebut, selama tahun 2015-2019, BKF telah
merumuskan dan menyusun kebijakan di terkait Pajak Penghasilan (PPh), Pajak
Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Pertambahan Nilai Barang Mewah (PPnBM),
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Kepabeanan dan Cukai, serta perjanjian
perpajakan internasional. Selain itu, BKF juga terlibat aktif dalam berbagai forum
seperti ASEAN Forum on Taxation, Global Forum on Transparency and Exchange of
Information for Tax Purposes, melakukan kajian dan diseminasi dalam rangka edukasi
dan peningkatan pemahaman masyarakat dan dunia usaha mengenai kebijakan-
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kebijakan perpajakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah. Seluruh kegiatan yang
dilakukan BKF di sektor keuangan diharapkan dapat mengantisipasi perkembangan
perekonomian global serta memperkuat perekonomian nasional.
Pada periode 2015-2019, dalam rangka mewujudkan visi dan misinya, BKF
mendukung 1 (satu) tujuan pada Rencana Strategis Kementerian Keuangan yaitu
terjaganya kesinambungan fiskal dengan 3 (tiga) sasaran strategis yaitu meningkatnya
tax ratio, terjaganya rasio utang pemerintah, dan terjaganya defisit anggaran.
Pada sisi kebijakan penerimaan perpajakan, secara umum, kinerja perpajakan
di Indonesia memperlihatkan kecenderungan penurunan dalam beberapa tahun
terakhir. Selama periode 2015-2019, indikator rasio perpajakan terhadap PDB (rasio
perpajakan dalam arti sempit yang hanya membandingkan penerimaan dari pajak
serta bea dan cukai terhadap PDB nominal, dan tidak memasukan penerimaan
dari PNBP SDA Migas dan PNBP SDA Pertambangan Minerba) mengalami penurunan,
yaitu dari 10,78 persen pada tahun 2015 menjadi sebesar 9,76 persen pada tahun
2019. Pada tahun 2018 rasio perpajakan Indonesia telah meningkat yang didorong
oleh peningkatan penerimaan dari sektor pertambangan. Namun, pada tahun 2019
rasio perpajakan kembali turun akibat melemahnya perdagangan internasional dan
menurunnya beberapa harga komoditas utama dunia.
Dibandingkan dengan negara-negara lain, rasio perpajakan di Indonesia masih
relatif rendah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa masih terjadinya gap kebijakan
dan kepatuhan dalam pelaksanaan pemungutan perpajakan nasional. Relatif besarnya
tax exemption dan insentif perpajakan yang tercermin dalam belanja perpajakan
memengaruhi capaian rasio perpajakan Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.
Selain itu, adanya penghindaran pajak dan kecenderungan aktivitas informal yang
tinggi yang belum ditangkap dalam sistem perpajakan juga berkontribusi pada tidak
optimalnya capaian rasio perpajakan.
Dilihat dari pertumbuhannya dalam lima tahun terakhir, penerimaan perpajakan
tumbuh rata-rata sebesar 6,2 persen per tahun. Selama periode tersebut,
pertumbuhan perpajakan tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 13,0 persen
seiring tingginya harga minyak dunia dan komoditas pertambangan lainnya. Pada
tahun 2019, pertumbuhan perpajakan mengalami perlambatan cukup tajam, yaitu
hanya mencapai 1,8 persen atau terendah selama lima tahun terakhir.
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Grafik 1.2 Perkembangan Penerimaan Perpajakan

Kinerja perpajakan yang fluktuatif tersebut menunjukkan bahwa penerimaan
perpajakan sangat dipengaruhi oleh perkembangan aktivitas ekonomi domestik dan
kinerja perdagangan internasional. Dari sisi domestik, pertumbuhan sektor-sektor
ekonomi tertentu yang menjadi tumpuan penerimaan perpajakan sangat menentukan
capaian kinerja penerimaan perpajakan. Selain itu stabilitas konsumsi masyarakat
juga turut mempengaruhi capaian penerimaan perpajakan, khususnya PPN. Sementara
itu, dari sisi perdagangan internasional, kinerja penerimaan perpajakan sangat
dipengaruhi oleh dinamika kegiatan impor dan ekspor barang dan jasa. Penerimaan
perpajakan yang berbasis kegiatan impor cukup besar porsinya sehingga besarnya
penerimaan perpajakan juga ditentukan juga oleh naik turunnya volume dan nilai
impor, serta perkembangan perekonomian domestik dan internasional.
Kinerja penerimaan perpajakan dalam beberapa tahun terakhir juga dipengaruhi
oleh berbagai kebijakan perpajakan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Beberapa
kebijakan pajak yang berdampak signifikan terhadap penerimaan perpajakan
antara lain: (i) kebijakan penurunan PTKP pada tahun 2015 dan 2016; (ii) kebijakan
pengampunan pajak (tax amnesty) tahun 2017-2018; (iii) kebijakan penurunan tarif
pajak final untuk wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada tahun
2018; (iv) kebijakan tax holiday dan tax allowance pada tahun 2018 dan 2019;
dan (v) kebijakan penyesuaian tarif cukai hasil tembakau yang dilakukan setiap
tahun, kecuali di tahun 2019. Selain itu, pada tahun 2020, Pemerintah menerapkan
kebijakan ekstensifikasi Barang Kena Cukai (BKC) baru dan pengenaan cukai terhadap
kantong plastik belanja sekali pakai dalam rangka mendukung perlindungan terhadap
kelestarian lingkungan. Usulan yang sudah dilakukan sejak tahun 2016 melalui rapat
pembahasan APBN antara Pemerintah dan DPR akhirnya berhasil disepakati dan
disetujui pada awal tahun 2020.
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Kinerja
administrasi
perpajakan juga secara
langsung
mempengaruhi
keberhasilan pemungutan
perpajakan di Indonesia.
Perbaikan sistem administrasi
dan
penguatan
database perpajakan sangat
berpengaruh signifikan bagi
pengawasan dan penegakan
kepatuhan wajib pajak.
Penerapan SPT elektronik,
e-faktur, pelayanan mobile
tax unit telah memberikan
jangkauan
pelayanan
pajak yang lebih luas dan
mudah sehingga mampu
memberikan
pengaruh
positif
bagi
kepatuhan
wajib pajak. Selain itu,
percepatan layanan restitusi
tahun 2018 dan 2019 telah
membantu wajib pajak
untuk menjaga kelancaran
aktivitas usahanya.
Dari sisi komponen pajak, selama lima tahun terakhir penerimaan pajak
utamanya disumbang dari penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) non migas sebesar 5254 persen dan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN
dan PPnBM) sekitar 40 persen. Di sisi lain, sumbangan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
dan Pajak Lainnya relatif kecil masing-masing 2-3 persen dan 0,5-1,0 persen. Adapun,
sumbangan PPh migas masih cukup signifikan sekitar 4-5 persen, namun berfluktuasi
mengikuti perkembangan harga komoditas minyak bumi dan gas di dunia. Kontribusi
penerimaan perpajakan dari sektor primer (pertanian, peternakan, kehutanan
dan perikanan, serta pertambangan dan penggalian) merupakan yang paling kecil
dibandingkan dengan sektor lainnya, yaitu berkisar antara 12-13 persen pada periode
2015-2019. Meskipun komposisinya paling sedikit, penerimaan perpajakan dari sektor
primer bersifat fluktuatif mengikuti perkembangan harga komoditas dunia.
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Sementara itu, kontribusi penerimaan perpajakan dari sektor sekunder (industri
pengolahan; listrik, gas, dan air bersih; dan konstruksi) terus menurun dari 39
persen tahun 2015 menjadi 37 persen tahun 2019. Di sisi lain, kontribusi penerimaan
perpajakan dari sektor tersier (perdagangan, hotel, dan restoran; pengangkutan dan
komunikasi; keuangan, real estate dan jasa perusahaan, dan jasa lainnya) meningkat
dari 48 persen (2015) menjadi 51 persen (2019).
Grafik 1.4 Perkembangan Pertumbuhan Pajak Sektoral, 2009-2019

Secara umum, perkembangan pajak secara sektoral menunjukkan bahwa telah
terjadi penurunan sektor manufaktur dan peningkatan sektor jasa sebagai sumber
utama penerimaan perpajakan. Fenomena ini sejalan dengan berkurangnya kontribusi
sektor industri pengolahan terhadap perekonomian Indonesia sejak dua dekade
terakhir (deindustrialisasi). Kondisi ini harus menjadi perhatian karena perlambatan
sektor industri pengolahan akan berdampak besar terhadap menurunnya penerimaan
pajak. Hal tersebut karena nilai tambah sektor industri pengolahan relatif lebih
tinggi dibandingkan dengan sektor lainnya sehingga pajak yang dapat dipungut dari
sektor industri pengolahan juga relatif lebih banyak. Di sisi lain, pertumbuhan pesat
sektor tersier menunjukkan bahwa aktivitas perekonomiaan telah beralih ke sektor
perdagangan, transportasi, komunikasi, keuangan, hiburan, dan pariwisata. Tren
tersebut diperkirakan akan terus berlanjut di masa yang akan datang mengikuti
perubahan gaya hidup seiring meningkatnya pendapatan masyarakat.
Oleh karena itu, Pemerintah akan terus melakukan langkah-langkah proaktif agar
perubahan struktur ekonomi dapat tetap mendorong pertumbuhan sisi penerimaan
perpajakan. Langkah-langkah tersebut di antaranya perbaikan administrasi perpajakan
dan penggalian sumber-sumber pajak baru. Selain itu, Pemerintah akan mendukung
transformasi ekonomi dengan mendorong berkembangnya sektor industri pengolahan
di dalam negeri melalui kebijakan pemberian insentif perpajakan untuk sektor-sektor
tertentu dan berbagai fasilitas pajak lainnya.
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Selain itu, melalui Insentif Belanja Perpajakan (Tax Expenditure), Pemerintah
terus berupaya mendorong pertumbuhan ekonomi yang tinggi untuk mencapai
Visi Indonesia Maju 2045. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan investasi,
menjaga daya beli masyarakat, dan mendukung dunia usaha dan bisnis di tengah
lesunya perekonomian, sehingga kegiatan usaha dan aktivitas ekonomi dapat
terus berkembang dan pertumbuhan ekonomi tetap terjaga. Tax holiday dan tax
allowance adalah beberapa contoh perlakuan perpajakan khusus yang ditujukan
untuk meningkatkan iklim investasi dan mendorong sisi produksi pelaku usaha.
Pemerintah juga memiliki perlakuan perpajakan khusus berupa pengecualian
pengenaan PPN atas barang kebutuhan pokok, jasa pendidikan, dan kesehatan.
Kebijakan ini ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui
penyediaan barang dan jasa dengan harga terjangkau, yang diharapkan mampu
mendorong sisi konsumsi masyarakat. Fasilitas perpajakan dalam bentuk insentif
dan berbagai kebijakan khusus di bidang perpajakan merupakan belanja non tunai
pemerintah dalam bentuk pengurangan kewajiban perpajakan, atau lazim dikenal
sebagai tax expenditure atau belanja perpajakan. Pada tahun pajak 2018 estimasi
belanja perpajakan mencapai Rp221,1 triliun, atau 1,49 persen dari PDB. Jumlah ini
meningkat sebesar 12,35 persen dari tahun sebelumnya, yang tercatat sebesar 1,47
persen PDB.
Estimasi potensi pendapatan yang hilang (revenue forgone) atas suatu kebijakan
belanja perpajakan, di dalam laporan Belanja Perpajakan 2018 dikelompokkan
berdasarkan jenis pajak, sektor ekonomi penerima fasilitas, subjek penerima, tujuan
kebijakan belanja perpajakan, dan fungsi dari belanja pemerintah. Berdasarkan jenis
pajaknya, estimasi belanja perpajakan tahun 2018 yang terbesar adalah belanja
perpajakan PPN sebesar Rp145,62 triliun atau 0,98 persen PDB, PPh sebesar Rp63,27
triliun atau 0,43 persen PDB, Bea Masuk dan Cukai sebesar Rp12,17 triliun atau
0,08 persen PDB, dan belanja perpajakan terkecil yaitu PBB sebesar Rp72,0 triliun
atau 0,0005 persen PDB. Dalam mendukung pertumbuhan ekonomi secara sektoral,
Pemerintah telah memberikan insentif yang berbentuk belanja perpajakan kepada
sebelas spesifik sektor dan multi sektor dalam perekonomian Indonesia. Beberapa
diantara spesifik sektor usaha penerimaan fasilitas belanja perpajakan yaitu sektor
industri manufaktur, pertanian dan perikanan, dan perdagangan yang pada tahun
2018 menerima fasilitas sebesar Rp86,10 triliun atau 0,58 persen PDB.
Selanjutnya dukungan bagi pelaku usaha dikategorikan berdasarkan subjek
penerima manfaat belanja perpajakan. Pemerintah telah memberikan fasilitas
belanja perpajakan pada tahun 2018 kepada dunia usaha yang meliputi multi skala
dan UMKM, serta bagi rumah tangga. UMKM sebagai pelaku usaha dengan jumlah
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terbesar di Indonesia telah menerima belanja perpajakan sebesar Rp62,67 triliun
atau 0,42 persen PDB. Berbagai data dan gambaran tersebut menunjukkan besaran
dukungan Pemerintah dalam bentuk belanja perpajakan yang diselaraskan dengan
kebijakan belanja Pemerintah di APBN. Untuk anggaran pendidikan misalnya, selain
alokasi anggaran 20 persen dari APBN, Pemerintah juga memiliki belanja perpajakan
yang ditujukan untuk sektor pendidikan, berdasarkan fungsi belanja pemerintah,
dengan nilai estimasi sekitar Rp14,4 triliun atau 0,10 persen PDB pada tahun pajak
2018. Nilai revenue forgone tidak dapat langsung direalisasikan menjadi pendapatan
negara apabila suatu kebijakan belanja perpajakan dihilangkan, namun nilai estimasi
tersebut dapat menjadi indikasi dalam pengelolaan belanja negara yang bersifat
belanja non tunai.
Fungsi belanja perpajakan untuk mendukung perkembangan dunia usaha, di
satu sisi dinilai sangat bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi. Namun belanja
perpajakan di sisi yang lain, dirasakan dapat menggerus potensi penerimaan dan
basis perpajakan sehingga mengurangi daya dorong perpajakan sebagai sumber
utama pembiayaan pembangunan. Dua hal yang terlihat saling bertentangan ini
harus menjadi pertimbangan utama bagi Pemerintah dalam menjalankan kebijakan
perpajakannya. Manfaat pemberian belanja perpajakan kepada sektor manufaktur
akan berdampak pada penurunan biaya produksi. Dengan biaya produksi yang
rendah, maka produsen dapat menghasilkan produk lebih maksimal, sehingga hal ini
mendorong sisi produksi atau supply barang. Di sisi lain, belanja perpajakan kepada
sektor perdagangan dapat mendorong sisi konsumsi masyarakat karena harga barang
yang menjadi lebih murah. Pemerintah telah sejak lama memberikan fasilitas insentif
atau belanja perpajakan kepada perusahaan dan atau individu. Sisi produksi atau sisi
konsumsi yang mendapatkan lebih banyak manfaat dari insentif tersebut, serta siapa
saja yang lebih membutuhkan fasilitas tersebut, selalu menjadi bahan perhatian
Pemerintah dalam pengambilan kebijakan.
Dalam pengambilan kebijakan, Pemerintah juga mempertimbangkan besaran
dampak belanja perpajakan bagi ekonomi, penyerapan tenaga kerja, penurunan
kemiskinan, dan dampak sosial ekonomi lainnya dalam setiap pemberian belanja
perpajakan. Oleh karena itu, evaluasi terhadap kebijakan belanja perpajakan
menjadi salah satu tahapan yang penting dalam rangka perbaikan kebijakan yang
berkelanjutan (continuous improvement). Tantangan dalam melaksanakan evaluasi
kebijakan adalah ketersediaan data, kompleksitas pengukuran, hingga koordinasi
antarlembaga menjadi beberapa faktor teknis yang sering kali dijumpai tidak hanya
di Indonesia, tetapi juga negara maju sekalipun. Namun demikian, Pemerintah telah
dan terus akan melakukan evaluasi kebijakan dan berkomitmen untuk melakukan
perbaikan jika diperlukan demi kesejahteraan masyarakat.
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Sementara itu, Penerimaan Kepabeanan dan Cukai pada periode 20152019 menunjukkan tren yang meningkat. Pada tahun 2019, realisasi penerimaan
Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp213,52 triliun, atau tumbuh 18,87 persen dari
realisasi tahun 2015 yang mencapai Rp179,58 triliun. Penerimaan Kepabeanan dan
Cukai didukung oleh penerimaan dari Cukai, Bea Masuk, dan Bea Keluar. Berdasarkan
komponen penerimaannya, selama tahun 2015-2019 penerimaan cukai rata-rata
tumbuh 8,13 persen dan bea masuk (BM) tumbuh rata-rata 3,22 persen, sedangkan
penerimaan bea keluar (BK) tumbuh negatif 6,62 persen akibat tren menurunnya
harga komoditas.
1. Capaian Penyelesaian Peraturan Perundang-Undangan terkait Kebijakan
Pendapatan Negara
Capaian perumusan kebijakan pendapatan negara selama tahun 2015-2019
terbagi dalam penyelesaian peraturan perundang-undangan terkait pajak dan PNBP
yang paling tidak terbagi menjadi 4 bagian besar, yaitu (i) kebijakan perpajakan dan
PNBP dalam rangka pemberian fasilitas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi;
(ii) kebijakan perpajakan dan PNBP dalam rangka stabilisasi dan perlindungan
perekonomian di dalam negeri serta komitmen perdagangan internasional; (iii)
kebijakan perpajakan dan PNBP dalam rangka optimalisasi pendapatan negara;
dan (iv) kebijakan terkait perpajakan internasional. Adapun capaiannya per topik
selama tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:
1.1. Kebijakan Perpajakan dan PNBP Dalam Rangka Pemberian Fasilitas untuk
Mendorong Pertumbuhan Ekonomi
Kebijakan pajak tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan penerimaan
negara namun pada hakikatnya juga untuk mendorong laju perekonomian
nasional, salah satunya melalui peningkatan investasi, daya saing usaha dan
menggerakan sektor riil. Pemberian insentif fiskal melalui pembebasan atau
pengurangan pajak maupun insentif lainnya diharapkan mampu menarik
investasi dan memberikan dampak multiplier yang pada akhirnya dalam
jangka menengah dan panjang dapat meningkatkan penerimaan negara.
Demikian juga halnya dengan kebijakan PNBP.
Pemberian insentif perpajakan ini umumnya dilakukan berdasarkan
Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Keuangan. Dalam hal ini, BKF
mempunyai peran yang sangat strategis untuk merumuskan kebijakan tersebut.
Selama tahun 2015-2019 paling tidak terdapat 12 Peraturan Pemerintah dan 59
Peraturan Menteri Keuangan yang dirumuskan di BKF terkait dengan insentif
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perpajakan untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi, meningkatkan
daya saing usaha dan menggerakkan sektor riil. Insentif-insentif tersebut
diantaranya adalah:
a. Perubahan kebijakan PPnBM, mengingat sebagian besar barang yang
tergolong mewah menurut ketentuan tersebut sudah tidak lagi layak
dikenai PPnBM, melalui Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 106/PMK.010/2015 tentang Jenis Barang Kena Pajak yang Tergolong
Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan Atas
Barang Mewah dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 206/
PMK.010/2015 tentang Perubahan PMK 106/2015 tentang Barang Kena
Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai
PPnBM (Hunian Mewah);
b. Pemberian fasilitas PPN dibebaskan untuk barang dan atau jasa tertentu
seperti jasa Kepelabuhanan tertentu melalui PP Nomor 74 Tahun 2015;
c. Pemberian fasilitas PPN tidak dipungut untuk barang dan atau jasa
tertentu seperti bahan bakar minyak untuk Kapal Angkutan Laut Luar
Negeri melalui PP Nomor 15 tahun 2015, alat angkutan tertentu serta
penyerahan dan pemanfaatan jasa kena pajak terkait alat angkutan
tertentu (seperti kapal serta suku cadangnya, pesawat udara dan suku
cadangnya, kereta api dan suku cadangnya, termasuk jasa persewaan,
perawatan dan perbaikan kapal, pesawat udara, dan jasa perawatan dan
perbaikan kereta api) melalui PP Nomor 50 tahun 2019;
d. Memperluas batasan kegiatan dan jenis Jasa Kena Pajak yang atas
ekspornya dikenai Pajak Pertambahan Nilai melalui Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 32/PMK.010/2019;
e. Pemberian fasilitas tax holiday melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor
150/PMK.010/2018;
f. Pemberian fasilitas tax allowance (fasilitas Pajak Penghasilan untuk
penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan/atau di daerahdaerah tertentu) melalui PP Nomor 78 tahun 2019;
g. Pemberian fasilitas super deduction (pengurangan penghasilan bruto
sampai dengan jumlah tertentu) atas penyelenggaraan kegiatan praktik
kerja, pemagangan, danjatau pembelajaran dalam rangka pembinaan
dan pengembangan sumber daya manusia berbasis kompetensi tertentu
melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.010/2019;
h. Penyesuaian besarnya penghasilan tidak kena pajak melalui Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.010/2016;
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i.

Pemberian diskon tarif untuk revaluasi aktiva untuk tujuan perpajakan
bagi permohonan yang diajukan pada tahun 2015 dan tahun 2016 melalui
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.010/2015;

j. Pemberian fasilitas PPh Ditanggung Pemerintah untuk: (i) bunga atau
imbalan surat berharga negara yang diterbitkan di pasar internasional;
(ii) pengalihan hak atas tanah dan bangunan yang diterima atau diperoleh
masyarakat yang terkena dampak luapan lumpur Sidoarjo; dan (iii)
penghasilan dari penghapusan piutang negara yang diterima PDAM
tertentu;
k. Pemberian fasilitas perpajakan dan kepabeanan bagi perusahaan industri
di kawasan industri dan perusahaan kawasan industri melalui Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 105/PMK.010/2016;
l. Pemberian perlakuan khusus di bidang Pajak Penghasilan untuk mendukung
program jaminan sosial yang diselenggarakan Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial (BPJS) melalui PP Nomor 73 tahun 2016;
m. Pemberian fasilitas berupa tarif PPh yang sangat kecil untuk UMKM melalui
PP Nomor 23 tahun 2018;
n. Pemberian fasilitas PPh bagi pengembangan perusahaan start up di
Indonesia melalui ketentuan atas penyertaan modal perusahaan modal
ventura pada perusahaan mikro, kecil, dan menengah yang diatur dalam
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.010/2018;
o. Pemberian fasilitas berupa PPN dan PPnBM yang tidak dipungut dan Bea
Masuk dibebaskan atas impor Barang Kena Pajak tertentu;
p. Pemberian fasilitas berupa Bea Masuk Ditanggung Pemerintah sektor
industri tertentu;
q. Pemberian tarif Bea Masuk 0% untuk mendukung industri pesawat terbang;
dan
r.

Pemberian pembebasan Bea Masuk atas impor barang modal dalam rangka
pembangunan atau pengembangan industri pembangkitan tenaga listrik
untuk kepentingan umum melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 66/
PMK.010/2015 dan pembebasan Bea Masuk atas impor mesin serta barang
dan bahan untuk pembangunan atau pengembangan industri dalam rangka
penanaman modal melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/
PMK.010/2015.
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1.2. Kebijakan Perpajakan Khususnya Kepabeanan dan Cukai Dalam Rangka
Stabilisasi Perekonomian dan Perlindungan Industri di Dalam Negeri
Secara umum kebijakan kepabeanan (Bea Masuk, Bea Keluar dan Cukai)
merupakan kewenangan Menteri Keuangan sesuai amanat UU nomor 17 tahun
2006 dan UU Nomor 39 tahun 2007. Ekonomi Indonesia tidak terlepas dari
perdagangan internasional, khususnya dalam hal importasi produk yang saat
ini belum dapat diproduksi di dalam negeri dan kesempatan ekspor untuk
produk yang memiliki daya saing internasional. Di samping itu, perdagangan
internasional dapat menyebabkan munculnya distorsi ekonomi dalam negeri.
Gempuran produk impor yang sebenarnya dapat diproduksi di dalam negeri
hingga kecenderungan untuk ekspor produk produk yang mana sebagian
besar nilai tambahnya didapatkan oleh negara lain muncul sebagai distorsi
perekonomian. Oleh karena itu salah satu tujuan pengaturan Bea Masuk dan
Bea Keluar adalah agar menciptakan stabilisasi perekonomian dalam negeri.
Khusus untuk Bea Keluar, Pemerintah mengenakan pungutan atas barang
ekspor tertentu. Tujuannya adalah untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan
dalam negeri, melindungi kelestarian sumber daya alam, mengantisipasi
kenaikan harga yang cukup signifikan dari komoditas ekspor tertentu di
pasaran internasional dan menjaga stabilitas harga komoditas tertentu
di dalam negeri. Selama ini pungutan atas barang ekspor tertentu dikenal
dengan istilah pungutan ekspor.
Selama tahun 2015-2019, BKF merumuskan sekitar 16 (enam belas)
Peraturan Menteri Keuangan terkait dengan penetapan Bea Masuk dan Bea
Keluar untuk melindungi industri di dalam negeri dan stabilisasi perekonomian.
Berikut ini adalah beberapa kebijakan tersebut:
a. Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan untuk impor atas barang/
produk tertentu dengan tarif yang lebih tinggi dan umumnya berlaku
selama jangka waktu tertentu.
b. Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping untuk impor atas barang/produk
tertentu dari negara tertentu. Aturan ini juga umumnya berlaku selama
jangka waktu tertentu.
c. Penetapan barang ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea
Keluar.
Selain itu, kebijakan Kepabeanan dan Cukai juga mendukung Instruksi
Presiden Nomor 1 tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
melalui kajian peningkatan pajak dan cukai produk tembakau dan minuman
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beralkohol, serta kajian kemungkinan adanya skema insentif bagi daerah yang
melaksanakan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS).
1.3. Kebijakan Perpajakan Dalam Rangka Optimalisasi Penerimaan Negara
Keseluruhan peraturan perpajakan yang dirumuskan oleh BKF tujuan
akhirnya adalah untuk dapat mengoptimalkan penerimaan negara. Walaupun
kebijakan tersebut dapat berupa pemberian fasilitas/insentif, tetapi hal
ini dimasukkan untuk meningkatkan investasi, meningkatkan daya saing
produk Indonesia, maupun untuk meningkatkan kesejahteraan masyakat yang
tujuannya adalah untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Sehingga pada akhirnya atau dalam jangka menengah panjang diharapkan
dapat mengoptimalkan penerimaan negara.
Selain itu, BKF juga merumuskan kebijakan yang memang khusus dibuat
untuk mengoptimalkan penerimaan negara secara langsung sekaligus memiliki
tujuan lain seperti penyesuaian terhadap kondisi yang ada atau pengendalian
terhadap konsumsi barang yang berdampak negatif bagi masyarakat dan
lingkungan. Selama tahun 2015-2019 paling tidak terdapat 1 (satu) Peraturan
Pemerintah dan 13 (tiga belas) Peraturan Menteri Keuangan yang dirumuskan
oleh BKF untuk melaksanakan tujuan ini, diantaranya adalah:
a. Penyesuaian tarif Cukai Hasil Tembakau;
b. Penyesuaian tarif dan kriteria kendaraan bermotor yang dikenakan
PPnBM;
c. Penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan
untuk keperluan penghitungan pajak penghasilan; dan
d. Penetapan sistem klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea masuk atas
barang impor.
1.4. Kebijakan Perpajakan Internasional
Indonesia memiliki beberapa perjanjian internasional terkait perpajakan
baik yang sifatnya bilateral maupun multilateral, seperti Persetujuan
Penghindaran Pajak Berganda (P3B), Tax Information Exchange Agreement
(TIEA), Mutual Agreement Procedure (MAP), maupun Convention on Mutual
Assistance in Tax Matters. Dalam perumusan kebijakan P3B, peran strategis
BKF adalah melakukan pembentukan dan atau/renegosiasi P3B. Dalam
hal pembentukan dan/atau renegosiasi, suatu P3B dapat diselenggarakan
berdasarkan inisiatif dari Competent Tax Authority Indonesia ataupun
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berdasarkan usulan dari stakeholder lain misalnya Competent Tax Authority
negara (calon) mitra.
Kebijakan perpajakan dalam suatu P3B di antaranya berupa kesepakatan
menjalankan pertukaran informasi untuk tujuan perpajakan. Kesepakatan ini
apabila berdiri dalam suatu perjanjian tersendiri maka dapat berupa TIEA
maupun Convention on Mutual Assistance in Tax Matters. Sedangkan MAP pada
prinsipnya merupakan suatu kesepakatan atas sengketa/dispute yang muncul
terkait penerapan P3B. Oleh karena itu, MAP, TIEA, dan Convention on Mutual
Assistance in Tax Matters meskipun merupakan perjanjian yang terpisah dari
P3B, pada prinsipnya memiliki keterkaitan erat dengan kebijakan yang diatur
dalam suatu P3B.
Sebagaimana perjanjian internasional lainnya, P3B/Tax Treaty bersifat
sangat dinamis. Meningkatnya kompleksitas bisnis maupun upaya perencanaan pajak (tax planning) yang ditempuh wajib pajak, berubahnya konstelasi
ekonomi dunia akibat krisis keuangan yang berkepanjangan, serta adanya
beberapa kesepakatan internasional membuat banyak negara melakukan
penyesuaian terhadap kebijakan P3B yang telah maupun akan dibentuknya.
Agar dapat mengoptimalkan manfaat bagi Indonesia maka hal tersebut
menuntut persiapan yang baik.
Selain terkait P3B, Indonesia juga mempunyai perjanjian perdagangan
dengan negara lain ataupun antara ASEAN dengan negara lain terkait dengan
Bea Masuk atas barang impor.
Selama tahun 2015-2019, BKF telah melakukan langkah-langkah positif
yang mendukung kerja sama internasional, diantaranya melalui perumusan
dan penyusunan kebijakan seperti 7 buah ratifikasi P3B antara Indonesia
dengan negara mitra baik baru maupun perubahan melalui Peraturan Presiden,
yaitu dengan negara Armenia, Laos, Belanda, Malaysia, Republik Belarus,
Republik Serbia, dan Republik Tajikistan. Selain itu ada satu buah Peraturan
Presiden tentang Pengesahan Multilateral Convention To Implement Tax
Treaty Related Measures To Prevent Base Erosion and Profit Shifting (Konvensi
Multilateral Untuk Menerapkan Tindakan-Tindakan Terkait Dengan Persetujuan
Penghindaran Pajak Berganda Untuk Mencegah Penggerusan Basis Pemajakan
dan Penggeseran Laba).
Terkait dengan perjanjian perjanjian perdagangan dengan negara lain
ataupun antara ASEAN dengan negara lain mengenai Bea Masuk atas barang
impor, selama tahun 2015-2019 BKF telah berhasil merumuskan sekitar 17
Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang penerapan tarif Bea
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Masuk. Perjanjian perdagangan tersebut antara lain (i) ASEAN-Korea Free Trade
Area; (ii) ASEAN-Tiongkok Free Trade Area; (iii) ASEAN-India Free Trade Area;
(iv) ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area; (vi) Republik IndonesiaRepublik Chile; dan (vii) Republik Indonesia dan Republik Islam Pakistan.
2. Penyelenggaraan Seminar dan Sosialisasi Terkait Penerimaan Negara
Selama tahun 2015-2019, BKF telah melaksanakan serangkaian seminar dan
sosialisasi terkait penerimaan negara yang tujuannya antara lain untuk memberikan
pemahaman mengenai suatu kebijakan baru kepada masyarakat luas, menampung
pandangan atau pendapat dari para ahli dan masyarakat mengenai suatu kebijakan
yang telah maupun akan dibuat. Seminar dan sosialisasi tersebut antara lain:
a. Joint IMF-Indonesia High Level Conference International Taxation in Asia:
Issues and the Way Forward, pada tanggal 12-13 Juli 2017 bertempat di
Jakarta;
b. Sosialisasi PMK No.18/PMK.010/2018 tentang Penerapan Tarif Bea Masuk
dalam Rangka AJCEP;
c. Sosialisasi kebijakan Tax Holiday sebagaimana tertuang dalam PMK No.35/
PMK.010/2018;
d. Rangkaian Seminar Kebijakan Insentif Fiskal untuk Mendukung Daya saing
Industri Nasional;
e. Sosialisasi Tax Expenditure Report; dan
f. Sosialisasi Tarif Cukai Hasil Tembakau.
3. Kajian Terkait Pendapatan Negara
Dalam rangka mempersiapkan rekomendasi kebijakan serta memperdalam
pemahaman terkait isu-isu terkait pendapatan negara, BKF telah menyusun
beberapa studi dan kajian, diantaranya yaitu Kajian Tax Expenditure (Laporan
Belanja Perpajakan); Kajian Model Nonrefundable Tax Credit Sebagai Alternatif
Kebijakan Pengganti Model Allowance (PTKP); Kajian Efektivitas Insentif Fiskal
Untuk Industri; Kajian Kebijakan Perpajakan Singapura dan Malaysia yang
Berpotensi sebagai Faktor Penarik Aliran Modal Masuk (Inward Foreign Direct
Investment); Kajian Kebijakan Perpajakan di Vietnam; Kajian Atas Ketentuan
Taxation Measures Dalam Perjanjian Di Bidang Penanaman Modal; Kajian Efektiﬁtas
Pemanfaatan Fasilitas Fiskal pada Kawasan Ekonomi Khusus (KEK); Kajian Evaluasi
Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) 2017; Kajian Efektivitas Pengenaan Bea
Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) terhadap Impor Produk Benang Kapas selain
Benang Jahit dari Republik Rakyat Tiongkok (RRT); Kajian Literatur tentang Zakat
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sebagai Tax Credit; Analisis Pemberian Insentif Perpajakan pada Produk Keuangan
Syariah: Studi pada Sukuk Korporasi; Kajian Arsitektur Perpajakan; Analisis Dampak
Perubahan Batasan Pengusaha Kena Pajak (VAT threshold); Kajian Insentif Pajak
bagi Angel Investor; Analisis Pengalihan PPnBM Kendaraan Bermotor ke Cukai;
Analisis Perlakuan Perpajakan untuk Transaksi Bursa Berjangka; Analisis Dampak
Pengenaan PPN atas barang pertanian dan barang kebutuhan pokok; Kajian
Pemberian Fasilitas PPN untuk Mendorong Daya Saing Produk Emas; dan Kajian
Pemberian Fasilitas PPN untuk Mendorong Daya Saing Produk Daging Sapi.
4. Keikutsertaan dalam Forum Internasional
Selama kurun waktu 2015-2019, BKF khususnya Pusat Kebijakan Pendapatan
Negara (PKPN) telah mengikuti beberapa Forum Internasional, yaitu diantaranya
adalah ASEAN Forum Taxation yang secara rutin diselenggarakan setiap tahun:
2015-2016 di Indonesia, 2017-2018 di Filipina, 2019 di Thailand. Tujuan utama
forum ini adalah mengurangi hambatan pajak untuk investasi dan perdagangan
intra ASEAN dalam rangka mendukung terciptanya Masyarakat Ekonomi ASEAN,
dengan fokus utama pada pembentukan jaringan tax treaty intra ASEAN dan
sharing knowledge perpajakan.
Kemudian pada tahun tanggal 6-7 November 2019 PKPN mengikuti Global
Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes yang
diselenggarakan di Paris, Perancis.
Sementara itu di tingkat OECD, terutama Center for Tax Policy and
Administration (CTPA) yaitu sub unit dalam OECD menangani kebijakan terkait
perpajakan dengan menerbitkan suatu standar/panduan atau rekomendasi tolok
ukur kebijakan untuk negara-negara OECD dan juga negara-negara non-OECD,
bersama G20 bekerja sama untuk mencegah terjadinya aggressive tax planning
melalui BEPS project serta menciptakan solusi pemajakan ekonomi digital yang
akan ditetapkan dalam suatu konsensus global.
Indonesia sebagai anggota G20 turut aktif dalam pembahasan BEPS Action
Plan yang diterbitkan tahun 2015. Indonesia juga turut aktif dalam forum-forum
diskusi perumusan kebijakan OECD seperti Working Party 1 (P3B), Ad Hoc Group
on the MLI, BEPS Inclusive Framework, Global Forum on EoI, Global Forum on
VAT, Task Force on the Digital Economy, Forum on Harmful Tax Practice (FHTP),
dan Forum on Tax Administration for the Mutual Agreement Procedure (FTA
MAP). Keikutsertaan Indonesia dalam forum-forum ini adalah untuk menjaga
agar kepentingan Indonesia diakomodasi dalam rekomendasi kebijakan yang
dikeluarkan OECD serta agar Indonesia tetap mendapatkan informasi terbaru
terkait perkembangan perpajakan internasional.
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Tabel 1.3 Keikutsertaan Indonesia dalam Forum Internasional
No

Forum

Tanggal

1

Fifth Meeting of The OECD Global Forum On VAT

20-22 Maret 2019

2

Ad Hoc Group on the MLI

26-28 Februari 2019

3

Task Force on the Digital Economy

2-4 Oktober 2019

4

Ad hoc Group on the Multilateral Instrument

27-29 September 2017

5

Working Party 1 and Ad hoc Group on the 26 Februari-2
Multilateral Instrument Meetings
Maret 2018

6

Penandatanganan MLI

7 Juni 2020

1.1.3.3 Dukungan APBN terhadap Kebijakan Kerja Sama Internasional
Pada kurun waktu 2015-2019, BKF telah melakukan kegiatan Prioritas Nasional dan
Prioritas Bidang. Pada tahun 2016 dan 2017, kegiatan Prioritas Nasional yang dilakukan
adalah Program Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST). Selanjutnya, pada
tahun 2019, kegiatan Prioritas Bidang yang dilakukan adalah Penyusunan rekomendasi
kebijakan atas hasil Sidang Tahunan IMF-WB 2018, Penyusunan rekomendasi pendirian
Mega Islamic Bank/World Islamic Investment Bank (WIIB), Penguatan kebijakan
terkait pembiayaan dan asuransi risiko bencana, dan Penyusunan Kebijakan Terkait
Protocol to Implement the Eight Package of Commitments on Financial Services
under the ASEAN Framework Agreement of Services (AFAS).
Prioritas kebijakan bidang kerja sama internasional adalah mendukung
kerja sama internasional dalam peningkatan perdagangan dan investasi untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Dalam mewujudkan prioritas
kebijakan tersebut, selama 2015-2019, BKF mendukung keterlibatan Kementerian
Keuangan dalam mewujudkan agenda-agenda Nawacita, melalui pelaksanaan kerja
sama internasional. Keterlibatan ini dilakukan antara lain dengan partisipasi aktif
Kementerian Keuangan dalam berbagai forum internasional guna membahas berbagai
isu yang merefleksikan kepentingan nasional.
1. Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST)
Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular (KSST) merupakan bentuk
kemitraan antar negara berkembang untuk meningkatkan perekonomian dan
mendorong pembangunan berkelanjutan. Indonesia berperan aktif dalam KSST
sebagai perwujudan amanat RPJMN 2015-2019 untuk meningkatkan peran
Indonesia dalam tatanan global dan regional. KSST menjadi alat yang strategis
bagi Indonesia sebagai middle-income country untuk dapat menjalankan peran,
baik sebagai negara penerima maupun pemberi bantuan.
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Sepanjang 2015-2019, BKF sebagai wakil Kementerian Keuangan secara
reguler menyelenggarakan pelatihan bagi negara-negara mitra KSST. Beberapa
negara yang menjadi mitra penerima pelatihan dari Indonesia adalah Myanmar,
Mesir, dan Vietnam di tahun 2016; Mesir di 2017; Kazakhstan dan Afghanistan di
2018; serta Afghanistan, Palestina, dan Yordania di 2019. Selama kurun waktu
2014-2017, Pemerintah Indonesia telah menyalurkan 193 program untuk 3.252
peserta dari 66 negara.
Pada tahun 2017 dimulai pembahasan mengenai pembentukan Badan
Layanan Umum (BLU) untuk mendukung kelancaran penyaluran bantuan teknis
dan pembangunan kapasitas di negara-negara berkembang dan miskin yang
dikeluarkan Indonesia. BLU Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional
(LDKPI) atau Indonesian Agency for International Development (Indonesian AID)
kemudian lahir pada tahun 2019, dengan tujuan untuk memastikan efektivitas dan
keberlanjutan pengelolaan anggaran pemerintah bagi kerja sama pembangunan
internasional. Melalui LDKPI, diharapkan pemberian hibah kepada pemerintah
atau lembaga asing dapat dikelola secara lebih transparan, efisien, akuntabel,
dan mandiri. Nilai anggaran yang telah dikeluarkan Pemerintah untuk LDKPI
hingga tahun 2019 sebesar Rp3 triliun. Pada saat LDKPI beroperasi secara penuh
pada 2021 mendatang, lembaga ini akan memiliki endowment fund senilai Rp10
triliun yang bersumber dari donasi atau investasi.
2. Penguatan Kerja Sama Ekonomi dan Keuangan Internasional
a. Perdagangan
Dalam perundingan perdagangan internasional, partisipasi aktif dilakukan
BKF baik dalam persiapan maupun dalam berbagai forum perundingan di
tingkat regional dan bilateral, yang terkait dengan sektor barang dan jasa,
diantaranya General Review Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement
(GR-IJEPA), Indonesia-Iran Preferential Trade Agreement, Indonesia-European
Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEUCEPA), IndonesiaEFTA Comprehensive Economic Partnership Agreement (IECEPA), IndonesiaAustralia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IACEPA),
Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership (IK-CEPA), beberapa
kerja sama perdagangan ASEAN+, seperti ASEAN Framework Agreement
on Services (AFAS). ASEAN-Australia New Zealand Free Trade Agreement
(AANZFTA) dan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP).
Perundingan perdagangan bilateral yang cukup penting yang diikuti oleh
BKF antara lain:
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•

General Review Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (GRIJEPA)
Joint-Committee ke-14 GR-IJEPA telah dilaksanakan pada tanggal
19-21 November 2019 di Tokyo, Jepang. Terdapat outstanding issue
seperti formulasi tariff schedule dalam protokol perubahan, antara lain
Geographical Indication (GI) dan akses pasar perikanan (pos tarif tuna
kaleng).

•

Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement
(IACEPA)
Penandatanganan perjanjian IACEPA telah dilakukan pada tanggal 4 Maret
2019 di Jakarta, sedangkan ratifikasinya dilakukan pada Februari 2020.
IACEPA mencakup isu-isu trade in goods (termasuk non-tariff measures,
rules of origin, custom procedeures and trade facilitation, technical
barriers to trade dan trade in services (termasuk financial services, MNP
dan e-commerce).

•

Indonesia-European Union
Agreement (IEUCEPA)

Comprehensive

Economic

Partnership

I-EUCEPA merupakan kerja sama bilateral yang melibatkan Indonesia
dengan 28 negara dalam upaya mengoptimalisasikan kerja sama yang telah
dirintis sebelumnya dalam bentuk “global partnership”. Perundingan IEUCEPA diluncurkan secara resmi melalui Joint Announcement di Jakarta
dan Brussels pada 18 Juli 2016, kemudian diikuti kick-off meeting pada
20-21 September 2016 di Brussels, Belgia. Salah satu isu penting dalam
IEUCEPA adalah Kebijakan Bea Keluar mengingat dampak penghapusan bea
keluar dapat berpotensi menganggu program hilirisasi produk manufaktur
Indonesia.
Beberapa perundingan perdagangan regional yang telah diikuti BKF
selama 2015-2019 antara lain:
•

Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)
Perundingan RCEP adalah perundingan yang diikuti oleh sepuluh negara
ASEAN dan enam negara mitra ASEAN (Australia, Selandia Baru, Jepang,
Korea Selatan, Tiongkok, dan India). Meskipun ditargetkan akan selesai
pada tahun 2019, setelah melalui 28 putaran perundingan selama 7
tahun, RCEP leaders, minus India, mendeklarasikan penyelesaian secara
substansial perundingan RCEP untuk kemudian ditandatangani pada bulan
November 2020. India dalam Joint Leader Statement menyatakan akan
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bergabung dengan RCEP apabila outstanding issues-nya dapat diselesaikan
yaitu, terkait akses perdagangan barang, akses perdagangan jasa, dan
ketentuan ratchet di investasi.
•

World Trade Orgaization (WTO)
Dalam perkembangannya sebagai satu satunya badan internasional yang
secara khusus mengatur masalah perdagangan antar negara, WTO memiliki
beberapa isu yang khusunya menjadi perhatian negara berkembang.
Setelah melewati masa lebih dari dua dekade, dengan adanya kemajuan
dibidang teknologi, informasi dan teknologi, dunia perdagangan mengalami
perubahan dan dinamika yang pada akhirnya mendorong adanya suatu
bentuk kebijakan perdagangan baru yang dapat mengakomodasi perubahan
tersebut. Sejak itulah, isu tentang reformasi WTO mulai menggema
menjadi suatu isu yang terus digaungkan dalam forum-forum perdagangan
internasional. Merespon hal tersebut, BKF memberikan kontribusi berupa
masukan/pandangan/ rekomendasi yang dituangkan dalam penelitian/
kajian tentang WTO yang berjudul “Reformasi WTO”. Kajian ini juga telah
dimasukan dalam International Journal of Economics and Financial Issues
(IJEFI), ISSN: 2146-4138; 2020,10(1),42-51. Kajian ini merekomendasikan
bahwa reformasi diharapkan mampu mengakomodasi kepentingan negaranegara berkembang dan pada akhirnya akan membawa perubahan positif
bagi sistem perdagangan multilateral. Dalam rangka memperjuangkan
kepentingan negara-negara berkembang agar terakomodasi dalam
reformasi WTO, maka perlu diprioritaskan pada isu-isu kritis yang dihadapi,
sehingga dalam reformasi dapat menghasilkan kebijakan yang realistis
dan saling menguntungkan.

b. Sektor Keuangan
•

Roadmap for Monetary and Integration of ASEAN
Dalam hal kerja sama internasional yang menyangkut sektor keuangan,
selama 2015-2019, BKF mengawal inisiatif integrasi regional di kawasan
ASEAN dalam kerangka Roadmap for Monetary and Integration of ASEAN
atau lazim disebut RIA-Fin.

•

Komitmen Jasa Keuangan dalam ASEAN Framework Agreement on Services
(AFAS)
Indonesia secara aktif melakukan kerja sama ekonomi dengan berbagai
negara, salah satunya melalui ASEAN Framework Agreement on Services
(AFAS). AFAS merupakan salah satu bentuk kesepakatan di antara negara
anggota ASEAN di sektor jasa yang bertujuan untuk meningkatkan integrasi

56

RENCANA STRATEGIS
BADAN KEBIJAKAN FISKAL 2020-2024

ekonomi di kawasan ASEAN. Melalui kerja sama ini, negara-negara anggota
ASEAN berkomitmen untuk memperluas akses pasar di sektor jasa guna
menstimulasi efisiensi dan daya saing sektor jasa di ASEAN.
Berdasarkan cakupannya, sektor jasa keuangan merupakan salah satu
turunan dari sektor jasa yang memiliki peran penting dalam mewujudkan
integrasi ekonomi di kawasan. Dengan mengacu pada AFAS, negosiasi
untuk pembukaan dan perluasan akses pasar sektor jasa keuangan ASEAN
dilakukan melalui forum Working Committee on Financial Services
Liberalization (WC-FSL). Pembukaan dan perluasan akses pasar ini
dilakukan dengan mengacu pada Strategic Action Plan (SAP) 2016-2025
yang di-endorse oleh para Menteri Keuangan ASEAN. Hingga tahun 2019,
terdapat 8 (delapan) paket komitmen yang telah selesai dibahas dan
ditandatangani oleh para Menteri Keuangan ASEAN yang tercantum dalam
tabel berikut.
Tabel 1.4 Pengesahan Paket Protokol Jasa Keuangan ASEAN (AFAS)
No

Perjanjian/Protokol

Penandatanganan

Produk Ratifikasi

1

AFAS

Bangkok, 15
Desember 1995

Keppres No. 88 Tahun 1995

2

Protokol dan Schedule of
Specific Commitments
(SoC) AFAS Pertama

Kuala Lumpur,
15 Desember 1997

Perpres No. 53 Tahun 1998

3

Protokol dan SoC AFAS
Kedua Jasa Keuangan

Yangon, 6 April
2002

Keppres No. 81 Tahun 2002

4

Protokol dan SoC AFAS
Ketiga Jasa Keuangan

Vientiane, 6 April
2005

Perpres No. 51 Tahun 2008

5

Protokol dan SoC AFAS
Keempat Jasa Keuangan

Danang, 8 April
2008

Perpres No. 6 Tahun 2009;

6

Protokol dan SoC AFAS
Kelima Jasa Keuangan

Hanoi, 4 Mei 2011

Perpres No. 47 Tahun 2013

7

Protokol dan SoC AFAS
Keenam Jasa Keuangan

Kuala Lumpur, 20
Maret 2015

UU No. 4 tahun 2018

8

Protokol dan SoC AFAS
Ketujuh Jasa Keuangan

Hanoi, 23 Juni 2016

Dalam tahap pembahasan
dengan DPR

9

Protokol dan SoC AFAS
Kedelapan Jasa Keuangan

Chiang Rai, 5 April
2019

Dalam tahap pembahasan
internal Kementerian Keuangan untuk proses ratifikasi

Sementara ini, pengesahan protokol ketujuh dan protokol kedelapan akan
diselesaikan setelah prosedur domestik diselesaikan. Proses pengesahan
protokol kedelapan diharapkan dapat dimulai pada pertengahan tahun
2020.
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•

Working Committee on Capital Market Development (WC-CMD)
Asian Bond Market Initiative (ABMI) diluncurkan pada Desember 2002 dan
dikenalkan secara luas kepada publik oleh ASEAN+3, dan dibentuk dalam
rangka mengembangkan pasar obligasi berdenominasi mata uang lokal,
sebagai sumber alternatif pendanaan untuk meminimalkan currency
and maturity mismatch yang menyebabkan kawasan ASEAN+3 dinilai
cukup rentan dalam volatilitas modalnya. ABMI juga dibentuk dalam
rangka mendorong kerja sama dan integrasi keuangan lainnya di bawah
inisiatif ABMI ini. ASEAN+3 telah mengadopsi Road Map ABMI untuk
jangka menengah 2019-2022 yang akan difokuskan pada (i) pembiayaan
infrastruktur; (ii) obligasi hijau dan ASEAN+3 Multi-currency Bond Issuance
Framework (AMBIF); (iii) meningkatkan standarisasi dan harmonisasi
regulasi terkait pasar modal, serta (iv) meningkatkan infrastruktur pasar
modal untuk memfasilitasi transaksi cross-border.

•

ASEAN+3 Multi-currency Bond Issuance Framework (AMBIF)
AMBIF termasuk ke dalam kerangka kerja sama ABMI, khususnya pada Task
Force (TF) 3 ABMI - Sub Forum 1, yang memiliki fokus utama harmonisasi
regulasi dengan melakukan identiﬁkasi atas komponen inti AMBIF dan
pasarnya, menguji permintaan atas AMBIF issuance, dan menerbitkan
bond market guide untuk setiap negara. Negara yang telah berpartisipasi
AMBIF sejauh ini adalah Hong Kong, Jepang, Korea, Malaysia, Singapura,
dan Thailand.
Khusus untuk Indonesia, hingga pertemuan Task Force terakhir pada Januari
2020, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan bahwa Indonesia dapat
mendukung implementasi AMBIF, namun belum dapat bergabung dalam
inisiatif dimaksud.

•

Financial Stability Board (FSB) dalam Forum G20
Melalui forum G20, BKF memfasilitasi partisipasi Kementerian Keuangan
pada proses perumusan dan implementasi rencana aksi Financial Stability
Board (FSB) dalam agenda reformasi FSB untuk mengatasi kerentanan dan
risiko terhadap stabilitas keuangan global. Forum G20 telah membahas
berbagai asesmen yang dilakukan oleh FSB sebagai bagian dari agenda
reformasi FSB, diantaranya asesmen terhadap market fragmentation dan
decentralized ﬁnancial technologies.

•

Financial Inclusion
Pembahasan terkait sektor keuangan global juga meliputi isu financial
inclusion melalui G20 Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI).
GPFI telah menghasilkan analisis dan rekomendasi kebijakan, memantau
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perkembangan keuangan inklusif melalui indikator keuangan inklusif G20,
mendukung pembahasan keuangan inklusif dalam diskusi global, dan
memfasilitasi koordinasi antara anggota GPFI dan organisasi internasional
(OI) dalam rangka mendukung peningkatan keuangan inklusif global.
•

Digital Currency
Badan Kebijakan Fiskal juga berpartisipasi aktif membahas isu inovasi
teknologi dalam sektor keuangan, salah satunya melalui forum G20.
Pembahasan meliputi isu crypto-assets dan stablecoins sebagai contoh
nyata dari inovasi keuangan yang berpotensi menciptakan risiko
multidimensi dan lintas sektoral. Pembahasan mengenai mata uang digital
dapat membawa manfaat bagi sistem keuangan dan ekonomi Indonesia
dengan upaya identifikasi dan mitigasi risiko yang dapat diakibatkan
aktivitas pasar mata uang digital.

c. Perpajakan Internasional
Indonesia, melalui forum G20, berkomitmen untuk mewujudkan sistem
pajak internasional yang adil, berkelanjutan, dan modern. Pada tahun 2019,
Indonesia berkontribusi aktif dalam menyusun formulasi kebijakan global
terkait pajak untuk ekonomi digital. Perkembangan teknologi, terutama dalam
sektor ekonomi, telah menimbulkan tantangan dalam sistem perpajakan
internasional sehingga mendorong negara-negara G20 untuk mengembangkan
sistem perpajakan internasional yang adil, berkelanjutan, modern, dan adaptif
terhadap teknologi. Pendekatan unified approach yang dikembangkan OECD
dinilai dapat menjadi kerangka umum aturan perpajakan global atas ekonomi
digital yang mampu menjembatani perbedaan pandangan negara-negara di
dunia agar konsensus global yang ditargetkan selesai pada tahun 2020 dapat
tercapai. Indonesia menyuarakan dukungan atas “Unified Approach” namun
harus transparan, adil dan dapat diimplementasikan negara-negara di dunia.
Selain itu, Indonesia melalui G20 juga mendukung bahwa pendekatan
multilateral melalui kerja sama dalam memperkuat proyek Base Erosion
and Profit Shifting (BEPS), khususnya dalam hal transparansi pajak dan
pertukaran informasi untuk keperluan pajak sehingga memungkinkan
terungkapnya penggelapan pajak yang selama ini tidak terdeteksi. G20
juga terus mendukung pengembangan kapasitas pajak di negara-negara
berkembang, antara lain koordinasi melalui Platform for Tax Collaboration
(PCT), menerapkan pengalaman strategi pendapatan jangka menengah dan
upaya-upaya lain yang disesuaikan untuk mendukung mobilisasi sumber daya
domestik di negara-negara dengan kapasitas terbatas.
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d. Investasi Pemerintah di LKI (mengacu pada BA 03)
•

Peningkatan Kepemilikan Modal Indonesia pada Berbagai Lembaga
Keuangan Internasional
Sebagai anggota dari berbagai LKI dan organisasi internasional, Indonesia
juga merupakan pemilik modal (investasi) pada 15 lembaga keuangan
internasional, termasuk Kelompok Bank Dunia, ADB, Kelompok IsDB,
AIIB, AIF, CGIF dan beberapa LKI yang lain. Bahkan, dalam beberapa
LKI, Indonesia termasuk kategori pemegang saham terbesar yaitu di
ADB dan AIIB, sementara dalam kelompok Bank Dunia, saham Indonesia
merupakan yang terbesar diantara negara-negara Asia Tenggara. Berbeda
dengan investasi di suatu perusahaan, investasi pada LKI bertujuan untuk
memberikan dukungan kepada negara-negara anggota dalam rangka
mencapai taraf hidup masyarakat yang lebih baik dan pertumbuhan
ekonomi yang lebih berkualitas, inklusif dan berkesinambungan. Selama
tahun 2015-2018, Indonesia telah melakukan kenaikan investasi sebesar
sekitar Rp 23 triliun pada 15 LKI, dengan detail sebagai berikut.

Tabel 1.5 Investasi Pemerintah pada Lembaga Keuangan Internasional
No

LKI

2016

2017

2018

2019

2.306.551

2.246.545

2.265.272

2.421.273

2.324.295

1

IBRD

2

IDA

240.608

278.417

325.852

498.306

690.467

3

IFC

435.950

424.604

428.144

457.629

439.299

4

MIGA

52.391

51.028

51.453

54.996

52.793

World Bank Group

3.035.500

3.000.594

3.070.721

3.432.204

3.506.854

5

IDB

2.375.372

2.321.318

2.551.429

2.740.796

2.696.331

6

ICD

98.289

104.679

148.521

236.125

267.931

7

ITFC

28.418

27.678

27.909

29.831

28.636

8

ICIEC

2.392

2.260

2.414

2.520

2.406

2.504.471

2.455.935

2.730.273

3.009.272

2.995.304

IDB GROUP
9

AIIB

-

3.612.134

5.463.366

7.786.144

9.342.862

10

ADB

5.526.478

5.221.845

5.577.928

5.822.483

5.557.288

11

AIF

1.655.400

1.612.320

1.625.760

1.737.720

1.668.120

12

IFAD

854.724

872.789

920.709

1.042.038

1.042.005

13

CGIF

173.817

169.294

170.705

182.461

175.153

14

IRCo

34.488

53.744

54.192

57.924

55.604

15

CFC

17.550

16.989

17.554

18.600

17.786

8.262.457

1.559.115

13.830.214

16.647.370

17.858.818

13.802.428

17.015.644

19.631.208

23.088.846

24.360.976

Total
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Kenaikan penyertaan modal di LKI tersebut mempunyai berbagai manfaat,
antara lain:
•

Meningkatkan modal dan kapasitas keuangan LKI dimana Indonesia
memiliki peran/kepentingan;

•

Mempertahankan/meningkatkan prosentase kepemilikan saham dan hak
suara Indonesia di LKI;

•

Meningkatkan peran/partisipasi Indonesia dalam perumusan kebijakan
strategis LKI yang bermanfaat bagi kepentingan nasional dan
internasional;

•

Meningkatkan kepemimpinan, eksposur, citra dan diplomasi Indonesia di
dunia internasional; dan

•

Memperoleh bantuan proyek pembangunan, technical assistance,
knowledge dan expertise, penguatan kelembagaan dan penyusunan
kebijakan, peningkatan kualitas SDM di Indonesia.

e. Kontribusi Pemerintah pada Organisasi Internasional (OI)
Pemerintah Indonesia membayarkan kontribusi yang bersifat habis pakai
kepada beberapa organisasi internasional, baik dikarenakan sebagai anggota
maupun Indonesia memanfaatkan program dari organisasi tersebut. Kontribusi
yang bersifat rutin, dibayarkan oleh Kementerian Luar Negeri, sementara
kontribusi yang terkait dengan program dan kemanfaatan yang diambil oleh
BKF, dibayarkan oleh BKF. Selama periode tahun 2015 - 2019, Indonesia telah
mengelola pembayaran kontribusi kepada 22 OI sebagai berikut.
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Tabel 1.6 Kontribusi Pemerintah pada Organisasi Internasional
No.

Nama
Organisasi

2015

2016

2017

2018

2019

Rp15.000.000.000

Rp15.000.000.000

Rp15.000.000.000

Rp15.000.000.000

Rp15.000.000.000

USD380.000

USD380.000

1

USAID

2

ISFD

USD2.381.999

3

OFID

USD181.031

USD198.996,50

USD380.000

4

AMRO

USD443.116

USD242.735

USD21.952,30

5

AMTF

USD28.583

USD2.473

6

BEPS
Project

EUR51.200

EUR51.300

EUR59.988

EUR43.812

EUR53.000

7

GFTEI

EUR31.109,86

EUR31.400

EUR33.387

EUR41.368,57

EUR42.157,98

8

GGGI

USD5.000.000

USD5.000.000

USD5.000.000

9

ADBI

USD500.000

USD19,50

10

WFP

11

APTCF

12

GIH

13

CPOPC

14

IORA

USD248.000

15

ASEAN ICT
Fund

USD100.000

USD100.000

USD100.000

16

MAC

EUR5.069

EUR3.766

EUR1.137

17

MCAA

EUR828

EUR5.668

EUR2.224

18

CTS

EUR195.000

EUR55.000

EUR50.000

19

ADF

USD3.500.000

USD3.500.000

USD3.500.000

20

TCF IAEA

EUR454.589

EUR257.857

21

ACB

USD50.000

22

ATHPC
FUND

USD50.000

USD600.000

Rp7.000.000.000
USD29.705
USD500.000

USD30.000
USD500.000

USD5.000.000

f. Pembiayaan Pembangunan termasuk Sustainability Finance
Terkait pembiayaan, isu utama yang dibawa BKF dalam berbagai
forum kerja sama internasional adalah pembiayaan infrastruktur, mengingat
infrastruktur merupakan agenda prioritas pemerintah selama 2015-2019. Total
pendanaan yang diperlukan untuk pembiayaan infrastruktur selama periode ini
mencapai USD 370 miliar. Selain melalui kerja sama bilateral dengan negaranegara mitra tradisional yang selama ini banyak membantu proyek-proyek
infrastruktur di Indonesia, seperti Jepang dan Tiongkok, BKF juga terlibat
dalam upaya kerja sama terkait pembiayaan dari berbagai forum internasional
seperti ASEAN Infrastructure Fund (AIF), Asian Infrastructure Investment Bank
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(AIIB), maupun dukungan dari lembaga keuangan internasional seperti Bank
Dunia (World Bank) maupun Bank Pembangunan Asia (Asian Development
Bank/ADB). Komunikasi terkait isu pembiayaan dengan mitra bilateral juga
dilakukan melalui dialog kebijakan, khususnya dengan JBIC. Dengan berbagai
upaya diplomasi dan partisipasi aktif dalam AIIB, Indonesia mendapatkan
pendanaan sebesar USD934 juta untuk lima proyek. Sementara itu, dari AIF,
Indonesia mendapatkan dukungan pembiayaan hingga mencapai USD367 juta
untuk enam proyek.
•

Penerbitan Green Sukuk Kementerian Keuangan
Selama periode 2015-2019, terobosan dalam inisiatif pembiayaan hijau
(Green Financing) dilakukan dengan diterbitkannya Green Sukuk. BKF
berpartisipasi dalam hal proses penyusunan dokumen dasar untuk rencana
penerbitan Green Sukuk yang berfungsi sebagai salah satu legal base
penerbitan Green Sukuk dan penyusunan Annual Impact Report 2019
sebagai laporan tahunan kepada investor atas pemanfaatan dana dari
penerbitan Green Sukuk. Selain itu, BKF juga berperan dalam penyampaian
data hasil budget tagging untuk aksi perubahan iklim, yang merupakan
underlying penerbitan Green Sukuk.

•

ASEAN Infrastructure Fund (AIF)
Indonesia merupakan salah satu investor utama dalam pendirian AIF. Saat
ini, AIF tengah mengembangkan kerangka pembiayaan untuk proyekproyek hijau melalui fasilitas ASEAN Catalytic Green Finance. Kerangka ini
berfokus pada kriteria pembiayaan hijau, pembiayaan berkesinambungan,
dan peran AIF sebagai katalis pembiayaan sektor swasta. Fasilitas ini akan
melalui fase pilot pada 2019-2021, dengan area operasi utama pada (i)
strukturisasi proyek; (ii) penyediaan de-risking fund; dan (iii) capacity
building. AIF juga telah mengambangkan project pipeline atas fasilitas ini
untuk didiskusikan lebih lanjut, di mana SDG Indonesia One Green Finance
Facility menjadi salah satu di antaranya.

•

SDG-Indonesia One
SDG Indonesia telah memiliki 28 partners yang dapat dibagi menjadi tiga
jenis partnership: (a) Donor and Philanthropies, antara lain Global Green
Growth Institute, Bloomberg Philanthropies, dan Clean Power Indonesia;
(b) Organisasi Multilateral dan Bilateral, antara lain JICA, AFD, dan New
Zealand Aid Programme; (c) Bank Komersial dan Investor seperti Standard
Chartered, UOB, dan BCA. Secara total terdapat komitmen sebesar USD24,6
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Miliar dari 28 partners dan SDG Indonesia akan menindaklanjuti komitmen
tersebut melalui channeling secara aktif ke proyek dan program SDGs yang
membutuhkan pembiayaan. Sampai bulan Juni 2019, telah direalisasikan
hibah sebesar kurang lebih USD 11 juta dan pinjaman sebesar USD 418
juta. Besaran dana tersebut tersebar ke dalam empat fasilitas pendanaan,
yaitu Development Facilities, De-risking Facilities, Financing Facilities,
Equity Fund.
•

Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF)
Sejak penerbitan perdana jaminan CGIF pada bulan April 2013, CGIF hingga
saat ini telah menerbitkan 31 jaminan untuk obligasi yang diterbitkan
oleh 22 perusahaan dari 10 negara di kawasan ASEAN+3 dalam mata uang
Baht Thailand, Rupiah Indonesia, Dolar Singapura, Dong Vietnam, dan
Peso Filipina, dengan jumlah total kumulatif US $1,64 miliar (jumlah USD
obligasi yang diterbitkan (prinsipal) berdasarkan nilai tukar pada setiap
tanggal penerbitan). Pada tahun 2018, CGIF telah memberikan jaminan
terhadap 9 (sembilan) penerbitan obligasi, terbanyak sejak awal operasi
CGIF pada tahun 2012. Selama tahun 2019, CGIF aktif mengembangkan
infrastruktur kelembagaannya pada aspek peningkatan kapasitas
perlindungan risiko, dan pembentukan Infrastructure Investor Partnership
(IIP) untuk mengembangkan kolaborasi sektor publik dan swasta guna
memanfaatkan pembiayaan dari institutional investors negara maju untuk
penjaminan investasi infrastruktur di negara berkembang.

g. Peningkatan Peran Indonesia Sebagai Negara Donor
Sebagai negara yang termasuk dalam kategori pendapatan menengah
serta mempertimbangkan berbagai kapasitas yang dimiliki, Indonesia telah
menempatkan diri sebagai negara donor melalui beberapa organisasi internasional. Selama tahun 2015-2019, Indonesia telah menyalurkan dukungan
pembiayaan dan technical assistance antara lain:
•

International Development Association (IDA)
Setelah pernah menjadi salah satu beneficiary dari program IDA dan telah
lulus (graduate) dari program-program IDA pada tahun 1998, Indonesia
menetapkan diri sebagai negara donor dengan mengikuti program
replenishment, yaitu program penambahan invetasi yang dilakukan dalam
suatu periode tertentu. Sampai dengan tahun 2018, Indonesia telah
mengikuti program replenishment IDA 18.
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•

Asian Development Bank Institute (ADBI)
Indonesia menetapkan diri sebagai salah satu dari sedikit negara ADB yang
menjadi donor ADBI. Hingga tahun 2019, Indonesia telah memberikan
dukungan pembiayaan sebesar USD 1,1 juta kepada ADBI. Sebagai imbal
balik, ADBI telah memberikan dukungan pembiayaan dan pembangunan
kapasitas untuk beberapa agenda seminar internasional dan workshop
yang diselenggarakan oleh BKF, ADBI dan kerja sama antara keduanya.

•

Asian Development Fund (ADF)
Dengan perkembangan perekonomian yang terus meningkat dan predikat
sebagai negara berpenghasilan menengah, Indonesia menempatkan
diri sebegai negara donor ADF bersama dengan 34 negara anggota ADB
lainnya. Hingga tahun 2019, Indonesia telah mengikuti beberapa program
replenishment ADF, terakhir dalam replenishment 12.

•

South-South Facility (SSF)
Sebagai salah satu program yang berada dibawah kelompok Bank Dunia,
SSF memberikan dukungan pembiayaan, TA, dan knowledge sharing bagi
negara-negara anggota yang memerlukan. Sebagai satu dari sedikit anggota
yang menjadi donor SSF, Indonesia memberikan dukungan pembiayaan dan
knowledge sharing, khususnya dalam hal penanganan bencana mengingat
Indonesia dinilai sebagai negara yang cukup berhasil dalam penanganan
bencana.

h. Dukungan Indonesia untuk Prakarsa Global yang Baru
•

Pathways for Prosperity
Pada tahun 2017-2019, Kementerian Keuangan juga turut berkontribusi
aktif dalam sebuah inisiatif kemitraan global yang diluncurkan oleh Gates
Foundation, yaitu Pathways for Prosperity. Dalam kemitraan dimaksud,
Menteri Keuangan RI merupakan salah satu komisioner selain beberapa
prominent person dari berbagai negara dan kalangan, termasuk Melinda
Gates. Pathways for Prosperity berupaya merumuskan usulan kebijakan
dan kegiatan dalam rangka membantu negara-negara berkembang dan
miskin untuk dapat memperoleh manfaat lebih optimal dari perkembangan
teknologi.

•

Konsep Regional Islamic Supranational Entities (RISE)
Pada tahun 2015-2018, Kementerian Keuangan up. BKF sangat intens
berkoordinasi dengan IsDB untuk membentuk Mega Islamic Bank atau
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World Islamic Investment Bank (MIB/WIIB). Bank tersebut diharapkan
dapat menjadi lembaga keuangan syariah global yang dapat menyediakan
pembiayaan bagi pembangunan infrastruktur di negara-negara IsDB
dan anggota OKI lainnya. Namun demikian, dalam perkembangannya,
IsDB mengajukan proposal lembaga baru, yang disebut dengan RISE.
Pembahasan RISE antara IsDB dengan Indonesia masih berlangsung sampai
tahun-tahun mendatang.
i. Development Issues (Dukungan dan Koordinasi dengan Stakeholders)
Untuk isu pembangunan, BKF juga memperkuat koordinasi dengan para
stakeholders, baik pada tingkat nasional maupun internasional, antara lain:
•

Dukungan dalam implementasi program Partnership for Market Readiness
(PMR) pada Kementerian Koordinator Perekonomian dimana pada tahun
2019 telah dihasilkan rekomendasi berupa opsi instrumen pasar yang
dapat diterapkan di Indonesia, peta jalan dan langkah lanjutan yang dapat
diambil untuk menerapkan perdagangan karbon di Indonesia;

•

Dukungan dalam implementasi instrumen pendanaan dalam skema REDD+
pada program Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) di Kalimantan
Timur dan program BioCarbon Fund di Jambi;

•

Dukungan dalam implementasi program Joint Crediting Mechanism (JCM)
antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang yang dikoordinasikan
oleh Kementerian Koordinator Perekonomian;

•

Dalam forum OECD, pada tahun 2018, telah disepakati Joint Work Program
(JWP) tahun 2019-2021 oleh Menteri Keuangan RI bersama dengan
Sekretaris Jenderal OECD di sela pelaksanaan Sidang Tahunan IMF/World
Bank 2018 di Bali. JWP tersebut terdiri atas lima area prioritas kerja sama
dan dituangkan dalam 18 program. Dalam menindaklanjuti JWP tersebut,
selama tahun 2017-2019, telah dilaksanakan Green Growth Policy Review
yang memuat rekomendasi kebijakan dalam membantu Indonesia mencapai tujuan pertumbuhan hijau dan target ekonomi rendah karbon;

•

Kementerian Keuangan up. BKF juga berkontribusi dalam pertemuan
COMCEC sebagai lembaga yang berada dibawah OKI, khususnya isuisu sektor keuangan. COMCEC banyak membahas mengenai upaya
pengembangan keuangan shariah dan melakukan studi mengenai keuangan
syariah; dan
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•

Pada agenda yang lain, Pemerintah Indonesia (diwakili oleh Menteri Keuangan RI) dan Pemerintah Timor Leste (diwakili oleh Plt. Menteri Keuangan
Timor-Leste) telah menandatangani nota kesepahaman kerja sama lintas
batas (Cross Border Trade and Cooperation Technical Assistance) dalam
rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.
Kerja sama tersebut meliputi harmonisasi prosedur di perbatasan,
peningkatan konektivitas dan transportasi, pengembangan kapasitas,
sertifikasi kesehatan hewan, dan pemetaan aset pariwisata. ADB akan
menyediakan pendanaan hibah sebesar USD950 ribu untuk mendukung
implementasi nota kesepahaman dimaksud.

j. Penguatan Posisi Indonesia dalam Forum Internasional
•

Peningkatan Peran Perwakilan Pemerintah dalam Lembaga Keuangan
Internasional
Sebagai konsekuensi positif penyertaan modal di LKI, Indonesia memiliki
hak suara (voting right) dan hak penempatan perwakilan di LKI. Hak suara
menjadi nilai yang signifikan dalam suatu LKI, apalagi yang mempunyai
cakupan dan eksposur besar. Sepanjang tahun 2015-2019, BKF telah
memproses voting untuk venue ST WB, ADB dan IsDB, persetujuan untuk
kenaikan WB Capital increase dan remunerasi untuk presiden, wakil
presiden dan manajemen WB dan ADB. Pada sisi lain, hak penempatan
perwakilan di LKI diberikan kepada Indonesia melalui penempatan anggota
dewan direktur. Selama tahun 2015-2019, Indonesia menempatkan pejabat
Direktur Eksekutif pada Bank Dunia, ADB, IsDB dan AIIB, empat LKI utama
yang banyak mengatur kebijakan global dalam pengentasan kemiskinan
dan kesenjangan serta pemenuhan kebutuhan barang publik.
Selain itu, sebagai kantor gubernur LKI, BKF mendapat pelimpahan mandat
dari Menteri Keuangan untuk menerbitkan surat tidak berkeberatan (No
Objection Letter/NOL) berdasarkan permintaan dari LKI. NOL tersebut
berkaitan dengan proyek yang dibiayai melalui regional technical
assistance maupun untuk pelaksanaan TA. Selama tahun 2015-2019, sudah
ratusan NOL yang diterbitkan oleh BKF untuk WB, ADB, IsDB dan GCF.

•

Peran Aktif dan Kontribusi dalam Berbagai Forum Internasional, Termasuk
Forum G20
Indonesia merupakan satu-satunya negara anggota ASEAN yang menjadi
anggota Forum G20. Isu-isu yang dibahas dalam G20 sangat berpengaruh
dan relevan dengan perkembangan global terkini sekaligus sesuai dengan
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kepentingan nasional. Isu-isu dimaksud antara lain ekonomi global, risiko
dan pilihan kebijakan untuk mengatasinya, global imbalances, financial
stability, international financial architecture, infrastructure financing,
disaster risk management, aging population, tax for digital economy
dan keuangan inklusif. Selama tahun 2015-2019, Indonesia mengikuti
berbagai tema dan fokus bahasan yang menjadi prioritas negara-negara
yang menjadi presidensi G20.
k. Penyelenggaraan Pertemuan/Chairmanship
•

Sidang Tahunan ke-41 Dewan Gubernur Bank Pembangunan Islam (IsDB)
Sidang Tahunan Islamic Development Bank (IsDB) ke-41 diselenggarakan di
Jakarta pada 15-19 Mei 2016. Sidang ini dihadiri oleh 56 negara anggota
IsDB dengan lebih dari 2.700 partisipan. Sidang tahunan mengangkat
tema ‘Enhancing Growth and Poverty Alleviation through Infrastructure
Development and Financial Inclusion’. Selain sejalan dengan tantangan
yang dihadapi oleh negara-negara anggota IsDB, tema ini juga dinilai sejalan
dengan prioritas pembangunan Indonesia tahun 2015-2019. Pembahasan
terkait infrastruktur dalam sidang tahunan tersebut meliputi infrastruktur
fisik, seperti konstruksi, transportasi dan energi; maupun infrastruktur
sosial seperti pendidikan. Sementara itu, pembahasan terkait keuangan
inklusif antara lain mencakup berbagai inovasi yang dilakukan dalam
mewujudkan keuangan inklusif dan pembiayaan syariah.

•

Pertemuan ke-12 World Islamic Economic Forum (WIEF)
Pertemuan WIEF ke-12 diselenggarakan pada tanggal 2—4 Agustus 2016
di Jakarta. Pertemuan yang mengangkat tema “Decentralising Growth,
Empowering Future Business” ini dibuka secara resmi pada tanggal 2
Agustus 2016 oleh Presiden Republik Indonesia dan dihadiri oleh 4 kepala
pemerintah, menteri atau pejabat setingkat menteri yang mewakili/
mendampingi kepala pemerintahan dari masing-masing negara undangan,
Menteri Kabinet Kerja, Ketua Lembaga Negara, serta peserta dan tamu
undangan dari 55 negara. Forum ini dihadiri lebih dari 4.200 peserta.

•

Pertemuan ke-3 Islamic Development Member Countries Sovereign
Investment Forum (IDB SIF)
Pada tanggal 10 s.d. 12 April 2017, BKF telah berhasil menyelenggarakan
3rdIslamic Development Member Countries Sovereign Investment Forum
di Bali. IDB SIF merupakan acara tahunan yang diselenggarakan untuk
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mengeksplorasi berbagai peluang investasi di negara-negara anggota IDB.
Acara ini merupakan forum pertemuan bagi Sovereign Wealth Fund (SWF)
dari negara-negara anggota IDB, dimana sebagian SWF tersebut dikepalai
oleh pejabat setingkat menteri yang bertujuan untuk mengeksplorasi
berbagai peluang investasi. Selain itu, pertemuan ini diharapkan dapat
melahirkan kerja sama yang kuat dan investasi antar negara-negara
muslim. Bagi Indonesia, pertemuan tersebut merupakan kesempatan
untuk mempromosikan dan menawarkan peluang investasi atas sejumlah
proyek pembangunan strategis di Indonesia.
•

Sidang Tahunan Dewan Gubernur IMF dan Bank Dunia Tahun 2018
ST IMF-WBG 2018 diselenggarakan di Bali pada tanggal 7 - 14 Oktober
2018. Banyak pihak memberikan apresiasi atas kesuksesan penyelenggaran
pertemuan ini. Beberapa media internasional bahkan menyebutkan bahwa
AMs 2018 merupakan salah satu yang terbaik di dunia. Selain sebagai
pertemuan rutin yang dihadiri oleh para gubernur WB dan IMF dari 189
negara anggota, rangkaian AMs 2018 juga dihadiri oleh para kepala negara/
pemerintah dari beberapa negara terutama ASEAN. Pertemuan dihadiri
oleh lebih dari 36 ribu orang, terbesar sepanjang sejarah AMs.
Dalam AMs 2018, telah dihasilkan inisiatif baru yang meliputi peluncuran
Human Capital Index, sebuah indeks baru yang dikembangkan oleh Bank
Dunia untuk mengukur produktivitas dengan memperhitungkan kapasitas
pendidikan dan kesehatan; Prakarsa Bali Fintech untuk mengoptimalkan
peluang dari teknologi dan mereduksi hambatan yang timbul dari
ketimpangan akses keuangan; dan peluncuran Strategi Penanganan
Bencana (Skema Disaster Risk Financing and Insurance-DRFI) melalui
perlindungan terhadap aset negara, rumah tangga dan masyarakat,
pemulihan kehidupan sosial dan usaha masyarakat, khususnya UKM,
kolaborasi peran Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan swasta serta
pemberdayaan industri asuransi dalam negeri.
o

Human Capital Index
Dalam publikasi HCI pertama oleh Bank Dunia, Indonesia berada pada
peringkat ke-87 dari 157 negara. Skor HCI Indonesia sebesar 0,53
(dengan standar tertinggi global adalah 1) yang berarti seorang anak
yang lahir saat ini apabila mendapat akses pendidikan dan kesehatan
secara optimal, hanya akan menghasilkan 53 persen dari produktivitas
optimalnya. Jika dibandingkan dengan negara lower middle income
lainnya, posisi Indonesia masih relatif cukup baik. Namun, jika
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dibandingkan dengan rata-rata negara kawasan Eropa dan Asia Tengah,
perwakilan negara maju dengan skor HCI 0,71 maka nilai tersebut cukup
rendah. Bagi Pemerintah Indonesia, harapan untuk meningkatkan skor
HCI masih sangat terbuka. Untuk itu, BKF up. PKPPIM melakukan kajian
dengan fokus utama adalah sebagai berikut: 1) Bagaimana Indonesia
dapat meningkatkan skor HCI yang lebih tinggi dari 0,53 (rata-rata HCI
negara upper middle income country 0,58) dengan nilai pendapatan
(GDP) yang dimiliki Indonesia? 2) Dengan alokasi anggaran peningkatan
SDM (Pendidikan dan Kesehatan) di Indonesia yang sudah relatif cukup
tinggi (sekitar 35 persen dari APBN) apa yang perlu menjadi perhatian
pemerintah? Kajian tersebut telah dapat diselesaikan pada tahun
2019.
o

Bali Fintech Agenda
Prakarsa Bali FinTech terdiri dari 12 prinsip yang ditujukan untuk
mereduksi hambatan yang timbul dari ketimpangan atas akses
keuangan. Penyusunan Bali FinTech Agenda didasari oleh kebutuhan
pemerintah dan otoritas-otoritas terkait dalam rangka mendapatkan
manfaat yang optimal dari kemajuan FinTech dengan mendorong inovasi
namun tetap dapat menjaga kestabilan dan integrasi sistem keuangan
serta perlindungan konsumen. Dalam rangka menindaklanjuti prakarsa
tersebut, BKF c.q. PKPPIM mendukung Asosiasi Fintech Indonesia
menyelenggarakan seminar nasional untuk membedah 12 Prinsip Bali
Fintech. Seminar telah dilaksanakan pada tahun 2019 dan dihadiri
oleh para pengambil kebijakan, asosiasi fintech, industri keuangan,
lembaga penelitian dan akademisi.

o

Voyage to Indonesia
Voyage to Indonesia (VTI) sebagai rangkaian acara menuju rangkaian
Annual Meeting IMF dan WB 2018 yang merupakan hasil kolaborasi
antara Kementerian Keuangan dengan Bank Indonesia dengan
mengangkat tema Indonesia yang reform, resilience, progressive, dan
projob menuju pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Sepanjang tahun 2018, BKF telah menyelenggarakan berbagai seminar
dengan mengangkat berbagai tema sebagai bagian dari rangkaian
VTI. Tema-tema dimaksud antara lain global inequality, pengelolaan
urbanisasi, human capital investment, pemberdayaan perempuan,
dan pariwisata berkelanjutan.
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•

Pertemuan ASEAN Finance Ministers’ Investors Seminar (AFMIS)
Sebagai upaya untuk mempertahannkan kepercayaan investor guna
menjaga aliran investasi dan perdagangan, ASEAN secara rutin tahunan
menyelenggarakan ASEAN Finance Ministers’ Investors Seminar (AFMIS)
yang ditujukan sebagai sarana interaksi langsung antara para pengambil
kebijakan ekonomi dan keuangan di negara-negara ASEAN dengan para
investor regional dan global. Indonesia menjadi tuan rumah AFMIS ke-11
yang diselenggarakan pada 15 November 2016 di Jakarta, yang membahas
perkembangan dan prospek ekonomi di masing-masing negara anggota
ASEAN serta empat tema diskusi, yaitu infrastruktur, energi, komoditas,
dan pariwisata.

•

Penyelenggaraan Pertemuan WC-FSL
Pertemuan

ASEAN

Working

Committee

for

Financial

Services

Liberalization (WC-FSL) merupakan pertemuan yang diselenggarakan
dalam rangka membangun liberalisasi pasar jasa keuangan di Kawasan
ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah pertemuan ASEAN WC-FSL ke55 pada tahun 2017 dan WC-FSL ke-63 pada tahun 2019. Pertemuan
ASEAN WC-FSL ke-55 diselenggarakan pada tanggal 13–14 Agustus 2017,
bertempat di Medan membahas pembentukan cool map untuk memonitor
proses liberalisasi jasa keuangan di ASEAN; penyelenggaraan capacity
building nari negara ASEAN yang telah menerapkan negative list kepada
negara lainnya untuk memastikan kesamaan pemahaman; penggunaan
skema negative list dalam ketentuan mengenai akses pasar; dan definisi
Self Regulatory Organization; dan (v) penyertaan pasal Negotiation of
Specific Commitment. Pertemuan ASEAN WC-FSL ke-63 diselenggarakan
pada tanggal 23-24 Juni 2019, bertempat di Labuan Bajo membahas (i)
Ratifikasi Protokol ke-7 Jasa Keuangan AFAS; (ii) Monitoring Tool and
Framework for Financial Services Commitments and Implementation
Under The AFAS; (iii) Financial Services Liberalisation Under The AFAS;
(iv) Financial Services Obligations in ASEAN Agreements; (v) Progress of
ASEAN+ Free Trade Agreements (FTAs) ASEAN+1 FTA; (vi) ASEAN Financial
Services Obligations; dan (vii) ASEAN Economic Community (AEC) 2025.
l. Kajian Terkait Kebijakan Kerja Sama Internasional
BKF telah melaksanakan beberapa kajian terkait kebijakan kerja sama
internasional antara lain Analisis Besaran Kontribusi Indonesia Untuk IDA 18
Replenishment yang merumuskan beberapa rekomendasi jumlah kontribusi
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Indonesia berdasarkan metodologi dan pendekatan benchmarking analysis;
Kajian Analisis Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan di Wilayah
Perkotaan yang merekomendasikan kebijakan pemerintah terutama kebijakan
fiskal dan penganggaran yang terkait dengan urbanisasi dan pembangunan
wilayah, analisis ini disesuaikan dengan isu yang dibahas pada pertemuan
tahunan IMF-WBG; dan Kajian Kesenjangan Kebijakan Indonesia Terhadap
Standar Kebijakan OECD untuk untuk mengidentifikasi kesenjangan kebijakan
yang berlaku di Indonesia dengan dengan standar-standar kebijakan OECD
yang merupakan instrumen kunci apabila suatu negara ingin menjadi anggota
OECD, yaitu: (1) kebijakan tata kelola perusahaan dan BUMN; (2) kebijakan
perpajakan; (3) kebijakan liberalisasi pergerakan modal; (4) kebijakan
anti korupsi; (5) kebijakan lingkungan hidup; dan (6) kebijakan pengadaan
publik.

1.1.3.4 Evaluasi Kebijakan Sektor Keuangan
Dalam rangka mendukung agenda Nawacita Ketujuh yang bertujuan untuk
mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis
ekonomi domestik, salah satu sasaran strategis BKF adalah meningkatkan daya saing
sektor keuangan nasional yang ditopang oleh stabilitas sistem keuangan yang kuat dan
terjaga. Selama tahun 2015-2019, BKF telah melakukan perumusan dan penyusunan
kebijakan di sektor keuangan yang bertujuan untuk mendukung pendalaman pasar
keuangan dan pasar keuangan syariah, mendorong inklusi keuangan, meningkatkan
pemantauan sistem keuangan, serta menjaga stabilitas sistem keuangan. Pada tahun
2019, BKF melakukan kegiatan Prioritas Bidang yaitu Pengembangan Keuangan Syariah
Melalui Pemanfaatan Wakaf Tunai Untuk Mendukung Pembangunan Berkelanjutan.
Dukungan BKF untuk mencapai tujuan tersebut adalah dengan melakukan
penyusunan maupun penyempurnaan peraturan perundang-undangan di sektor
keuangan, terlibat aktif dalam berbagai forum/komite dalam rangka pengembangan
dan peningkatan inklusi industri keuangan, melakukan kajian dan diseminasi dalam
rangka edukasi dan peningkatan literasi sektor keuangan, serta pemantauan dan
analisis kondisi sistem keuangan. Seluruh kegiatan yang dilakukan BKF di sektor
keuangan diharapkan dapat mengantisipasi perkembangan perekonomian global
serta memperkuat perekonomian nasional.
1. Hasil Evaluasi Kinerja Sektor Jasa Keuangan
Di tengah ketidakpastian serta tingginya faktor risiko pada perekonomian
dan pasar keuangan global sepanjang periode 2015 – 2019, sektor keuangan
Indonesia terus bertumbuh dengan stabilitas yang terjaga serta tetap memberikan
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kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi. Perubahan arah kebijakan moneter
negara-negara maju, isu geopolitik, ketidakpastian proses Brexit, perselisihan
dagang AS – Tiongkok hingga perlambatan perekonomian global menjadi beberapa
sentimen utama yang mempengaruhi dinamika pasar keuangan Indonesia dalam
periode tersebut. Pasar keuangan Indonesia tetap mempertahankan daya tarik
yang tinggi bagi investor, baik global maupun domestik, serta menjadi tujuan bagi
korporasi untuk melakukan penghimpunan dana atau fundraising. Sementara itu,
industri jasa keuangan tetap tumbuh positif dengan stabilitas yang terjaga.
•

Pasar Saham
Fungsi pasar saham adalah sebagai sumber pendanaan alternatif
untuk mendorong aktivitas perekonomian berjalan dengan baik. Melalui
berbagai penawaran umum, baik penawaran perdana maupun penawaran
umum terbatas serta penawaran surat utang/sukuk, perusahaan yang
terdaftar melakukan penghimpunan dana pada pasar modal dengan tujuan
untuk investasi, modal kerja, restrukturisasi utang maupun tujuan lainnya
semakin bertambah. Seiring dengan upaya yang dilakukan oleh Otoritas Jasa
Keuangan untuk meningkatkan integritas pasar dan kepercayaan investor,
nilai penawaran umum di pasar saham terus meningkat dari Rp115 triliun
pada 2015 menjadi Rp167 triliun pada 2019. Kapitalisasi pasar saham juga
mengalami peningkatan dari Rp4.873 triliun atau 42,27 persen PDB pada 2015
menjadi Rp7.265 triliun atau 45,74 persen PDB pada akhir 2019.

•

Pasar SBN
Di pasar surat berharga negara (SBN), kepercayaan investor terhadap
fundamental perekonomian Indonesia yang kuat dan imbal hasil (yield) yang
menjanjikan berhasil secara konsisten menarik arus modal asing masuk ke
pasar SBN sepanjang 2015-2019. Dalam periode tersebut, total arus modal yang
masuk mencapai Rp603 triliun dengan rekor tertinggi foreign inflow terjadi
pada 2019 sebesar Rp171 triliun. Selain memberikan dukungan terhadap nilai
tukar rupiah, kuatnya arus masuk modal asing tentunya menambah likuiditas di
pasar keuangan domestik. Masuknya investor asing ke pasar SBN memberikan
sinyal bahwa investor menaruh kepercayaan terhadap kerangka kebijakan
moneter dan fiskal yang kredibel serta efektif dalam menjaga stabilitas
makroekonomi Indonesia dan ketahanan terhadap gejolak eksternal.

•

Industri Jasa Keuangan
Dari sisi industri jasa keuangan, perkembangan positif ditunjukkan
oleh pertumbuhan aset, baik perbankan maupun Institusi Keuangan Non Bank
(IKNB) yang stabil. Dengan pertumbuhan rata-rata 8,2 persen dalam periode

73

RENCANA STRATEGIS
BADAN KEBIJAKAN FISKAL 2020-2024

2015 hingga 2018, aset sektor keuangan Indonesia meningkat dari Rp8.140,11
triliun pada akhir 2015 menjadi Rp11.013,24 triliun pada Oktober 2019.
Perbankan masih secara konsisten mendominasi komposisi aset di sektor
keuangan dengan porsi aset mencapai 77,10 persen pada akhir 2019. Kondisi
ini menggambarkan bahwa industri perbankan masih menjadi pilar utama
stabilitas sistem keuangan Indonesia.
Dalam periode 2015-2019, kecukupan permodalan perbankan berada di
level yang kuat, ditunjukkan dengan rasio kecukupan modal (CAR) perbankan
yang terjaga dan meningkat dari 21,39 persen pada 2015 menjadi 23,54
persen pada akhir tahun 2019, lebih tinggi dari rata-rata CAR perbankan
di kawasan ASEAN yang berkisar 18 persen. Tingkat ketahanan permodalan
yang kuat menggambarkan perbankan Indonesia memiliki kemampuan untuk
mengantisipasi potensi peningkatan proﬁl risiko dan mendukung ekspansi
kredit sekaligus sebagai basis yang cukup kuat untuk tumbuh berkelanjutan
di masa mendatang. Kinerja intermediasi perbankan tumbuh positif di tengah
dinamika perekonomian dan pasar keuangan dengan risiko kredit yang te tap terjaga.
Sejalan dengan perkembangan industri perbankan, IKNB juga
menunjukkan kinerja yang terus membaik. Risk-Based Capital (RBC) industri
asuransi terjaga pada level yang tinggi yaitu dari 510 persen dan 266 persen
pada akhir 2016, masing-masing untuk asuransi jiwa dan asuransi umum,
menjadi 725,4 persen dan 329,3 persen pada akhir 2019. Angka tersebut jauh
di atas batas minimal sebesar 120 persen. Tingginya RBC industri asuransi
menggambarkan industri asuransi berada dalam kondisi baik dan sehat, baik
dari sisi permodalan maupun dari sisi solvabilitas.
Dari perusahaan pembiayaan, tercatat gearing ratio atau jumlah
pembiayaan dibandingkan modal perusahaan sebesar 3,02 kali pada akhir tahun
2016 dan turun menjadi 2,63 kali pada akhir 2019, jauh dari batas maksimum 10
kali. Kondisi ini menggambarkan masih terdapat ruang yang cukup besar untuk
pertumbuhan perusahaan pembiayaan. Risiko kredit perusahaan pembiayaan
juga terpantau turun dimana non performing ﬁnancing (NPF) turun dari 3,26
persen pada akhir 2016 menjadi 2,52 persen pada akhir tahun 2018. Dari
dana pensiun, rasio investasi terhadap aset meningkat dari 96,00 persen pada
akhir 2016 menjadi 96,95 persen pada akhir 2019 meskipun realisasi Return
on Investment (ROI) sedikit turun dari 7,12 persen pada tahun 2016 menjadi
7,06 persen pada 2019. Berbagai indikator tersebut menunjukkan bahwa IKNB
dalam kondisi stabil dan terus berekspansi.
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•

Financial Technology
Selain perbankan dan IKNB, industri jasa keungan Indonesia juga
diwarnai oleh perkembangan pesat financial technology atau fintech. Praktik
financial technology tersebut mencakup berbagai bisnis, antara lain peerto-peer lending, e-money dan e-wallet, financial comparison, financial
marketplace, remitansi, blockchain, merchant aggregator dan payment
gateway, serta credit scoring. Apabila dilihat dari nilai transaksinya, bisnis
financial technology diprediksi akan terus berkembang dalam beberapa tahun
ke depan. Total nilai transaksi financial technology Indonesia diperkirakan
mencapai USD22,78 miliar pada tahun 2018, meningkat dari USD12,05 miliar
pada tahun 2015. Nilai transaksi ini juga diprediksi akan terus tumbuh 15,5
persen per tahun hingga mencapai USD37,97 miliar di tahun 2022. Khusus
untuk industri peer-to-peer lending, dari 154 perusahaan fintech peer to
peer lending yang terdaftar di OJK hingga akhir November 2019, secara year
to date telah tersalurkan total akumulasi pinjaman senilai Rp74,54 triliun
kepada 17,2 juta debitur atau meningkat 228,9 persen year to date.
Di samping menjanjikan manfaat bagi perkembangan jasa keuangan di
masa depan, perkembangan teknologi keuangan juga berpotensi mendisrupsi
layanan jasa keuangan tradisional dan dapat menimbulkan risiko terhadap
stabilitas dan integritas sistem keuangan selain tentunya aspek perlindungan
terhadap pengguna jasa keuangan yang turut menjadi perhatian. Untuk
menyeimbangkan antara manfaat yang dijanjikan serta risiko yang dihadapi
dari penerapan teknologi keuangan, maka potensi dampak negatif akibat
inovasi teknologi keuangan perlu dimitigasi. Bali Fintech Agenda yang
diluncurkan oleh Bank Dunia dan IMF di Indonesia pada bulan Oktober
2018 memberikan panduan kerangka strategis bagi masing-masing negara
yang akan memulai diskusi serta melakukan pendekatan dalam menyusun
kebijakan atas penerapan teknologi keuangan. Selain itu, dalam rangka
mendukung perkembangan financial technology di Indonesia, pemerintah dan
otoritas terkait telah menerbitkan berbagai peraturan perundang-undangan
yang diantaranya mengatur perlakukan perpajakan transaksi e-commerce,
sertifikasi elektronik, inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan serta
pengaturan equity crowdfunding.

•

Keuangan Inklusif
Selain dari sisi pasar keuangan dan industri jasa keuangan, perkembangan
sektor keuangan Indonesia juga dapat dilihat dari perspektif keuangan
inklusif serta stabilitas sistem keuangan. Keuangan inklusif merupakan

75

RENCANA STRATEGIS
BADAN KEBIJAKAN FISKAL 2020-2024

komponen penting dalam proses inklusi sosial dan inklusi ekonomi yang
berperan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan stabilitas
sistem keuangan, mendukung program penanggulangan kemiskinan, serta
mengurangi kesenjangan antarindividu dan antardaerah. Sebagai perwujudan
komitmen Pemerintah dalam peningkatan keuangan inklusif, Pemerintah
telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 tentang Strategi
Nasional Keuangan Inklusif (SNKI).
SNKI merupakan strategi nasional yang disusun untuk mencapai target
keuangan inklusif yaitu persentase jumlah penduduk dewasa yang memiliki
akses layanan keuangan pada lembaga keuangan formal sebesar 75 persen
pada akhir tahun 2019. Strategi tersebut terdiri dari 5 pilar, yaitu edukasi
keuangan, hak properti masyarakat, fasilitas intermediasi dan saluran
distribusi keuangan, layanan keuangan pada sektor pemerintah, dan
perlindungan konsumen, serta 3 fondasi, yaitu kebijakan dan regulasi yang
kondusif, infrastruktur dan teknologi informasi keuangan yang mendukung,
dan organisasi dan mekanisme implementasi yang efektif.
Dalam pelaksanaannya, strategi kebijakan yang ditujukan untuk mencapai
tujuan keuangan inklusif antara lain melalui implementasi program tabungan
Basic Saving Account (BSA) serta penyaluran bantuan sosial secara nontunai
seperti Program Keluarga Harapan (PKH) secara nontunai, Bantuan Pangan
Nontunai (BPNT), dan Program Indonesia Pintar (PIP). Pemerintah juga terus
mendorong peningkatan akses Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)
terhadap pembiayaan dari lembaga keuangan formal seperti Kredit Usaha
Rakyat (KUR) yang disalurkan perbankan dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)
yang disalurkan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) melalui Lembaga Keuangan
Non Bank.
Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, pemerintah juga terus
memanfaatkan teknologi digital untuk peningkatan keuangan inklusif. Hal ini
dilakukan melalui berbagai program, seperti peningkatan jumlah rekening
uang elektronik berbasis server untuk keperluan transaksi pembayaran
dan e-commerce, peningkatan jumlah agen bank dan jumlah agen Laku
Pandai, harmonisasi program Layanan Keuangan Digital dan Laku Pandai,
pengembangan penjualan SBN ritel secara daring, peningkatan penerapan
elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah, dan peningkatan implementasi
elektronifikasi pembayaran jalan tol. Untuk mendukung pelaksanaan programprogram keuangan inklusif digital, pemerintah membangun infrastruktur
teknologi berupa jaringan internet yang disebut dengan “Palapa Ring”.
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•

Stabilitas Sistem Keuangan
Dari perspekstif stabilitas sistem keuangan, diundangkannya Undangundang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis
Sistem Keuangan (UU PPKSK) membawa paradigma baru pengelolaan stabilitas
sistem keuangan Indonesia. UU PPKSK memberikan mandat yang jelas bagi
Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga
Penjamin Simpanan untuk berkoordinasi dalam melakukan pemantauan
dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan, termasuk menyelenggarakan
pencegahan dan penanganan krisis sistem keuangan melalui Komite Stabilitas
Sistem Keuangan (KSSK). Penguatan mekanisme koordinasi antara empat
lembaga tersebut menekankan perubahan pendekatan yang mengacu pada
praktik standar internasional dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan
Indonesia, terutama dalam pengawasan perbankan khususnya bank-bank yang
ditetapkan sebagai bank sistemik.
Penilaian yang positif atas sistem keuangan Indonesia salah satunya di
tunjukkan dengan hasil, yang secara umum positif, dalam Financial System
Stability Assessment (FSSA) dimana Indonesia dinilai baik dalam melaksanakan
reformasi di sektor jasa keuangan. Penguatan pengawasan sektor keuangan
dan penguatan kerangka manajemen krisis untuk pencegahan dan penanganan
krisis sistem keuangan merupakan contoh sukses reformasi. Indonesia dianggap
telah secara aktif mempromosikan pendalaman pasar keuangan dan inklusi
keuangan.

2. Penyelesaian Peraturan Perundang-Undangan Dalam Rangka Dukungan
Pendalaman Pasar Keuangan dan Stabilitas Sistem Keuangan
Dalam jangka waktu lima tahun, BKF telah berhasil melakukan pencapaian
atas penetapan beberapa peraturan perundang-undangan di sektor keuangan
yang terdiri atas:
a. Penetapan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan
Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK) di tahun 2016. UU PPKSK
diharapkan dapat menjadi landasan hukum kepada empat lembaga yang
tergabung dalam Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) yang terdiri atas
Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga
Penjamin Simpanan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan Indonesia
agar berfungsi efektif dan efisien, serta mampu bertahan dari gejolak yang
bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri.
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b. Penerbitan dua PMK terkait perubahan besar santunan kepada korban
kecelakan yang diberikan oleh PT. Jasa Raharja dan pemberian manfaat baru.
Kedua PMK tersebut ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada tahun 2017
melalui PMK Nomor 15/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib
Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang
Umum di Darat, Sungai/Danau, Feri/Penyeberangan, Laut, dan Udara (PMK
Nomor 15/2017) dan ii) PMK Nomor 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan
dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.
c. Penetapan dua PMK sebagai tindak lanjut atas berpindahnya fungsi, tugas,
dan wewenang pengaturan serta pengawasan kegiatan jasa keuangan di
sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan
lembaga keuangan lainnya dari Menteri Keuangan dan Bapepam-LK kepada
OJK. Mengingat OJK telah menerbitkan Peraturan OJK terkait fungsi tersebut,
oleh karena itu dalam rangka memberikan kepastian hukum telah ditetapkan i)
PMK Nomor 23/PMK.010/2017 dan ii) PMK Nomor 197/PMK.01/2018 keduanya
tentang Pencabutan PMK/KMK yang Pengaturan Kewenangannya Beralih Dari
Kementerian Keuangan Kepada Otoritas Jasa Keuangan.
d. Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penghapusbukuan dan Penghapustagihan Aset yang Tersisa dari Program Restrukturisasi
Perbankan yang merupakan amanat Pasal 46 ayat (7) UU PPKSK. PP tersebut
mengatur mengenai salah satu kewenangan bagi Lembaga Penjamin Simpanan
(LPS) untuk menyelesaikan aset dan kewajiban yang dikelola oleh LPS apabila
Presiden memutuskan untuk mengakhiri Program Restrukturisasi Perbankan
(PRP).
e. Penetapan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 872/KMK.01/2018 tentang
Protokol Manajemen Krisis. PMK tersebut yang merupakan tindak lanjut
atas ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU PPKSK dimana setiap Anggota KSSK
melakukan pemantauan dan pemeliharaan stabilitas sistem keuangan sesuai
tugas dan wewenang setiap anggota untuk mencegah terjadinya krisis sistem
keuangan.
f. Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Kepemilikan
Asing pada Perusahaan Perasuransian merupakan tindak lanjut atas mandat
dari Pasal 7 UU Perasuransian. PP tersebut mengatur tentang nilai batas
kepemilikan asing sebesar 80% di perusahaan perasuransian. Namun demikian,
dalam rangka mendukung dan menjaga pertumbuhan dan perkembangan
industri perasuransian, serta memperhatikan kapasitas permodalan dalam
negeri, PP tersebut sedang dalam proses penyusunan untuk diubah agar
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perusahaan asuransi penerima grandfathering tidak diberikan batasan dalam
melakukan penambahan modal asing sepanjang kepemilikan asing hasil
penambahan modal tersebut tidak melebihi persentase grandfathering yang
telah ditetapkan oleh OJK.
g. Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 87 tahun 2019 tentang Perusahaan
Asuransi Berbentuk Usaha Bersama. PP disusun berdasarkan amanat Pasal 6
UU Perasuransian dan pembahasan telah diinisiasi sejak tahun 2016. PP Usaha
Bersama mengatur mengenai tata kelola perusahaan asuransi yang berbentuk
usaha bersama, tata cara perubahan bentuk badan hukum serta mengenai
tata cara pembubaran usaha bersama. Pengaturan tata kelola usaha bersama
antara lain mengenai anggaran dasar, keanggotaan, rapat umum anggota
(RUA); peserta RUA; dewan pengawas dan direksi.
3. Partisipasi Aktif Dalam Forum Nasional dan Internasional
Selain terlibat dalam penyusunan peraturan perundang-undangan di sektor
keuangan, dalam rangka mendorong pengembangan industri keuangan dan
keuangan inklusif serta untuk menjaga stabilitas sistem keuangan, BKF juga turut
terlibat secara aktif dalam berbagai forum/komite nasional dan internasional,
antara lain:
a. Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FKPPPK)
FK-PPPK merupakan forum antara Kementerian Keuangan, BI, dan OJK
dalam rangka akselerasi pengembangan dan pendalaman pasar keuangan
untuk mendukung kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan di Indonesia.
Pembentukan FK-PPPK ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman
pada tahun 2016. Dalam hal ini, BKF menjadi unit yang bertugas melakukan
harmonisasi kebijakan, baik kebijakan terkait regulasi sektor keuangan secara
umum maupun kebijakan perpajakan yang bertujuan untuk mendukung
pendalaman pasar keuangan. BKF bertindak selaku Koordinator Sekretariat
FK-PPPK untuk tahun pertama, yaitu pada periode 2017. Salah satu mandat
yang telah dilaksanakan oleh FK-PPPK adalah menyusun Strategi Nasional
Pengembangan dan Pendalaman Pasar Keuangan (SN-PPPK) dan telah
diluncurkan pada 9 Oktober 2018 lalu dalam rangkaian Annual Meeting
International Monetary Fund-World Bank di Bali. SN-PPPK merupakan single
policy framework yang komprehensif dan terukur yang diarahkan untuk
merealisasikan visi menciptakan pasar keuangan yang dalam, likuid, efisien,
inklusif, dan aman. FK-PPPK dan SN-PPPK merupakan suatu bentuk koordinasi
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dan acuan strategi yang dibutuhkan oleh seluruh pihak untuk mengatasi
permasalahan pasar keuangan Indonesia yang masih dangkal, khususnya dalam
mendorong literasi dan edukasi.
b. Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS)
KNKS merupakan sebuah komite yang dibentuk berdasarkan rekomendasi
Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (AKSI) yang kemudian
disetujui pembentukannya oleh Presiden dalam Sidang Kabinet pada bulan
Januari 2016 melalui Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2016 tentang
Komite Nasional Keuangan Syariah (Perpres 91/2016). Dalam Perpres
91/2016 tersebut, disebutkan bahwa KNKS dipimpin oleh Presiden dan Wakil
Presiden. Anggota Dewan Pengarah KNKS terdiri atas kepala kementerian
dan lembaga yang mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan terkait dengan
keuangan syariah termasuk Kementerian Keuangan. Dalam hal ini, tim
teknis dari Kementerian Keuangan diwakili oleh BKF dan Direktorat Jenderal
Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko. Dengan adanya Perpres ini diharapkan
koordinasi dan komunikasi di antara penentu kebijakan dalam pengembangan
industri keuangan syariah menjadi lebih optimal. KNKS merupakan suatu
forum koordinasi yang dibutuhkan untuk membangun sinergi dan kolaborasi
mengingat selama ini masing-masing pemangku kepentingan bekerja sendirisendiri dan belum berkoordinasi secara optimal. Untuk menjawab tantangan
dan sebagai peta jalan pengembangan ekonomi syariah di Indonesia, KNKS
telah meluncurkan Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia (MEKSI) 2019-2024
sebagai rujukan bersama dalam mengembangkan ekonomi syariah Indonesia.
c. Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK)
Badan Kebijakan Fiskal mengoordinasikan pelaksanaan fungsi kesekretariatan
KSSK sebelum Sekretariat KSSK yang permanen siap beroperasi. Pelaksanaan
fungsi kesekretariatan tersebut meliputi antara lain pelaksanaan rapat KSSK,
penyusunan tata kelola KSSK, pertukaran data dan informasi dalam rangka
penyusunan laporan pemantauan dan penilaian stabilitas sistem keuangan
secara periodik (mingguan dan bulanan), penyusunan strategi komunikasi
publik, dan program kerja sama peningkatan kapasitas pegawai. Sejak tahun
2015-2017, sebelum sekretariat KSSK resmi berpindah ke Sekretariat Jenderal,
Sekretariat KSSK telah menyelenggarakan beberapa simulasi krisis dengan
melibatkan seluruh Anggota KSSK.
Sebagai amanat UU PPKSK, pada tanggal 5 Juli 2017 telah ditetapkan
PMK Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KSSK melalui PMK Nomor 92/
PMK.01/2017 sehingga secara resmi pelaksanaan tugas Sekretariat KSSK telah
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berada di bawah Sekretariat Jenderal. Namun demikian, BKF tetap berperan
aktif sebagai narahubung dalam lingkungan Kementerian Keuangan dengan
KSSK.
d. Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI)
Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) dibentuk dalam rangka pelaksanaan
SNKI, dengan tugas melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan
SNKI, mengarahkan langkah-langkah dan kebijakan untuk penyelesaian
permasalahan dan hambatan pelaksanaan SNKI, serta melakukan monitoring
dan evaluasi pelaksanaan SNKI. Dalam pelaksanaan kerjanya, DNKI dibantu
oleh sebuah sekretariat, yang secara fungsional dilakukan oleh salah satu
unit kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, dan
tujuh kelompok kerja. BKF menjadi anggota pada Sekretariat, Kelompok Kerja
Edukasi Keuangan, Kelompok Kerja Fasilitas Intermediasi dan Saluran Distribusi
Keuangan, Kelompok Kerja Layanan Keuangan pada Sektor Pemerintah, dan
Kelompok Kerja Infrastruktur dan Teknologi Informasi. Selain itu, peran aktif
BKF dalam DNKI adalah keterlibatan Kepala BKF yang dipercaya untuk menjadi
Ketua Kelompok Kerja Kebijakan dan Regulasi.
e. Financial Stability Board (FSB)
Kementerian Keuangan menjadi anggota FSB bersama dengan Bank Indonesia.
FSB dibentuk untuk mengembangkan stabilitas sistem melalui peningkatan
koordinasi antar otoritas keuangan nasional dan lembaga pembuat standar
internasional dalam rangka penyusunan regulasi, pengawasan, serta kebijakan
sektor keuangan yang kokoh. BKF mendukung partisipasi Kementerian
Keuangan dalam forum FSB melalui penyiapan substansi point of intervention
dalam rapat-rapat FSB serta menginisiasi koordinasi dengan lembaga terkait
dalam kegiatan survei FSB untuk memonitor implementasi penerapan standar
yang dipromosikan FSB.
f. Global Partnership for Financial Inclusion (GPFI)
BKF turut serta terlibat aktif dalam forum Global Partnership for Financial
Inclusion (GPFI) yang merupakan platform terkait implementasi G20 Financial
Inclusion Action Plan (G20 FIAP). Tujuan GPFI yaitu menghasilkan analisis
dan rekomendasi kebijakan, memantau perkembangan keuangan inklusif
melalui indikator keuangan inklusif G20, mendukung pembahasan keuangan
inklusif dalam diskusi global, dan memfasilitasi koordinasi antara anggota
GPFI dan organisasi internasional dalam rangka mendukung peningkatan
keuangan inklusif global. Dalam forum ini, Indonesia dipilih menjadi co-chair
bersama dengan India dan Inggris dalam subgroup Regulation and Standard-
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Setting Bodies. Selama tahun 2017 sampai dengan 2019, BKF berpartisipasi
dalam serangkaian pertemuan GPFI dimana dalam Presidensi G20 Jepang
tahun 2019, GPFI bekerja sama dengan OECD telah menyusun G20 Fukuoka
Policy Priorities on Aging and Financial Inclusion. Selain itu, GPFI sedang
melakukan streamlining process yang akan terus dilanjutkan ke tahun 2020.
g. Association of Southeast Asia Nations (ASEAN)
BKF juga turut berpartisipasi dalam agenda internasional di kawasan ASEAN
terkait sektor keuangan antara lain ASEAN Finance and Central Bank Deputies
Working Group (AFCDM-WG) yang merupakan serangkaian pertemuan
level teknis membahas kerja sama ekonomi dan integrasi keuangan dan
moneter di ASEAN. Selain itu, BKF juga terlibat dalam Working Committee
on Financial Services Liberalization (WC-FSL) yang membahas mengenai isu
perkembangan ratiﬁkasi protokol jasa keuangan dengan AFAS dan beberapa
isu terkait Financial Services Obligation in ASEAN Trade in Services Agreement
(ATISA), Working Committee on Capital Market Development (WC-CMD) yang
membahas mengenai perkembangan peraturan pasar modal dan obligasi secara
umum di ASEAN, Working Committee on Financial Inclusion (WC-FINC) yang
merupakan forum dalam rangka meningkatkan keuangan inklusif di Negara
ASEAN, dan ASEAN+3 Bond Market Forum (ABMF) yang merupakan forum untuk
mempercepat standarisasi kegiatan pasar dan harmonisasi peraturan terkait
dengan transaksi lintas batas surat utang dan strategi digitalisasi perdagangan
serta supply chain pasar keuangan di kawasan ASEAN+3.
h. Financial Action Task Force (FATF)
Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) merupakan satuan
tugas untuk memerangi kejahatan pencucian uang di tingkat internasional
yang dibentuk negara-negara G7 bertujuan untuk menetapkan standar anti
pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta hal-hal lain yang mengancam
sistem keuangan internasional. Kementerian Keuangan mengusulkan untuk
bergabung dalam keanggotaan forum tersebut karena dinilai isu yang dibahas
dinilai strategis bagi Indonesia. Pada tahun 2018, perwakilan dari BKF mulai
menjadi bagian dari delegasi Kementerian Keuangan untuk berpartisipasi
dalam pertemuan FATF Plenary. BKF juga ikut berpartisiapsi dalam beberapa
kegiatan yang diselenggarakan oleh FATF yang menjadi wadah ﬁnancial
intelligence unit (FIU) dari berbagai negara dan berperan aktif dalam upaya
pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang (TPPU), tindak
pidana pendanaan terorisme (TPPT), dan pembiayaan proliferasi senjata
pemusnah massal.
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4. Penyelenggaraan Seminar terkait Sektor Keuangan
Selama tahun 2015-2019, BKF telah melaksanakan serangkaian seminar
dan sosialisasi untuk mendukung pengembangan industri keuangan. BKF secara
rutin telah menyelenggarakan seminar internasional Annual Islamic Finance
Conference (AIFC) yang bertujuan sebagai salah satu cara bagi Pemerintah
untuk mendukung pengembangan keuangan syariah di Indonesia. Selain itu AFIC
diharapkan dapat membantu para pelaku kepentingan, termasuk para pembuat
kebijakan, regulator, pelaku pasar dan investor potensial, serta lembaga keuangan
memperoleh pemahaman yang lebih baik atas isu dan strategi serta tantangan
dalam hal ekonomi dan keuangan syariah. AIFC pertama kali diselenggarakan pada
tahun 2016 dengan mengusung tema “Sukuk for Infrastructure Financing and
Financial Inclusion Strategy”. Terakhir AIFC ke-4 telah dilaksanakan pada tahun
2019 di Surabaya dengan tema “Blending Islamic Finance and Impact Investing
for SDGs”.
Dalam rangka peningkatan keuangan inklusif di Indonesia, BKF juga telah
menyelenggarakan seminar edukasi keuangan inklusif sejak tahun 2017. Seminar
dan edukasi keuangan inklusif merupakan agenda tahunan BKF sebagai salah satu
anggota DNKI dalam rangka mencapai target tingkat keuangan inklusif sebesar 75
persen pada tahun 2019. Seminar ini bertujuan untuk membagikan pengetahuan
dan informasi kepada berbagai kalangan masyarakat terkait pencapaian inklusi
keuangan di Indonesia. Seminar keuangan inklusif telah dilaksanakan selama
tahun 2017-2019 dengan lokasi yang berbeda setiap tahunnya. Pada tanggal
20 September 2017, Seminar dan Edukasi Keuangan Inklusif dengan tema
“Bantuan Sosial Nontunai untuk Peningkatan Keuangan Inklusif dan Pengentasan
Kemiskinan” pertama kali dilakukan di kota Medan, Sumatera Utara. Selanjutnya,
pada tahun 2018 telah dilaksanakan Seminar dan Edukasi Keuangan Inklusif
menyasar Gorontalo sebagai lokasi acara dengan tema “Keuangan Inklusif untuk
Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat”. Tahun 2019 menjadi tahun terakhir
pelaksanaan Seminar Keuangan Inklusi dan telah dilakukan seminar dilaksanakan
di kota Bandar Lampung dengan mengusung tema “Menuju Indonesia yang
Terakses Layanan Keuangan Formal”.
5. Pemantauan Sektor Keuangan
BKF juga melaksanakan fungsi pemantauan, analisis, dan pelaporan kondisi
sistem keuangan sebagai bentuk dukungan dalam menjaga stabilitas sistem
keuangan. Produk dari hasil pemantauan rutin yang dilaporkan antara lain berupa
market ﬂash, laporan ekonomi dan keuangan harian, serta laporan ekonomi dan

83

RENCANA STRATEGIS
BADAN KEBIJAKAN FISKAL 2020-2024

keuangan mingguan. Lebih lanjut, pelaksanan fungsi pemantauan juga dilakukan
dalam bentuk kajian dan penyusunan model ekonomi yang relevan dengan tujuan
pemantauan sistem keuangan. BKF mengembangkan model-model ekonometrika
yang secara langsung digunakan sebagai alat untuk melaksankan pemantauan
sistem keuangan. Melalui model-model tersebut, pemahaman mengenai
perkembangan stabilitas sistem keuangan secara umum dapat dipantau dan
dilaporkan kepada pimpinan Kementerian Keuangan.
Selain itu, BKF juga melaksanakan Protokol Manajemen Krisis Pelaksanaan
APBN yang merupakan bagian dari Protokol Manajemen Krisis Kementerian
Keuangan. Implementasi protokol manajemen krisis tersebut merupakan amanat
dari UU PPKSK. Sebagaimana diatur dalam Keputusan Kepala BKF Nomor 7/
KF/2019, Protokol Manajemen Krisis Pelaksanaan APBN merupakan pedoman bagi
BKF dalam melaksanakan langkah-langkah pemantauan terhadap perkembangan
kesehatan APBN sebagai bagian dari Protokol Manajemen Krisis Kementerian
Keuangan.
6. Kajian Sektor Keuangan
Dalam rangka mempersiapkan rekomendasi kebijakan serta memperdalam
pemahaman terkait isu-isu dalam sektor keuangan, BKF telah menyusun beberapa
studi dan kajian, yaitu Kajian Terkait Potensi Shifting Instrumen Investasi Sebagai
Dampak Perubahan Pajak Penghasilan (PPh) Bunga Obligasi (SBN), Kajian Skema
Pembiayaan dalam Rangka Penyediaan Perumahan Bagi ASN dan Prajurit TNI/
POLRI, Reviu Sistem Pensiun di Indonesia dan Reviu Tata Kelola Investasi Program
Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) yang diselenggarakan oleh BPJS
Ketenagakerjaan, Kajian Alternatif Sumber Pembiayaan Jangka Panjang melalui
Dana Pensiun, Studi Kasus LPS Indonesia untuk menghitung Premi Penjaminan
Simpanan Berbasis Risiko, Kajian Pendalaman Sektor Keuangan, Pengembangan
Model Pemantauan Perbankan Indonesia, Financial Development Policy Loan –
World Bank, serta Bunga Rampai PKSK 2019 yang mengambil tema “Terobosan
Sektor Jasa Keuangan di Era Digital” yang membahas beberapa isu penting yang
berkaitan dengan inovasi atau terobosan di sektor keuangan.

1.2 Potensi dan Permasalahan
Potensi dan permasalahan yang diperkirakan muncul seiring dengan pelaksanaan
tugas dan fungsi BKF tahun 2020-2024 dapat diidentifikasi secara lebih detil sebagai
berikut:
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Potensi
a. Konsumsi dalam negeri masih menjadi mesin utama pertumbuhan ekonomi.
b. Daya beli masyarakat tetap terjaganya dengan adanya kebijakan insentif
perpajakan dan kebijakan subsidi untuk rakyat miskin.
c. Pembangunan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah yang semakin baik
menjamin kelangsungan produksi dan distribusi antar wilayah.
d. Terjaganya inflasi pada level yang rendah menjamin tetap terjaganya permintaan
masyarakat.
e. Kebijakan hilirisasi sektor sumberdaya alam akan semakin memperkuat sektor
manufaktur.
f. Jumlah penduduk Indonesia yang didominasi oleh usia produktif diharapkan
dapat memberikan dampak positif bagi kemajuan industri tanah air terutama
meningkatkan industri kreatif.
g. Berbagai penyempurnaan peraturan, dan penerapan Online Single Submission (OSS)
akan semakin memudahkan investor masuk ke Indonesia sekaligus meningkatkan
peringkat kemudahan berusaha, yang pada gilirannya meningkatkan investasi.
h. Stabilnya situasi politik, hukum, sosial, pertahanan dan keamanan.
i.

Program-program perlindungan sosial terus diarahkan untuk menjadi lebih baik,
ditingkatkan, dan saling terintegrasi.

j. Pemerintah Indonesia u.p Kementerian Keuangan mempunyai potensi yang besar
untuk meningkatkan peran dan kepemimpinannya dalam forum bilateral, regional
maupun multilateral. Peningkatan exposure tersebut dapat dilakukan melalui
kenaikan penyertaan modal (investasi) pemerintah dalam berbagai lembaga
keuangan internasional (LKI), menugaskan pejabat/pegawai Kementerian
keuangan dalam beberapa posisi strategis di LKI maupun sebagai perwakilan
keuangan di negara mitra, mendorong lebih banyak orang Indonesia untuk berkarya
di organisasi internasional dan berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan
global melalui perannya sebagai negara donor dan program Indonesia Aid.
Keketuaan Indonesia pada beberapa kerja sama internasional seperti G20 dan
ASEAN juga akan menambah potensi untuk memasukan kepentingan Indonesia
dalam agenda pembahasan pertemuan-pertemuan yang akan dilaksanakan.
k. Pada penanganan isu perubahan iklim, Indonesia mempunyai knowledge dan
pengalaman yang sangat kaya untuk dijadikan referensi negara-negara lain
dalam menangani isu perubahan iklim. Beberapa knowledge tersebut antara
lain pengarusutamaan isu perubahan iklim melalui tagging anggaran Pemerintah
Pusat dan Daerah, peningkatan peran wanita dalam penanganan perubahan
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iklim, pengembangan pariwisata yang berkelanjutan, penerbitan sukuk hijau dan
pembentukan SDGs Indonesia One sebagai platform pembiayaan campuran yang
melibatkan berbagai stakeholders.
l. Sektor keuangan memiliki peran yang cukup penting dalam peningkatan
perekonomian nasional. Masih rendahnya masyarakat dalam mengakses pasar
keuangan menjadi peluang untuk lebih mendorong pemanfaatan instrumen oleh
masyarakat secara luas. Selain itu, meningkatnya penggunaan teknologi digital
pada sektor keuangan yang ditandai oleh tumbuhnya penggunaan uang elektronik
membuka peluang dan tantangan bagi industri sektor keuangan.
m. Pertumbuhan industri keuangan syariah dalam beberapa tahun terakhir
menujukkan tren positif hal tersebut ditandai dengan tumbuhnya aset keuangan
syariah. Pada tahun 2018 aset keuangan syariah tercatat sebesar Rp1.287,65
triliun, tumbuh 13,97 persen (yoy) dari tahun sebelumnya.
n. Transformasi kelembagaan yang dilakukan pada akhir tahun 2019 akan menambah
potensi ketersediaan dan dukungan sumber daya manusia selaku analis kebijakan
yang akan mewujudkan peran BKF sebagai unit perumus kebijakan.
Permasalahan
a. Ketidakpastian global sejalan dengan belum selesainya perang dagang antara AS
dan Tiongkok, isu geopolitik, dan harga komoditas dunia.
b. Penanganan dan penyebaran COVID-19 yang masih terus berlangsung dikhawatirkan akan mengganggu aktivitas ekonomi.
c. Peningkatan berbagai belanja prioritas juga belum sepenuhnya diikuti peningkatan
kualitas output/outcome.
d. Kerja sama multilateral masih menghadapi tantangan dalam beberapa tahun tahun
ke depan mengingat masih maraknya paham proteksionisme, kebijakan inward
looking dan kurangnya transparansi negara-negara maju dalam menerapkan
kebijakannya. Pemerintah Indonesia u.p Kementerian Keuangan harus menerapkan
langkah-langkah antisipatif dan memperkuat mekanisme surveillance untuk
menghadapi permasalahan-permasalahan dimaksud.
e. Kebijakan dalam mengatasi perubahan iklim melalui aksi mitigasi dan adaptasi
masih akan menghadapi tantangan dalam beberapa tahun ke depan, baik pada
tataran global maupun domestik. Pada tataran global, mundurnya Amerika
Serikat dari Perjanjian Paris perlu menjadi perhatian yang serius mengingat hal
ini dapat memicu menurunnya komitmen negara-negara maju atas penanganan
perubahan iklim. Selain itu, potensi penolakan negara-negara Eropa atas produkproduk olahan minyak sawit Indonesia juga perlu mendapatkan penyelesaian.
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Dari sisi domestik, pengarusutamaan perubahan iklim melalui mekanisme tagging
anggaran Pemerintah Pusat dan Daerah masih perlu diperkuat.
f. Akses masyarakat terhadap layanan sektor keuangan masih rendah yang disebabkan
oleh masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pemanfaatan layanan
keuangan. Di samping itu perlunya perluasan ketersediaan layanan keuangan
masyarakat khusus di pedesaan.
g. Sinergi internal maupun eksternal BKF dalam proses perumusan kebijakan masih
perlu ditingkatkan untuk menghasilkan kebijakan fiskal yang berkualitas.
h. Kualitas sumber daya manusia yang masih terbatas.
i.

Keterbatasan penguasaan dan penerapan teknologi.
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BAB II
VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN
STRATEGIS BADAN KEBIJAKAN FISKAL

2.1 Visi Badan Kebijakan Fiskal
Visi Badan Kebijakan Fiskal Tahun 2020-2024 adalah
“Menjadi Perumus Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan
yang Kredibel dalam rangka Mendukung Visi Kementerian
Keuangan Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk
Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif,
Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan”.

2.2 Misi Badan Kebijakan Fiskal
Badan Kebijakan Fiskal mendukung Misi Kementerian
Keuangan nomor 1 yaitu menerapkan kebijakan fiskal
yang responsif dan berkelanjutan dan nomor 5 yaitu
mengembangkan proses bisnis inti berbasis digital dan
pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai
kemajuan teknologi. Misi Badan Kebijakan Fiskal dalam
rangka mewujudkan Visi BKF dan mendukung Misi
Kementerian Keuangan adalah:
1. Merumuskan kebijakan ekonomi makro dan fiskal
yang antisipasif, responsif, dan berkelanjutan untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan
yang inklusif dan berdaya saing;
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2. Merumuskan kebijakan pendapatan negara yang optimal dalam rangka
peningkatan daya saing iklim usaha dan meningkatkan kesejahteraan
umum;
3. Merumuskan kebijakan dan mengelola kerja sama ekonomi dan keuangan
internasional yang bermanfaat dalam mendukung kebijakan fiskal dan
peningkatan daya saing dalam negeri;
4. Merumuskan kebijakan yang mendorong pendalaman pasar keuangan yang
inklusif dan sistem keuangan yang stabil; dan
5. Membangun organisasi BKF yang adaptif dan berkinerja tinggi dengan
didukung SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi serta
infrastruktur dan anggaran yang suportif.

2.3 Tujuan Badan Kebijakan Fiskal
Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi BKF, ditetapkan 5 (lima) Tujuan BKF
Tahun 2020-2024 yaitu:
1. Perumusan kebijakan ekonomi makro dan fiskal yang antisipasif, responsif dan
berkelanjutan;
2. Perumusan kebijakan pendapatan negara yang optimal;
3. Perumusan kebijakan dan pengelolaan kerja sama ekonomi dan keuangan
internasional yang bermanfaat;
4. Perumusan kebijakan yang mendorong pendalaman pasar keuangan yang inklusif
dan stabil; dan
5. Organisasi BKF yang adaptif dan berkinerja tinggi dengan didukung SDM yang
berintegritas dan berkompetensi tinggi serta infrastruktur dan anggaran yang
suportif.
Adapun tujuan BKF nomor 1 sampai dengan 4 mendukung tujuan Kementerian
Keuangan nomor 1, yaitu Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan, sedangkan
tujuan BKF nomor 5 mendukung tujuan Kementerian Keuangan nomor 5, yaitu Birokrasi
yang agile, efektif dan efisien.

2.4 Sasaran Strategis Badan Kebijakan Fiskal
Dalam rangka mendukung pencapaian tujuan BKF, telah ditetapkan 6 (enam)
sasaran strategis beserta indikatornya yang merupakan kondisi yang ingin dicapai
oleh Unit BKF selama tahun 2020-2024 yaitu:
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1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan perumusan kebijakan ekonomi
makro dan fiskal yang antisipatif, responsif dan berkelanjutan adalah kebijakan
fiskal dan sektor keuangan, serta kerja sama ekonomi dan keuangan internasional
yang berdaya saing.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan kebijakan pendapatan negara
yang optimal adalah formulasi kebijakan fiskal yang berkualitas.
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan perumusan kebijakan dan
pengelolaan kerja sama ekonomi dan keuangan internasional yang bermanfaat
adalah penguatan diplomasi kerja sama internasional yang inovatif dan
kredibel.
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan perumusan kebijakan
yang mendorong pendalaman pasar keuangan yang inklusif dan stabil adalah
rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang adaptif, berkelanjutan
dan inovatif.
5. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan organisasi BKF yang adaptif dan
berkinerja tinggi dengan didukung SDM yang berintegritas dan berkompetensi
tinggi serta infrastruktur dan anggaran yang suportif adalah:
a. Organisasi dan SDM yang optimal; dan
b. Sistem informasi yang andal.
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BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI,
KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA
KELEMBAGAAN BADAN KEBIJAKAN FISKAL

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional serta
Strategi Kementerian Keuangan
3.1.1 Dukungan Badan Kebijakan Fiskal
dalam RPJMN
RPJMN 2020-2024 merupakan tahapan terakhir dari
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN)
2005-2025 sehingga perannya menjadi sangat penting.
Sesuai dengan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan
jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan
masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan
makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai
bidang dengan menekankan terbangunnya struktur
perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan
kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh
sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya
saing.
Dalam RPJMN 2020-2024, selain telah menetapkan
visi dan misi, Presiden memberikan 5 (lima) arahan utama
yang digunakan sebagai strategi dalam melaksanakan
sembilan misi Presiden yang dikenal sebagai Nawacita
Kedua, serta dalam rangka mencapai sasaran Visi
Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup: (1)
Pembangunan Sumber Daya Manusia; (2) Pembangunan
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Infrastruktur; (3) Penyederhanaan Regulasi; (4) Penyederhanaan Birokrasi; dan (5)
Transformasi Ekonomi. Visi, misi, dan kelima arahan Presiden dimaksud diterjemahkan
ke dalam 7 (tujuh) Agenda Pembangunan sebagai berikut:
1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan
Berkeadilan;
2. Mengembangkan
Pemerataan;

Wilayah

untuk

Mengurangi

Kesenjangan

dan

Menjamin

3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing;
4. Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan;
5. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan
Pelayanan Dasar;
6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan
Iklim; dan
7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik.
Dari 7 (tujuh) Agenda Pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMN
Tahun 2020-2024, masing-masing agenda dijabarkan kedalam beberapa sasaran
yang dicapai melalui beberapa strategi. Badan Kebijakan Fiskal mendukung 5 (lima)
Agenda Pembangunan dari 7 (tujuh) Agenda Pembangunan dimaksud yaitu Agenda
Pembangunan 1, 3, 5, 6, dan 7 melalui beberapa strategi yang akan dilaksanakan,
dalam rangka mencapai sasaran pada masing-masing agenda. Secara lebih detail,
dukungan BKF pada 5 (lima) Agenda Pembangunan adalah sebagai berikut.
Agenda Pembangunan 1: Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan
yang Berkualitas dan Berkeadilan
Dalam Agenda Pembangunan 1 (satu) RPJMN tahun 2020-2024, Badan Kebijakan
Fiskal diamanatkan dapat berkontribusi dalam mendukung arah kebijakan pembangunan
nasional yaitu 1) pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan
Energi Baru Terbarukan (EBT); 2) penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan
menengah (UMKM) dan koperasi; 3) peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan
investasi di sektor riil, dan industrialisasi; 4) peningkatan ekspor bernilai tambah
tinggi dan penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN); dan 5) penguatan
pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi.
Arah kebijakan tersebut dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:
1. Arah Kebijakan pemenuhan kebutuhan energi dengan mengutamakan peningkatan
Energi Baru Terbarukan (EBT) dilaksanakan melalui strategi pengembangan
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potensi energi terbarukan didukung dengan pemberian insentif fiskal terhadap
industri energi baru terbarukan.
2. Arah kebijakan penguatan kewirausahaan, usaha mikro, kecil dan menengah
(UMKM) dan koperasi dilaksanakan dengan strategi:
a. Meningkatkan kapasitas usaha dan akses pembiayaan bagi wirausaha, melalui
penyediaan insentif fiskal yang berorientasi ekspor dan penyediaan skema
pembiayaan bagi wirausaha dan UMKM, termasuk modal awal usaha, serta
pendampingan mengakses kredit/pembiayaan.
b. Meningkatkan penciptaan peluang usaha dan start-up, melalui penyediaan
insentif fiskal.
c. Pengembangan kewirausahaan, UMKM, dan koperasi, melalui pengembangan
KEK, Kawasan Industri, kawasan pariwisata, Kawasan Perdesaan Prioritas
Nasional (KPPN), serta peningkatan aktivitas ekonomi produktif di wilayah
Tertinggal Terdepan Terluar (3T).
3. Arah kebijakan peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di sektor
riil, dan industrialisasi dilaksanakan dengan strategi memperbaiki iklim usaha
dan meningkatkan investasi, melalui fasilitasi kemudahan usaha dan investasi,
antara lain pemberian fasilitasi kepabeanan dan perpajakan, penyusunan
peraturan untuk meningkatkan iklim usaha dan investasi melalui Omnibus Law
perpajakan yang akan mengatur tentang PPh, PPN, pajak dan retribusi daerah,
serta ketentuan umum perpajakan, perbaikan peringkat kemudahan berusaha,
dan penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
4. Arah kebijakan peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat
Komponen Dalam Negeri (TKDN) dilaksanakan dengan strategi meningkatkan
efektivitas Preferential Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/
Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan diplomasi
ekonomi.
5. Arah kebijakan penguatan pilar pertumbuhan dan daya saing ekonomi, dilaksanakan
dengan strategi:
a. Reformasi fiskal, melalui 1) mendukung daya saing dengan target yang lebih
realistis dan optimal, disertai dukungan terhadap perekonomian dan dunia
usaha melalui insentif fiskal; 2) upaya intensifikasi dan ekstensifikasi baik obyek
dan subyek pajak maupun perluasan barang kena cukai; 3) penyederhanaan
struktur tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT); dan 4) peningkatan tarif CHT.
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Implementasi arah kebijakan dimaksud, akan dilaksanakan oleh:
1. Pusat Kebijakan Pendapatan Negara;
2. Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Pusat Kebijakan Ekonomi Makro;
Agenda Pembangunan 3: Meningkatkan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing
Dalam Agenda Pembangunan 3 (tiga) RPJMN tahun 2020-2024, Badan Kebijakan
Fiskal diamanatkan dapat berkontribusi dalam mendukung arah kebijakan
pembangunan nasional yaitu 1) Memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial; 2)
Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; dan 3)
Meningkatkan produktivitas dan daya saing.
Arah kebijakan tersebut dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:
1. Arah kebijakan memperkuat pelaksanaan perlindungan sosial, dilaksanakan dengan
strategi penguatan pelaksanaan jaminan sosial, melalui pengembangan program
SJSN yang komprehensif dan terintegrasi, termasuk pengembangan Jaminan
Pekerjaan (Unemployment Benefit), Perawatan Jangka Panjang (Long Term Care)
berbasis kontribusi, dan Program Rehabilitasi Kerja (Return to Work).
2. Arah kebijakan meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan
semesta, dilaksanakan dengan strategi:
a. Peningkatan cukai hasil tembakau secara bertahap dengan mitigasi dampak
bagi petani tembakau dan pekerja industri hasil tembakau, perluasan
pengenaan cukai pada produk pangan yang berisiko tinggi terhadap kesehatan
dan pengaturan produk makanan dengan kandungan gula, garam dan lemak.
b. Penguatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan, melalui
Penguatan tata kelola, pembiayaan, penelitian dan pengembangan kesehatan,
peningkatan pemanfaatan anggaran untuk penguatan promotif dan preventif
berbasis bukti, pengembangan sumber pembiayaan baru seperti penerapan
earmark cukai dan pajak.
3. Arah kebijakan meningkatkan produktivitas dan daya saing, dilaksanakan dengan
strategi:
a. Pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis kerja sama industri, melalui
peningkatan peran dan kerja sama industri/swasta dalam pendidikan dan
pelatihan vokasi, meliputi pengembangan sistem insentif/regulasi untuk
mendorong peran industri/swasta dalam pendidikan dan pelatihan vokasi;
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peningkatan peran daerah dalam koordinasi intensif dengan industri/swasta
untuk pengembangan pendidikan dan pelatihan vokasi di wilayahnya.
b. Penguatan pendidikan tinggi berkualitas, melalui Pengembangan kerja sama
perguruan tinggi dengan industri dan pemerintah dengan menyediakan insentif
bagi perguruan tinggi dan industri yang mengembangkan kerja sama litbang
strategis dan memfasilitasi mobilitas peneliti antar perguruan tinggi dengan
pihak industri.
c. Peningkatan kapabilitas Iptek dan penciptaan inovasi, melalui pemberian
insentif fiskal untuk penelitian dan pengembangan iptek-inovasi.
Implementasi arah kebijakan dimaksud, akan dilaksanakan oleh:
1. Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
2. Pusat Kebijakan Pendapatan Negara; dan
3. Pusat Kebijakan Sektor Keuangan.
Agenda Pembangunan 5: Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan
Ekonomi dan Pelayanan Dasar
Dalam Agenda Pembangunan 5 (lima) RPJMN tahun 2020-2024, Badan
Kebijakan Fiskal diamanatkan dapat berkontribusi dalam mendukung arah kebijakan
pembangunan nasional yaitu 1) Energi dan ketenagalistrikan dan 2) transformasi
digital. Arah kebijakan tersebut dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:
1. Arah kebijakan Energi dan Ketenagalistrikan, dilaksanakan dengan strategi
pengembangan kebijakan pendanaan dan pembiayaan dalam rangka pemenuhan
akses, pasokan energi, dan tenaga listrik merata, andal, efisien, dan
berkelanjutan.
2. Arah kebijakan Transformasi Digital, dilaksanakan dengan strategi perluasan
layanan bantuan sosial nontunai, konten digital pendidikan, konten digital
informasi publik, layanan digital kesehatan serta informasi pertanian, melalui
pemberian insentif start-up yang fokus pada layanan sosial, pendidikan, kesehatan,
informasi publik serta informasi pertanian.
Implementasi arah kebijakan dimaksud, akan dilaksanakan oleh:
1. Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan
2. Pusat Kebijakan Pendapatan Negara.
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Agenda Pembangunan 6: Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan
Bencana, dan Perubahan Iklim
Dalam Agenda Pembangunan 6 (enam) RPJMN tahun 2020-2024, Badan
Kebijakan Fiskal diamanatkan dapat berkontribusi dalam mendukung arah kebijakan
pembangunan nasional yaitu peningkatan ketahanan bencana dan iklim. Arah
kebijakan tersebut dilaksanakan dengan strategi peningkatan pengembangan dan
inovasi skema alternatif pembiayaan penanggulangan bencana.
Implementasi arah kebijakan dimaksud, akan dilaksanakan oleh:
1. Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral;
2. Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral; dan
3. Pusat Kebijakan Pendapatan Negara.
Agenda Pembangunan 7: Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi
Pelayanan Publik
Dalam Agenda Pembangunan 7 (tujuh) RPJMN tahun 2020-2024, Badan
Kebijakan Fiskal diamanatkan dapat berkontribusi dalam mendukung arah kebijakan
pembangunan nasional yaitu optimalisasi kebijakan luar negeri. Arah kebijakan
optimalisasi kebijakan luar negeri, dilaksanakan dengan strategi:
1. Memperkuat kerja sama pembangunan internasional, melalui Penguatan KSST
untuk mendukung perdagangan dan investasi.
2. Peningkatan peran Indonesia di tingkat regional dan global, melalui peningkatan
inisiasi/posisi Indonesia yang diterima di tingkat regional dan global.
Implementasi arah kebijakan dimaksud, akan dilaksanakan oleh:
1. Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral; dan
2. Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral.

3.1.2 Dukungan Badan Kebijakan Fiskal dalam Renstra Kementerian
Keuangan
Sejalan dengan RPJMN 2020-2024, Rencana Strategis Kementerian Keuangan
Tahun 2020-2024 turut mendukung dan mewujudkan sasaran pembangunan jangka
menengah 2020-2024 melalui Visi dan Misi Kementerian Keuangan yaitu menjadi
Pengelola Keuangan Negara Untuk Mewujudkan Perekonomian Indonesia yang
Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan untuk mendukung Visi dan Misi Presiden
dan Wakil Presiden: “Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian
Berlandaskan Gotong Royong”.
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Dalam Renstra Kemenkeu Tahun 2020-2024, selain mendukung Visi dan Misi
Presiden dan Wakil Presiden, Kementerian Keuangan juga turut melaksanakan misi
Presiden dan Wakil Presiden nomor 2 (dua) struktur ekonomi yang produktif, mandiri,
dan berdaya saing dan nomor 3 (tiga) pembangunan yang merata dan berkeadilan,
dengan upaya (1) Menerapkan kebijakan fiskal yang responsif dan berkelanjutan;
(2) Mencapai tingkat pendapatan negara yang tinggi melalui pelayanan prima serta
pengawasan dan penegakan hukum yang efektif; (3) Memastikan belanja negara yang
berkeadilan, efektif, efisien, dan produktif; (4) Mengelola neraca keuangan pusat
yang inovatif dengan risiko minimum; dan (5) Mengembangkan proses bisnis inti
berbasis digital dan pengelolaan Sumber Daya Manusia yang adaptif sesuai kemajuan
teknologi. Visi dan Misi Kementerian Keuangan yang turut serta mendukung dan
mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dimaksud diterjemahkan ke
dalam 5 (lima) Tujuan Kementerian Keuangan sebagai berikut:
1. Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan;
2. Penerimaan Negara yang Optimal;
3. Pengelolaan Belanja Negara yang Berkualitas;
4. Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan yang Akuntabel
dan Produktif dengan Risiko yang Terkendali; dan
5. Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien.
Dari 5 (lima) Tujuan atau dapat dipersamakan sebagai Arah Kebijakan yang telah
ditetapkan dalam Renstra Kementerian Keuangan Tahun 2020-2024, masing-masing
arah kebijakan dijabarkan ke dalam beberapa sasaran strategis yang dicapai melalui
beberapa strategi. Badan Kebijakan Fiskal mendukung Arah Kebijakan 1 (satu) sebagai
koordinator utama yaitu Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan. Badan
Kebijakan Fiskal turut serta juga menjadi penyedia data dalam 3 Arah Kebijakan
lainnya yaitu Arah Kebijakan 2, 4 dan 5 terkait Indikator Sasaran Strategis dalam
rangka mencapai sasaran strategis di masing-masing tujuan. Secara lebih detail,
dukungan Badan Kebijakan Fiskal pada 4 (empat) Arah Kebijakan tersebut adalah
sebagai berikut.
Arah Kebijakan 1
Pengelolaan Fiskal yang Sehat dan Berkelanjutan
Dalam Arah Kebijakan 1 (satu) Renstra Kementerian Keuangan tahun 20202024, Badan Kebijakan Fiskal berkontribusi dengan mendukung sasaran strategis
yaitu Kebijakan Fiskal yang Ekspansif Konsolidatif. Indikator dalam sasaran strategis
tersebut yaitu a) Rasio Defisit terhadap PDB (BKF sebagai penyedia data) dan b)
Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan sektor keuangan.
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Sasaran strategis tersebut dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:
1. Strategi pengelolaan fiskal terkait penanganan pandemi COVID-19 dilaksanakan
dengan strategi:
a. Penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang fiskal dan sektor
keuangan khususnya kebijakan relaksasi dan refocusing belanja untuk
percepatan penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi nasional dampak
COVID-19;
b. Pemberian insentif fiskal dan prosedural guna memulihkan kinerja
perekonomian yang terdampak COVID-19; dan
c. Penyusunan kebijakan APBN dengan defisit yang terkendali dan kesinambungan
fiskal dapat terjaga, dengan tetap memberikan ruang untuk pemulihan
perekonomian.
2. Strategi Pengelolaan Fiskal New Normal dilaksanakan dengan strategi:
a. Penyempurnaan dan perbaikan peraturan perundang-undangan di bidang
fiskal dan sektor keuangan;
b. Perumusan Strategi Kebijakan Makro Fiskal untuk APBN yang Sehat dan
Berkelanjutan;
c. Penyusunan kebijakan pengembangan instrumen-instrumen fiskal yang efektif
untuk mendukung sustainable environment;
d. Peningkatan produktivitas dan daya saing nasional, serta penguatan neraca
transaksi berjalan dan pendalaman pasar keuangan untuk memperkuat
fundamental ekonomi jangka menengah;
e. Perumusan kebijakan penerimaan negara yang mendorong investasi dan daya
saing;
f. Pemberian insentif fiskal perpajakan untuk peningkatan investasi dan ekspor
serta pengembangan sektor tertentu;
g. Penguatan kerja sama pembiayaan perubahan iklim dan ekonomi serta
keuangan internasional untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang kuat,
seimbang, berkelanjutan, dan inklusif; serta
h. Penguatan kebijakan sektor keuangan serta peningkatan literasi dan inklusi
keuangan untuk memperkuat sistem keuangan.
Implementasi sasaran strategis dimaksud, akan dilaksanakan oleh:
1. Pusat Kebijakan Pendapatan Negara;
2. Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
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3. Pusat Kebijakan Ekonomi Makro;
4. Pusat Kebijakan Sektor Keuangan;
5. Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral; dan
6. Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral.
Arah Kebijakan 2
Penerimaan Negara yang Optimal
Dalam Arah Kebijakan 2 (dua) Renstra Kementerian Keuangan tahun 2020-2024
dengan sasaran strategis penerimaan negara dari sektor pajak, kepabeanan dan cukai,
serta PNBP yang optimal, Badan Kebijakan Fiskal diamanatkan dapat berkontribusi
menjadi penyedia data terkait indikator Rasio Penerimaan Perpajakan Terhadap PDB.
Implementasi penyedia data atas indikator pada sasaran strategis dimaksud, akan
dilaksanakan oleh PKAPBN.
Arah Kebijakan 4
Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Pembiayaan yang Akuntabel
dan Produktif dengan Risiko yang Terkendali
Dalam Arah Kebijakan 4 (empat) Renstra Kementerian Keuangan tahun 20202024 dengan sasaran strategis pengelolaan pembiayaan yang optimal dan risiko
keuangan yang terkendali, Badan Kebijakan Fiskal diamanatkan dapat berkontribusi
menjadi penyedia data dalam indikator Rasio Utang terhadap PDB. Implementasi
penyedia data atas indikator pada sasaran strategis dimaksud, akan dilaksanakan
oleh PKAPBN.
Arah Kebijakan 5
Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif dan Efisien
Dalam Arah Kebijakan 5 (lima) Renstra Kementerian Keuangan tahun 2020-2024,
Badan Kebijakan Fiskal berkontribusi dengan mendukung sasaran strategis yaitu 1)
organisasi dan SDM yang optimal; 2) sistem informasi yang andal dan terintegrasi; 3)
pengendalian dan pengawasan internal yang bernilai tambah.
Pada 3 (tiga) sasaran strategis tersebut, Badan Kebijakan Fiskal ikut mendukung
indikator-indikator di tiap sasaran dengan rincian sebagai berikut:
1. Sasaran strategis Organisasi dan SDM yang Optimal didukung melalui indikator
tingkat implementasi learning organization.
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2. Sasaran strategis Sistem Informasi yang andal dan terintegrasi didukung melaui
indikator tingkat downtime sistem TIK.
3. Sasaran strategis Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah
didukung melalui indikator Indeks integritas.
Implementasi sasaran strategis dimaksud, akan dilaksanakan oleh Sekretariat
Badan Kebijakan Fiskal.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Badan Kebijakan Fiskal Periode 2020 2024
Dalam rangka mendukung Visi Misi Presiden dan mewujudkan Visi Misi Kementerian
Keuangan periode 2020-2024, BKF berperan dalam upaya pencapaian tujuan berikut:
1) pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan; 2) penerimaan negara yang
optimal; 3) pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang
akuntabel dan produktif dengan risiko yang terkendali; dan 4) birokrasi dan layanan
publik yang agile, efektif dan efisien. Pada akhir tahun 2024, kebijakan fiskal
diharapkan menjadi instrumen utama dalam memperkuat fundamental ekonomi untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkualitas, inklusif, dan
berkelanjutan.
Untuk mencapai 5 (lima) Tujuan Renstra Badan Kebijakan Fiskal 2020-2024 yaitu:
1) perumusan kebijakan ekonomi makro dan fiskal yang antisipasif, responsif dan
berkelanjutan; 2) perumusan kebijakan pendapatan negara yang optimal; 3) perumusan
kebijakan dan pengelolaan kerja sama ekonomi dan keuangan internasional yang
bermanfaat; 4) perumusan kebijakan yang mendorong pendalaman pasar keuangan
yang inklusif dan stabil; dan 5) organisasi BKF yang adaptif dan berkinerja tinggi
dengan didukung SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi serta infrastruktur
dan anggaran yang suportif, BKF memiliki 5 (lima) tema strategi sebagai berikut.

3.2.1 Strategi Ekonomi Makro dan Fiskal: Percepatan Pemulihan dan
Penguatan Fundamental Ekonomi Untuk Mendorong Pertumbuhan
Ekonomi dan Pembangunan yang Inklusif dan Berdaya Saing
Dalam penyusunan strategi ekonomi makro dan fiskal tahun 2020-2024
mempertimbangkan kondisi pengelolaan fiskal dalam rangka penanganan pandemi
Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan pengelolaan fiskal dalam situasi new
normal. Penyebaran COVID-19 yang ekskalatif dan sangat cepat membawa perubahan
yang tidak hanya mengancam kesehatan dan keselamatan masyarakat, tetapi juga
mengancam aktivitas perekonomian di berbagai sektor serta stabilitas sistem
keuangan. Hal tersebut mendorong pemerintah agar segera mengambil langkah-
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langkah luar biasa (extra ordinary) untuk menangani dan mencegah kemungkinan
terburuk berupa krisis ekonomi yang bisa mengancam stabilitas sistem keuangan.
Di sisi lain, berbagai agenda pembangunan Indonesia dalam rangka mencapai Visi
Indonesia 2045 menuju Indonesia Maju harus tetap menjadi prioritas sehingga dalam
penyusunan strategi kebijakan ekonomi makro dan fiskal tetap memperhatikan
prioritas tersebut baik dimasa pandemi COVID-19 maupun di masa new normal.
Kebijakan pembangunan jangka menengah merupakan tahapan penting
yang harus dilaksanakan untuk pencapaian visi 100 tahun Indonesia merdeka.
Dalam pelaksanaannya, Pemerintah telah menjadikan tahun 2020 sebagai titik
tumpu kebulatan tekad untuk mencapai Visi Indonesia 2045, yaitu menjadi bangsa
yang berdaulat, maju, adil, dan makmur. Untuk mencapai visi tersebut, dalam
jangka menengah ini Indonesia harus mampu untuk terus mengakselerasi kinerja
perekonomiannya. Untuk itu, peningkatan potensi perekonomian (potential output)
melalui reformasi struktural mutlak harus dilaksanakan. Di samping itu, kontribusi sisi
penawaran (supply side) seperti investasi, tenaga kerja, dan produktivitas, termasuk
peningkatan kualitas sumberdaya manusia, juga harus terus ditingkatkan.
Namun demikian, dalam jangka pendek, berbagai upaya perbaikan tersebut
menghadapi tantangan yang sangat berat. Gambaran perekonomian global yang cukup
optimistis di awal 2020, berubah drastis dengan merebaknya penyebaran corona virus
disease (COVID-19). COVID-19 yang bermula dari Tiongkok sejak akhir 2019 tersebut,
per 1 April 2020 telah menyebar ke 203 negara dengan 939.527 kasus, dan 49.425
kasus kematian. Ekskalasi penyebaran COVID-19 yang meluas dan menimbulkan korban
jiwa tersebut telah menyebabkan gangguan pada berbagai aktivitas perekonomian
di seluruh dunia, khususnya pada pergerakan manusia, barang, dan modal. Kondisi
tersebut pada gilirannya merubah arah perekonomian global menuju resesi.
Melihat dampak yang ditimbulkan dari wabah COVID-19, berbagai negara
di dunia kemudian melakukan langkah luar biasa (extraordinary), baik untuk
penanganan penyebaran maupun pencegahan resesi ekonomi. Untuk memutus mata
rantai penyebaran, beberapa negara menempuh kebijakan pelarangan/pembatasan
perjalanan, penutupan perbatasan, serta memperketat lalu lintas manusia antar
wilayah/negara. Dalam skala domestik, beberapa negara bahkan menerapkan
kebijakan lockdown, physical distancing, rapid/mass test, dan self-quarantine.
Sementara itu, upaya pencegahan resesi yang lebih dalam dilakukan melalui kebijakan
stimulus, baik fiskal maupun moneter. Stimulus fiskal umumnya dilaksanakan dengan
memperbesar alokasi anggaran penanganan COVID-19, membantu rumah tangga
melalui jaring pengaman sosial (social safety net) serta perusahaan yang terdampak
melalui penundaan pembayaran pajak. Disamping itu, stimulus fiskal juga diberikan
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untuk jaminan bagi keberlangsungan dunia usaha terutama sektor yang mengalami
dampak besar. Sementara itu, stimulus moneter lebih difokuskan pada penurunan
suku bunga, memperbanyak jumlah uang beredar ataupun meringankan beban
pinjaman perusahaan.
Pemerintah Indonesia sendiri telah mengambil langkah sigap untuk penanganan
COVID-19 dan perekonomian secara keseluruhan. Pemerintah sejak Januari 2020
telah menyediakan 100 rumah sakit rujukan, yang kemudian ditingkatkan menjadi
132 rumah sakit rujukan pada Februari 2020. Selanjutnya, Pemerintah juga
mengambil kebijakan antisipatif berupa pelarangan terbang dari dan ke Tiongkok
sejak 5 Februari 2020. Langkah antisipatif berikutnya adalah pembentukan gugus
tugas percepatan penanganan COVID-19 melalui Perpres Nomor 7 Tahun 2020, yang
kemudian diperbaharui dengan Perpres Nomor 9 Tahun 2020 tanggal 20 Maret 2020.
Pemerintah juga menerapkan kebijakan pembatasan fisik (physical distancing) dengan
bekerja, belajar, dan beribadah di rumah, bahkan membatalkan ujian nasional untuk
SD, SMP, dan SMA/sederajat. Bersamaan dengan penetapan kedaruratan kesehatan
masyarakat melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020, Pemerintah
juga mengumumkan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar melalui Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2020 pada tanggal 31 Maret 2020.
Namun demikian, berbagai kebijakan tersebut ternyata masih belum cukup
untuk menahan peningkatan penyebaran COVID-19 di Indonesia. Total kasus COVID-19
di Indonesia terus mengalami peningkatan dengan ekskalasi yang cepat dan semakin
meluas. Sampai dengan 1 April 2020, COVID-19 telah menyebar ke 32 propinsi dengan
total 1.677 kasus, dengan 103 kasus sembuh, dan 157 kasus meninggal. Beberapa
lembaga domestik memperkirakan penyebaran COVID-19 masih akan terus terjadi.
Eijkman/Oxford Clinical Research Unit pada tanggal 20 Maret 2020 memperkirakan
total kasus COVID-19 di Indonesia bisa mencapai 71.000 pada akhir April 2020. Institut
Teknologi Bandung (ITB) pada 27 Maret 2020 memperkirakan epidemi COVID-19 di
Indonesia akan berlangsung hingga awal Juni 2020. Badan Intelejen Negara (BIN)
pada 2 April 2020 bahkan memperkirakan puncak penyebaran COVID-19 di Indonesia
baru akan terjadi pada bulan Juli 2020 dengan total kasus akan mencapai 106.000
kasus.
Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan namun meluas
hingga masalah sosial, ekonomi, dan keuangan di seluruh dunia. Beberapa lembaga
internasional memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global tahun 2020 akan
mengalami kontraksi. JP Morgan (20 Maret 2020) memproyeksikan perekonomian
dunia tahun 2020 akan mengalami pertumbuhan sebesar -1,1 persen. Fitch Ratings
dalam laporannya di bulan April 2020 juga memprediksi pertumbuhan ekonomi global
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sebesar -1,9 persen. Selanjutnya, the Economist Intelligence Unit (26 Maret 2020)
memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global di tahun 2020 sebesar -2,2 persen.
The International Monetary Funds, yang pada 27 Maret 2020 hanya menyampaikan
secara kualitatif akan terjadi kontraksi, merevisi proyeksi pertumbuhan ekonomi
global akan mencapai -3,0 persen dalam World Economic Outlook April 2020.
Perkembangan perekonomian global tersebut telah mengubah drastris arah
perekonomian hingga mengarah pada kondisi resesi dengan ketidakpastian yang
tinggi. Perubahan perekonomian dunia tersebut juga memberikan dampak pada
perekonomian Indonesia di masa pandemi ini. Asian Development Bank (ADB) dan
Moody’s ( April 2020) memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun
2020 mencapai masing-masing 2,5 persen dan 3,0 persen. IMF dalam WEO April 2020
memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia 2020 sebesar 0,5 persen. Sementara
itu, World Bank pada 31 Maret 2020 bahkan memproyeksikan pertumbuhan ekonomi
Indonesia di tahun 2020 berada pada kisaran -3,5 persen sampai 2,1 persen.
Kegentingan situasi yang dapat terjadi akibat COVID-19 tersebut mendorong
pemerintah untuk mengambil langkah-langkah luar biasa (extra ordinary) dalam
melakukan penanganan terhadap dampak pandemi COVID-19. Langkah extra ordinary
yang telah ditempuh Pemerintah dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 adalah
dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor
1 tahun 2020 pada tanggal 31 Maret 2020. Perppu tersebut berisi tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID19 dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Secara garis besar, Perppu tersebut
mengatur kebijakan keuangan negara dan kebijakan stabilitas sistem keuangan negara.
Kebijakan keuangan negara yang diatur dalam Perppu tersebut meliputi kebijakan
pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja
negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, dan kebijakan pembiayaan.
Melalui kebijakan keuangan negara ini, Pemerintah mengeluarkan paket
stimulus III dalam bentuk tambahan belanja dan pembiayaan sebesar Rp405,1 triliun.
Kebijakan ini ditujukan untuk menjalankan tiga fokus utama penanganan COVID19 di Indonesia. Pertama, penyelamatan jiwa dan peningkatan kualitas kesehatan
masyarakat (Rp75 triliun); kedua, penyediaan jaring pengaman sosial (Rp110 triliun);
dan ketiga, penyelamatan ekonomi dan dunia usaha (Rp70,1 triliun). Disamping itu,
stimulus tersebut juga ditujukan untuk dukungan pembiayaan anggaran untuk Program
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp150 triliun. Sementara itu, kebijakan
stabilitas sektor keuangan dalam Perppu ini meliputi kebijakan untuk penanganan
permasalahan lembaga keuangan yang membahayakan perekonomian nasional dan/
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atau stabilitas sistem keuangan. Secara garis besar langkah antisipastif yang telah
disusun oleh Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) terdiri dari
perluasan kewenangan KSSK dan ruang lingkup rapat KSSK, pemberian kewenangan
bagi BI untuk dapat membeli SBN berjangka Panjang di pasar perdana dan pembelian/
repo SBN milik LPS, keterlibatan LPS sejak dini dalam penanganan bank bermasalah,
dan perluasan kewenangan Pemerintah dalam memberikan pinjaman kepada LPS.
Perppu tersebut juga menjadi landasan hukum bagi pelebaran batas defisit APBN
melebihi 3 persen dari PDB per tahun. Namun, pelebaran tersebut dibatasi hanya
selama masa penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau membahayakan perekonomian
nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan paling lama hingga berakhirnya tahun
anggaran 2022. Pelaksanaan Perppu tersebut, yang kemudian ditetapkan menjadi
Undang-Undang No 2 tahun 2020 pada tanggal 16 Mei 2020, salah satunya dijabarkan
melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 tahun 2020 tanggal 3 April 2020.
Perpres ini mengatur tentang perubahan postur dan rincian APBN tahun anggaran 2020.
Dalam Perpres tersebut, defisit APBN 2020 ditingkatkan dari 1,76 persen PDB menjadi
5,07 persen terhadap PDB atau dari Rp307,2 triliun menjadi Rp852,9 triliun.
Berbagai kebijakan yang ditempuh pemerintah untuk penangangan pandemi
COVID-19, menjaga kondisi perekonomian, dan stabilitas sistem keuangan pada
tahun 2020 tersebut menjadi landasan penting dalam perumusan kebijakan fiskal
ke depan. Terlebih, masih terdapat berbagai permasalahan yang harus segera
diatasi Pemerintah dalam jangka menengah, seperti relatif rendahnya pertumbuhan
ekonomi, inovasi, dan kualitas SDM. Oleh karena itu, kebijakan fiskal ke depan harus
dapat terus diarahkan untuk mampu menstimulasi perekonomian agar tumbuh pada
level yang cukup tinggi, menggairahkan investasi dan ekspor, mendorong inovasi dan
penguatan kualitas SDM, serta mendorong daya saing nasional. Dengan demikian,
upaya pencapaian visi Indonesia 2045 untuk menjadi bangsa yang berdaulat, maju,
adil, dan makmur dapat tetap terjaga.
Sejalan dengan hal tersebut, dalam Renstra 2020-2024, salah satu tujuan yang
hendak dicapai Kementerian Keuangan dalam jangka menengah adalah pengelolaan
kebijakan fiskal yang sehat dan berkelanjutan. Upaya pencapaian tujuan tersebut
kemudian dijabarkan ke dalam misi untuk menerapkan kebijakan fiskal yang
responsif dan berkelanjutan. Misi tersebut mencerminkan bahwa kebijakan fiskal
harus didesain agar mampu merespon dinamika perekonomian global dan domestik,
menjawab tantangan, dan mendukung target pembangunan secara optimal.
Dengan demikian, kegiatan pemantauan, analisis, dan evaluasi terhadap
berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja perekonomian nasional mutlak harus
terus dilakukan. Untuk itu, BKF sebagai think tank unit di Kementerian Keuangan
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akan selalu melakukan kegiatan pemantauan, analisis, dan evaluasi atas kondisi
dan kinerja perekonomian nasional terkini, baik secara regular (mingguan, bulanan,
triwulanan) maupun non-regular (adhoc). Hasil dari kegiatan tersebut diharapkan
dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan pengambilan keputusan bagi Pimpinan
Kementerian Keuangan.
Dalam upaya mencapai tujuan Renstra BKF dalam perumusan kebijakan
ekonomi makro dan fiskal yang antisipasif, responsif dan berkelanjutan, PKEM dan
PKAPBN sebagai unit penanggungjawab utama akan senantiasa menjaga kredibilitas
rumusan kebijakan dengan melakukan perumusan kebijakan yang berdasarkan
analisis/kajian/penelitian yang komprehensif (research based policy). Dalam jangka
menengah, kajian yang akan dilakukan meliputi kajian dari sisi kebijakan ekonomi
makro dan kajian dari sisi kebijakan fiskal/APBN. Dari sisi kebijakan ekonomi
makro, kajian akan difokuskan pada upaya peningkatan produktivitas dan daya saing
nasional, serta penguatan neraca transaksi berjalan dan pendalaman pasar keuangan
untuk mengatasi saving-investment gap. Sementara itu, kajian dari sisi kebijakan
fiskal akan difokuskan pada upaya penyusunan kebijakan APBN dengan defisit yang
terkendali dan kesinambungan fiskal dapat terjaga, dengan tetap memberikan ruang
gerak untuk pemulihan perekonomian. Disamping berupa analisis/kajian/penelitian,
dalam rangka menjaga komitmen responsif, antisipatif, dan berkelanjutan dalam
perumusan kebijakan, BKF berkomitmen untuk terus meningkatkan fungsi koordinasi,
analisis, pemantauan, proyeksi, evaluasi, dan perumusan rekomendasi kebijakan
ekonomi makro dan fiskal. Di samping itu, BKF juga akan terus meningkatkan fungsi
komunikasi dan koordinasi dalam menyampaikan narasi dan kebijakan makro fiskal
yang ditempuh Pemerintah kepada para pemangku kepentingan (stakeholders), baik
itu lembaga rating, investor, maupun lembaga-lembaga lainnya dalam dan luar negeri.
Diseminasi kebijakan yang dilakukan melalui seminar nasional dan internasional,
Focus Group Discussion (FGD), High Level Policy Dialogue (HLPD), maupun kuliah
umum akan menjadi agenda strategis dalam perencanaan lima tahun ke depan dalam
rangka memperkuat knowledge management sebagai salah satu referensi perumusan
kebijakan.
Secara lebih rinci, aktivitas analisis/kajian/penelitian yang akan dilakukan
BKF sebagai strategi ekonomi makro dan fiskal dalam rangka percepatan pemulihan
dan penguatan fundamental ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan
pembangunan yang inklusif dan berdaya saing dalam periode tahun 2020-2024 adalah
sebagai berikut.
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A. Peningkatan Produktivitas Perekonomian Nasional
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) telah menjadi tantangan terberat bagi
perkembangan sosial, ekonomi, dan kesejahteran dunia saat ini. Dalam waktu yang
relatif singkat, virus ini telah merubah drastis arah pembangunan global dari optimisme
pemulihan ekonomi yang di awal 2020 diyakini masih akan terjadi, menjadi ancaman
krisis kesehatan serta resesi yang tak terhindarkan.
Sebagai negara yang menerapkan perekonomian terbuka, perekonomian
Indonesia di tahun 2020 juga terkena dampak COVID-19. Namun demikian, Pemerintah
telah mengambil langkah pengamanan dan pencegahan terjadinya krisis, baik krisis
kesehatan maupun ekonomi. Penanganan COVID-19 difokuskan pada upaya untuk
mendukung anggaran kesehatan, memperluas social safety net untuk menjaga daya
beli, serta mendukung dunia usaha dan industri.
Hal tersebut menunjukkan meskipun ditengah ketidakpastian akibat penyebaran
COVID-19, Pemerintah tetap berupaya untuk menjaga tingkat kesejahteraan
masyarakat dan pertumbuhan ekonomi tidak jatuh lebih dalam lagi. Oleh karena
itu, Pemerintah tetap berkeyakinan bahwa upaya peningkatan potensi perekonomian
nasional (potential output) dapat terus dilaksanakan. Secara teori, output potensial
adalah output maksimal yang dapat dihasilkan oleh suatu perekonomian tanpa
menimbulkan tekanan inﬂasi dan pengangguran. Dalam beberapa tahun terakhir,
output perekonomian Indonesia sudah berada di kisaran potensialnya. Hal ini
mencerminkan bahwa penggunaan kapasitas produksi tidak optimal sehingga
menyebabkan peningkatan pengangguran dan deﬂasi (perekonomian dalam masa
resesi). Kondisi tersebut menyebabkan kinerja pertumbuhan ekonomi nasional dalam
beberapa tahun terakhir hanya mampu tumbuh rata-rata sebesar 5,0 persen per
tahun. Kondisi ini pada gilirannya menciptakan risiko terhadap upaya peningkatan
pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi lagi di masa yang akan datang.
Untuk itu, Pemerintah akan menggunakan semua instrument kebijakan yang
ada untuk mendorong peningkatan kontribusi dari sisi penawaran, khususnya pada
aspek investasi, tenaga kerja, dan produktivitas. Di sisi investasi, upaya tersebut
dilakukan dengan cara mendorong investasi yang berkelanjutan, yang mencakup: 1)
perbaikan di sisi kelembagaan, seperti mendorong kemudahan investasi, deregulasi
dan penyederhanaan prosedur perizinan, 2) peningkatan dukungan sarana pendukung
dan infrastruktur bagi pelaku industri, serta 3) mendorong penanaman modal baik
investasi domestik dan investasi asing yang berorientasi ekspor.
Dari aspek tenaga kerja, akan dilakukan dengan penguatan kualitas sumber daya
manusia, baik pendidikan maupun kesehatan, serta peningkatan partisipasi angkatan
kerja. Disamping itu, Pemerintah juga akan mengembangkan link and match antara
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Pemerintah, perguruan tinggi, dan dunia usaha. Sementara itu, strategi peningkatan
produktivitas diarahkan pada aspek peningkatan penguasaan dan adaptasi teknologi
untuk mendukung efisiensi produksi. Pemerintah juga akan terus melanjutkan
pembangunan infrastruktur, khususnya energi, ketenagalistrikan, dan infrastruktur
pendukung sektor manufaktur dan unggulan untuk meningkatkan kapasitas dan
produktivitas perekonomian, melancarkan distribusi barang dan jasa, mengurangi
urbanisasi, dan menurunkan tingkat kemiskinan.
Untuk beralih menjadi negara maju, pertumbuhan produktivitas harus terus
dipacu. Tingkat produktivitas erat kaitannya dengan kemampuan suatu negara
dalam menghasilkan barang dan jasa, yang tercermin dalam PDB. Tingginya PDB
pada gilirannya akan mendorong naiknya tingkat pendapatan suatu negara. Saat ini,
tingkat produktivitas Indonesia masih cukup rendah, sangat jauh jika dibandingkan
dengan negara Singapura misalnya. Meskipun secara ukuran PDB Indonesia lebih besar,
namun secara per kapita, Singapura jauh lebih tinggi. Itu berarti, seorang penduduk
Singapura jauh lebih produktif dibandingkan seorang Indonesia dalam setahun.
Terdapat tiga sumber pertumbuhan yang harus diperhatikan agar suatu
negara dapat tumbuh lebih tinggi, yaitu tenaga kerja (labor), modal (capital), dan
produktivitas faktor total (total factor productivity/TFP). Faktor-faktor tersebut
menjadi fokus utama kajian Ekonomi Makro dan Fiskal kedepannya.
Untuk mendukung penyusunan rekomendasi kebijakan peningkatan produktivitas
perekonomian nasional, BKF akan melakukan berbagai kajian, yaitu:
1. Produktivitas tenaga kerja indonesia untuk lepas dari middle income trap
Kajian tingkat produktivitas tenaga kerja mencoba menganalisis dan
memproyeksikan tingkat produktivitas tenaga kerja Indonesia dalam rangka
menyongsong peluang dan tantangan dari bonus demografi Indonesia dan
kesiapan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja sehingga
tenaga kerja memperoleh kenaikan income agar dapat lepas dari jeratan kelas
menengah.
Kegiatan ini diharapkan selain dapat memberikan gambaran umum terhadap
tingkat produktivitas tenaga kerja di Indonesia, juga dapat mengidentifikasi
faktor-faktor yang memengaruhi tingkat produktivitas tenaga kerja, terutama
dari sisi sumber daya manusia, kualitas pendidikan, dan kebijakan fiskal. Selain
itu, analisis ini diharapkan dapat digunakan untuk melakukan simulasi berbagai
pilihan kebijakan dan dampaknya terhadap perubahan produktivitas tenaga
kerja.
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2. Indonesia Intergenerational Report
Kegiatan ini akan dilkukan dalam 3 tahap, yaitu penyusunan kajian awal,
penyusunan laporan awal, dan penyusunan Flagship Intergenerational Report
merupakan laporan yang menguji sustainabilitas kebijakan yang diterapkan oleh
pemerintah saat ini dalam jangka panjang serta melihat bagaimana perubahan
jumlah dan profil usia penduduk mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, angkatan
kerja, dan keuangan publik dalam 40-50 tahun ke depan. Salah satu asumsi
yang penting dalam laporan ini adalah kebijakan pemerintah saat ini akan terus
dilakukan tanpa perubahan selama 40-50 tahun ke depan.
3. Produktivitas modal dan perbaikan Total Factor Productivity untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi lebih tinggi
Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolok ukur tingkat kemakmuran
suatu bangsa. Tinggi rendahnya tingkat pertumbuhan ekonomi akan sangat
ditentukan oleh tingkat produktivitas faktor produksi yang dimiliki negara
tersebut. Bagi negara berkembang seperti Indonesia, tingkat produktivitas yang
rendah masih menjadi persoalan utama. Salah satu penyebabnya adalah kualitas
sumber daya manusia yang masih sangat rendah, baik dari sisi pendidikan maupun
kesehatan. Disamping itu, masalah penguasaan teknologi dalam menggerakkan
perekonomian di negara berkembang juga masih tertinggal jauh dari negara maju.
Untuk mengukur kemajuan teknologi dalam suatu perekonomian dilakukan melalui
pendekatan Total Factor Productivity (TFP). Oleh karena itu, tujuan penelitian ini
adalah untuk menganlisis dan mengukur dampak peningkatan produtivitas modal
dan penerapan teknologi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
4. Antisipasi aging population untuk menjaga produktivitas perekonomian
Indonesia saat ini sedang menikmasti bonus demografi hingga sekitar
pertengahan tahun 2030 nanti. Di sisi lain, penurunan tingkat kelahiran dan
peningkatan usia harapan hidup akan mendorong proporsi penduduk lanjut usia
semakin meningkat setelah era bonus demografi. Oleh karena itu, kegagalan
dalam memanfaatkan bonus demografi ini akan meningkatkan risiko “tua sebelum
kaya”, dan menyebabkan Indonesia akan selamanya terjebak dalam middle
income trap.
Aging population akan berdampak pada penurunan produktivitas, partisipasi
angkatan kerja, serta penurunan inovasi. Disisi fiskal, aging population juga
berdampak langsung pada peningkatan beban anggaran dengan meningkatkan
jaminan sosial dan kesehatan. Dengan kata lain, jumlah pembayar pajak akan
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mengalami penurunan sementara belanja sosial akan semakin meningkat. Oleh
karena itu, dibutuhkan suatu kebijakan untuk mengantisipasi aging population
seperti skema jaminan sosial, pendidikan, dan kesehatan yang komprehensif.
B. Penguatan Transaksi Berjalan
Salah satu isu yang juga semakin mengemuka saat ini adalah masalah peningkatan
defisit neraca transaksi berjalan (current account deficit). Secara teori, tekanan pada
neraca transaksi berjalan menunjukkan bahwa sumber-sumber pembiayaan domestik
tidak mencukupi kebutuhan pembiayaan pembangunan, sehingga diperlukan tambahan
pembiayaan dari luar. Akselerasi pembangunan infrastruktur dan ketidakmampuan
industri dalam negeri untuk menyediakan bahan baku dan barang modal mendorong
naiknya impor. Di saat yang sama, kondisi ekonomi global yang tidak menentu turut
menekan kinerja ekspor Indonesia dan mengakibatkan kinerja neraca transaksi
berjalan tertekan. Selain itu, defisit transaksi migas yang sudah terjadi sejak tahun
2012 juga semakin menekan neraca transaksi berjalan.
Untuk mengatasi hal tersebut, dalam jangka menengah Pemerintah akan
terus berupaya untuk medorong pertumbuhan sektor-sektor bernilai tambah tinggi,
terutama sektor manufaktur dan jasa-jasa guna mendorong peningkatan kinerja
ekspor nasional sekaligus menekan impor. Kebijakan ini juga diharapkan mampu
untuk menyerap tenaga kerja yang lebih banyak sehingga mampu medorong tingkat
produktivitas yang lebih tinggi. Bersamaan dengan itu, Pemerintah juga akan
mengembangkan energi alternatif dan pencarian sumber-sumber minyak baru guna
menekan defisit neraca migas.
Untuk mendukung kebijakan hal tersebut, BKF akan melakukan berbagai kajian
untuk mendukung penguatan transaksi berjalan. Kajian ini akan difokuskan pada
beberapa sektor yang diperkirakan memiliki dampak cukup signifikan pada transaksi
berjalan. Kajian-kajian tersebut adalah sebagai berikut.
1. Kajian Bisnis Hulu Migas
Sektor hulu minyak dan gas (migas) merupakan sector yang sangat strategis
bagi Indonesia. Sektor hulu migas merupakan salah satu sumber penerimaan
negara terbesar. Disamping itu, migas juga masih menjadi sumber utama energi
nasional. Menurut Handbook of Energy and Economic of Statitistic of Indonesia
2018 konsumsi minyak dan gas bumi di Indonesia pada tahun 2018 masing-masing
mencapai 38,8 persen dan 11,1 persen dari total konsumsi eneri nasional. Relatif
tingginya konsumsi tersebut tidak terlepas dari perkembangan perekonomian
nasional dan pertambahan jumlah penduduk.
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Namun disisi lain, produksi minyak nasional dalam beberapa tahun terakhir
justru mengalami penurunan. Penurunan produksi tersebut disebabkan oleh
sumur-sumur produksi utama minyak bumi yang umumnya sudah tua, sementara
produksi sumur baru relatif masih terbatas. Untuk memenuhi kebutuhan kilang,
Indonesia harus melakukan import minyak bumi, terutama dari Timur Tengah.
Oleh karena itu, Pemerintah senantiasa mendorong kegiatan eksplorasi
untuk medukung penemuan sumur-sumur baru untuk memenuhi kebutuhan
energi saat ini maupun masa depan. Dengan demikian, pengelolaan industri hulu
migas menjadi sangat penting untuk terus diperkuat. Hal ini tidak hanya untuk
memperkuat pasokan energi nasional, tetapi juga mendukung pertumbuhan
ekonomi nasional.
2. Kajian Sektoral: Pariwisata, Manufaktur, Otomotif
Kajian ini akan dilakukan secara parsial guna melihat dampak pengembangan
sector-sektor tersebut dalam memperkuat transaksi berjalan. Pemerintah telah
menetapkan pariwisata menjadi salah satu sektor unggulan di Indonesia. Bahkan
di tahun 2020, Pemerintah telah menentapkan utk melakukan percepatan
pengembangan 5 (lima) destinasi super prioritas, yaitu: Danau Toba, Borobudur,
Mandalika, Labuan Bajo dan Likupang. Kehadiran wisatawan asing sejalan dengan
perbaikan kualitas sektor pariwisata diharapkan dapat memperbaiki neraca
transaski berjalan Indonesia.
Selanjutnya, sebagai salah satu sektor yang sangat vital untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja, peranan sektor manufaktur
juga harus segera ditingkatkan.
BKF juga akan melakukan kajian terkait pengembangan otomotif dalam
negeri. Pengembangan industri otomotif tidak hanya berguna untuk memperkuat
transaski berjalan, namun juga mampu menciptakan mobil yang efisien dan
hemat energi, tetapi juga mampu menggerakan perekonomian nasional. Dengan
demikian, mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi lagi.
3. Kajian Subsektor Manufaktur: Penguatan Industri Baja
Industri besi dan baja merupakan salah satu industri prioritas yang memegang
peranan penting bagi perekonomian Indonesia. Industri ini merupakan salah satu
sektor pemasok bahan baku bagi industri galangan kapal, industri minyak dan gas,
industri alat berat, otomotif, serta eletronika. Selain itu, industri besi baja juga
diharapkan menjadi pendukung utama pembangunan infrastruktur di Indonesia.
Namun demikian, dalam beberapa tahun terakhir Indonesia justru dibanjiri oleh
baja-baja impor, khususnya dari Tiongkok.
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Tingginya impor baja ini pada gilirannya menyebabkan rendahnya utilisasi
pabrik baja dalam negeri, bahkan dapat berdampak pada penutupan pabrik.
Oleh karena itu kajian ini akan melihat bagaimana mendorong dan memperkuat
industri baja dalam negeri untuk kembali kompetitif dengan baja impor.
4. Kajian Pengembangan Industri Baterai Nasional dan Kontribusinya terhadap
GVC
Di masa depan, industri kendaraan listrik diperkirakan akan mengalami
pertumbuhan yang sangat cepat. Sebagai pemilik cadangan nikel, kobalt,
tembaga, alumiunium dan magaan terbesar di dunia, yang merupakan bahan
baku utama, Indonesia dapat memainkan peranan yang sangat penting. Untuk itu
kajian ini bertujuan untuk melihat dan menganalisis bagaimana Indonesia dapat
berperan dalam pengembangan baterai dunia dan menjadi pemain utama dalam
Global Value Chain (GVC).
C. Peningkatan Daya Saing
Untuk menghadapi tantangan ekonomi global yang semakin dinamis, perbaikan
kondisi perekonomian domestik menjadi hal yang mutlak untuk segera dilaksanakan.
Salah satunya adalah rendahnya tingkat daya saing nasional yang antara lain
disebabkan oleh iklim usaha yang kurang kondusif, ketersediaan infrastruktur, regulasi
yang panjang, dan birokrasi yang belum efisien serta pasar tenaga kerja yang tidak
fleksibel.
Untuk itu dalam jangka menengah, berbagai program dan strategi untuk
mendorong produktivitas dan daya saing akan dilakukan, termasuk melanjutkan
program yang telah dicanangkan, antara lain: 1) mendorong investasi dengan terus
melakukan penyederhanaan proses birokrasi dan deregulasi untuk kemudahan berusaha; 2) memperkuat daya saing industri domestik melalui penyediaan infrastruktur
yang memadai serta pemberian insentif yang bersifat selektif; 3) mendorong ekspansi
pasar tujuan ekspor hasil industri baik dengan negara mitra dagang utama maupun
pasar potensial lain; 4) meningkatkan nilai tambah industri dan persebaran industri
terutama di luar pulau Jawa termasuk percepatan pembangunan Kawasan Industri
dan Kawasan Ekonomi Khusus (KI-KEK) di berbagai wilayah.
Sejalan dengan kebijakan Pemerintah tersebut, dalam jangka menengah BKF
akan melakukan kajian mengenai peningkatan daya saing nasional, yang fokus
pada:
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1. Kajian faktor-faktor yang mempengaruhi iklim kemudahan berusaha (ease of
doing bussines) dan competitiveness untuk meningkatkan investasi
Kemudahan berusaha atau ease of doing bussines (EODB) merupakan indeks
yang dibuat oleh Bank Dunia guna mengurutkan negara-negara global berdasarkan
tingkat kemudahan berbisnisnya. Tujuannya adalah untuk memberikan dasar yang
objektif kepada para pelaku pasar tentang kemudahan berusaha di suatu negara.
Dengan demikian, diharapkan Pemerintah dapat mengambil suatu kebijakan yang
tepat guna meningkatkan investasi di negaranya.
Di Indonesia, menurut Badan Koordinasi Penanamaan Modal (BKPM), sejauh
ini Pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan kemudahan
berusaha. Diantaranya perbaikan regulasi di berbagai sektor, mempercepat standar
waktu pelayanan dengan menyederhanakan prosedur, sosialisasi atas regulasi
yang mendorong kemudahan berusaha di Indonesia, dan peningkatan pelayanan
melalui sistem daring, seperti dengan menerapkan OSS. Dengan demikian kajian
ini akan membahas dan menganalisis efektiﬁtas kebijakan-kebijakan tersebut
termasuk mencari faktor lainnya yang dapat meningkatkan EODB Indonesia.
2. Kajian sektoral: properti, perikanan, pertanian, minerba, transportasi,
komunikasi, konstruksi, ekonomi digital.
Kajian sektoral ini juga akan dilakukan secara parsial untuk melihat
dampaknya terhadap perekonomian secara keseluruhan. Kajian ini ingin melihat
dan menganalisis bagaimana sektor-sektor tersebut dapat terus berkembang
sehingga dapat meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian. Sebagai
contoh, bagaimana produktivitas sektor pertanian dapat ditingkatkan sehingga
kesejahteraan petani juga turut meningkat. Selanjutnya, kapasitas produksi
sektor perikanan juga berpotensi untuk terus ditingkatkan, baik perikanan tangkap
maupun budidaya. Demikian pula halnya dengan sektor komunikasi dan ekonomi
digital yang terus berkembang sejalan dengan kemajuan teknologi. Kajian ini
akan fokus menganalisis bagaimana sektor-sektor tersebut dapat berperan dan
membantu meningkatkan daya saing nasional. Disamping itu, perkembangan
sektor-sektor tersebut juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi lebih tinggi.
3. Kajian penyusunan indikator Industri Prioritas
Menurut Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015-2035
Kementerian Perindustrian, industri prioritas merupakan industri yang bersifat
sebagai basis industri manufaktur yang menghasilkan bahan baku yang dapat
digunakan untuk industri hilirnya. Penentuan industri prioritas didasarkan pada
kriteria kuantitatif dan kualitatif.
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Penelitian ini akan berfokus pada kriteria kuantitatif, khususnya menganalisis
indikator kuantitatifnya, seperti pertumbuhan nilai dan volume impor ekspor,
output, ketenagakerjaan, rasio akselerasi dan lain-lain.
4. Revisit dampak omnibus law terhadap iklim investasi
Kajian ini bertujuan untuk menganalisis efektifitas penerapan omnibus
law perpajakan dan cipta kerja, baik dalam mendorong investasi, penciptaan
lapangan kerja, maupun aktivitas dunia usaha secara keseluruhan.
D. Pendalaman Pasar Keuangan Untuk Mengatasi Saving-Investment Gap
Salah satu aspek tantangan pembangunan jangka menengah dan panjang ke
depan adalah ketersediaan dukungan pembiayaan bagi investasi. Indonesia sebenarnya
memiliki potensi sumber daya keuangan yang cukup besar. Namun permasalahannya,
akses kepada pembiayaan, baik itu melalui intermediasi keuangan maupun pasar
keuangan masih sangat terbatas. Disamping itu, sebagian besar dana tersebut
juga terkonsentrasi pada dana berjangka pendek, menumpuk di sektor perbankan,
keterbatasan produk, harganya mahal dan tidak berorientasi ke investasi jangka
panjang.
Relatif dangkalnya sektor keuangan tersebut pada gilirannya akan dapat
menghambat pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, permasalahan savinginvestment gap ini perlu untuk segera diatasi dalam rangka menjamin keberlanjutan
pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Upaya mendorong pertumbuhan investasi
perlu diimbangi dengan peningkatan kapasitas tabungan (saving) dalam negeri agar
tidak menimbulkan tekanan pada neraca perdagangan jasa. Dengan demikian, sudah
seharusnya strategi pembangunan ke depan didukung oleh langkah-langkah penguatan
tingkat tabungan nasional.
Untuk mendukung pendalaman pasar keuangan dalam mengatasi saving
investment gap, BKF akan melakukan beberapa kajian sebagai berikut.
a. Kajian Profil konsumsi kelas menengah secara regional/provinsi
Kajian ini akan membahas dan menganalisis bagaimana profil konsumsi masyarakat
kelas menengah di beberapa daerah berbeda berdasarkan pendidikan, lapangan
usaha, perlindungan sosial yang diterima, jumlah konsumsinya;
b. Kajian profil tabungan dan investasi rumah tangga
Perkembangan pasar keuangan dalam negeri saat ini yang masih sangat terbatas
menyebabkan ketersediaan jenis-jenis instrumen tabungan dan investasi yang
terbatas juga. Hal ini akan menjadi disinsentif bagi para masyarakat dalam
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memilih alternatif simpanan dan dananya serta strategi mengurangi risiko dari
satu jenis instrumen investasi tertentu. Dengan struktur penduduk yang didominasi
masyarakat berpendidikan rendah yang disertai dengan kurangnya pengetahuan
tentang peran tabungan dan instrument invesasi, kajian ini akan menganalisis
profil tabungan dan investasi yang ada masyarakat;
c. Kajian Saving Investment Gap
Kajian ini merupakan lanjutan kajian profil tabungan dan investasi masyarakat,
namun dengan analisis yang lebih dalam dan luas. Saving-investment gap
merupakan permasalahan yang harus terus diatasi untuk menjamin keberlanjutan
pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Peningkatan tabungan domestik perlu
segera didorong agar Indonesia tidak selalu mengandalkan arus modal asing untuk
membiayai investasinya.
Selanjutnya, aktivitas analisis/kajian/penelitian jangka menengah yang
akan dilaksanakan BKF dari sisi kebijakan fiskal/APBN akan difokuskan pada upaya
penyusunan kebijakan APBN dengan defisit yang terkendali dan kesinambungan fiskal
dapat terjaga, dengan tetap memberikan ruang gerak untuk pemulihan perekonomian.
Kebijakan fiskal yang tercermin dalam alokasi pendapatan dan belanja negara
dalam APBN, menjadi instrumen utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi,
pemerataan pendapatan dan stabilitas ekonomi. Melalui pengelolaan APBN yang baik
dan sehat, sumber daya perekonomian dan segala alat produksi yang dimiliki negara
diharapkan dapat dialokasikan secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan
masyarakat.
Dalam perumusan kebijakan makro fiskal untuk APBN yang sehat dan
berkelanjutan, tidak dapat dipungkiri bahwa perlambatan ekonomi global saat ini
yang terjadi akibat penyebaran virus COVID-19 dan penurunan harga komoditas
yang signfikan akan mempengaruhi kondisi perekonomian dalam negeri yang pada
akhirnya kinerja pelaksanaan APBN 2020 menjadi tidak optimal. Penurunan harga
minyak dunia yang diikuti oleh rendahnya realisasi ICP berpotensi mempengaruhi
pendapatan negara, utamanya pada sisi PPh Migas serta PNBP SDA. Jenis pajak lainnya
seperti PPh Badan serta PPN yang memiliki kontribusi besar pada pendapatan negara
juga berpotensi menurun akibat aktivitas ekonomi yang terbatas, khususnya pada
masa penyebaran virus COVID-19. Pada sisi belanja, upaya mitigasi dampak virus
COVID-19 juga akan membuat pemerintah melebar karena meningkatnya pos belanja
yang sebelumnya tidak dianggarkan. Pemerintah dapat melakukan upaya realokasi
anggaran operasional, seperti perjalanan dinas, sebagai upaya agar peningkatan
belanja dapat dikendalikan. Langkah responsif Pemerintah sejak awal diprioritaskan
untuk fokus pada kesehatan dan penanganan COVID-19 serta antisipasi dampaknya

116

RENCANA STRATEGIS
BADAN KEBIJAKAN FISKAL 2020-2024

pada perekonomian dan perlindungan sosial. Defisit APBN cenderung akan melebar
namun tetap pada batas yang terkendali.
Dengan kondisi yang cukup tertekan pada tahun 2020 ini, Pemerintah beharap
bahwa pada tahun 2021 dapat diterapkan kebijakan-kebijakan untuk percepatan
pemulihan ekonomi dan penguatan fondasi untuk keluar dari Middle Income Trap.
Dengan demikian, dalam periode 2020-2024, sasaran pengelolaan fiskal adalah untuk
pemulihan dan penguatan fondasi dalam mendukung akselerasi pertumbuhan ekonomi
dan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang didukung melalui optimalisasi
penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), penguatan belanja yang
berkualitas (refocusing dan realokasi APBN), pengendalian risiko defisit, peningkatan
keseimbangan primer, peningkatan instrumen pembiayaan yang kompetitif dan
produktif, penguatan pengelolaan sektor keuangan yang berkualitas serta penguatan
manajemen risiko APBN yang terstandardisasi secara global. Hal ini tetap sejalan
dengan arah dan kebijakan strategi nasional 2019-2024 yang disampaikan Presiden
terkait lima fokus kebijakan reformasi struktural, yaitu: (i) penguatan kualitas SDM;
(ii) akselerasi infrastruktur; (iii) reformasi institusional; (iv) menarik investasi; dan
(v) transformasi ekonomi.
Dari sisi penerimaan perpajakan, diharapkan dalam periode 2020-2024 tax
ratio meningkat rata-rata sebesar 0,5-1,0 persen per tahun. Untuk mendukung
peningkatan tax ratio ini, diperlukan adanya terobosan dalam bentuk melanjutkan
reformasi perpajakan secara komprehensif yang meliputi sisi kebijakan, regulasi,
admnistrasi, dan institusi. Langkah-langkah yang dapat ditempuh meliputi upaya
optimalisasi penerimaan melalui penyesuaian tarif PPh, PPN, dan Cukai. Selain
itu, upaya ekstensifikasi penerimaan perpajakan dilakukan melalui peningkatan
jumlah wajib pajak dan penambahan objek dan barang kena cukai baru, serta
upaya untuk memasukkan sektor usaha informal ke dalam sistem perpajakan guna
mengantisipasi perubahan pada struktur perekonomian Indonesia. Penyesuaian
tarif tersebut diusahakan agar dapat mengakselerasi peningkatan penerimaan
perpajakan, namun tanpa mendistorsi perkembangan iklim investasi dan berusaha
yang dapat menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, upaya
optimalisasi penerimaan perpajakan harus dibarengi dengan pemberian insentif
perpajakan secara lebih selektif dan terarah, serta insentif perpajakan yang mampu
mengantisipasi perubahan pada struktur ekonomi Indonesia. Monitoring dan evaluasi
terhadap insentif perpajakan yang diberikan harus dilakukan secara berkala dan
menyeluruh. Dari sisi peraturan dilakukan melalui perbaikan aturan perpajakan
yang dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan perpajakan. Perbaikan
proses bisnis perpajakan dan adopsi ICT pada sistem perpajakan dilakukan melalui
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pembentukan core tax system yang mampu menangani perkembangan teknologi
dan informasi terkini berbasis artificial intelligent dan big data analysis. Sistem
administrasi perpajakan diupayakan agar dapat memperbaiki struktur perpajakan
Indonesia dan harus mampu memberikan layanan yang memudahkan bagi wajib
pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sehingga dapat meningkatkan
kepatuhan serta dapat mendukung berkembangnya iklim investasi dan berusaha di
Indonesia. Upaya peningkatan kepatuhan juga dapat dilakukan melalui penegakan
hukum perpajakan yang lebih berkeadilan.
Di sisi lain, optimalisasi PNBP juga terus dilakukan dengan memperhatikan
daya dukung SDA, kualitas pelayanan publik, daya beli masyarakat, serta kondisi
keuangan BUMN dan kinerja BLU. Pemerintah juga terus berupaya menyelesaikan
regulasi turunan dari UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP. Regulasi tersebut antara
lain mendorong kinerja PNBP di bidang pengawasan, pemeriksaan, serta penetapan
dan penyederhanaan tarif. Penerapan seluruh regulasi tersebut diharapkan dapat
memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan optimalisasi dan tata
kelola PNBP.
Strategi kebijakan belanja lima tahun ke depan diarahkan untuk selaras
mendorong reformasi struktural adalah penerapan mandatory spending pendidikan,
kesehatan, dan TKDD harus berorientasi kepada hasil untuk memacu peningkatan
kualitas SDM, reformasi penganggaran (spending better) dimulai dengan reformasi
belanja bansos, subsidi, belanja pegawai, dan TKDD yang lebih dapat dikontrol
penggunaannya, serta penguatan belanja infrastruktur untuk mendukung produktivitas
dan menarik investasi dan mendanai pemindahan Ibu Kota Negara (IKN). Spending
better diperlukan untuk memastikan kualitas belanja yang optimal sehingga dampak
stimulasi ekonomi makin besar namun dengan tingkat defisit serta liabilitas neraca
Pemerintah Pusat yang terkendali.
Spending better di tengah ruang fiskal yang masih relatif terbatas, diarahkan
untuk fokus pada efisiensi birokrasi, fokus pada program prioritas, sinkronisasi pusat
dan daerah, serta berbasis hasil. Dengan kondisi 2021 yang diharapkan tercapai suatu
pemulihan perekonomian pasca pandemik COVID-19, diperlukan penguatan di bidang
kesehatan, penguatan program perlindungan social untuk akselerasi pemulihan,
perubahan paradigma subsidi dari subsidi komoditas menjadi subsidi berbasis orang
(terintegrasi dengan program perlindungan sosial), penguatan dunia usaha melalui
insentif pembiayaan bagi UMKM, MBR, UMI, dan restrukturisasi BUMN, serta penguatan
TKDD untuk pemulihan melalui pemanfaatan dana desa untuk jarring pengaman
sosial dan mendorong Pemda proaktif mendukung pemulihan UMKM dan penanganan
pemulihan kesehatan. Strategi kebijakan pembiayaan untuk mendorong reformasi
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struktural adalah dengan pengembangan instrumen pembiayaan inovatif dalam
proyek atau program strategis nasional serta penguatan peran kuasi fiskal (BUMN &
BLU) untuk akselerasi target pembangunan.
Sejalan dengan hal tersebut, maka strategi perumusan kebijakan ekonomi makro
dan fiskal untuk APBN yang sehat dan berkelanjutan difokuskan dilakukan melalui tiga
strategi kebijakan yang utama, yaitu: (i) penyusunan desain kebijakan fiskal yang
saling bersinergi; (ii) peningkatan tax ratio dan optimalisasi pendapatan negara; (iii)
perbaikan belanja negara yang lebih berkualitas, fokus pada perbaikan perlindungan
sosial, dan pembiayaan mendukung pemulihan ekonomi; dan (iv) peningkatan upaya
penyaluran subsidi yang efisien dan tepat sasaran, serta mendukung pengembangan
pemanfaatan energi terbarukan melalui optimalisasi dukungan fiskal. Sebagai unit
yang mengedepankan research based policy, BKF akan melakukan berbagai kajian
terkait strategi-strategi utama tersebut sebagai dasar penyusunan rekomendasi
kebijakan yaitu sebagai berikut.
1. Penyusunan Desain Kebijakan Fiskal yang Saling Bersinergi
Kebijakan fiskal dapat dikategorikan dalam lima kelompok besar, meliputi:
kebijakan penerimaan perpajakan, kebijakan PNBP, kebijakan belanja pusat
dan pembiayaan, kebijakan subsidi, dan kebijakan transfer ke daerah.
Kebijakan perpajakan, bansos, serta subsidi memiliki andil yang strategis dalam
menjaga stabilitas makroekonomi serta mempercepat penurunan kemiskinan
dan ketimpangan. Terdapat berbagai masalah dan tantangan dalam kebijakan
pajak, bantuan sosial, dan subsidi dalam mendorong pengurangan kemiskinan
dan ketimpangan, serta mendorong produktivitas. Kebijakan saat ini memiliki
ruang untuk diperbaiki, untuk itu diperlukan terobosan kebijakan dan roadmap
policy untuk mewujudkan sustainable and inclusive growth dalam mendorong
kesejahteraan dan keadilan sosial. Diperlukan suatu analisis dan kajian yang
komprehensif dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan saat ini, menyusun policy
design yang tepat, serta menyusun proyeksi dampak policy design.
Di samping itu, terkait dengan respon kebijakan terhadap ancaman krisis,
saat ini menjadi isu penting. Pasca krisis moneter Asia, perekonomian negaranegara berkembang, termasuk Indonesia, menghadapi krisis relatif lebih sering
dibandingkan periode sebelum itu. Kebijakan fiskal memiliki peran strategis
dalam meredam turbulensi ekonomi yang terjadi baik dari sisi eksternal, maupun
internal; yang lebih dikenal dengan konsep automatic stabilizer.
Selama ini APBN, didesain untuk mampu menetralisir ketidakpastian dan
volatilitas. Hal ini dibuktikan dengan pertumbuhan ekonomi yang stabil meskipun
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kondisi ekonomi global masih belum cukup kondusif. Dengan semakin besarnya
risiko perekonomian yang maka mekanisme automatic stabilizer perlu untuk
didorong. Rekomendasi atas alternatif mekanisme automatic stabilizer, baik
melalui skema pembiayaan Non-APBN (swasta dan kerja sama bilateral) maupun
APBN (dari sisi pendapatan, belanja, dan pembiayaan).
Untuk mendukung penyusunan rekomendasi desain kebijakan fiskal yang
saling bersinergi, BKF akan melakukan berbagai kajian, yaitu:
a. Peran Kebijakan Fiskal pada Produktivitas, Kemiskinan, dan Ketimpangan:
DItinjau dari Efektivitas Subsidi, Bantuan Sosial, dan Perpajakan; dan
b. Desain Automatic Stabilizer dalam Kebijakan Fiskal.
2. Peningkatan Tax Ratio dan Optimalisasi Pendapatan Negara
Secara rata-rata, rasio perpajakan Indonesia selama dua puluh tahun terakhir
hanya berkisar pada 10-11 persen, lebih rendah dibandingkan Korea Selatan dan
Malaysia yang mencapai 14-15 persen. Penerimaan perpajakan didorong untuk
terus tumbuh dari tahun ke tahun, namun secara relatif pada tahun 2019 tax
ratio justru turun menjadi sebesar 9.65% PDB dari 10.24% PDB pada tahun 2018.
Jika dilihat dari perbandingan kontribusi pajak dan kontribusi PDB pada tiap
sektor, terdapat variasi beban pajak antar sektor. Sektor utama yang memberikan
kontribusi pajak lebih besar daripada kontribusinya pada PDB adalah: (i) sektor
industri pengolahan; (ii) sektor perdagangan dan akomodasi; serta (iii) sektor
jasa keuangan dan asuransi. Sementara itu sektor dengan kontribusi pajak lebih
rendah dari pada kontribusi atas PDB-nya adalah: (i) sektor konstruksi dan real
estate; (ii) sektor transportasi dan pergudangan; serta (iii) sektor jasa-jasa.
Di samping itu, basis perpajakan (kegiatan underground economy dan sektor
informal yang belum tercatat dengan baik) serta tingkat kepatuhan yang rendah
juga turut berperan dalam turunnya rasio pajak Indonesia. Selain sebagai
penerimaan negara, kebijakan perpajakan juga berperan sebagai insentif fiskal
untuk meningkatkan produktivitas. Dengan demikian, masih terdapat gap bagi
Pemerintah untuk mengupayakan optimalisasi potensi pendapatan negara yang
ada.
Di sisi lain, terkait PNBP, saat ini mulai muncul isu dari pelaku usaha terkait
banyaknya pungutan PNBP atas layanan K/L. Sementara itu, tahap memulai usaha
dalam dunia usaha adalah indikator utama dan pertama dalam 10 indikator Doing
Business 2017 di 190 negara (IFC/World Bank). Sehubungan dengan itu, salah satu
terobosan fiskal yang dapat dilakukan antara lain dengan simplifikasi tarif PNBP
untuk meningkatkan sisi penerimaan negara yang lainnya.
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Untuk mendukung kebijakan hal tersebut, pada tahun 2020-2024, BKF akan
melakukan kajian untuk mendukung peningkatan tax ratio dan optimalisasi
pendapatan negara. Kajian ini akan difokuskan pada beberapa sektor yang
diperkirakan memiliki dampak cukup signifikan pada pendapatan negara. Kajiankajian tersebut antara lain sebagai berikut:
a. Potensi Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Sektor Konstruksi Sebagai Sumber
Optimalisasi Penerimaan Pajak;
b. Penyusunan analisis optimalisasi penerimaan perpajakan untuk mendukung
peningkatan rasio perpajakan;
c. Analisis Potensi Pajak dan Data ILAP;
d. Analisis Pungutan PNBP Penghambat Investasi; dan
e. Penyusunan analisis terkait optimalisasi PNBP.
3. Perbaikan Belanja Negara yang Lebih Berkualitas, Fokus pada Perbaikan
Perlindungan Sosial, dan Pembiayaan Mendukung Pemulihan Ekonomi
Komponen belanja negara dalam APBN dipergunakan untuk keperluan
penyelenggaraan tugas pemerintahan pusat dan pelaksanaan perimbangan
keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dalam kondisi ketidakpastian
perekonomian global maupun tekanan pada sisi pendapatan negara, sisi belanja
negara memegang peranan strategis untuk menstimulasi perekonomian dan
berusaha untuk mewujudkan kesejahteraan. Belanja negara yang berkualitas
adalah apabila belanja negara tersebut mampu menghasilkan output/outcome
yang berkualitas (quality), memberi manfaat yang nyata dan optimal bagi
perekonomian maupun kesejahteraan (benefit), serta mampu mengubah
keadaan ke arah yang lebih baik (value added). Untuk mewujudkan hal tersebut
maka belanja negara harus memenuhi aspek efisiensi alokasi, efisiensi teknis,
dan efisiensi ekonomi. Untuk itu, Pemerintah secara konsisten mengupayakan
belanja negara yang efisien, produktif dan efektif untuk mendorong pertumbuhan
ekonomi berkelanjutan, perluasan kesempatan kerja, pengentasan kemiskinan,
pengurangan kesenjangan, menjaga stabilitas fundamental perekonomian, dan
antisipasi ketidakpastian. Untuk penguatan kinerja pembiayaan dalam periode
2020-2024 akan diupayakan melalui beberapa strategi seperti pelaksanaan
asesmen kepada BUMN yang akan menerima alokasi PMN, pelaksanaan asesmen
kepada BLU yang akan menerima alokasi PMN dan penguatan manajemen risiko
pada BUMN dan BLU yang menerima PMN dari APBN.
Untuk mendukung penyusunan rekomendasi kebijakan belanja negara yang
lebih berkualitas, fokus pada perbaikan perlindungan sosial, dan pembiayaan
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mendukung pemulihan ekonomi, dalam periode tahun 2020-2024, BKF akan
melakukan berbagai analisis, antara lain:
a. Perumusan Rekomendasi yang Mendukung Penguatan Belanja Berkualitas,
seperti:
i.

Kajian Evaluasi Efektivitas Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR)
terhadap Perekonomian Dan Kesejahteraan,

ii. Analisis Spasial Untuk Perbaikan Perencanaan Penempatan Infrastruktur
Pendidikan,
iii. Analisis Program Link And Match Antara Sekolah Menengah Kejuruan dan
Dunia Usaha dan Industri Menuju Kesiapan Kerja Siswa,
iv. Analisis Implementasi Desentralisasi Fiskal;
b. Perumusan Rekomendasi dalam Mendukung Penciptaan Cost Of Funds Utang
yang Murah dan Kompetitif;
c. Perumusan Rekomendasi yang Mendukung Penguatan Pengendalian Atas Risiko
Defisit;
d. Perumusan Rekomendasi yang Mendukung Penguatan Keseimbangan Primer;
e. Penguatan Pembiayaan Investasi Pemerintah baik untuk Penyertaan Modal
Negara (PMN) bagi BUMN maupun Badan Layanan Umum; dan
f. Perumusan Rekomendasi yang Mendukung Penguatan Belanja Modal Pemerintah
Secara Terukur.
4. Peningkatan Upaya Penyaluran Subsidi yang Efisien dan Tepat Sasaran,
serta Mendukung Pengembangan Pemanfaatan Energi Terbarukan melalui
Optimalisasi Dukungan Fiskal
Secara umum, tujuan dari pemberian subsidi adalah untuk menjaga daya
beli masyarakat, meningkatkan daya saing dan produktivitas dari sektor-sektor
ekonomi, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang transportasi
dan komunikasi. Berdasarkan evaluasi menggunakan data Susenas 2018, diketahui
bahwa subsidi, terutama subsidi energi, masih banyak dinikmati oleh golongan
masyarakat mampu yang semestinya tidak berhak menerima manfaat (inclusion
error). Hal ini dimungkinkan terjadi karena subsidi yang berlaku saat ini adalah
subsidi selisih harga yang diberikan atas suatu komoditas atau barang, sehingga
barang tersebut harganya lebih murah atau dibawah harga keekonomian. Tidak
adanya pembatasan terhadap akses barang bersubsidi tersebut menyebabkan
golongan masyarakat mampu juga dapat membeli barang bersubsidi, bahkan
dengan kemampuan yang lebih besar dibandingkan golongan masyarakat miskin.
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Dengan demikian, manfaat yang diterima oleh golongan masyarakat mampu
jauh lebih besar dibandingkan dengan manfaat yang diterima oleh golongan
masyarakat miskin. Disisi lain, belum tersedianya data penerima subsidi energi
yang valid turut serta mendorong belum optimalnya upaya perbaikan ketepatan
sasaran. Sementara itu, apabila dibandingakan dengan program bansos, terlihat
bahwa program bansos yang diberikan secara targeted berbasis orang mempunyai
inclusion error yang relatif lebih rendah. Artinya, semakin kaya semakin sedikit
menerima manfaat dari program bansos, karena program bansos memang
terutama ditujukan untuk orang miskin. Berdasarkan analisis tersebut, dapat
disimpulkan bahwa sampai dengan saat ini subsidi energi masih bersifat regresif,
dimana masyarakat miskin menerima manfaat yang lebih sedikit, sedangkan
program bansos telah bersifat progresif, dimana orang miskin menerima manfaat
lebih banyak. Dengan demikian, diperlukan perubahan paradigma dari subsidi
berbasis komoditas menjadi subsidi berbasis orang. Sejalan dengan hal tersebut,
monitoring dan evaluasi pelaksanaan efisiensi anggaran subsidi tetap perlu
dilakukan.
Di samping itu, dalam konsep jangka menengah, efisiensi anggaran subsidi
juga dapat dilakukan melalui peningkatan pemanfaatan EBT dalam bauran
energi, khususnya di sektor ketenagalistrikan. Pemanfaatan EBT dalam bauran
ketenagalistrikan di tahun 2019 baru mencapai 7,81 persen. Sebagian besar
produksi listrik masih didominasi oleh pembangkit batu bara. Hal ini dipengaruhi
oleh harga keekonomian listrik EBT yang masih lebih tinggi sehingga menyebabkan
EBT sulit untuk bersaing dengan fossil fuel yang sebetulnya memiliki biaya
eksternalitas negatif tinggi. Tanpa adanya keberpihakan pada sektor EBT,
dikhawatirkan target EBT dalam bauran energi nasional maupun dalam bauran
energi listrik tidak dapat tercapai.
Sejalan dengan arah kebijakan Kementerian Keuangan dalam Renstra
Kemenkeu 2020-2024 mengenai pemenuhan akses, pasokan energi, dan tenaga
listrik yang merata, handal, efisien, dan berkelanjutan, BKF berupaya melakukan
strategi penyaluran subsidi yang efisien dan tepat sasaran, serta mendukung
pengembangan pemanfaatan energi terbarukan melalui optimalisasi dukungan
fiskal. Dalam rangka mendukung pencapaian strategi tersebut, BKF akan melakukan
berbagai kajian antara lain sebagai berikut:
a. Optimalisasi peran Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan,
seperti BLU BPDLH maupun PT SMI dalam Pengembangan Energi Terbarukan;
b. Analisis Dukungan Fiskal untuk Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP);
dan
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c. Analisis Perhitungan Harga Batubara sebagai Input Biaya Pokok Penyediaan
(BPP) Tenaga Listrik.

3.2.2 Strategi Pendapatan Negara: Perumusan Kebijakan Pendapatan
Negara yang Optimal dan Mendukung Pertumbuhan Ekonomi
Tahun 2020 merupakan periode yang berat bagi perekonomian nasional.
Pandemi COVID-19 yang di awal tahun 2020 masih berpusat di Tiongkok telah
menyebar menjadi pandemi ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Banyak negara
yang mengalami kontraksi ekonomi yang sangat dalam pada Q1 dan Q2 2020.
Terganggunya aktivitas ekonomi global akibat kebijakan lockdown di beberapa
mitra dagang utama Indonesia membuat pasokan komponen penting bagi industri,
seperti bahan mentah, bahan baku, dan barang modal dari luar negeri menjadi
berkurang. Akibatnya, beberapa industri nasional mengalami kesulitan untuk terus
berproduksi, terutama industri yang bergantung pada bahan impor. Sebaliknya
dari sisi konsumsi, dunia usaha dalam negeri juga mengalami tekanan. Langkahlangkah pencegahan yang relatif ketat untuk membatasi meluasnya penyebaran
pandemi COVID-19 menyebabkan turunnya permintaan atas produk nasional.
Dampak selanjutnya, banyak perusahaan yang mengalami kesulitan cash flow
sehingga menurunkan kemampuan dalam membayar pajak. Akibatnya, penerimaan
perpajakan mengalami penurunan secara signifikan.
Berkurangnya aktivitas perdagangan internasional secara signifikan juga
mengakibatkan turunnya penerimaan pajak dari impor dan bea masuk. Selain itu,
penerimaan perpajakan juga mengalami tekanan dari turunnya harga minyak dunia,
bahan mineral, dan CPO yang merupakan komponen penting dalam menghitung
PPh migas dan bea keluar. Kinerja penerimaan perpajakan diperkirakan akan
melemah pada tahun 2020 dengan tax ratio berpotensi berada di bawah 9 persen,
terendah dalam dua dekade terakhir.
Oleh karena itu, strategi BKF dalam pendapatan negara untuk mendukung
pencapaian tujuan Kementerian Keuangan dan tujuan BKF tahun 2020-2024
mengangkat tema “Perumusan Kebijakan Pendapatan Negara yang Optimal dan
Mendukung Pertumbuhan Ekonomi”.
Adapun di dalam Renstra Kementerian Keuangan tahun 2020-2024, BKF terlibat
dalam lima strategi yang terkait pendapatan negara, yaitu:
1. Pemberian Insentif Fiskal dan Prosedural
Perekonomian yang Terdampak COVID-19

guna

Memulihkan

Kinerja

Tekait dengan strategi ini, keterlibatan BKF khususnya yang terkait dengan
insentif perpajakan adalah secara aktif ikut merekomendasikan dan merumuskan
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kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Pemerintah dalam program Pemulihan
Ekonomi Nasional (PEN). Insentif perpajakan tersebut diberikan untuk sektor yang
mempunyai daya ungkit sehingga dampaknya terhadap perekonomian akan lebih
terasa. Selain itu, insentif ini juga diberikan untuk mengurangi beban kegiatan
usaha perusahaan dan membantu meningkatkan kondisi cash flow perusahaan,
khususnya selama dan pasca pendemi COVID-19.
Adapun insentif yang sudah diberikan dalam rangka pemulihan ekonomi
nasional diberikan dalam tiga kategori besar yaitu:
a. Bidang Kesehatan untuk penanganan COVID-19.
Stimulus ini pada dasarnya diberikan untuk melakukan upaya percepatan
penanganan COVID-19 terutama untuk mendukung penyediaan alat kesehatan,
obat-obatan, dan tenaga medis. Stimulus perpajakan dalam bidang kesehatan
ini diberikan dalam bentuk, antara lain:
i.

PPN tidak dipungut untuk Barang Kena Pajak/Jasa Kena Pajak tertentu
untuk penanganan COVID-19;

ii. PPh Pasal 23 dibebaskan atas jasa tertentu untuk penanganan COVID-19;
iii. PPh Pasal 22 dibebaskan untuk penjualan barang ke pihak tertentu untuk
penanganan COVID-19;
iv. PPN DTP untuk penyediaan obat-obatan dan alat kesehatan;
v. Pembebasan PPh untuk honor tenaga medis tertentu; dan
vi. Fasilitas Kepabeanan dan/atau Cukai serta perpajakan tas impor barang
umtuk keperluan penanganan COVID-19.
b. Bidang Perlindungan Sosial untuk mendukung Social Safety Net.
Stimulus perpajakan untuk perlindungan sosial yang mendukung social safety
net, diberikan antara lain berupa:
i.

PPh Pasal 21 DTP kepada masyarakat dengan penghasilan di bawah Rp200
juta setahun; dan

ii. PPh Final UMKM DTP.
c. Bidang Usaha untuk membantu dunia usaha yang terdampak COVID-19.
Insentif perpajakan untuk bidang ini antara lain:
i.

PPh Pasal 22 dibebaskan (721 KLU);

ii. Pengurangan PPh Pasal 25 (1013 KLU);
iii. Restitusi PPN dipercepat (716 KLU);
iv. Penangguhan pelunasan cukai selama 90 hari; dan

125

RENCANA STRATEGIS
BADAN KEBIJAKAN FISKAL 2020-2024

v. Insentif tambahan untuk perusahaan penerima Kawasan berikat dan/atau
KITE.
Insentif-insentif ini juga akan terus dievaluasi dan direview keefektifannya,
serta akan selalu disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada.
2. Penyempurnaan dan Perbaikan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang
Fiskal dan Sektor Keuangan
Terkait regulasi di sektor pendapatan negara, BKF terus melakukan
penyempurnaan terhadap peraturan perundangan-undangan yang sudah ada.
Penyempurnaan tersebut diharapkan dapat membantu pemulihan ekonomi
nasional akibat COVID-19. Selain itu, harmonisasi peraturan dan memperjelas
peraturan yang masih menimbulkan keragu-raguan akan terus dilakukan
dalam rangka mendapatkan penerimaan negara yang optimal dan mendukung
pertumbuhan ekonomi. Identifikasi dan penyempurnaan atas peraturan yang
menyebabkan pengenaan pajak berganda, administrasi perpajakan yang kompleks
yang menciptakan tambahan biaya (cost of fund), dan peraturan perpajakan yang
kurang harmonis dengan peraturan perpajakan di daerah akan terus dilakukan.
3. Perumusan Kebijakan Penerimaan Negara yang Mendorong Investasi dan Daya
Saing
Selama tahun 2020-2024, strategi pendapatan negara juga akan difokuskan
pada kebijakan yang dapat mendorong peningkatan rasio perpajakan dengan
tetap mendorong investasi dan daya saing. Kebijakan seperti penurunan tarif
PPh badan, pembebasan PPh impor dan bea masuk sektor tertentu, tax holiday,
tax allowance, dan fasilitas perpajakan lainnya yang diberikan secara selektif
diharapkan dapat mendorong investasi dan meningkatkan daya saing Indonesia.
Selain itu, kebijakan di bidang PNBP juga akan diarahkan untuk mendorong
hal yang sama, dengan tetap mengoptimalkan penerimaan. Sehingga diharapkan
dalam jangka menengah dapat memacu pertumbuhan ekonomi. Hal ini dilakukan,
karena dalam jangka pendek, penerimaan negara akan berkurang secara
signifikan, yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Oleh karena itu, strategi
yang dilakukan adalah dengan menjaga pertumbuhan sektor yang solid dan terus
memastikan daya saing dapat terjaga, sehingga ke depannya penerimaan negara
dapat pulih kembali.
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4. Pemberian Insentif Fiskal Perpajakan untuk Peningkatan Investasi dan Ekspor
serta Pengembangan Sektor Tertentu
Insentif perpajakan juga akan diberikan secara selektif untuk meningkatkan
investasi, ekspor dan pengembangan sektor tertentu seperti melalui penurunan
tarif PPh badan, pembebasan PPh impor dan bea masuk sektor tertentu, tax
holiday, tax allowance, dan fasilitas lainnya perpajakannya. Dengan naiknya
aktifitas investasi, ekspor dan berkembangnya sektor-sektor yang mempunyai daya
ungkit, diharapkan dapat memulihkan perekonomian nasional yang disebabkan
oleh COVID-19 serta dapat memacu pertumbuhan ekonomi.
Upaya tersebut antara lain ditempuh melalui kebijakan pemberian insentif
perpajakan yang tepat bagi kegiatan usaha untuk meningkatkan daya saing,
baik dari sisi SDM maupun produk yang dihasilkan, dan insentif perpajakan
untuk menjaga iklim investasi agar tetap kondusif. Kebijakan perpajakan dapat
digunakan sebagai instrumen untuk memperkuat daya saing dan investasi.
Penguatan daya saing dapat dilakukan baik dari sisi SDM maupun produk yang
dihasilkan. Peningkatan kompetensi angkatan kerja agar mampu menyongsong
transformasi industri 4.0 dan mengadopsi perkembangan teknologi, informasi, dan
komunikasi (TIK) dilakukan dengan memberikan insentif super deduction untuk
pengembangan kegiatan vokasi dan litbang. Selain itu, daya saing juga diperkuat
dengan mendorong hilirisasi industri yang berorientasi ekspor melalui pemberian
insentif perpajakan yang lebih terarah, serta penyempurnaan kebijakan bea
keluar, dan kebijakan bea masuk ditanggung pemerintah untuk sektor industri
tertentu. Sementara itu, dalam rangka meningkatkan investasi, perlu didorong
terciptanya kawasan industri baru melalui perluasan tax holiday, pengubahan tax
allowance, dan insentif investment allowance untuk industri padat karya.
Dengan penyempurnaan insentif fiskal diatas, diharapkan industri-industri
yang menjadi unggulan di Indonesia dapat lebih berkembang. Ke depan, produk
hasil laut, produk sayuran dan buah, produk alas kaki, bahan mentah dan migas,
serta produk karet diharapkan tetap menjadi produk unggulan seperti yang telah
ditunjukkan pada Indeks Revealed Comparative Advantage (RCA) tahun 2018.
Lebih lanjut, insentif perpajakan juga diharapkan dapat mendorong produk
kayu dan olahan kayu, tekstil, perangkat elektronik, dan alat transportasi
untuk dikembangkan menjadi produk unggulan sejalan dengan arah kebijakan
pembangunan industri nasional.
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5. Identifikasi Potensi dan Peningkatan Kepatuhan Perpajakan atas Transaksi
Perdagangan melalui Sistem Elektronik (PMSE)
Dalam rangka meningkatkan pendapatan negara, khususnya penerimaan
perpajakan, Pemerintah melakukan upaya perluasan basis pemajakan dan
perbaikan administrasi perpajakan. Penambahan objek pajak baru, baik yang
dipungut oleh DJP maupun DJBC, sangat diperlukan dalam rangka meningkatkan
tax ratio. Sebagai tahap awal, Pemerintah akan memungut pajak atas PMSE
atau yang lebih popular dengan sebutan e-commerce. Dalam beberapa tahun
terakhir, transaksi daring berkembang begitu cepat dan berpotensi menggantikan
pasar konvensional. Untuk itu, pemajakan atas PMSE diharapkan mampu menjadi
sumber penting pendapatan negara mengingat nilai transaksinya yang besar di
masa yang akan datang.
Hal tersebut juga dilakukan karena Pemerintah memandang setiap pelaku
usaha mempunyai hak dan kewajiban perpajakan yang sama, sehingga perlu
adanya kebijakan yang dapat memastikan para pelaku usaha berada pada tingkat
berusaha (level playing field) yang sepadan. Oleh karena itu, kebijakan optimalisasi
perpajakan ditempuh melalui upaya penyetaraan level playing field bagi semua
pelaku usaha, baik bagi perdagangan konvensional maupun e-commerce. Namun
demikian, penyetaraan level playing field tetap dilakukan tanpa menghilangkan
kesempatan bagi sektor-sektor terkait untuk tumbuh dan berkembang dalam
menopang perekonomian.
Selain yang sudah disebutkan diatas, terkait dengan strategi pendapatan negara
yang akan dilakukan selama periode 2020-2024 lainnya adalah sebagai berikut:
1. Menjaga Kesinambungan Pendapatan Negara (Optimalisasi Penerimaan
Perpajakan & PNBP melalui Penguatan Basis Pemajakan dan Peningkatan
Kepatuhan)
Optimalisasi pendapatan negara lainnya dilakukan dengan melakukan
penguatan basis pemajakan dan peningkatan kepatuhan. Selain yang sudah
disebutkan sebelumnya, penguatan basis pemajakan juga dilakukan dengan
sekaligus memperkuat kebijakan perpajakan yang bersifat pengendalian dan
perlindungan masyarakat terhadap dampak eksternalitas negatif atas konsumsi
barang-barang tertentu. Kebijakan ini dilakukan melalui penyesuaian tarif cukai
Hasil Tembakau (HT), ekstensifikasi barang kena cukai, dan penerapan fleksibilitas
earmarking pada pungutan cukai. Terkait dengan kebijakan ini, Pemerintah
selalu memperhatikan dan menjaga keseimbangan di antara aspek kesehatan
serta perkembangan industri dan penyerapan tenaga kerja. Pemerintah berupaya
melindungi masyarakat dengan melakukan pengendalian terhadap konsumsi barang
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kena cukai yang berdampak negatif bagi kesehatan dan lingkungan. Sementara
itu, untuk menjaga perkembangan industri, utamanya pada industri padat karya,
Pemerintah melakukan pengendalian produksi bagi barang kena cukai secara
bertahap dan proporsional dengan tetap memperhatikan keberlangsungan tenaga
kerja pada industri tersebut.
Khusus untuk ekstensifikasi barang kena cukai, pembahasan, kajian, dan
koordinasi dengan K/L-K/L yang terkait, serta stakeholders usaha dan pihakpihak terkait lainnya akan terus dilakukan. Khusus untuk cukai atas plastik
sebenarnya sudah siap untuk diterapkan, tetapi karena adanya pandemi COVID19, pemerintah memutuskan untuk menundanya. Barang lainnya yang berpotensi
untuk dikenakan cukai antara lain minuman berpemanis dan bahan bakar minyak
(BBM). Selain ditujukan untuk mengendalikan konsumsi mengingat dampaknya
yang membahayakan lingkungan maupun kesehatan, pengenaaan cukai atas
barang-barang tersebut tentu dapat menambah pendapatan negara yang pada
gilirannya akan meningkatkan tax ratio.
Sementara itu, dalam konteks praktik perpajakan internasional, Pemerintah
dalam hal ini BKF dan berkoordinasi dengan DJP akan terus berupaya untuk
melakukan optimalisasi pajak Indonesia melalui Perjanjian Penghindaran Pajak
Berganda (P3B) dan Multilateral Instrument (MLI) untuk meminimalkan double
taxation, double non-taxation, dan Base Erosion and Profit Shifting (BEPS).
Upaya tersebut dilakukan untuk memitigasi praktik aggressive tax planning,
praktik transfer pricing, serta penggerusan basis pajak dan pengalihan laba oleh
perusahaan-perusahaan multi nasional. Basis data perpajakan juga akan terus diupdate dalam rangka optimalisasi dan transparansi perpajakan di Indonesia yang
diselaraskan dengan best pratice serta peraturan dengan kesepakatan internasional.
Transparansi perpajakan serta pertukaran informasi dan penyelarasan peraturan
perpajakan Indonesia dengan kesepakatan internasional dilakukan dalam kerangka
implementasi AEoI, EoI on request, serta Country by Country reporting (CBC).
Kerangka ini bertujuan untuk mengetahui dan mengawasi potensi pajak baik di
dalam maupun luar negeri, melalui pertukaran informasi keuangan, sekaligus
untuk mengurangi upaya penghindaran atau penggelapan pajak.
Selanjutnya, terkait dengan pengelolaan PNBP, BKF bekerja sama dengan
DJA dan K/L terkait akan terus menjaga kebijakan PNBP yang diarahkan untuk
menjamin penerimaan yang stabil, berkelanjutan serta memberikan manfaat
jangka panjang terutama yang berasal dari pengeloaan sumber daya alam (SDA).
Oleh karena itu, desain pengeloaan PNBP akan mempertimbangkan mekanisme
buffer. Mekanisme ini dapat memitigasi pada saat terjadi penurunan harga
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minyak mentah Indonesia. Adapun teknis penerapannya dapat didasarkan pada
basis harga ICP atau basis penerimaan migas. Perbedaan keduanya terletak pada
dasar penetapan buffer. Strategi pertama hanya didasarkan pada realisasi ICP
dibandingkan dengan asumsi. Sedangkan mekanisme kedua telah memperhitungkan
interaksi perubahan seluruh komponen/variabel yang mempengaruhi penerimaan
PNBP SDA (migas) antara saat realisasi dengan saat penetapan target.
Optimalisasi PNBP akan terus dilakukan dengan tetap memperhatikan daya
dukung SDA, kualitas pelayanan publik, daya beli masyarakat, serta kondisi
keuangan BUMN dan kinerja BLU. BKF dengan pihak-pihak terkait akan terus
berupaya menyelesaikan regulasi turunan dari UU No. 9 Tahun 2018 tentang
PNBP. Regulasi tersebut antara lain untuk mendorong kinerja PNBP di bidang
pengawasan, pemeriksaan, serta penetapan dan penyederhanaan tarif. Penerapan
seluruh regulasi tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan
dalam meningkatkan optimalisasi dan tata kelola PNBP.
2. Evaluasi Insentif Perpajakan, Khususnya yang Telah Dilaporkan dalam Laporan
Belanja Perpajakan
Sebagai bentuk komitmen pelaksanaan transparansi terkait kebijakan insentif
perpajakan yang telah diberikan, Pemerintah sejak tahun 2018 telah menerbitkan
Laporan Belanja Perpajakan (tax expenditure report) yang diterbitkan secara
berkala setiap tahun. Laporan ini menyajikan estimasi pendapatan negara yang
hilang (revenue forgone) akibat adanya ketentuan khusus yang berbeda atau
deviasi dari sistem pemajakan secara umum (benchmark tax system) yang menyasar
kepada hanya sebagian subjek dan objek pajak dengan persyaratan tertentu.
Berdasarkan laporan belanja perpajakan tahun 2018, besaran belanja perpajakan
di tahun 2016, 2017 dan 2018 berturut-turut adalah Rp192,6 triliun (1,55 persen
PDB), Rp196,8 triliun (1,45 persen PDB), dan Rp221,1 triliun (1,49 persen PDB).
Selain sebagai bentuk komitmen transparansi, laporan belanja perpajakan juga
digunakan sebagai sumber data dan informasi untuk mengevaluasi dampak atau
menganalisis biaya dan manfaat dari kebijakan insentif perpajakan.
Kemudian, sejalan dengan arah kebijakan dan strategi di bidang pendapatan
negara pada tahun 2020, sesuai dengan RPJMN 2020-2024 yang diturunkan ke dalam
RKP dan Rencana Kerja (Renja) tahun 2020, PKPN mendapatkan 2 (dua) kegiatan
Prioritas Nasional (PN) yaitu dalam Agenda Pembangunan I yang bertemakan
“Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan
Berkeadilan” dengan arah kebijakan Pemenuhan kebutuhan energi dengan
mengutamakan peningkatan energi baru terbarukan (EBT) dan strategi/milestone
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yang dirumuskan adalah Pengembangan potensi energi terbarukan didukung
dengan pemberian insentif fiskal terhadap industri energi baru terbarukan. Dari
strategi/milestone ini PKPN telah mendukung dengan mendapatkan mandat untuk
menjalankan kegiatan Prioritas Nasional dalam bentuk Kajian Kebijakan Perpajakan
dalam rangka Mendorong Kesinambungan Energi dengan anggaran sebesar Rp700
juta. Kegiatan Prioritas Nasional (PN) kedua adalah Kajian Harmonisasi Kebijakan
Perpajakan Pusat dan Daerah dengan jumlah pagu anggaran yang sama yaitu
sebesar Rp700 juta. Untuk tahun 2021, PKPN akan menjalankan 2 (dua) Prioritas
Nasional (PN) yaitu Kajian Kebijakan Perpajakan dalam Mendukung SDM yang
berkualitas dari Aspek Kesehatan Masyarakat dan Kajian Efektivitas dan Efisiensi
PPnBM di Sektor Properti.
Sementara itu, terkait kebijakan umum perpajakan tahun 2021 disusun
dengan memperhatikan kinerja penerimaan perpajakan selama lima tahun
terakhir, melihat kondisi ekonomi terkini dari dalam dan luar negeri, dan
mempertimbangkan tantangan yang akan dihadapi tahun 2021. Secara umum,
kebijakan penerimaan perpajakan tahun 2021 diarahkan untuk mendukung
upaya pemulihan dan transisi ekonomi pasca pandemi COVID-19 dengan
tetap memberikan insentif perpajakan yang tepat dan terukur dalam rangka
meningkatkan produktivitas, daya saing, dan investasi, mendorong transformasi
ekonomi, dan mengantisipasi perubahan ekonomi global. Kebijakan umum
perpajakan tersebut ditempuh melalui (i) memberikan insentif fiskal yang
lebih tepat dan terukur; (ii) melakukan relaksasi prosedur untuk mempercepat
pemulihan ekonomi nasional; (iii) menyempurnakan peraturan perpajakan; (iv)
mengoptimalkan penerimaan perpajakan melalui perluasan basis pajak, dengan
cara peningkatan kepatuhan sukarela WP, pengawasan dan penegaan hukum yang
berkeadilan, serta pelaksanaan lima pilar reformasi: organisasi, SDM, IT dan basis
data, serta proses bisnis dan regulasi; (v) memberikan insentif untuk vokasi dan
litbang, dan perlindungan untuk masyarakat dan lingkungan; (vi) meningkatkan
pelayanan kepabeanan; serta (vii) melakukan ekstensifikasi barang kena cukai.
Sejalan dengan arah kebijakan umum perpajakan 2021 di atas, kebijakan teknis
pajak yang akan diimplementasikan pada tahun 2021 dapat dikategorikan menjadi
empat pilar kebijakan besar dengan rincian sebagai berikut:
1. Mendukung pemulihan ekonomi nasional melalui pemberian insentif perpajakan
yang selektif dan terukur, melalui:
a. Pemberian insentif perpajakan dalam rangka membantu likuiditas WP; dan
b. Pemberian insentif perpajakan untuk membantu penyediaan sarana dan
prasarana kesehatan masyarakat.
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2. Memperkuat sektor strategis dalam rangka transformasi ekonomi, melalui:
a. Terobosan di bidang regulasi melalui Omnibus Law Perpajakan;
b. Fasilitas Perpajakan melalui pemberian insentif pajak yang lebih terarah;
dan
c. Proses bisnis layanan yang user friendly berbasis IT.
3. Meningkatkan kualitas SDM dan perlindungan untuk masyarakat dan lingkungan,
melalui:
a. Pemberian insentif untuk kegiatan vokasi dan litbang;
b. Pelayanan yang mudah dan berkualitas;
c. Regulasi yang berkepastian hukum; dan
d. Edukasi dan humas yang efektif.
4. Mengoptimalkan penerimaan pajak, melalui:
a. Pemajakan atas perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE);
b. Ekstensifikasi dan pengawasan berbasis individu dan kewilayahan;
c. Pemeriksaan, penagihan, dan penegakan hukum yang berbasis risiko dan
berkeadilan; serta
d. Meneruskan reformasi perpajakan yang meliputi bidang organisasi, SDM, IT
dan basis data, proses bisnis, serta peraturan pajak.
Sementara itu, kebijakan teknis kepabeanan dan cukai tahun 2021 difokuskan
pada upaya untuk mendorong kemudahan logistik dan perlindungan masyarakat guna
mendukung pemulihan ekonomi dan mendorong pendapatan negara, yaitu:
1. Mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19, melalui:
a. Relaksasi prosedur kepabeanan dan cukai untuk mempercepat pemulihan
ekonomi nasional; dan
b. Pembebasan bea masuk untuk sektor-sektor yang terkena dampak.
2. Memperkuat sektor strategis dalam rangka transformasi ekonomi, melalui:
a. Perbaikan rasio neraca ekspor impor untuk penerima fasilitas kepabeanan;
b. Pengembangan fasilitas kepabeanan (Tempat Penimbunan Berikat/TPB,
Kemudahan Impor Tujuan Ekspor/KITE, dan Industri Kecil dan Menengah/IKM),
kawasan khusus, dan reputable traders (Authorized Economic Operator/AEO
dan Mitra Utama/MITA);
c. Harmonisasi fasilitas fiskal lintas K/L; dan
d. Penguatan klinik ekspor/klinik Kementerian Keuangan untuk percepatan
investasi dan daya saing.
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3. Meningkatan kualitas SDM dan perlindungan untuk masyarakat dan lingkungan,
melalui:
a. Sinergi pemberantasan penyelundupan di laut, pelabuhan dan perbatasan;
b. Pengembangan Narcotic Targetting Center (NTC) untuk memperkuat upaya
pemberantasan peredaran narkoba;
c. Pemberantasan dan penurunan peredaran Barang Kena Cukai (BKC) ilegal;
dan
d. Ekstensiﬁkasi BKC baru untuk mengendalikan eksternalitas negatif.
4. Menyempurnakan proses bisnis, melalui:
a. Pengembangan pemanfaatan Artiﬁcial Intelligence (AI) melalui Platform
CEISA 4.0 Smart Fraud Detection;
b. Perluasan basis penerimaan;
c. Integrasi dan konektivitas pelayanan ekspor-impor dengan K/L; dan
d. Pembangunan platform National Logistic Ecosystem (NLE).
5. Mengoptimalkan penerimaan, melalui:
a. Relaksasi pelayanan; dan
b. Penyempurnaan regulasi administrasi penerimaan, proses bisnis pemeriksaan,
pengelolaan penerimaan, keberatan, dan peningkatan pemenangan sengketa
di pengadilan pajak.

3.2.3 Strategi Kerja sama Internasional dan Perubahan Iklim: Penguatan
Kerja Sama Ekonomi, Keuangan Internasional dan Perubahan Iklim
Untuk Memberikan Manfaat Bagi Indonesia
Dengan adanya skenario memburuknya pertumbuhan ekonomi Indonesia di
tengah pandemi COVID-19, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan berbagai
kebijakan yang mensinergikan antara kebijakan ﬁskal, moneter dan sektor riil untuk
mempercepat penanganan COVID-19 dan menjaga perekonomian dari ancaman krisis.
Selain melalui dukungan APBN 2020, salah satu sumber pembiayaan APBN 2020 berasal
dari penarikan pinjaman program dari lembaga keuangan internasional. Lembagalembaga keuangan internasional yang sudah berkomitmen untuk memberikan
dukungan pembiayaan penanganan COVID-19 di Indonesia dalam bentuk fast track
program, antara lain:
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1. Bank Pembangunan Asia (Asian Development Bank)
Asian Development Bank (ADB) menyetujui fast track financing program
senilai USD1,5 miliar untuk mendukung upaya Pemerintah Indonesia dalam
menanggulangi dampak pandemi COVID-19 terhadap kesehatan masyarakat, mata
pencaharian, dan perekonomian. Melalui program COVID-19 Active Response
and Expenditure Support (CARES), ADB berharap akan dapat mendukung
program stimulus pemerintah untuk memperluas program bantuan sosial yang
ada, meningkatkan sumber daya pencegahan dan pengendalian COVID-19, serta
melindungi sektor produktif dan para pekerja dari kemerosotan perekonomian.
Selain itu, ADB juga memberikan dukungan melalui program Contingent Disaster
Financing (CDF). CDF merupakan pembiayaan berbasis kebijakan (policy-based
lending) yang diarahkan untuk mendukung perbaikan kebijakan di tiga area, yaitu
(i) kebijakan dan kelembagaan manajemen risiko bencana dan darurat kesehatan;
(ii) ketahanan aset fisik terhadap risiko bencana dan perubahan iklim; serta (iii)
pembiayaan risiko bencana dan respon terhadap pandemi.
2. Kelompok Bank Dunia (World Bank Group)
Secara kelembagaan, World Bank Group (WBG) telah menyediakan WBG
COVID-19 Fast Track Facility sebesar USD12 miliar untuk membantu mengatasi
COVID-19 secara global, khususnya untuk negara-negara berpenghasilan rendah
dan menengah. Untuk Indonesia, Bank Dunia menyetujui dua program baru senilai
USD700 juta untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam menangani dampak
pandemi COVID-19, khususnya untuk meningkatkan sistem perlindungan sosial dan
memperkuat sektor keuangan. Dua program tersebut yaitu Additional Financing
for Social Assistance Reform Program senilai USD400 juta untuk memperkuat
kapasitas sistem perlindungan sosial dan COVID-19 Supplemental Financing for
Indonesia’s First Financial Sector Reform Development Policy Loan senilai USD300
juta untuk membantu Pemerintah mengatasi krisis COVID-19 dengan mendukung
ekonomi riil, termasuk menyalurkan dana ke rumah tangga dan perusahaan,
sambil mempertahankan ketahanan sektor keuangan.
3. Bank Pembangunan Islam (Islamic Development Bank)
IsDB meluncurkan program 3R (Respond, Restore, Restart) untuk mendukung
negara-negara anggotanya menghadapi dampak pandemi COVID-19 dengan total
pinjaman USD2,3 miliar. Khusus untuk Indonesia, IsDB menyediakan Pinjaman
Fast Track sebesar USD100 juta yang akan diambilkan dari sisa pendanaan dari
proyek-proyek yang telah selesai. IsDB juga menawarkan pembiayaan tambahan
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yang berupa grant sebesar USD515.000 dan pinjaman dari pengalihan dana proyek
yang belum di-disburse sebesar USD420 juta.
4. Bank Pembangunan Infrastruktur Asia (Asian Infrastructure Investment Bank)
AIIB telah menyediakan fasilitas pembiayaan penanganan COVID-19 Crisis
Recovery Facility (CRF) sejumlah total USD5 miliar s.d. USD10 miliar guna
membantu negara anggota yang terdampak pandemi. Fasilitas tersebut disediakan
untuk digunakan pada area: (1) peningkatan fasilitas infrastruktur dan penunjang
kesehatan guna menghadapi pandemi; (2) dukungan likuiditas melalui fasilitas
pinjaman dan saluran kredit kepada institusi keuangan yang menghadapi kendala
modal kerja dan kekurangan likuiditas; dan (3) dukungan fiskal dan anggaran,
yang akan diberikan melalui kerja sama dengan lembaga multilateral lainnya.
AIIB juga menyatakan dukungannya kepada Indonesia dalam menangani
COVID-19, diantaranya berupa fasilitas pinjaman Program for Results (PforR)
yang akan difokuskan untuk meningkatkan respons kesiapan Indonesia dalam hal
pengetesan, pengawasan, pencegahan dan perawatan COVID-19. Proyek ini akan
dikerja samakan (Co-financed) dengan World Bank, dengan total nilai pinjaman
USD500 juta, dimana USD250 juta berasal dari AIIB. Selain itu, AIIB juga sedang
menjajaki kerja sama co-financing dengan ADB dalam penyediaan bantuan kepada
Indonesia berupa dukungan Countercyclical Support Facility. Nilai indikasi awal
pinjaman dari AIIB sejumlah USD250 juta. Namun diharapkan jumlahnya dapat
dinaikkan hingga USD1 miliar.
Pada sisi lain, Indonesia juga mendukung prakarsa yang disepakati oleh para
Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20, dimana Indonesia adalah salah
satu anggotanya. G20 telah meluncurkan G20 Action Plan sebagai upaya G20 dalam
mengkoordinasikan aksi kolektif anggotanya dalam menanggulangi dampak pandemi
COVID-19, baik aksi di jangka pendek maupun jangka menengah. Di dalam aksi
jangka pendek, G20 berkomitmen untuk memastikan respon di sektor kesehatan
mendapat prioritas utama dan kepada mereka yang paling terdampak pandemi
COVID-19 mendapat dukungan untuk meminimalkan dampak negatif pandemi di
sektor ekonomi dan sosial. Organisasi internasional juga didorong untuk memberikan
dukungan kepada negara-negara yang paling terdampak pandemi ini dan menjaga
agar stabilitas keuangan tetap terjaga.
Dalam aksi jangka menengah, anggota G20 berkomitmen untuk bekerja sama
untuk memastikan perbaikan perekonomian global demi mengembalikan pertumbuhan
ekonomi yang kuat, seimbang, berkelanjutan dan inklusif. Selain itu, anggota G20
juga berupaya untuk mengambil pengalaman dalam mengatasi dampak pandemi ini
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sebagai langkah antisipasi dalam menghadapi kemungkinan terjadinya pandemi di
masa depan.
Perkembangan ekonomi global ke depan diperkirakan akan semakin dinamis dan
seringkali tidak terprediksi. Selain penyebaran COVID-19, kondisi global juga ditandai
dengan maraknya kebijakan-kebijakan yang seringkali di luar pola yang selama ini
dianut oleh banyak negara. Keterbukaan dan integrasi ekonomi yang menjadi dasar
hubungan ekonomi antar negara, mendapatkan tantangan dari munculnya ekonomi
nasionalistik, proteksionisme dan kebijakan inward looking yang cenderung lebih
melindungi kepentingan dalam negeri. Kurangnya transparansi dalam penerapan suatu
kebijakan, terutama oleh negara-negara maju, juga berpotensi untuk menimbulkan
ketidakstabilan perekonomian nasional. Hal ini dapat bertransmisi melalui jalur
perdagangan dan keuangan. Di saat yang sama, perubahan geopolitik internasional
maupun kawasan, yang seringkali tidak terduga, juga berdampak pada situasi ekonomi
nasional.
Dalam kaitan ini, kerja sama ekonomi dan keuangan internasional 2020-2024
akan didasarkan pada kepentingan nasional yang tercakup dalam ruang lingkup tugas
dan fungsi Kementerian Keuangan, baik dalam aspek pendapatan, belanja, dan
pembiayaan negara, serta terkait usaha stabilitas ekonomi makro regional dan global.
Kerja sama internasional tersebut perlu dibarengi dengan prinsip keterbukaan, saling
menguntungkan, inklusif, dan konsisten dengan norma kerja sama internasional yang
berlaku, serta sejalan dengan arah kebijakan pembangunan berkelanjutan yang
menitikberatkan pada aspek keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, peningkatan
kesejahteraan ekonomi, dan pengelolaan kualitas lingkungan hidup.
Kerja sama ekonomi keuangan internasional ke depan terutama akan
dititikberatkan pada tiga agenda kunci yaitu: (i) Penguatan produktifitas dan daya
saing ekonomi; (ii) Pencapaian pembangunan berkelanjutan; dan (iii) Optimalisasi
kerja sama internasional demi mendorong penguatan kapasitas dalam negeri.
Arah kebijakan BKF pada isu perubahan iklim akan dilaksanakan sesuai dengan
strategi renstra 2020-2024 untuk mendukung sustainable environment melalui
pengembangan instrumen-instumen fiskal yang efektif, yaitu di bidang mitigasi
maupun adaptasi perubahan iklim. Perumusan kebijakan ini meneruskan kebijakan
pada periode sebelumnya dalam pemenuhan komitmen indonesia pada forum COP 21
The United Nations Framework Convention on Climate Change di Paris pada tahun
2015 yang tertuang dalam Nationally Determined Contribution (NDC).
Mengacu kepada kondisi sebagaimana disebutkan di atas maka poin-poin
strategi kerja sama internasional dan perubahan iklim adalah sebagai berikut: 1)
Penguatan kerja sama bilateral, regional, dan multilateral. Strategi ini diterjemahkan
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ke dalam beberapa penanganan isu seperti kerja sama pembangunan internasional
(KSST, LDKPI), sustainable financing, perdagangan internasional dan sebagainya; 2)
Pembiayaan perubahan iklim dan pengelolaan asuransi bencana yang diterjemahkan
ke dalam kegiatan/program prioritas untuk peningkatan kapasitas pemerintah dalam
pendanaan isu nanggulangan bencana dan perubahan iklim melalui kombinasi instrumen
tertentu yang relevan baik untuk memperkuat APBN maupun mengoptimalkan
manfaat dari kerja sama/bantuan luar negeri; 3) Penguatan peran Indonesia pada
forum dan lembaga keuangan internasional yang diantaranya dapat diterjemahkan
ke dalam manfaat keterlibatan/posisi/investasi dan penempatan modal Indonesia,
termasuk di dalamnya rencana G20 Presidency dan ASEAN Chairmanship di 2023; dan
4) Penguatan jaringan intelijen ekonomi dan keuangan internasional dalam rangka
early warning system untuk Indonesia. Strategi ini dapat diterjemahkan dengan
instrumen pengelolaan representasi Pemerintah Indonesia c.q Kementerian Keuangan
di organisasi internasional yang strategis dan pemanfaatan peran wakil Pemerintah
dalam International Knowledge Organization.
Strategi Kerja sama Internasional dan Perubahan Iklim tersebut akan dilakukan
selama periode 2020-2024 dengan pembagian ruang lingkup isu utama sebagaimana
berikut:
1) Isu Khusus
a. KSST
Untuk memperkuat peran Indonesia dalam kerja sama pembangunan
internasional baik di tingkat regional atau global, melalui penerbitan Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Kepada
Pemerintah Asing/Lembaga Asing yang disempurnakan dengan PP Nomor 57 Tahun
2019, BKF berupaya melakukan perbaikan tata kelola Kerja Sama Selatan Selatan
(KSS), melalui penguatan kelembagaan untuk mendukung KSS dan kerja sama
pembangunan internasional.
Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional (LDKPI) yang dibentuk
berdasarkan PMK Nomor 143 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Lembaga Dana Kerja Sama Pembangunan Internasional yang bertujuan untuk
mengelola endowment fund dari APBN dan menyalurkan dana hasil kelolaannya
untuk membiayai kegiatan pemberian hibah.
LDKPI yang diharapkan akan beroperasi penuh pada semester kedua 2020,
memiliki tiga fungsi utama. Pertama, mengelola dana investasi pemerintah yang
dialokasikan pada dana kerja sama pembangunan internasional (endowment
fund). Kedua, mengelola keuangan, organisasi, sumber daya manusia, kinerja dan
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risiko, kepatuhan internal, komunikasi, data dan informasi LDKPI, pengoordinasian
dan pemberian fasilitas penyusunan peraturan dan perjanjian dan kerja sama
LDKPI, serta pelaksanaan hubungan kelembagaan LDKPI. Ketiga, mengelola
investasi, perencanaan, dan pelaksanaan penyaluran dana untuk untuk pemberian
hibah, penyiapan bahan penyusunan perjanjian dan kerja sama, pelaksanaan
pengadaan untuk keperluan hibah, dan penyelesaian transaksi (settlement), serta
pemantauan dan evaluasi efektivitas pemberian hibah.
BKF selanjutnya akan menyusun desain pelaksanaan kerja sama pembangunan
internasional. Selain itu BKF juga akan menjadi focal point Kementerian Keuangan
dalam menyusun usulan pemberian hibah di sektor keuangan dan menilai proposal
pemberian hibah dalam kelompok kerja penilai usulan pemberian hibah.
Langkah strategis yang akan dilakukan BKF dalam mendukung kerja sama
pembangunan internasional adalah dengan (i) menyusun desain kebijakan kerja
sama pembangunan internasional yang memberikan manfaat ekonomi di dalam
negeri; (ii) menyusun desain kebijakan perluasan ruang lingkup tanggung jawab
LDKPI, misalnya investasi pemerintah dalam rangka kerja sama pembangunan
internasional di lembaga-lembaga multilateral; (iii) menyiapkan desain kebijakan
untuk pemberian pinjaman lunak kepada negara lain dalam kerangka kerja
sama pembangunan internasional; (iv) mengembangkan alternatif kebijakan
pendanaan untuk pelaksanaan kerja sama pembangunan internasional; serta (v)
mengembangkan alternatif kebijakan dalam mendorong penguatan Indonesia
sebagai negara mitra triangular melalui LDKPI.
b. Perubahan Iklim (domestik dan internasional)
Sebagai satu-satunya unit eselon I di Kementerian keuangan yang menangani
isu perubahan iklim, baik dalam kebijakan mitigasi maupun adaptasi, dalam lima
tahun ke depan (2020-2024), BKF akan melanjutkan upaya dan merumuskan
kebijakan untuk memenuhi komitmen Indonesia pada forum internasional, yaitu
menurunkan emisi GRK nasional sebesar 29 persen dari BAU pada tahun 2030
dengan usaha sendiri dan 41 persen dengan bantuan internasional. Dalam hal ini,
strategi akan difokuskan pada dua agenda yaitu melakukan penyusunan kebijakan
untuk mendukung sustainable environment melalui pengembangan instrumeninstumen ﬁskal yang efektif dan mendorong peningkatan kerja sama dan akses
pembiayaan perubahan iklim internasional (International Climate Finance).
Untuk strategi yang pertama, akan dilakukan melalui pengembangan
kebijakan ﬁskal dalam rangka mendukung integrasi isu pengelolaan lingkungan
hidup dan aksi pengendalian perubahan iklim dalam program pembangunan
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nasional. Dalam mewujudkan agenda tersebut, beberapa kegiatan utama yang
akan dilakukan selama tahun 2020-2024, antara lain
1) melakukan pengembangan penandaan anggaran perubahan iklim tingkat pusat
dan daerah;
2) menyediakan dukungan bagi pengembangan skema pembiayaan/pendanaan
inovatif untuk investasi ramah lingkungan seperti melalui penerbitan Green
Sukuk; dan
3) optimalisasi dukungan BPDLH dan skema inovatif lainnya serta melaksanaan
kajian mengenai carbon pricing dan Climate Change Fiscal Framework
(CCFF).
Untuk strategi yang kedua, peningkatan kerja sama dan akses pembiayaan
perubahan iklim internasional (international climate ﬁnance), dalam lima tahun
ke depan akan dilakukan berbagai agenda, antara lain:
1) Peningkatan peran aktif Kementerian Keuangan di forum internasional terkait
perubahan iklim antara lain UNFCCC, GCF, dan Koalisi Menteri Keuangan untuk
Perubahan Iklim;
2) Penetapan country program Indonesia untuk Green Climate Fund (GCF).
Agenda ini ditargetkan untuk dapat diselesaikan pada tahun 2020;
3) Penyebaran informasi dan penyediaan dukungan untuk stakeholders mengenai
fasilitas pembiayaan GCF; dan
4) Peningkatan dan optimalisasi kerja sama bilateral dan multilateral di bidang
pembiayaan perubahan iklim, antara lain GIZ, AFD, GGGI, dan Bank Dunia.
c. Penyelenggaraan Pertemuan/Chairmanship/Presidensi (Keketuaan)
•

Presidensi G20
Pada tahun 2023, Indonesia akan menjadi presidensi G20. Dengan demikian,
persiapan menuju 2023 tersebut akan dilakukan sejak awal mengingat
kompleksitas sebagai presidensi G20. Kementerian Keuangan adalah focal point
untuk isu ﬁnancial track, bersama Bank Indonesia, sementara Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian bersama Kementerian Luar Negeri bertindak
sebagai Sherpa. Beberapa strategi yang akan dilakukan menuju 2023, antara
lain:
a. Pada tahun 2020, akan dilakukan koordinasi dengan semua stakeholders
di Indonesia, termasuk dengan engagement group, antara lain Bussines20,
Think20, Youth20, Development20 dan sebagainya, melakukan
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pendekatan dan permintaan dukungan untuk perumusan susbtansi kepada
negara-negara yang pernah menjabat presidensi G20, Bank Dunia, IMF,
OECD, melakukan identifikasi awal isu-isu prioritas pada financial track,
mengidentifkasi kebutuhan logistik presidensi G20 dan jika dimungkinkan
melakukan program magang di Arab Saudi yang sedang berperan sebagai
Presidensi G20 tahun 2020.
b. Pada tahun 2021, akan dilanjutkan koordinasi dengan semua stakeholders di
Indonesia secara lebih advance dan dibentuk panitia persiapan presidensi,
melakukan kemitraan untuk perumusan susbtansi dengan negara-negara
yang pernah menjabat presidensi G20, Bank Dunia, IMF, OECD, melakukan
identifikasi isu-isu prioritas pada financial track, mengidentifkasi
kebutuhan logistik presidensi G20 dan jika dimungkinkan melakukan
program magang di Italia yang sedang berperan sebagai Presidensi G20
tahun 2021.
c. Pada tahun 2022, akan perpanjang tugas panitia persiapan presidensi
dengan tugas yang lebih advance, melanjutkan kemitraan untuk perumusan
susbtansi dengan negara-negara yang pernah menjabat presidensi G20,
Bank Dunia, IMF, OECD, melakukan identifikasi isu-isu prioritas pada
financial track, menyiapkan kebutuhan logistik presidensi G20 dan jika
dimungkinkan melakukan program magang di India yang sedang berperan
sebagai Presidensi G20 tahun 2022.
d. Pada tahun 2023, akan menjalankan tugas sebagai presidensi G20, baik
dalam perannya sebagai focal point untuk isu financial track, bersama Bank
Indonesia maupun dalam proses keseluruhan presidensi G20 Indonesia.
Tugas-tugas tersebut meliputi isu substansi dan logistik.
e. Pada tahun 2024, akan dilakukan evaluasi atas presidensi G20 baik dalam
isu substansi maupun logistik. Semua kemitraan dan kepanitiaan terkait
presidensi G20 Indonesia akan diakhiri. Selain itu, dirumuskan langkah
tindak lanjut dari hasil presidensi G20 Indonesia tersebut.
•

Keketuaan ASEAN 2023
Dalam konteks Keketuaan Indonesia di ASEAN tahun 2023, Indonesia setidaknya
akan berperan sebagai Ketua (Chairman) ASEAN dan Ketua Bersama (Cochairman) ASEAN+3 pada seluruh tingkat pertemuan di masing-masing forum
tersebut. Dalam hal ini Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia akan
menjadi penanggung jawab utama pertemuan jalur keuangan ASEAN dan
ASEAN+3.
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•

Beberapa pertemuan dalam jalur keuangan ASEAN secara regular sudah
terjadwal dan menjadi rangkaian pertemuan inti yang meliputi:
ASEAN Finance Ministers and Central Bank Deputies Working Group
Meeting, yaitu pertemuan komite kerja pada tingkat Direktur dengan
estimasi pelaksanaan di bulan Februari;

•

Pertemuan tingkat deputi ASEAN (ASEAN Finance Ministers and Central
Bank Deputies Meeting), pertemuan tingkat Menteri dan Gubernur Bank
Sentral ASEAN (ASEAN Finance Ministers and Central Bank Governors
Meeting), pertemuan khusus Menteri Keuangan ASEAN (ASEAN Finance
Ministers Retreat), Dialogue Partners Meeting antara Menteri Keuangan
dan Gubernur Bank sentral dengan beberapa konsil bisnis internasional,
dengan estimasi pelaksanaan di bulan April; dan

• Pertemuan lainnya tingkat komite kerja (tingkat direktur) diperkirakan
sekitar 2 pertemuan di Q2 dan Q3.
Beberapa pertemuan dalam jalur keuangan ASEAN+3 secara regular sudah
terjadwal dan menjadi rangkaian pertemuan inti yang meliputi:
•

ASEAN+3 Task Force Meeting sebanyak dua pertemuan pada semester 1
dan dua pertemuan pada semester 2;

•

Pertemuan tingkat Deputi (ASEAN+3 Finance and Central Bank Deputies’
Meeting, AFCDM+3) pada bulan April (sebagai bagian dari rangkaian
pertemuan ASEAN FMM dan FMGM), bulan Mei (sebagai bagian dari
rangkaian pertemuan ASEAN+3 FMGM, atau AFMGM+3), dan terakhir di
kuartal 4;

•

Pertemuan AFMGM+3 di bulan Mei di sela-sela rangkaian Sidang Tahunan
Asian Development Bank (ADB); dan

•

Pertemuan lainnya dapat diselenggarakan sesuai dengan prioritas
Keketuaan Bersama Indonesia di forum ASEAN+3, maupun sesuai dengan
perkembangan berbagai inisiatif ASEAN+3, seperti Asian Bond Market
Initiative (ABMI), Chiang Mai Initiative Multilateralization (CMIM),
ASEAN+3 Macroeconomic Research Office (AMRO), maupun pengembangan
inisiatif-inisiatif baru (ASEAN+3 Future Priorities) yang telah mulai aktif
dibahas sejak tahun 2019.

Secara substansi, terdapat beberapa hal yang perlu dipersiapkan Kementerian
Keuangan dan Bank Indonesia, bersama pemangku kepentingan terkait:
•

Penetapan prioritas Ketua ASEAN (ASEAN chair priorities) di jalur keuangan
yang kemudian akan digabungkan dengan prioritas dari jalur lainnya
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menjadi satu paket prioritas Chairmanship Indonesia di tahun 2023. Secara
umum prioritas Ketua ASEAN di tahun 2023 akan: (i) berpengaruh dan
diharapkan sejalan dengan prioritas ASEAN+3; (ii) menjadi kelanjutan dari
hasil capaian Ketua ASEAN di tahun sebelumnya (2022); dan (iii) menjadi
dasar kelanjutan prioritas Ketua ASEAN di tahun berikutnya (2024). Selain
itu, mengingat Keketuaan Indonesia untuk ASEAN di tahun 2023 yang
bersamaan dengan periode Keketuaan Indonesia (Presidency) untuk G20,
maka penetapan prioritas pada berbagai forum tersebut menjadi sangat
strategis untuk dapat dirangkaikan dengan prioritas nasional sesuai dengan
RPJM dan RPJP;
•

Perencanaan prioritas tahunan, rencana kerja dan posisi pada tingkat
komite kerja ASEAN meliputi: (i) Working Committee on Capital Market
Development (WC-CMD); (ii) Working Committee on Financial Services
Liberalization (WC-FSL); ((iii) Working Committee on Capital Account
Liberalization (WC-CAL); (iv) Working Committee on Financial Inclusion
(WC-FINC); (v) ASEAN Infrastructure Finance (AIF); (vi) Kerja sama
kepabeanan; (vii) ASEAN Forum on Taxation; (viii) Disaster Risk Insurance
and Financing; (ix) Anti-Money Laundering and Counter Terrorist Financing;
dan (x) update perkembangan pembahasan G20 oleh Indonesia;

•

Perencanaan target flagship output yang dapat menjadi keluaran utama
hasil keketuaan Indonesia;

•

Perencanaan target joint statement (AFMM, AFMGM, dan AFMGM+3);

•

Kontribusi pada penyusunan posisi dan bahan pertemuan Konferensi
Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN dan ASEAN+3, serta kemungkinan penyusunan
posisi ASEAN untuk KTT G20; dan

•

Perencanaan prioritas tahunan, rencana kerja dan posisi pada forum
ASEAN+3 meliputi: (i) CMIM; (ii) AMRO; (iii) ABMI; dan (iv) Future
Priorities.

Untuk mempersiapkan keketuaan Indonesia tersebut akan dilakukan langkah
sebagai berikut:
•

Pada tahun 2020 akan dilakukan persiapan substansi secara bertahap
terutama melalui evaluasi menyeluruh berbagai perkembangan dalam
forum ASEAN dan ASEAN+3, seperti Consolidated Strategic Action Plan on
ASEAN Financial Integration, dan dengan melakukan koordinasi intensif
dengan unit terkait untuk mengidentifikasi kepentingan strategis Indonesia
terkait kerja sama di kedua forum (ASEAN dan ASEAN+3);
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•

Pada tahun 2021 akan mulai dilakukan perencanaan: (i) logistik, terutama
terkait persiapan kebutuhan anggaran kegiatan penyelenggaraan
pertemuan; dan (ii) substansi, yaitu untuk mempersiapkan draft concept
note chair priorities dan posisi Indonesia pada berbagai inisiatif dan
agenda kerja sama di kedua forum;

•

Pada tahun 2022, akan dilakukan: (i) persiapan formal administrasi
keketuaan Indonesia, berkoordinasi dengan Sekretariat ASEAN, termasuk
persiapan dokumen Administrative Circular; (ii) finalisasi persiapan
logistik penyelenggaraan pertemuan; dan (iii) finalisasi Chair Priorities
Indonesia di jalur keuangan, serta posisi pada komite kerja ASEAN secara
keseluruhan, dan (iv) pemaparan tema, Chair Priorities, serta rencana
kerja di tahun 2023;

•

Pada tahun 2023, akan dilakukan penyelenggaraan berbagai pertemuan
jalur keuangan ASEAN dan ASEAN+3; dan

•

Pada tahun 2024 Indonesia tetap perlu mengupayakan tindak lanjut hasil
keketuaannya di tahun 2023, baik melalui partisipasi aktif di berbagai
pertemuan, maupun dengan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan
pendukung untuk mendorong tindak lanjut yang diperlukan.

d. Asuransi Bencana
Penguatan sistem, regulasi, dan tata kelola bencana merupakan salah
satu rencana aksi dalam rangka melaksanakan arah kebijakan peningkatan
ketahanan bencana dan iklim sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024.
Kementerian Keuangan melalui BKF memberikan dukungan melalui peningkatan
kapasitas pemerintah dalam pendanaan penanggulangan bencana melalui
kombinasi instrumen pendanaan seperti pooling fund bencana dan asuransi untuk
memperkuat APBN.
Di masa mendatang, dengan mempertimbangkan semakin signifikannya
dampak perubahan iklim, risiko kerugian akibat bencana akan semakin
membesar, apabila tidak dilakukan upaya mitigasi, kesiapsiagaan dan transfer
risiko. Kemampuan Pemerintah dalam menyediakan pembiayaan untuk bencana
dengan dampak yang besar cenderung terbatas. Kesenjangan pendanaan dapat
menyebabkan Indonesia terpapar risiko fiskal yang tinggi akibat bencana alam.
Oleh karena itu, alternatif pendanaan dengan melibatkan sumber pembiayaan
di luar APBN, diantaranya asuransi, diperlukan agar Indonesia dapat memiliki
ketahanan atas bencana.
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Sejak akhir tahun 2018, Kementerian Keuangan telah memiliki strategi
pembiayaan dan asuransi risiko bencana. Selanjutnya pelaksanaan strategi
dilakukan untuk mendukung penguatan sistem, regulasi dan tata kelola bencana
yang meliputi:
1. Penyusunan desain dalam pembentukan serta penguatan kelembagaan pooling
fund bencana yang efektif dan efisien;
2. Pelaksanaan dan peningkatan cakupan asuransi BMN;
3. Penguatan dan pengembangan instrumen asuransi perlindungan masyarakat
seperti pinjaman siaga ketika terjadi bencana untuk memperkuat pembiayaan
risiko bencana apabila diperlukan;
4. Sinergi yang erat antar seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) terkait
yang meliputi pengambil kebijakan baik di tingkat Pemerintah Pusat maupun
pemda, sektor swasta, lembaga penelitian/akademik, komunitas internasional,
dan masyarakat umum. Sinergi antara Pemerintah Pusat dan Daerah juga
ditujukan dalam rangka peningkatan kapasitas pemda terhadap pembiayaan
risiko bencana, termasuk formulasi model saluran distribusi dana bencana,
khususnya untuk masa tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi;
5. Eksplorasi potensi skema pembiayaan alternatif dengan mempertimbangkan
aspek efektivitas dan efisiensi pembiayaan, kebutuhan,kesiapan legal dan
institusi terkait, dan kesesuaian dengan karakteristik risiko bencana di
Indonesia;
6. Penguatan kapasitas sumber daya manusia terkait pembiayaan dan asuransi
risiko bencana;
7. Monitoring dan evaluasi implementasi asuransi BMN serta perluasan
pembiayaan untuk perlindungan BMN dan BMD;
8. Penyusunan profil risiko ekonomi akibat bencana alam serta penguatan
kerangka kebijakan fiskal pembiayaan risiko bencana antara lain melalui
pengembangan sistem tracking dan tagging pembiayaan risiko bencana dan
pedoman (safeguard) pengajuan anggaran untuk pembangunan infrastruktur
yang berkualitas; dan
9. Peningkatan efisiensi dan efektivitas penyaluran dana yang tepat waktu dan
tepat sasaran melalui eksplorasi terhadap opsi-opsi saluran distribusi dana
yang ada maupun membangun saluran distribusi yang baru.
e. Pelaksanaan Kajian pada Isu Khusus
BKF juga akan melaksanakan kajian untuk mendukung kegiatan yang
dilaksanakan oleh BKF pada isu khusus pada kerja sama internasional dan
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perubahan Iklim. Kajian yang dihasilkan diharapkan mampu mengidentifikasi
dan menciptakan knowledge yang relevan untuk perumusan kebijakan fiskal di
bidang kerja sama internasional. Kajian ini akan digunakan untuk mendukung
isu-isu yang akan dibahas pada pertemuan internasional dimana Indonesia akan
bertindak sebagai presidensi ataupun sebagai anggota pertemuan.
2) Isu Umum
a. Perdagangan
Kerja sama perdagangan internasional yang dibangun Indonesia saat
ini lebih banyak mengacu pada skema kemitraan komprehensif dalam bentuk
Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA). Bentuk kerja sama ini
mencakup berbagai aspek hubungan ekonomi secara menyeluruh dengan tujuan
mengembangkan tingkat perekonomian kedua negara. Melalui kemitraan ini,
diproyeksikan Indonesia akan memperoleh penghapusan tarif preferensi yang
berdampak positif pada akses Indonesia pada pasar negara mitra. Selain itu,
kerja sama ini juga dapat berperan sebagai katalis untuk meningkatkan arus
masuk investasi di Indonesia. Menimbang keselarasan potensi manfaat CEPA
dengan arah kebijakan pemerintah di bidang perdagangan internasional, maka
ke depannya bentuk kemitraan ini akan semakin dikembangkan. Saat ini, BKF
sedang aktif terlibat dalam pengembangan CEPA dengan Turki dan Uni Eropa,
setelah sebelumnya menjalin kerja sama serupa dengan Australia, Korea, dan
EFTA.
Hal ini sejalan dengan arah kebijakan dalam RPJMN 2020-2024 yaitu
peningkatan ekspor bernilai tambah tinggi dan penguatan Tingkat Komponen
Dalam Negeri (TKDN) melalui strategi meningkatkan efektifitas Prefential
Trade Agreement (PTA)/Free Trade Agreement (FTA)/Comprehensive Economic
Partnership Agreement (CEPA) dan dan diplomasi ekonomi.
b. Sektor Keuangan
Dalam forum kerja sama ASEAN, liberalisasi sektor jasa, termasuk jasa
keuangan, merupakan salah satu komponen dalam mewujudkan Masyarakat
Ekonomi ASEAN. Para negara anggota membangun komitmen liberalisasi melalui
ASEAN Framework Agreement on Services (AFAS) dan ASEAN Trade in Services
Agreement (ATISA). Terdapat sembilan paket kebijakan AFAS yang menjadi
milestone Indonesia dalam meliberalisasi pasar jasa keuangan. Melalui kerangka
AFAS, Indonesia bersama negara anggota ASEAN lainnya menargetkan liberalisasi
penuh atas penyediaan jasa asuransi lintas batas untuk angkutan internasional
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laut dan udara (international Marine, Aviation, and Transit–MAT). AFAS juga
mendorong liberalisasi substansial atas jasa keuangan lainnya, termasuk di
dalamnya jasa perbankan, jasa pembiayaan, jasa terkait pasar modal, danjasa
re-asuransi terkait risiko bencana alam.
Terkait kerja sama di sektor pasar modal, arah kebijakan ditekankan pada
penciptaan pasar modal ASEAN yang saling terkoneksi, dalam, dan likuid. Selain
itu, pasar modal ASEAN diharapkan memiliki engagement kuat dengan sektor
swasta, serta memfasilitasi terciptanya investasi kolektif lintas batas yang
bertujuan untuk:
•

Meningkatkan konektivitas pasar modal yang memungkinkan perdagangan
lintas batas, perlu disusun kajian mengenai pengembangan trading linkage
melalui berbagai model koneksi, analisis biaya manfaat atas konektivitas
pasar modal, serta capacity building bagi para pelaku pasar modal seiring
dengan pengembangan konektivitas;

•

Meningkatkan partisipasi sektor swasta dalam integrasi pasar modal ASEAN,
maka diperlukan pertemuan rutin dan kontinu untuk membangun relasi dan
memperoleh masukan yang relevan untuk digunakan dalam rencana kerja;
dan

•

Menjadikan aspek perpajakan sebagai isu utama dalam fasilitasi akses investasi
kolektif lintas batas.

c. Investasi Pemerintah
Mengacu kepada capaian sebelumnya, pemerintah secara berkala akan
melakukan reviu hasil investasi/penyertaan modal. Reviu ini dilakukan utamanya
dalam bentuk analisis kemanfaatan investasi/kepemilikan modal Indonesia pada
berbagai lembaga keuangan internasional. Secara umum pemerintah masih akan
terus berposisi sebagai pemilik modal (investasi) lembaga keuangan internasional,
termasuk Kelompok Bank Dunia, ADB, Kelompok IsDB, AIIB, AIF, CGIF dan
beberapa LKI yang lain. Namun demikian investasi ini akan disesuaikan dari segi
jumlah, prioritas sektor nasional, dan peran Indonesia dalam meramu kebijakan
global. Investasi ini diharapakan akan berkonsekuensi kepada peningkatan peran
Indonesia dalam mengarahkan kebijakan global diantarnya melalui kepemilikan
saham (share) dan penempatan perwakilan yang strategis.
d. Kontribusi Pemerintah
Sejauh ini Pemerintah Indonesia melakukan kontribusi kepada OI dengan
mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan dan dampak eksposur internasionalnya.
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Kontribusi ini juga mempunyai dampak ke depan untuk memuluskan diplomasi
ekonomi karena memiliki nilai penguatan image Indonesia di mata dunia. Beberapa
kontribusi yang diberikan untuk OI melekat dengan kegiatan investasinya,
mengingat OI tersebut memilki karakteristk satu grup dengan misi global,
pengentasan kemiskinan.
Ke depan, strategi Indonesia untuk kontribusi akan dipertajam seiring
dengan peran serta Indonesia dalam pembahasan internasional termasuk dari sisi
pendekatan regional/kewilayahan juga pendekatan isu yang menjadi prioritas
global. Penajaman ini dilakukan Kementerian Keuangan juga dengan cara
memperkuat sinergi pengaturan jenis dan besaran kontribusi tersebut dengan
beberapa K/L teknis lainnya.
e. Pembiayaan Pembangunan Termasuk Sustainability Finance
Kerja sama internasional diupayakan dapat mendorong pemenuhan
kebutuhan akan sumber-sumber pembiayaan pembangunan, antara lain melalui
optimalisasi potensi sumber-sumber pembiayaan dan hibah yang saat ini ada,
terutama bagi pembangunan infrastruktur.
Untuk menutup kebutuhan anggaran untuk salah satu agenda prioritas,
yaitu infrastruktur, pemerintah melakukan beberapa strategi antara lain
mendorong BUMN untuk berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur,
mendorong partisipasi aktif sektor swasta, baik secara mandiri maupun bekerja
sama dengan pemerintah melalui skema Kemitraan Pemerintah Swasta (KPS),
dan mengoptimalkan dukungan pembiayaan dari mitra lembaga keuangan
internasional, antara lain WB, ADB, IsDB dan AIIB.
Terakhir, dalam rangka mengoptimalkan dukungan tersebut, pada tahun
2020-2024, strategi yang akan diterapkan antara lain:
1) Menyusun country partnership strategy dengan LKI yang komprehensif, dengan
mencantumkan pipeline projects yang menjadi prioritas pemerintah.
Kerja sama Pemerintah Indonesia dengan LKI dituangkan dalam bentuk
semacam country partnership strategy (CPS) yang mempunyai periode
umumnya lima tahun. CPS tersebut akan memuat berbagai program dan
proyek kerja sama Indonesia dengan LKI yang akan dilaksanakan selama masa
berlakunya CPS dimaksud. Dengan memasukkan program dan proyek prioritas
maka diharapkan terdapat dukungan pembiayaan yang memadai untuk
pembangunan infrastruktur pada masa lima tahun mendatang. Pada periode
2020-2024, CPS yang akan diperbaharui adalah dengan IsDB dan ADB, serta
Bank Dunia untuk periode 2021-2025 dan IFAD untuk periode 2021-2024.
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2) Bersama dengan unit lain di Kemenkeu, menyusun kebutuhan pembiayaan
untuk pembangunan infrastruktur dan program prioritas lainnya dengan
mencantumkan LKI potensial yang dapat menjadi mitra implementasinya.
Pada pembahasan awal anggaran, akan diidentifikasi kebutuhan pembiayaan
untuk menutup apabila terjadi defisit anggaran. Secara lebih spesifik,
di dalam anggaran terdapat pos-pos alokasi untuk pembiayaan program
dan proyek prioritas. Agar program dan proyek tersebut mendapatkan
kecukupan pembiayaan yang memadai, sejak awal pengajuan perlu dilakukan
penghlitungan kebutuhan yang akurat dan sumber pembiayaan untuk program
dan proyek dimaksud.
3) Menyusun usulan kerja sama pembiayaan dengan LKI.
Untuk dapat mendapatkan komitmen pembiayaan sampai dengan selesainya
program dan proyek perlu disusun perjanjian kerja sama dengan LKI, baik
dalam bentuk CPS atau perjanjian lain yang lebih spesifik. Dalam hal ini
diplomasi yang efektif akan sangat berperan sebagai bagian dari promosi
Indonesia.
f. Development Issues
•

Mendorong Penguatan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Nasional
Kerja sama internasional diharapkan untuk mendorong pemenuhan
kebutuhan akan sumber-sumber pembiayaan pembangunan, antara lain
melalui optimalisasi potensi sumber-sumber pembiayaan dan hibah yang
saat ini ada, terutama bagi pembangunan infrastruktur fisik maupun sosial.
Selain itu, kerja sama ekonomi dan keuangan internasional akan diarahkan
untuk mendorong pertumbuhan sektor riil nasional melalui peningkatan
investasi, peningkatan akses ekspor untuk barang dan jasa produksi nasional
ke pasar-pasar potensial di negara lain, serta penurunan hambatan tarif baik
di pasar utama maupun pasar non-tradisional. Dalam kaitan ini, kerja sama
internasional perlu diupayakan untuk memberikan fasilitasi perdagangan,
kemudahan proses kepabeanan, dan dukungan pembiayaan ekspor-impor.
Selain itu, kerja sama ekonomi dan keuangan internasional juga akan
diupayakan untuk melakukan kegiatan relasi publik guna menyampaikan
inisiatif kebijakan dan kondisi terkini dari ekonomi keuangan di Indonesia
kepada mitra internasional. Dengan adanya relasi yang baik dengan publik
internasional, diharapkan dapat meningkatkan dan menjaga keyakinan pasar
atas stabilitas ekonomi Indonesia, serta mendorong masuknya lebih banyak
aktivitas ekonomi ke dalam negeri.
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Guna mewujudkan arah kebijakan ini, beberapa agenda yang akan
dilakukan adalah:
1) Pemetaan serta pengembangan kerja sama dengan mitra bilateral baik
negara maupun lembaga donor potensial untuk optimalisasi sumber dan
pengembangan alternatif pembiayaan (PPP, syariah financing, dan model
pembiayaan lain) untuk infrastruktur.
2) Pengembangan model evaluasi atas kebijakan penerimaan negara pada
perjanjian perdagangan dan investasi yang telah berjalan, dan yang saat
ini tengah dalam proses negosiasi.
3) Penguatan dukungan dan pemantauan negosiasi perdagangan, khususnya
yang mengatur akses pasar sektor jasa keuangan.
4) Percepatan penyelesaian kaji ulang (reviu) atas Persetujuan Penghindaran
Pajak Berganda (P3B), khususnya dengan negara-negara mitra strategis.
•

Pemanfaatan Kerja Sama Ekonomi dan Keuangan Internasional untuk
Mendorong Pencapaian Pembangunan Berkelanjutan
Peran diplomasi kerja sama ekonomi dan keuangan internasional
2020-2024 akan diarahkan untuk mengkomunikasikan realisasi komitmen
Indonesia, maupun dukungan pemerintah bagi sektor swasta internasional
terhadap agenda-agenda internasional terkait pembangunan berkelanjutan.
Pada saat yang sama, diplomasi internasional juga akan diupayakan untuk
mendorong realisasi komitmen negara mitra terkait agenda pembangunan
berkelanjutan yang diusung oleh pemerintah Indonesia. Dukungan kerja sama
ekonomi dan keuangan internasional nantinya akan lebih banyak diarahkan
untuk mendukung program-program pengentasan kemiskinan, pelestarian
lingkungan, dan distribusi kesejahteraan, yang merupakan agenda penting
bagi Indonesia, yang sejalan dengan agenda SDGs 2030.
Terkait hal ini, strategi yang akan dijalankan BKF antara lain:
1) Pemetaan dan mobilisasi dukungan pendanaan dari negara mitra
maupun lembaga internasional untuk pencapaian agenda pembangunan
berkelanjutan di Indonesia, termasuk di dalamnya terkait program
ekonomi hijau;
2) Penguatan diplomasi terhadap mitra internasional untuk meningkatkan
keyakinan atas komitmen dan capaian Indonesia dalam isu pembangunan
berkelanjutan dan ekonomi hijau;
3) Penguatan diplomasi untuk mendorong realisasi komitmen negara-negara
mitra maupun lembaga-lembaga internasional terkait agenda-agenda
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pembangunan berkelanjutan, yang selaras dengan agenda nasional
Indonesia;
4) Pengembangan kerja sama dalam rangka penyiapan rekomendasi kebijakan
untuk pemberian insentif fiskal yang mendorong investasi hijau dari negara
mitra potensial; dan
5) Peningkatan komunikasi dengan non-state actors di ranah internasional
berinvestasi dan terlibat dalam program-program pembangunan
berkelanjutan di Indonesia.
•

Optimalisasi Kerja Sama Internasional untuk Mendorong Penguatan Kapasitas
dalam Negeri
Kerja sama ekonomi dan keuangan internasional memegang peranan
penting dalam upaya penguatan kapasitas dalam negeri guna mendorong
(i) pengembangan sumber daya manusia; (ii) penguatan tata kelola dan
organisasi pemerintahan; (iii) penguatan kebijakan fiskal baik dalam aspek
penerimaan, pengeluaran, dan pembiayaan; (iv) pengelolaan ekonomi makro;
dan (v) pembangunan sektor riil termasuk ekonomi kreatif, ekonomi digital,
dan ekonomi daerah yang memiliki perbatasan dengan negara tetangga.
Sehubungan dengan arah kebijakan ini, BKF akan melakukan hal-hal
sebagai berikut:
1) Melakukan pemetaan kebutuhan dan potensi sumber pendanaan kerja
sama pembangunan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan;
2) Meningkatkan dialog dan koordinasi bersama lembaga donor dan
kementerian lembaga untuk meningkatkan sinergi dan kualitas kerja sama
teknik;
3) Meningkatkan pertukaran best practices dengan negara atau lembaga
mitra strategis melalui knowledge sharing, program magang, maupun
bentuk peningkatan kapasitas lainnya; dan
4) Mengembangkan dialog kebijakan dengan negara mitra strategis, terutama
untuk mendiskusikan isu perkembangan ekonomi makro serta kebijakan
fiskal dan keuangan secara umum.

•
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Dalam situasi ekonomi global yang diprediksi masih akan bergejolak dan
rentan krisis dalam rentang masa lima tahun mendatang, BKF sebagai unit
perumus rekomendasi kebijakan ﬁskal, akan memperkuat kebijakan ﬁskal
agar lebih sehat, terpercaya dan tangguh. Untuk dapat memperoleh kondisi
ﬁskal yang demikian, dukungan dari LKI sangat signiﬁkan. Dalam masa 20202024, beberapa strategi yang akan diterapkan BKF, antara lain:
1) Menyusun Country Partnership Strategy (CPS) dengan LKI yang
komprehensif, antara lain mengacu kepada RPJMN, kebijakan proritas
pemerintah, dan fokus kerja sama RI dengan LKI;
2) Mengoptimalkan kerja sama Pemerintah Indonesia dengan LKI, tidak hanya
dalam kaitan pembiayaan (utang) tetapi juga knowledge sharing;
3) Memanfaatkan konsultan dan bantuan teknik (TA) dari LKI dalam melakukan
perumusan kebijakan, mengatasi hambatan dan implementasi kebijakan.
Peran konsultasi dan bantuan teknik akan sangat membantu pemerintah
Indonesia dalam merumuskan kebijakan ﬁskal yang komprehensif dan
kredibel. Pada masa lima tahun mendatang, BKF akan meneruskan kerja
sama dengan berbagai LKI untuk penyediaan konsultan dan bantuan
teknik, antara lain WB, ADB dan IsDB;
4) Mendorong LKI untuk melakukan penilaian regular terhadap kebijakankebijakan di Indonesia, misalnya melalui IMF Article 4 Consultation,
InfraSAP, Joint Consultation dan skema lainnya. Pemerintah Indonesia
sangat terbuka bagi pelaksanaan evaluasi dan penilaian atas kondisi
Indonesia secara keselurahan oleh LKI dan organisasi internasional
lainnya. Pada tahun 2020-2024 mendatang, secara rutin kondisi Indonesia
akan dinilai oleh IMF melalui MF Article 4 Consultation, WB melalui
InfraSAP, mitra bilateral melalui Joint Consultation, lembaga pemeringkat
internasional dan skema lainnya misalnya Ease of Doing Bussiness;
5) Pelaksanaan OECD Economic Survey for Indonesia 2020 yang merupakan
tinjauan atas performa dan kinerja makro ekonomi Indonesia berikut
beberapa kebijakan sektor-sektor pembangunan pilihan. Untuk tahun 2020
sektor kebijakan yang dipilih adalah sektor tenaga kerja, perdagangan
dan investasi; dan
6) Pelaksanaan OECD Product Market Regulatory Review of Indonesia yang
bertujuan mengevaluasi kebijakan dan regulasi lintas sektoral dengan
fokus untuk mengidentiﬁkasikan kebijakan dan regulasi yang menghambat
kompetisi di pasar barang dan jasa.
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g. Penguatan Posisi Indonesia dalam Forum Internasional
Merujuk pada arah kebijakan dan strategi Kemenkeu untuk kerja sama
internasional, selama 2020-2024, BKF akan berupaya melakukan kerja sama
internasional dengan berbagai pendekatan, baik bilateral, regional, maupun
multilateral, secara simultan. Dengan kata lain, semua lini diplomasi ekonomi
keuangan akan dijalankan.
Dari aspek sosial-budaya, BKF akan mendukung upaya untuk meningkatkan
citra positif Indonesia dalam pergaulan Internasional, sehingga BKF perlu
melakukan diplomasi publik, termasuk kerja sama pembangunan internasional.
Indonesia telah memiliki modal dalam melakukan diplomasi publik, yaitu
negara demokrasi, masyarakat pluralistik dan toleran, ekonomi progresif,
keanekaragaman budaya, dan diaspora Indonesia. Meskipun demikian, diperlukan
penguatan koordinasi dalam pelaksanaan diplomasi publik mengingat ada banyak
aktor yang terlibat. Selain itu, perlu ada kesepakatan tentang visi citra Indonesia
yang akan ditampilkan kepada publik internasional.
Pada aspek Tata Kelola, Indonesia saat ini telah menjadi anggota aktif di
233 organisasi/forum internasional, seperti ASEAN, G20, dan PBB. Dalam hal ini,
BKF perlu memanfaatkan keanggotaannya untuk kepentingan nasional. Inisiatif
dan posisi yang disampaikan Indonesia di dalam organisasi/forum internasional
dapat meningkatkan pengaruh Indonesia di tatanan internasional. Pada tingkat
domestik, perlu penataan peran dan fungsi K/L dalam pelaksanaan kebijakan
luar negeri, khususnya peningkatan koordinasi antara Kementerian Luar Negeri
dan K/L terkait agar Indonesia dapat segera menindaklanjuti kesepakatan atau
komitmen di tingkat internasional. Selain itu, perlu pengaturan kewenangan
Kepala Perwakilan dan pejabat perbantuan di Perwakilan RI sehingga dapat
memperjelas hak dan kewajiban pejabat perbantuan di Perwakilan RI.
•

Melakukan Kegiatan Relasi Publik Guna Menyampaikan Inisiatif Kebijakan dan
Kondisi Ekonomi Keuangan Indonesia kepada Mitra Internasional
Inisiatif kebijakan pada dasarnya dapat memperkuat posisi Indonesia
pada kancah internasional dan menarik investasi, khususnya investasi asing.
Agar mitra internasional mendapatkan pemahaman yang komprehensif
atas kondisi perekonomian Indonesia terkini dan kebijakan-kebijakan baru
yang menyertai, BKF pada tahun 2020-2024, akan memperkuat relasi dan
komunikasi publik melalui beberapa kegiatan strategis, yaitu:
1) Menyelenggarakan pertemuan koordinasi dan konsultasi dengan perwakilan
LKI dan organisasi internasional, kedutaan besar negara mitra bilateral
dan perwakilan asing lainnya di Indonesia, secara rutin.
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Pertemuan ini akan menjadi forum interaktif dimana BKF akan menyampaikan update kondisi ekonomi terkini dan kebijakan serta inisiatif baru
kepada para perwakilan negara atau organisasi internasional. Pada sisi
lain, BKF akan mendapatkan manfaat dari update, feedback, input bahkan
komplain yang disampaikan oleh LKI dan organisasi internasional lainnya.
2) Menyelenggarakan pertemuan dengan para perwakilan Kemenkeu di LKI
dan KBR/KJRI, untuk dapat saling memberikan update.
Pertemuan ini akan menjadi forum penyampaian informasi dan konsultasi
antara BKF dengan beberapa perwakilan Kementerian Keuangan di LKI
maupun di kantor perwakilan luar negeri RI lainnya. Dalam hal ini.
BKF akan menyampaikan update kondisi ekonomi terkini dan kebijakan
serta inisiatif baru kepada para perwakilan. Pada sisi lain, BKF akan
mendapatkan manfaat dari update serta laporan economic intelligence
yang disampaikan oleh perwakilan Kemenkeu di LKI dan KBR/KJRI. Forum
ini sekaligus menjadi forum konsultasi para perwakilan tersebut mengenai
arah kebijakan pemerintah, termasuk kebijakan luar negeri.
3) Memasukkan kondisi ekonomi dan kebijakan pemerintah Indonesia terkini
dalam setiap intervensi delegasi pada pertemuan internasional.
Langkah ini sangat efektif untuk menyampaikan update kepada mitra
internasional karena disampaikan langsung dalam suatu pertemuan
internasional dengan bahasan khusus dan dihadiri oleh stakeholders asing
yang terkait. Pertemuan-pertemuan tersebut antara lain ASEAN, ASEAN+3,
APEC, G20, OECD, dan sidang tahunan LKI.
4) Dalam setiap kesempatan pertemuan internasional, melakukan pertemuan
bilateral dengan LKI, negara mitra bilateral, lembaga pemeringkat,
investor, pihak swasta dan interview dengan media internasional.
Strategi ini juga sangat efektif karena langsung menyasar kepada pihakpihak yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kondisi ekonomi
Indonesia dan kebijakan-kebijakan terkini yang menyertai. Pihak-pihak
tersebut yaitu negara mitra bilateral (terdapat prioritas-piroritas berdasarkan
kepentingan yang ada), lembaga pemeringkat internasional (Moodys, Fitch,
S&P, Japan International Rating Agency), investor, baik murni swasta maupun
lembaga keuangan internasional (IFC, ITFC, JBIC) dan media internasional,
misalnya CNBC, Bloomberg, CNN.
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•

Penguatan Kapasitas Diplomasi Indonesia dalam Forum Ekonomi dan Keuangan
Internasional serta Perdagangan Internasional
Kapasitas dan keahlian diplomasi merupakan syarat pokok yang harus
dipenuhi seorang delegasi Indonesia yang akan menghadiri pertemuan
internasional, khususnya pada pertemuan negosiasi, baik untuk isu
perdagangan, investasi, pembiayaan dan perjanjian internasional lainnya.
Selain itu, kedudukan perwakilan Indonesia dalam suatu LKI, organisasi
internasional atau forum internasional akan menjadi modal signifikan dalam
memperjuangkan kepentingan nasional dalam forum-forum dimaksud.
Untuk itu, selama tahun 2020-2024, BKF akan memperkuat kapasitas
diplomasi melalui beberapa strategi, antara lain:
1) Melakukan penambahan investasi pemerintah RI kepada LKI, baik melalui
skema kenaikan modal umum, kenaikan modal khusus, dan replenishment,
untuk menjaga tingkat kepemilikan modal dan hak suara Indonesia di
LKI.
2) Menempatkan perwakilan Indonesia di LKI pada jabatan-jabatan
strategis.
3) Menyelenggarakan pelatihan diplomasi ekonomi dan keuangan internasional
yang lebih advanced.
4) Menyelenggarakan program magang pada LKI. Program magang ini
tidak hanya ditujukan untuk meningkatkan kemampuan analisis yang
bersangkutan tapi juga untuk mempelajari proses bisnis dan governance
dari LKI tersebut.
5) Memanfaatkan keberadaan konsultan dan TA untuk memperkuat kapasitas
diplomasi melalui pelatihan dan knowledge sharing. Untuk tahun 20202024, akan dilanjutkan program kapasitas diplomasi dengan para TA dari
berbagai LKI, UNDP, GGGI, GIZ, dan mitra bilateral (GPF).
6) Aktif berpartisipasi dalam Forum G20 baik pada tingkat Menteri Keuangan,
Deputi, maupun Working Group. Selama ini, Indonesia berpartisipasi
aktif dan berkontribusi besar dalam forum G20 dimana dalam setiap
pertemuan Indonesia selalu diminta untuk menjadi lead discussant pada
isu-isu tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa pandangan dan kebijakankebijakan pemerintah Indonesia menjadi referensi negera-negara anggota
G20 lainnya.

•
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Salah satu manfaat dari penyertaan modal Indonesia di LKI adalah
meningkatkan peran dan eksposure Indonesia pada tataran global dan LKI
yang bersangkutan. Selain untuk memberikan dukungan pembiayaan program
dan proyek, pada lima tahun mendatang (2020-2024), LKI akan didorong
untuk mendukung agenda-agenda prioritas pemerintah dalam berbagai forum
internasional. Dalam hal ini, strategi yang akan dilakukan, antara lain:
1) Melakukan penambahan investasi pemerintah RI kepada lembaga keuangan
internasional (LKI), baik melalui skema kenaikan modal umum, kenaikan
modal khusus, dan replenishment, untuk menjaga tingkat kepemilikan
modal dan hak suara Indoesia di LKI;
2) Menempatkan perwakilan Indonesia di LKI pada jabatan-jabatan strategis,
antara lain sebagai anggota dewan direktur dan atau vice president;
3) Mempengaruhi arah strategi LKI melalui perwakilan RI di LKI dan pertemuan
pemegang saham/donor. Hal ini adapat dilakukan melalui pertemuan
ruting di tingkat manajemen maupun dalam sidang tahunan LKI yang
bersangkutan; dan
4) Memanfaatkan pembiayaan LKI untuk membiayai program-program
nasional, khususnya infrastruktur, human capital, penanganan bencana,
perubahan iklim dan penyetaraan gender.
h. Pelaksanaan Kajian pada Isu Umum
BKF selaku unit yang melakukan perumusan, penetapan, dan pemberian
rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan. Rekomendasi fiskal yang dirumuskan
juga menyangkut kerja sama internasional. Bagaimana Indonesia sebagai bagian
dari LKI dapat memanfaatkan kerja sama internasional tersebut dalam mendukung
pencapaian RPJMN 2020-2024. Keterlibatan Indonesia dalam forum ekonomi
dan keuangan internasional serta perdagangan internasional harus dioptimalkan
dengan melakukan pembahasan isu yang didalamnya terkait kepentingan nasional.
Pembahasan isu ini hendaknya merupakan hasil kajian yang dilaksanakan oleh BKF
yang dilakukan berdasarkan data dan fakta di lapangan.

3.2.4 Strategi Sektor Keuangan: Penguatan Kebijakan Sektor Keuangan
yang Mendorong Peningkatan Inklusi Keuangan
Pada Renstra Kemenkeu tahun 2020-2024, BKF terlibat di dalam 2 strategi yang
terkait sektor keuangan yang dapat dijabarkan sebagai berikut:
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1. Penyempurnaan dan perbaikan peraturan perundang-undangan di bidang fiskal
dan sektor keuangan
Terkait regulasi di sektor keuangan, BKF akan terus melakukan penyempurnaan
terhadap peraturan perundangan-undangan di sektor keuangan. Penyempurnaan
tersebut diharapkan dapat memperkuat dan mengembangkan sektor keuangan
dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi. Undang-Undang yang sudah
tidak relevan dengan perkembangan terkini akan direvisi guna penyempurnaan.
Revisi undang-undang di sektor keuangan mencakup undang-undang kelembagaan
dan sektoral yang dilakukan dengan berkoordinasi dengan lembaga sektor
keuangan terkait. Selain itu, BKF juga berencana melakukan penyusunan
peraturan perundang-undangan (Omnibus Law) sektor keuangan yang menjadi
payung hukum terhadap isu-isu strategis yang bersifat cross cutting dalam rangka
mendukung pendalaman dan stabilitas sektor keuangan.
Undang-undang sektor keuangan yang akan direvisi dan disusun tersebut telah
disusulkan untuk masuk Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah
Tahun 2020-2024. Adapun undang-undang sektor keuangan yang diusulkan untuk
disusun pada tahun 2020 – 2024 adalah sebagai berikut:
1. Revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
2. Rancangan Undang-Undang tentang Program Penjaminan Polis;
3. Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor
Keuangan (Omnibus Law);
4. Revisi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa
Keuangan;
5. Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia;
6. Revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; dan
7. Revisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
2. Penguatan kebijakan sektor keuangan serta meningkatkan literasi dan inklusi
keuangan untuk memperkuat sistem keuangan
Dalam rangka mendukung RPJMN 2020-2024 terkait penguatan pilar
pertumbuhan dan daya saing ekonomi, salah satu strategi yang direncanakan
adalah meningkatkan pendalaman sektor keuangan. Untuk itu, BKF akan terus
mendukung peningkatan pendalaman sektor keuangan dengan merumuskan
kebijakan dan rekomendasi sektor keuangan yang kredibel. Kebijakan dan
rekomendasi terkait pendalaman industri sektor keuangan konvensional dan
syariah, inklusi keuangan, keuangan publik, pemantauan dan stabilitas sistem
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keuangan, serta koordinasi dengan lembaga lain akan terus disusun secara
efektif dan optimal untuk memperkuat sektor keuangan serta menjaga stabilitas
sistem keuangan. Lebih lanjut, penyempurnaan dan perbaikan peraturan
perundang-undangan sektor keuangan yang akan disusun juga diyakini dapat
menjadi dan merupakan salah satu kunci untuk meningkatkan pendalaman
sektor keuangan.
Sebagaimana dalam RPJMN 2020-2024, disampaikan bahwa pendalaman
sektor keuangan, baik konvensional maupun syariah, dilaksanakan dengan
peningkatan akses keuangan masyarakat dan perluasan inovasi produk
keuangan dengan pemanfaatan teknologi. Untuk mencapai hal tersebut,
strategi yang perlu dijalankan adalah peningkatan literasi sektor keuangan
dan inklusi keuangan yang tepat sasaran. Berdasarkan data survei yang
disampaikan oleh Otoritas Jasa Keuangan, indeks literasi keuangan di tahun
2019 mencapai 38,03 persen dan indeks inklusi keuangan 76,19 persen. Hal
tersebut merupakan pencapaian yang perlu terus ditingkatkan dalam rangka
mengurangi kesenjangan dan rigiditas low income trap sehingga dapat
meningkatkan kesejahtearan rakyat dan menurunkan kemiskinan.
BKF akan terus mengupayakan kenaikan tingkat literasi masyarakat dengan
melakukan diseminasi atas kajian-kajian terkait sektor keuangan yang diharapkan
dapat memberikan tambahan informasi kepada masyarakat luas. Selain itu
dalam rangka meningkatkan inklusi, BKF akan terus berupaya untuk menciptakan
kebijakan yang mendorong perumusan rekomendasi yang mendukung penguatan
inklusi keuangan serta terus berkoordinasi aktif dengan lembaga terkait untuk
menjalankan Strategi Nasional Keuangan Inklusif.
Lebih lanjut, beberapa strategi Sektor Keuangan yang akan dilakukan selama
periode 2020-2024 adalah sebagai berikut.
A. Pendalaman dan Penguatan Sektor Keuangan
a. Pendalaman Industri Keuangan Konvensional dan Industri Keuangan
Syariah
1) Penyusunan Kajian Sektor Keuangan
Sektor keuangan merupakan salah satu sektor penting dan dibutuhkan
dalam mendukung pertumbuhan perekonomian, namun dalam hal ini Indonesia
masih memiliki tantangan untuk menjadikannya lebih dalam dan lebih
tangguh. Sebagai langkah dalam rangka mewujudkan strategi Kementerian
Keuangan untuk mendukung pendalaman dan penguatan sektor keuangan, BKF
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akan tetap melanjutkan kajian-kajian sebagai upaya untuk mengidentifikasi
permasalahan dan merancang kebijakan strategis untuk membangun sektor
keuangan. Selama 2020 – 2024, kajian-kajian yang akan diususun akan berfokus
pada pengembangan sektor keuangan konvensional dan syariah, pendalaman
sektor keuangan khususnya terkait alternatif penyediaan sumber pendanaan
jangka panjang dan pengembangan inovasi instrumen keuangan, keuangan
inklusif, dan stabilitas sistem keuangan.
2) Literasi dan Edukasi
Sebagai upaya untuk meningkatkan literasi keuangan syariah serta untuk
mendukung pengembangan keuangan syariah di Indonesia, BKF secara rutin
menyelenggarakan seminar tahunan sebagai flagship seminar Kementerian
Keuangan di sektor keuangan syariah yaitu the Annual Islamic Finance
Conference (AIFC). Tujuan dari seminar tersebut adalah untuk membantu
para pelaku kepentingan, termasuk para pembuat kebijakan, regulator,
pelaku pasar dan investor potensial, serta lembaga keuangan memperoleh
pemahaman yang lebih baik atas isu dan strategi serta tantangan dalam hal
ekonomi dan keuangan syariah.
Selain itu, untuk meningkatkan dan memperluas pengetahuan publik
mengenai keuangan syariah, BKF juga melaksanakan diseminasi kajiankajian terkait sektor keuangan yang akan disusun salah satunya adalah kajian
tentang wakaf dan zakat kepada instansi pemerintah maupun unit pendidikan
dan lembaga non pemerintah serta memberikan edukasi tentang manajemen
wakaf dan zakat kepada masyarakat dan pengelola (nazhir) dengan kolaborasi
bersama instansi terkait. Sebagai alternatif sumber pembiayaan ketiga
setelah Pemerintah dan Swasta, keberadaan keuangan sosial Islam seperti
wakaf dan zakat telah membantu upaya Pemerintah dalam rangka mengatasi
permasalahan sosial-ekonomi masyarakat dan memperkuat jaring pengaman
sosial (social safety net). Terlebih di saat Pemerintah tengah mencurahkan
segenap perhatian dan sumber daya keuangannya dalam rangka mengatasi
pandemi COVID-19 dan memulihkan sektor ekonomi mengalami kontraksi.
Literasi dan edukasi sektor keuangan lainnya juga akan tetap dilakukan
melalui diseminasi dan publikasi hasil-hasil kajian. Penyampaian kepada
publik akan disampaikan melalui media elektronik dan cetak BKF, Kementerian
Keuangan serta media massa lainnya.
3) Keterlibatan dalam Forum Internasional
BKF juga turut berperan aktif dalam berbagai forum internasional dalam
rangka mendorong pengembangan industri keuangan dan keuangan inklusif
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serta untuk mendorong penerapan standar internasional pada tataran domestik
termasuk di area yang terkait dengan stabilitas sistem keuangan. Keterlibatan
tersebut antara lain dengan membantu penyiapan point of intervention
dalam rapat Financial Stability Board (FSB), menghadiri pertemuan Global
Partnership for Financial Inclusion (GPFI), berpartisipasi dalam Financial
Action Task Force (FATF) serta terlibat dalam berbagai pertemuan yang
diselenggarakan oleh Association of Southeast Asia Nations (ASEAN) salah
satunya dalam pertemuan Working Committee on Financial Inclustion (WCFINC).
b. Pengembangan Kebijakan Sektor Keuangan Publik
BKF juga terlibat dalam mendukung pengembangan industri keuangan
publik terutama terkait rekomendasi kebijakan mengenai percepatan
penciptaan sumber-sumber pendanaan yang bersifat jangka panjang baik
yang berasal dari pekerja formal maupun informal. Dana jangka panjang
sangat diperlukan sebagai salah satu faktor kunci untuk Indonesia menuju
negara maju. Salah satu upaya strategis terkait hal ini adalah melakukan
kajian dampak dan kontribusi Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) terhadap
pendalaman pasar keuangan. Kajian ini merupakan lanjutan kajian yang pernah
dilakukan dimana salah satu hasilnya menunjukkan kunci utama penambahan
dana jangka panjang dalam jumlah masif adalah perlunya kebijakan khusus
perlindungan jaminan sosial pada pekerja informal.
Fokus BKF lainnya terkait pengembangan industri keuangan publik adalah
perbaikan tata kelola dan pengelolaan dana pada program-program di lembaga
keuangan publik seperti BPJS (Kesehatan dan Ketenagakerjaan), PT Taspen,
PT Asabri, Jasa Raharja, dan BPKH. Tata kelola dan pengelolaan dana pada
lembaga-lembaga tersebut masih relatif cukup jauh dari international best
practice. Perkembangan terkini, isu tata kelola ini cukup menyita perhatian
publik sehubungan dengan kejadian pada PT Asabri dan PT Jiwasraya. Hasil
kajian BKF terkini menunjukkan sebagian besar masalah terkait kedua isu
tersebut ada pada ketentuan yang berlaku saat ini. Kebijakan-kebijakan
yang menghambat perlu segera direvisi. Kebijakan yang baru perlu disusun
guna mendapatkan kepercayaan masyarakat sebagai salah satu syarat utama
keberhasilan percepatan terwujudnya alternatif dana jangka panjang dalam
jumlah besar.
Pada masa COVID-19, BKF juga turut terlibat dalam penyusunan
peraturan dan rekomendasi kebijakan publik antara lain mengenai relaksasi
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iuran program jaminan sosial. Hal tersebut merupakan salah satu langkah
Pemerintah dalam menangani COVID-19 bagi para pelaku usaha agar dapat
tetap bertahan dalam kondisi perekonomian yang sedang memburuk.
Pemberian relaksasi dilakukan setelah melalui analisis komprehensif yang
mempertimbangan manfaat terhadap dunia usaha (termasuk upaya mitigasi
terjadinya pengurangan upah, pekerja yang dirumahkan, dan/atau pekerja
yang di PHK), ketahanan dan likuiditas dana program, serta dampaknya
terhadap sistem keuangan.
c. Kebijakan Pemantauan dan Stabilitas Sistem Keuangan
Dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan dilaksanakan salah
satunya dengan melaksanakan fungsi pemantauan, analisis dan pelaporan
kondisi sistem keuangan. Pemantauan rutin dilakukan dengan menghasilkan
produk berupa market flash, laporan ekonomi dan keuangan harian, serta
laporan ekonomi dan keuangan mingguan. Selain itu, BKF mengembangkan
model-model ekonometrika yang secara langsung digunakan sebagai alat
untuk melaksanakan pemantauan sistem keuangan. Melalui model-model
tersebut, pemahaman mengenai perkembangan stabilitas sistem keuangan
secara umum dapat dipantau dan dilaporkan kepada pimpinan Kementerian
Keuangan sebagai langkah menjaga stabilitas sistem keuangan.
Situasi Pandemi COVID-19 yang memberikan pukulan berat terhadap
perekonomian global dan domestik menuntut BKF untuk lebih intensif dalam
melakukan pemantauan sistem keuangan dengan fokus terbesar pada sektor
perbankan. Dalam situasi ini, BKF meningkatkan komunikasi dan koordinasi
baik dengan otoritas maupun dengan para ahli/praktisi pada sektor keuangan.
Kegiatan forum analis, yang selama ini menjadi salah satu kegiatan kunci
dalam mendapatkan masukan dan dalam mendiseminasi kebijakan publik
dari/ke ahli/praktisi sektor keuangan, tetap dilakukan. Forum analis BKF
sangat membantu Kementerian Keuangan dalam Menyusun outlook sektor
keuangan global dan domestik, termasuk akibat adanya pandemi COVID19, serta sebagai upaya mengetahui potensi risiko yang ada terhadap pasar
keuangan global dan domestik.
B. Inklusi Keuangan
Sebagai upaya untuk mendukung penguatan pertumbuhan ekonomi yang
berkualitas untuk mencapai kesejahteraan masyarakat yang lebih merata,
diperlukan peningkatan pendalaman sektor keuangan baik pada industri bank
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maupun nonbank sehingga seluruh masyarakat mempunyai akses yang sama
terhadap layanan keuangan formal yang berkualitas dengan biaya terjangkau.
Pendalaman sektor keuangan antara lain dilakukan melalui peningkatan inklusi
keuangan, perluasan inovasi produk keuangan, pengembangan infrastruktur jasa
keuangan, dan optimalisasi alternatif pembiayaan.
Inklusi keuangan merupakan bagian penting dalam proses inklusi sosial
ekonomi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan stabilitas sistem
keuangan, mendukung program penanggulangan kemiskinan, dan mengurangi
kesenjangan antar individu atau antar daerah. Penduduk Indonesia memiliki
kebutuhan yang besar akan layanan keuangan, terutama terkait layanan keuangan
dasar yang mencakup tabungan, transaksi pembayaran tunai atau nontunai,
tabungan, kredit atau pembiayaan, dan asuransi.
Dalam kaitannya dengan inklusi keuangan, pemerintah terus berupaya untuk
meningkatkan literasi keuangan masyarakat terutama dari sisi permintaan akan
layanan keuangan, seperti (1) akses kepada produk dan lembaga keuangan dan (2)
akses kepada penyedia dan instrumen jasa pembayaran seperti uang elektronik.
Upaya tersebut antara lain diwujudkan dalam bentuk inovasi produk keuangan
dengan pemanfaatan teknologi, peningkatan ketersediaan kualitas data dan
informasi, pengembangan infrastruktur di sektor keuangan, serta harmonisasi
dan penguatan kebijakan di sektor keuangan. Peningkatan ketersediaan kualitas
data dan informasi sendiri dapat difokuskan melalui peningkatan koordinasi,
integrasi, dan sinkronisasi kegiatan statistik yang diselenggarakan Pemerintah
Pusat, Pemerintah Daerah, dan swasta serta dengan peningkatan sarana dan
prasarana untuk kegiatan statistik.
Inklusi keuangan dapat digunakan sebagai subpilar arah kebijakan
dalam rangka peningkatan nilai tambah ekonomi pada tahun 2020-2024 yang
mencakup:
1) Penguatan kewirausahaan dan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang
dilaksanakan dengan strategi:
a. meningkatkan kemitraan usaha antara Usaha Ultra Mikro, Usaha Mikro
Kecil dan Usaha Menengah Besar;
b. meningkatkan kapasitas usaha;
c. meningkatkan pendampingan usaha bagi usaha mikro yang nonbankable;
d. meningkatkan penciptaan peluang usaha dan start-up;
e. peningkatan akses pendanaan usaha oleh UMKM; dan
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f. mendorong perbankan dan perusahaan pembiayaan, termasuk yang
berbasis syariah untuk mengembangkan produk dan layanan keuangan
mikro.
2) Peningkatan penyaluran kredit perbankan yang dilaksanakan dengan
strategi:
a. pengembangan skema penjaminan kredit/pembiayaan di daerah;
b. mendorong berdirinya perusahaan penjaminan kredit/pembiayaan daerah
di setiap provinsi;
c. peningkatan literasi keuangan;
d. perluasan jangkauan agen bank (branchless banking); dan
e. Optimalisasi penyaluran kredit program kepada UMKM antara lain seperti
program KUR dan UMi. Langkah ini penting mengingat penerapan PSBB
untuk menangani pandemi COVID-19 telah membuat sebagian besar
debitur UMKM tidak dapat beroperasi dan membayar iuran kredit/
pembiayaannya.
3) Peningkatan penghimpunan DPK yang dilaksanakan dengan strategi:
a. pengembangan skema produk tabungan untuk siswa;
b. peningkatan literasi keuangan dalam pelaksanaan kurikulum pendidikan
formal; dan
c. pengembangan layanan keuangan tanpa kantor (branchless banking).
Dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis dimaksud di
atas, arah kebijakan dan strategi yang akan ditempuh oleh BKF di sepanjang
tahun 2020-2024 diantaranya:
1) Melakukan kegiatan (workshop, FGD, atau lainnya) guna mendukung pihak
terkait lainnya dalam peningkatan literasi dan inklusi keuangan;
2) Melakukan kajian terkait instrumen inklusi keuangan baru sebagai alternatif
yang dapat menambah kedalaman dan stabilitas sektor keuangan;
3) Mendorong perumusan rekomendasi yang mendukung penguatan inklusi
keuangan;
4) Berperan aktif dalam kegiatan atau forum nasional maupun internasional
terkait inklusi keuangan; dan
5) Melakukan kajian tentang keberlangsungan usaha UMKM pasca pandemi
COVID-19.
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C. Penguatan Kebijakan Dan Regulasi Sektor Keuangan
Dalam rangka mencapai kondisi sektor keuangan yang dalam dan efisien,
pemerintah perlu menerapkan kebijakan yang efektif salah satunya adalah
dengan penyusunan regulasi mengenai sektor keuangan. Dalam rangka mendukung
arah kebijakan dan strategi Kementerian Keuangan, BKF akan terus melakukan
penyempurnaan terhadap peraturan perundangan-undangan di sektor keuangan.
Penyempurnaan tersebut diharapkan dapat memperkuat dan mengembangkan
sektor keuangan serta mendukung pertumbuhan ekonomi.
Beberapa regulasi di sektor keuangan perlu dilakukan revisi agar dapat lebih
relevan dengan kondisi terkini yang telah banyak mengalami perkembangan serta
perlu diatur undang-undang dalam rangka penguatan sektor keuangan untuk
menjaga stabilitas sistem keuangan. Revisi undang-undang di sektor keuangan
akan mencakup undang-undang kelembagaan dan sektoral yang akan dilakukan
dengan berkoordinasi dengan lembaga sektor keuangan terkait. Untuk itu BKF
telah mengusulkan beberapa RUU sektor keuangan untuk masuk dalam Prolegnas
jangka Menengah Tahun 2020-2024.
Undang-undang yang direncakana akan direvisi adalah Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999
tentang Bank Indonesia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas
Jasa Keuangan, Undang-Undang Nomor 7 tentang Perbankan, dan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.
Selain itu, sebagai pemenuhan mandat Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, BKF juga sedang menyusun
Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Program Penjaminan Polis dalam rangka
memberikan perlindungan kepada pemegang polis dalam hal perusahaan asuransi
dicabut ijin usahanya dan dilikuidasi. BKF juga sedang menyusun payung hukum
yang mengatur isu-isu strategis yang bersifat cross cutting rangka mendukung
pembangunan nasional. Untuk itu, akan disusun RUU tentang Pengembangan
dan Penguatan Sektor Keuangan (Omnibus Law) sebagai upaya penyempurnaan
pengaturan di sektor jasa keuangan fokus terhadap isu-isu strategis yang bersifat
cross cutting dan memerlukan terobosan hukum.
Sehubungan dengan pandemi COVID-19, BKF juga turut terlibat dalam
penyusunan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan
Pandemi COVID-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
(Perppu 1 Tahun 2020) sebagai langkah cepat penanganan COVID-19. Sebagai

163

RENCANA STRATEGIS
BADAN KEBIJAKAN FISKAL 2020-2024

tindak lanjut Perppu 1 Tahun 2020, BKF telah menyusun peraturan pemerintah
amanat Pasal 11 ayat (7) yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang
Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung
Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (PP Nomor 23
Tahun 2020). PP 23 Tahun 2020 merupakan suatu langkah cepat dari pemerintah
ditujukan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan
ekonomi para pelaku usaha dari sektor riil dan sektor keuangan dalam menjalankan
usahanya di masa COVID-19.
Selain itu, BKF juga bertanggung jawab atas penyusunan dua peraturan
turunan Perppu nomor 1 Tahun 2020 sebagai upaya untuk menangani COVID-19
yaitu:
1. Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah Amanat Pasal 20 Perpu 1 Tahun
2020 mengenai pengaturan lebih lanjut mengenai kewenangan dan pelaksanaan
kebijakan oleh LPS dalam rangka penanganan permasalahan stabilitas sistem
keuangan.
2. Penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Keuangan Amanat Pasal 24 Perpu
1 Tahun 2020 mengenai persyaratan dan tata cara pemberian pinjaman
Pemerintah kepada Lembaga Penjamin Simpanan dalam rangka menghadapi
ancaman perekonomian nasional dan/atau sistem keuangan.
D. Koordinasi Otoritas Sektor Keuangan
Dalam rangka mengakselerasi pengembangan dan pendalaman pasar
keuangan untuk mendukung pembiayaan pembangunan nasional, pada tahun
2019, Kementerian Keuangan BI, dan OJK sepakat untuk melanjutkan Forum
Koordinasi Pembiayaan Pembangunan melalui Pasar Keuangan (FK-PPPK), dengan
turut melibatkan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam keanggotaan FK-PPPK.
Saat ini, BKF menjadi unit yang bertugas sebagai koordinator dalam harmonisasi
kebijakan. Di samping itu pada tahun 2019 dan 2022, BKF juga akan bertindak
sebagai Koordinator Sekretariat FK-PPPK.
Pada tahun 2020-2024 mendatang, dalam rangka mendukung penguatan dan
menjaga stabilitas sistem keuangan, BKF akan terus melakukan koordinasi dengan
lembaga sektor keuangan terkait isu-isu sektor keuangan. Salah satu bentuk
koordinasi yang dilakukan BKF dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan
adalah dengan melakukan koordinasi secara aktif dengan Komite Stabilitas
Sistem Keuangan (KSSK). BKF saat ini merupakan narahubung Kementerian
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Keuangan dalam KSSK yang memiliki peran besar dalam koordinasi antar Eselon I
di lingkungan Kementerian Keuangan.
BKF juga turut berperan aktif dalam Komite Nasional Ekonomi dan
Keuangan Syariah (KNEKS). KNEKS adalah komite yang menggantikan komite
sebelumnya yaitu KNKS. KNEKS dibentuk berdasarkan Perpres Nomor 28 Tahun
2020 tentang Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah pada tanggal 10
Februari 2020. KNEKS memiliki tugas dan fungsi lebih luas, tidak hanya di sektor
keuangan syariah tetapi juga ekonomi syariah secara menyeluruh Diharapkan
melalui KNEKS, koordinasi, komunikasi dan sinergi di antara penentu kebijakan
dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah menjadi lebih optimal.
BKF juga akan terus berkoordinasi untuk mendukung keuangan inklusif melalui
Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI). DNKI dibentuk dalam rangka pelaksanaan
SNKI, dengan tugas melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan SNKI,
mengarahkan langkah-langkah dan kebijakan untuk penyelesaian permasalahan
dan hambatan pelaksanaan SNKI, serta melakukan monitoring dan evaluasi
pelaksanaan SNKI. BKF akan terus berperan aktif dalam menjalankan tugas sebagai
anggota pada Kelompok Kerja DNKI untuk mendorong pertumbuhan ekonomi
yang inklusif, percepatan penanggulangan kemiskinan, pengurangan kesenjangan
antarindividu dan antardaerah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan
masyarakat Indonesia.

3.2.5 Strategi Dukungan Manajemen: Penguatan Organisasi BKF yang
Adaptif dan Berkinerja Tinggi dengan Didukung oleh SDM yang
Berintegritas dan Berkompetensi Tinggi serta Infrastruktur dan
Anggaran yang Suportif
3.2.5.1 Strategi Bidang Organisasi
Untuk mendukung pencapaian strategi di bidang makro fiskal, pendapatan
negara, kerja sama internasional, dan sektor keuangan, manajemen BKF juga memiliki
strategi untuk menguatkan organisasi agar semakin adaptif dan berkinerja tinggi
(fit for purpose). Strategi tersebut diimplementasikan melalui berbagai rencana
kebijakan di bidang organisasi, ketatalaksanaan, pengelolaan kinerja, kepatuhan
internal, serta advokasi dan hukum, antara lain:
1. Program penataan organisasi, yang meliputi evaluasi struktur organisasi existing,
penyusunan kajian tentang transformasi organisasi (termasuk desain struktur
organisasi baru), perancangan kerangka regulasi tentang organisasi dan tata
kerja BKF, serta penyusunan perangkat pendukung transformasi organisasi untuk
mendukung implementasi penataan organisasi.
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2. Program penyederhanaan birokrasi (delayering), yang meliputi penyusunan
kajian tentang penyederhanaan birokrasi, perancangan kerangka regulasi yang
diperlukan untuk implementasi penyederhanaan birokrasi, serta pengalihan
jabatan yang diperlukan dalam rangka penyederhanaan birokrasi.
3. Penguatan sinergi dan kolaborasi antar elemen organisasi di BKF, yang meliputi
kajian pemetaan peran jabatan struktural, jabatan fungsional (Analis Kebijakan
dan Peneliti) dalam pelaksanaan proses bisnis BKF, penyusunan mekanisme
hubungan peran jabatan struktural dan fungsional di BKF, serta penyusunan standar
prosedur operasional yang mengatur tata kelola kolaborasi Analis Kebijakan dan
Peneliti dalam proses perumusan rekomendasi kebijakan.
4. Perbaikan tata kelola dan proses bisnis di BKF, yang meliputi pemetaan dan
pendokumentasian proses bisnis BKF existing, monitoring atas implementasi proses
bisnis eksisting, identifikasi dan inventarisasi isu pada proses bisnis eksisting,
proses perancangan proses bisnis baru dengan mengadopsi prinsip simplifikasi
proses bisnis.
5. Harmonisasi peraturan perundangan di lingkungan BKF, yang meliputi diseminasi
mekanisme penyusunan peraturan perundangan (Rancangan Undang-Undang,
Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan
Peraturan Menteri Keuangan, Rancangan Keputusan Menteri Keuangan),
perencanaan dan monitoring penyusunan peraturan perundangan di lingkungan
BKF, serta asistensi dan dokumentasi peraturan perundangan di lingkungan BKF.
6. Pengelolaan kinerja organisasi, yang meliputi penyusunan dan refinement peta
strategi dan indikator kinerja organisasi BKF, serta alignment dan cascading
indikator kinerja organisasi menjadi indikator kinerja pegawai di lingkungan
BKF.
7. Penyusunan manajemen risiko organisasi, yang meliputi analisis, evaluasi,
monitoring dan review terhadap risiko organisasi, serta pengembangan rencana
untuk memitigasi risiko organisasi tersebut.
8. Revitalisasi pengelolaan kinerja dan risiko organisasi, serta pengelolaan kinerja
pegawai di lingkungan BKF yang meliputi, identifikasi dan inventarisasi isu pada
pengelolaan kinerja organisasi dan pengelolaan kinerja pegawai di lingkungan
BKF, penyusunan kajian rancangan sistem pengelolaan kinerja organisasi dan
pengelolaan kinerja pegawai, serta perancangan peraturan perundangan yang
diperlukan untuk mengimplementasikan sistem pengelolaan kinerja organisasi
dan pengelolaan kinerja pegawai di lingkungan BKF yang baru,
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9. Optimalisasi peran Unit Kepatuhan Internal dalam memelihara integritas pegawai
BKF, yang meliputi pelaksanaan program-program yang mendukung konsep three
lines of defence di lingkungan BKF, pemantauan implementasi pengendalian
intern, serta monitoring penegakan Kode Etik Pegawai dan tindak lanjutnya.
Di sisi lain, untuk merespon ketetapan World Health Organization (WHO)
yang mengubah status kejadian infeksi COVID-19 dari Public Health Emergency of
International Concern menjadi pandemi, Kementerian Keuangan telah menetapkan
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 119/KMK.01/2020 tentang Pedoman Pelaksanaan
Rencana Keberlangsungan Layanan (Business Continuity Plan/BCP) Terkait Dampak
COVID-19 di lingkungan Kementerian Keuangan (KMK 119/2020). Dalam KMK tersebut
terdapat tiga belas layanan utama di BKF yang termasuk dalam pemantauan BCP,
antara lain: pelaksanaan penyusunan KEM PPKF; penyelesaian peraturan perundangan
prioritas yang terdapat dalam Prolegnas, Program Penyusunan (Progsun), dan Program
Perencanaan (Progper); penyampaian hasil surveilance perkembangan perekonomian
terkini (daily, weekly, monthly report, dan Tinjauan Ekonomi Keuangan dan Fiskal);
pengelolaan pembiayaan kontribusi kerja sama internasional (BA BUN 999.03);
penyusunan bahan rapat dan masukan pada rapat ALM; pertemuan kerja sama
ekonomi keuangan internasional; penyiapan bahan sidang kabinet/rapat pimpinan,dll;
penetapan KMK Kurs; rapat dalam rangka investor/agency rating; layanan SDM;
layanan performance management; pelayanan kesekretariatan; pelaksanaan Crisis
Management Protocol. Berdasarkan hasil monitoring implementasi BCP di BKF selama
masa pandemi, sebesar 84,02% pekerjaan tugas dan fungsi di BKF dapat dilaksanakan
secara Work From Home (WFH), sedangkan sisanya sebesar 15,98% masih dilaksanakan
secara Work From Office (WFO).
Kondisi tersebut mengilustrasikan bahwa pandemi COVID-19 telah mendorong
organisasi BKF untuk beradaptasi dengan tatanan normal baru (the new normal)
dengan lebih cepat. Untuk memfasilitasi fleksibilitas yang lebih besar, dalam rangka
mewujudkan organisasi yang adaptif dan menjaga keberlangsungan pelaksanaan
tugas, fungsi, dan layanan Kementerian Keuangan dengan tetap mengedepankan
produktivitas dan kualitas hidup pegawai, Kementerian Keuangan juga telah
menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 223/KMK.01/2020 tentang
Implementasi Fleksibilitas Tempat Bekerja (Flexible Working Space) di Lingkungan
Kementerian Keuangan (KMK 223/2020). Flexible Working Space (FWS) merupakan
pengaturan pola kerja pegawai yang memberikan fleksibilitas lokasi bekerja selama
periode tertentu dalam memaksimalkan teknologi informasi dan komunikasi untuk
meningkatkan dan menjaga produktivitas pegawai, serta menjamin keberlangsungan
pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan.
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Dalam kurun waktu tahun 2020-2024, manajemen BKF juga akan turut mendukung
dalam implementasi pelaksanaan FWS, di antaranya pemetaan pekerjaan yang bisa
dilaksanakan secara FWS dan WFO; penyusun perangkat pendukung tata kelola
pelaksanaan FWS, seperti penyusunan proses bisnis FWS, kalibrasi Analisis Beban
Kerja (terkait kebutuhan SDM), pengukuran kinerja pegawai dan/atau target kinerja
unit kerja; penyiapan infrastruktur penunjang, seperti: penyusunan pedoman Activity
Based Workplace, optimalisasi penggunaan Ofﬁce Automation Kemenkeu terutama
terkait presensi dan pelaporan pelaksanaan tugas harian (ﬁtur Absen dan Tugas Saya),
akselerasi integrasi IT system, kalibrasi kebutuhan ruang kerja dan infrastruktur,
memastikan ketersediaan infrastruktur penunjang, termasuk keamanan data dan
jaringan, serta penyusunan kajian dampak anggaran. Di sisi lain, juga perlu adanya
pengendalian internal untuk memitigasi risiko pelaksanaan FWS di lingkungan BKF
dengan penyusunan pedoman dalam lingkup internal BKF.

3.2.5.2 Strategi Bidang SDM
Untuk mewujudkan SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi serta
mendukung transformasi organisasi, beberapa strategi yang akan dilakukan oleh SDM
BKF selama 2020-2024 antara lain:
1. Melakukan penghitungan kebutuhan formasi berdasarkan kebijakan zero to
minus growth dengan mempertimbangkan eﬁsiensi sebagai dampak digitalisasi,
memanfaatkan program internal job market untuk memenuhi kebutuhan pegawai
dalam waktu singkat, maupun mengoptimalkan Pegawai Pemerintah dengan
Perjanjian Kerja (PPPK);
2. Menyusun Standar Kompetensi Jabatan yang disusun sebagai implementasi dari
KMK Nomor 916/KMK.01/2019 tentang Rumpun Jabatan di Lingkungan Kementerian
Keuangan dan KMK 953/KMK.01/2019 tentang Kamus Kompetensi Teknis Urusan
Keuangan Negara;
3. Melakukan pengembangan kompetensi berdasarkan standar kompetensi teknis
jabatan melalui program degree dan non degree untuk mendukung program
penataan komposisi core-supporting SDM melalui program degree, penyesuaian
perlu dilakukan terhadap lampiran Program Pengembangan Kompetensi PNS
(PPK PNS) dengan mengacu pada isu-isu strategis yang tercantum dalam Renstra
Kementerian Keuangan 2020-2024. Pengembangan melalui program non degree
dilakukan melalui identiﬁkasi kebutuhan pembelajaran, optimalisasi menajemen
pengetahuan BKF, peningkatan sinergi dengan BPPK sebagai unit penyelenggaran
pendidikan Kementerian Keuangan, peningkatan kerja sama dengan insitusi maupun
lembaga donor untuk menjejaki potensi detasering pegawai, pengembangan
program pembelajaran mandiri yang akuntabel dan terukur;
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4. Melakukan pengembangan kompetensi manajerial dan sosiokultural untuk
mendukung program Kementerian Keuangan sebagai leaders factory melalui
penguatan program pengembangan manajemen talenta, implementasi Online
Group Coaching (OGC) dan pengembangan program kesehatan mental;
5. Mendukung pelaksanaan modernisasi layanan SDM antara lain penggunaan Digital
Signature (DS), integrasi sistem dan proses bisnis SDM (termasuk didalamnya
pengelolaan data pengembangan dan pengelolaan data jabatan fungsional); dan
6. Optimalisasi implementasi pengelolaan kinerja dan displin pegawai serta
penguatan sikap dan perilaku kerja pegawai sesuai nilai-nilai dan etika organisasi
untuk mendukung pengembangan enterprise architecture dan optimalisasi IT
dalam penyelesaian pekerjaan, implementasi digital workspace, compressed
working hour, maupun work from home dalam kondisi normal (New Normal).

3.2.5.3 Strategi Bidang Sarana dan Prasarana
Sarana dan prasarana dalam suatu organisasi merupakan salah satu unsur
mendasar dalam mendukung kinerja pegawai. Dalam menjalankan peran sebagai
unit analisis dan perumusan rekomendasi kebijakan, BKF memerlukan sarana dan
prasarana kantor yang mendukung proses bisnisnya agar berjalan efektif, efisien,
dan berkesinambungan. Di samping itu, terjadinya pandemi COVID-19 di Indonesia
pada awal tahun 2020 turut memengaruhi pola kerja dan interaksi pegawai di kantor.
Oleh karena itu sasaran strategis BKF ke depan adalah mewujudkan pengelolaan
sarana dan prasarana yang handal dalam mendukung fleksibilitas dan kolaborasi serta
antisipatif terhadap penularan virus penyakit.
Dalam rangka mewujudkan sasaran tersebut, BKF akan melaksanakan program
“Penyediaan Fasilitas dan Ruang Kerja yang Sesuai dengan Kebutuhan Organisasi
Terkini”. Pelaksanaan program tersebut akan tetap mengacu pada peraturan
perundang-undangan yang berlaku antara lain:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah;
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/
M/2018 tentang Pembangunan Gedung Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.06/2011 tentang Standar Barang
dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Tanah dan/atau Bangunan
sebagaiman terakhir diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 7/
PMK.06/2016;
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5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2014 tentang Perencanaan
Kebutuhan Barang Milik Negara;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2015 tentang Standar Barang dan
Standar Kebutuhan Barang Milik Negara Berupa Alat Angkutan Darat Bermotor
Dinas Operasional Jabatan di Dalam Negeri;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 223/KMK.01/2020 Tentang Implementasi
Fleksibilitas Tempat Bekerja (Flexible Working Space) Di Lingkungan Kementerian
Keuangan;
8. Surat Edaran Nomor SE-9/MK.1/2015 tentang Jumlah dan Spesifikiasi Kebutuhan
Rumah Negara dan Kendaraan Dinas di Lingkungan Kementerian Keuangan; dan
9. Surat Edaran Nomor SE-9/MK.1/2019 tentang Pelaksanaan Piloting Activity Based
Workplace Tahun 2019 di Lingkungan Kementerian Keuangan.
Program penyediaan fasilitas dan ruang kerja mengacu pada salah satu inisiatif
strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan yaitu New
Thinking of Working dengan tetap mengedepankan prinsip adaptif terhadap adanya
pandemi. Salah satu pola kerja yang dapat mendukung New Thinking of Working
adalah ABW. ABW adalah transformasi strategi dalam bekerja yang memberi pilihan
pengaturan ruang kerja untuk berbagai aktivitas dengan menyesuaikan karakteristik
pekerjaan. ABW diharapkan dapat menciptakan lingkungan kerja yang positif dan
kolaboratif, serta mendukung pegawai untuk berpikir kreatif, inovatif, dan berorientasi
pada hasil. Hal ini sejalan dengan transformasi organisasi BKF yang lebih didominasi
oleh pola kerja fungsional daripada struktural. Pelaksanaan ABW akan mengikuti hasil
evaluasi kegiatan piloting yang telah dilaksanakan pada tahun 2019.
Selain itu, dengan adanya bencana pandemi COVID-19 pada awal tahun 2020,
pola kerja di Kementerian Keuangan akan mengadaptasi sistem baru berupa Flexibel
Working Space (FWS). Sistem ini tentu akan diadaptasi pula di lingkungan BKF. Sistem
FWS dapat dilakukan di mana saja sesuai kebutuhan dan kondisi yang mendukung dalam
pelaksanaan pekerjaan, atau dapat disebut sebagai ruang fleksibel. Berbeda dengan
model kantor tradisional, ruang fleksibel adalah tempat kerja yang menawarkan
fleksibilitas lebih besar bagi pengguna. Ruang fleksibel ini akan menyediakan ruang
kantor siap huni bagi pengguna, dalam konsep coworking.
Pelaksanaan program penyediaan fasilitas dan ruang kerja akan dilaksanakan
secara bertahap mulai tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Fokus utama program
ini selain mengubah ruang kerja yang sesuai dengan konsep coworking space adalah
menyediakan peralatan kerja yang mendukung fleksibilitas dan kolaborasi. Penyediaan
peralatan kerja ini akan dilaksanakan berdasarkan kebutuhan BMN bagi para pegawai
BKF. Oleh karena itu, perlu disusun standarisasi kebutuhan BMN di lingkungan BKF.
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Salah satu siklus kegiatan pengelolaan BMN setelah tahap perencanaan dan
pengadaan adalah penggunaan, pengamanan, dan pemeliharaan. Dalam rangka
mendukung kegiatan tersebut, diperlukan adanya sistem pengelolaan BMN yang
handal dan akuntabel. Pengelolaan BMN dapat dilakukan dengan berbasis teknologi
informasi yang mutakhir. Pengelolaan BMN ini sejalan dengan kebijakan pengelolaan
BMN di lingkungan Kementerian Keuangan yang terintegrasi dengan pengelolaan
Sumber Daya Manusia (SDM). Dengan pengelolaan BMN yang optimal, diharapkan
fasilitas kerja bagi seluruh pegawai BKF dapat terpenuhi dengan baik.
Adapun rencana aksi dan milestones program penyediaan fasilitas dan ruang
kerja adalah sebagai berikut:
Tabel 3.1 Rencana Aksi dan Milestone Program Penyediaan Fasilitas
dan Ruang Kerja
No.

Kegiatan

2020

2021

2022

2023

2024

1

Perubahan
Ruang Kerja

Penyusunan
konsep
desain ruang
kerja yang
ideal

1. Finalisasi
desain dan
perhitungan
biaya
2. Pelaksanaan
renovasi
ruang kerja

Pelaksanaan
renovasi ruang
kerja
(lanjutan)

Evaluasi
renovasi ruang
kerja terhadap
implementasi
ABW dan FWS

Tindak lanjut
evaluasi
implementas
i ABW dan
FWS

2

Standarisasi
Kebutuhan
dan
Pengelolaan
BMN

Pembangunan
sistem
pengelolaan
BMN berbasis
IT

Implementasi
sistem
pengelolaan
BMN berbasis
IT

3

4

Penyusunan standar
kebutuhan BMN bagi para
pegawai BKF

Penyediaan
Peralatan
Kerja



Penghapusan BMN

Penghapusan
BMN tindak
lanjut Sensus
BMN 2019



Penggantian PC Unit dengan Notebook untuk seluruh
pegawai.
Penyediaan sarana video conference

Penghapusan BMN yang usang dan rusak berat

3.2.5.4 Strategi Bidang Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK)
Salah satu bentuk dukungan dalam perumusan rekomendasi fiskal dan sektor
keuangan terdapat pada bagian Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), dimana
era perkembangan transformasi organisasi dalam mengelola kebijakan tersebut
telah dikembangkan pada aspek office automation yang mencakup digitalisasi probis
administrasi yang mendukung digital workplace dan collaborative environment.
Inisiatif strategis berupa Digital workplace dan collaborative environment telah
diimplementasikan oleh BKF berupa aplikasi Portal Fiskal. Aplikasi ini merupakan
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salah satu bagian dari aspek Office Automation, dimana aspek ini berlangsung pada
kegiatan organisasi secara digitalisasi dan kolaborasi (seperti email, chatting, video
conference) yang dilakukan oleh seluruh pegawai dengan memanfaatkan teknologi
dan sistem informasi sehingga meningkatkan efisiensi kinerja dalam mewujudkan
green organization. Rencana kerja terkait Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) di
BKF selama tahun 2020-2024 meliputi beberapa kelompok kegiatan sebagai berikut:
1. Penyusunan kebijakan dan standardisasi pengelolaan sistem dan teknologi;
2. Pengelolaan keamanan informasi;
3. Pemeliharaan dan pengelolaan perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
4. Perencanaan, pengelolaan, pemantauan dan evaluasi sistem informasi;
5. Dukungan teknis perangkat TIK dan aplikasi; dan
6. Keamanan dan ketahanan sistem TIK.
Untuk mengatasi perbedaan kompetensi pegawai di bidang TIK dan untuk menjaga
keamanan informasi, sangat diperlukan kebijakan pengelolaan dan pemanfaatan
TIK bagi seluruh pegawai di lingkungan BKF. Kebijakan ini mengacu pada kebijakan
penggunaan perangkat PC dan laptop, kebijakan penggunaan software, kebijakan
keamanan informasi dan dukungan TIK pada seminar nasional dan internasional.
Sebagian besar pengelolaan TIK Kementerian Keuangan telah terintegrasi sesuai
dengan ketentuan aturan Kementerian Keuangan baik secara fisik maupun non fisik,
seperti pengamanan kabel, penempatan dan perlindungan perangkat, akses ke
ruang server dan pusat data, akses media backup, pengelolaan keamanan jaringan,
penanganan media penyimpanan data, pertukaran informasi serta menyimpan
perangkat pengolah informasi ke tempat yang memadai.
Kegiatan TIK BKF difokuskan untuk pengembangan dan pengelolaan aplikasi/
sistem informasi yang mendukung bisnis proses kegiatan analisis, kajian dan perumusan
kebijakan, kegiatan pengelolaan pengetahuan, pemeliharaan dan pengelolaan
perangkat TIK, serta menjaga keamanan informasi.
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Tabel 3.2 Peta Jalan TIK Periode 2020-2024
2020
Penyusunan
kebijakan TIK di
internal BKF

2021
Implementasi
dan evaluasi
kebijakan Green
Organization
Kemenkeu
Implementasi,
evaluasi dan
create workflow
layanan pada
portal BKF

2022
Menciptakan ruang
rapat berbasis
teknologi

2023
Implementasi ruang
rapat berbasis
teknologi

2024

Implementasi,
evaluasi dan
create workflow
layanan pada
portal BKF

Implementasi,
evaluasi dan create
workflow layanan
pada portal BKF

Implementasi,
evaluasi dan
create workflow
layanan pada
portal BKF

Implementasi
website BKF yang
baru

Evaluasi website
BKF

Pengembangani
Website BKF

Implementasi
Website dengan
pengembangan

Evaluasi Website
BKF

Backup aplikasi
pada DRC secara
bertahap

Backup aplikasi
pada DRC

Meningkatkan
layanan TIK
Internal BKF (Live
Streaming, Video
Conference)

Evaluasi layanan
TIK

Pembaharuan
perangkat jaringan
switch

Peningkatan
keamanan jaringan
switch

Pembaharuan
perangkat jaringan
switch tahap 2

Kolaborasi dalam
pembangunan OA
kemenkeu dengan
seluruh TIK Pusat

Kolaborasi
pembangunan OA
dengan seluruh TIK
Pusat

Kolaborasi
pembangunan OA
dengan seluruh TIK
Pusat

Kolaborasi
pembangunan OA
dengan seluruh TIK
Pusat

Kolaborasi
pembangunan OA
dengan seluruh
TIK Pusat

Pengembangan
aplikasi Portal
Fiskal (dashboard
monitoring kinerja)

Evaluasi dan
pengembangan
aplikasi Portal
Fiskal (BKF
Knowledge tahap
2)

Evaluasi dan
pengembangan
aplikasi portal
Fiskal (BKF
Knowledge tahap
3)

Implementasi
dan evaluasi BKF
Knowledge

Pengembangan
aplikasi Portal
Fiskal (fitur lain)

Pengembangan
aplikasi mobile

Pengembangan
aplikasi mobile
Portal Fiskal untuk
project dan task
management

Implementasi
aplikasi mobile
Portal Fiskal untuk
project dan task
management

Evaluasi aplikasi
mobile Portal
Fiskal

Menciptakan dan

Pembangunan
tahap awal
aplikasi database
perdagangan

Pengembangan
aplikasi database
perdagangan
Migrasi aplikasi
kritikal BKF ke
dalam sistem PaaS
TIK Pusat (sesuai
dengan peta jalan
TIK Pusat)

Evaluasi migrasi
aplikasi

3.2.5.5 Strategi Bidang Perencanaan dan Keuangan
Sebagaimana diketahui dengan adanya pandemi COVID-19 telah berdampak
juga pada perencanaan program dan anggaran BKF pada tahun 2020 ini dan periode
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selanjutnya. Hal ini merupakan amanat dari Instruksi Presiden RI nomor 4 Tahun 2020
tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa
Dalam Rangka Percepatan Penanganan COVID-19 dan diperkuat juga dengan Surat
Edaran Menteri Keuangan nomor SE-6/MK.02/2020 tentang Refocusing Kegiatan dan
Realokasi Anggaran K/L Dalam Rangka Penanganan COVID-19. Selain itu, pandemi ini
telah menyebabkan organisasi BKF menjadi lebih fleksibel dengan adanya sistem pola
kerja yang baru seperti kebijakan Work From Home (WFH) dan Flexible Working Hour
(FWH).
Hal ini mendorong organisasi BKF beradaptasi dengan tatanan yang dikenal
dengan istilah “new normal.” Sebagai respon terhadap pandemi dan era new normal
ini, Fungsi Perencanaan dan Keuangan berupaya mendukung pencapaian strategistrategi kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang dilakukan oleh Unit Eselon II teknis
lingkup BKF pada periode 2020-2024 baik dari sisi perencanaan program, pelaksanaan
dan pertanggungjawaban anggaran. Tentunya dengan selalu mendepankan prinsip
yang lebih efektif, efisien, akuntabel dan akomodatif namun tetap dalam koridor
peraturan-peraturan yang berlaku.
Secara garis besarnya, Rencana Strategis Perencanaan dan Keuangan dalam lima
tahun kedepan meliputi perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan anggaran
dan optimalisasi pengelolaan keuangan BKF serta pelaporan keuangan BKF. Adapun
secara simultan juga dilakukan tugas dan fungsi koordinasi, penyusunan dan evaluasi
program, penyusunan anggaran, serta pengelolaan keuangan pada BKF agar tetap
dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi stakeholder-nya. Beberapa kegiatan
unggulan yang akan dilakukan selama periode 2020-2024 yaitu:
1. Perencanaan Program dan Anggaran
Kegiatan Refocusing dan Realokasi Anggaran telah menyebabkan adanya
alokasi penghematan anggaran BKF TA 2020 yaitu sebesar 27.41 persen dari pagu
DIPA Rp142.99 miliar. Selain itu untuk TA 2021, BKF mendapatkan alokasi Pagu
Indikatif sebesar Rp115.08 miliar atau turun sebesar 19.52 persen dari pagu TA
2020 sebelum penghematan. Hal ini sejalan dengan kebijakan penganggaran pada
TA 2021 dan periode selanjutnya dimana memiliki fokus kebijakan penganggaran
pada percepatan pemulihan ekonomi dan penguatan reformasi belanja. Pada awal
tahun 2020, fungsi perencanaan dan penganggaran bertugas sebagai Koordinator
dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) BKF dan Sekretariat Badan.
Dokumen Renstra tersebut memuat rencana aksi, inisiatif baru dan strategi yang
akan dilaksanakan selama kurun waktu 2020-2024 yang berpedoman pada RPJMN,
Renstra Kemenkeu dan referensi lain yang dapat dipertanggungjawabkan seperti
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dokumen KEM PPKF. Penyusunan Renstra BKF melibatkan para pejabat struktural,
analis dan peneliti level madya dari setiap Unit Eselon II yang tergabung dalam
Tim Renstra BKF 2020-2024. Dokumen Renstra ini akan dijadikan pedoman dalam
penyusunan Rencana Kerja (Renja) BKF setiap tahun baik dari sisi program maupun
indikasi anggaran melalui KPJMN.
Selain itu dari sisi penganggaran, mulai dari TA 2021 sampai dengan selanjutnya, penganggaran Kemenkeu akan melakukan Redesign Sistem Penganggaran.
Sejak diimplementasikannya Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK), terdapat
beberapa indikasi permasalahan dalam sistem penganggarannya yang salah
satunya adalah pengaturan satu program per eselon I yang mengakibatkan
kurang terintegrasinya perencanaan dan penganggaran sehingga menyebabkan
pelaksanaan tidak sesuai harapan. Berangkat dari indikasi permasalahan tersebut,
BKF akan turut serta dalam rangka mendorong penerapan PBK pada sistem
penganggaran yang lebih tepat sasaran dan fleksibel serta sebagai implementasi
prinsip value for money dalam perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
Sesuai dengan arahan Menteri Keuangan, BKF akan melakukan restrukturisasi
(redesign) sistem penganggaran. Redesign ini bertujuan agar Program lebih
koheren antar unit eselon I, peningkatan informasi pada dokumen anggaran, serta
peningkatan link antara pengalokasian anggaran dengan kinerja. Penyusunan
redesign sistem penganggaran Kementerian Keuangan ini setidaknya melingkupi
simplifikasi struktur informasi kinerja anggaran, restrukturisasi program, dan
peningkatan kolaborasi proses pengalokasian anggaran dengan pengelolaan
kinerja.
Lebih lanjut mulai tahun 2021, akan mulai direncanakan untuk melakukan
kajian-kajian yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas penganggaran
BKF kedepannya diantaranya Kajian Standar Biaya penelitian, perumusan
rekomendasi kebijakan dan penyelenggaraan event nasional serta internasional.
Hal tersebut dilatarbelakangi karena signifikannya alokasi anggaran untuk kedua
kegiatan tersebut dan masih belum ada standarisasi yang baku terkait biaya
yang dibutuhkan secara keseluruhan dalam melakukan kegiatan Perjadin LN dan
menyusun rekomendasi kebijakan.
2. Pelaksanaan dan Pengelolaan Anggaran
Terkait dengan layanan pengelolaan keuangan yang optimal selama periode
2020-2024, Fungsi Perencanaan dan Keuangan akan melakukan Digitalisasi
Pelayanan Keuangan guna meningkatkan pelayanan prima kepada para
stakeholdernya. Digitalisasi ini dilakukan dengan cara membangun aplikasi layanan
pengelolaan keuangan serta membuat loket pelayanan SPP yang merupakan
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wujud dari langkah adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi dan
sebagai respon dalam menghadapi wabah COVID-19 dimana proses tatap muka
dan penggunaan dokumen ﬁsik akan mulai dikurangi secara bertahap. Melalui
digitalisasi pelayanan ini juga diharapkan dapat memberikan pelayanan yang
efektif, eﬁsien, dan handal sehingga dapat meningkat indeks kepuasan pengguna
layanan pada Bagian Perencanaan dan Keuangan. Hal ini juga untuk mendukung
kebijakan Flexible Working Space (FWS) yang akan diberlakukan di Kemenkeu,
yang dipicu salah satunya oleh keadaan darurat karena wabah virus COVID-19.
Berkenaan dengan SDM dalam proses pelaksanaan anggaran, terdapat
wacana untuk penggunaan mekanisme pejabat fungsional sebagai pejabat
pelaksana anggaran. Apabila kebijakan tersebut sudah diberlakukan sesuai
ketentuan berlaku, maka BKF akan mengikuti mekanisme dimaksud. Untuk itu
diperlukan persiapan guna mendukung kebutuhan pejabat fungsional dalam
kebijakan pelaksanaan anggaran, sehingga proses perubahan ini dapat berjalan
dengan lancar.
3. Pelaporan Keuangan
Rencana aksi dan inisiatif lainnya yang dilakukan oleh Fungsi Perencanaan
dan Keuangan adalah melalui Optimalisasi Monitoring dan Evaluasi Hibah yang
terdapat pada BKF yang akan terus diperkuat selama periode 2020-2024. Hal
ini sejalan dengan berkembangnya kegiatan Kementerian/Lembaga (K/L) yang
didanai oleh hibah langsung, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebagai auditor
fungsional telah mendalami proses pengelolaan hibah langsung. Oleh karena
itu, monitoring dan evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dan
kegiatan hibah serta mengidentiﬁkasi kendala yang dihadapi oleh masing-masing
unit penerima hibah di BKF. Hal ini dilakukan agar hibah langsung existing dapat
dikelola dengan tepat dan memudahkan unit penerima hibah dalam proses
pengesahan, pelaksanaan, dan pelaporan hibah langsung secara tepat waktu,
akurat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang
berlaku.
Selanjutnya, dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, akan dilakukan upaya untuk selalu
meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dengan berpedoman kepada standar
akuntansi pemerintah dan peraturan terkait lainnya. Hal ini dilakukan untuk
meminimalisasi kesalahan dan menjaga kredibilitas laporan keuangan BKF.
Berikut Peta Jalan Rencana Aksi dan Kegiatan Unggulan yang akan dilakukan
dalam Fungsi Perencanaan dan Keuangan selama periode 2020-2024 yaitu:
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Gambar 3.1 Peta Jalan Rencana Aksi Perencanaan dan
Keuangan BKF Periode 2020-2024
Milestones

Milestones

•

•

•

Digitalisasi Pelayanan
Keuangan
Kajian Standar Biaya
Penelitian

Milestones
•
•
•

Penyusunan Renstra
BKF 2020-2024
Penyusunan Renstra UE
II 2020-2024
Optimalisasi Monev
Hibah BKF

•

Digitalisasi Pelayanan
Keuangan
Standar Biaya
Penyelenggaraan Event
Nasional dan Internasional

Milestones
•

•

Kajian Standar Biaya
Perumusan
Rekomendasi
Kebijakan
Digitalisasi Pelayanan
Keuangan

Milestones

•

Persiapan
Penyusunan Renstra
BKF 2025 - 2029

3.3 Kerangka Regulasi
Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis Kementerian Keuangan,
terdapat 19 (sembilan belas) Rancangan Undang-Undang (RUU) yang menjadi bidang
tugas Kementerian Keuangan, maupun yang terkait dengan bidang tugas Kementerian
Keuangan yang menjadi bagian dari Prolegnas Jangka Menengah Tahun 2020-2024.
Prolegnas merupakan usulan RUU yang akan dibahas antara Pemerintah dengan DPR
dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Dari 19 RUU tersebut, 3 RUU menjadi
bagian dari Prolegnas Prioritas Tahun 2020, 9 RUU menjadi bagian dari Prolegnas
Jangka Menengah 2020-2024, sedangkan 7 RUU menjadi bagian dari RUU longlist
dengan urutan setelah RUU Prioritas.
Selanjutnya, dari jumlah tersebut terdapat 8 RUU yang menjadi kebijakan
regulasi prioritas yang sesuai dengan bidang tugas BKF. Rincian terkait RUU tersebut
dapat dilihat pada uraian berikut.
1. RUU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Omnibus Law)
Urgensi pembentukan:
a. Menyesuaikan pengaturan di sektor jasa keuangan untuk mendukung
pembangunan nasional.
b. Menyesuaikan pengaturan di sektor jasa keuangan agar sejalan dengan
perkembangan global dan domestik, khususnya perkembangan teknologi dan
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inovasi bisnis, serta struktur konglomerasi pada industri jasa keuangan yang
membutuhkan penguatan pengawasan terintegrasi.
c. Merevisi perundang-undangan sektor keuangan yang bersifat sektoral dan
kelembagaan secara komprehensif pada waktu yang bersamaan agar tidak
ada kebutuhan, isu strategis, dan kepentingan yang tertinggal.
2. RUU tentang Pasar Modal
Urgensi pembentukan:
Meningkatkan kontribusi sektor keuangan terhadap PDB Indonesia melalui
peningkatan kegiatan dan volume penjualan atau pembelian di pasar modal,
sehingga memengaruhi peningkatan pemasukan pajak yang berujung pada
peningkatan pendapatan untuk negara.
3. RUU tentang Penjaminan Polis
Urgensi pembentukan:
a. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi, sehingga
menciptakan industri asuransi yang kuat, sehingga diharapkan dapat
meningkatkan pengumpulan dan pemanfaatan sumber pembiayaan jangka
panjang dan mendukung pertumbuhan perekonomian.
b. Program penjaminan polis juga diharapkan dapat membantu menjaga stabilitas
sistem keuangan, sehingga dapat memutus risiko sistemik di industri jasa
keuangan dan dapat menjaga stabilitas perekonomian Indonesia.
4. RUU tentang Bank Indonesia (RUU BI)
Urgensi pembentukan:
a. Mendukung pertumbuhan nasional, sehingga meningkatkan penerimaan (APBN)
dan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan moneter, makroprudensial,
dan sistem pembayaran yang efektif.
b. Mendorong pertumbuhan investasi melalui penambahan kewenangan BI terkait
pengaturan makroprudensial.
5. RUU tentang Perbankan
Urgensi pembentukan:
a. Mengoptimalkan peran perbankan baik sebagai perantara keuangan, pengelola
dana masyarakat, pelaku di pasar keuangan, maupun penyedia jasa remitansi,
dalam mendukung percepatan pertumbuhan dan pemerataan pertumbuhan
ekonomi nasional.
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b. Mewujudkan kemandirian finansial masyarakat dalam mendukung upaya
peningkatan pemerataan pembangunan.
6. RUU tentang Dana Pensiun
Urgensi pembentukan:
a. Mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendalaman pasar
keuangan yang berpotensi mengurangi beban APBN dalam hal pemberian
perlindungan kepada masyarakat, khususnya mereka yang berusia lanjut.
b. Berpotensi menambah pendapatan negara (pajak) seiring dengan meningkatnya kesejahteraan penduduk.
7. RUU tentang Pajak Penghasilan (RUU PPh)
Urgensi pembentukan:
Meningkatkan sumber penerimaan negara yang lebih sustainable melalui perluasan
tax base dan peningkatan kepatuhan pajak, serta pemajakan atas transaksi
di lintas yuridiksi, sehingga berpotensi pula pada meningkatnya pertumbuhan
ekonomi dan perbaikan iklim berusaha melalui peraturan perpajakan yang lebih
sederhana, adil, dan berkepastian hukum.
8. RUU tentang Pajak atas Barang dan Jasa
Urgensi pembentukan:
a. Meningkatkan tingkat kepatuhan PPN di Indonesia, serta memperluas tax
base, sehingga dapat meningkatkan penerimaan dari PPN.
b. Dengan tax base PPN yang semakin luas, potensi penerimaan pajak akan
semakin meningkat, sehingga kebutuhan belanja APBN dapat lebih dipenuhi
dari penerimaan pajak.
c. Perluasan tax base pengenaan pajak konsumsi tersebut dilakukan melalui
penataan ulang perlakuan pajak atas barang dan jasa yang lebih membatasi
pemberian fasilitas dan pengaturan ulang batasan pengusaha kena pajak.
Selain Rancangan Undangan-Undang tersebut di atas, sebagai respon menghadapi
risiko pandemi COVID-19, pada tahun 2020 Pemerintah telah menerbitkan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan
Pandemi COVID-19 dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan
Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan. Adapun tujuan dibentuk
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dimaksud adalah:
a) Meningkatkan belanja untuk mitigasi risiko kesehatan, melindungi masyarakat
dan menjaga aktivitas usaha;
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b) Menjaga stabilitas sektor keuangan melalui tindakan antisipasi (forward looking);
dan
c) Mengatasi kondisi mendesak dalam rangka penyelamatan kesehatan, perekonomian
nasional dengan fokus pada belanja kesehatan, jaring pengaman sosial (social
safety net) serta pemulihan dunia usaha yang terdampak.
Selanjutnya, terdapat beberapa peraturan turunan dari Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 yang menjadi
bidang tugas BKF, antara lain:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program
Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan
Negara untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau Menghadapi Ancaman
yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan
serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kewenangan
Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Rangka Melaksanakan Langkah-Langkah
Penanganan Permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan yang merupakan amanat
Pasal 20 Perppu 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam rangka
Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau
Stabilitas Sistem Keuangan;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 88/PMK.010/2020 tentang Persyaratan dan
Tata Cara Pemberian Pinjaman Dari Pemerintah Kepada Lembaga Penjamin
Simpanan Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Sistem Keuangan yang merupakan amanat Pasal 24 Perppu 1
Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan
untuk Penanganan Pandemi COVID-19 dan/atau dalam rangka Menghadapi
Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan;
4. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pajak Penghasilan dan Pajak Transaksi
Elektronik Atas Kegiatan Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang Dilakukan
Oleh Subjek Pajak Luar Negeri; dan
5. Rancangan Peraturan Menteri Keuangan tentang Bea Masuk Ditanggung Pemerintah
Dalam Rangka Penanganan Dampak COVID-19.
Selain RUU yang menjadi bagian dari Prolegnas, terdapat pula Progsun yang
dibuat setiap tahun untuk produk hukum berupa Peraturan Pemerintah (PP) dan
Peraturan Presiden (Perpres). Progsun ditetapkan dengan Keputusan Presiden Nomor
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4 Tahun 2020 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2020 dan
Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2020 tentang Program Penyusunan Peraturan
Presiden Tahun 2020. Untuk tahun 2020 BKF mengajukan dua Rancangan Peraturan
Pemerintah (RPP) yang masuk dalam Progsun, yaitu:
Tabel 3.3 Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) BKF
yang masuk Progsun
No.

Judul

Pengusul

Sasaran

1.

RPP Perubahan PP Nomor 106 Tahun
2015 tentang Penyerahan Barang
Kena Pajak Tertentu yang Bersifat
Strategis yang Tidak Dipungut PPN

Pusat Kebijakan
Pendapatan Negara

Tersedianya granula di
dalam negeri, sehingga
dapat menjadi bahan
baku industri emas

2.

RPP Perubahan PP Nomor 40 Tahun
2015 tentang Penyerahan Air Bersih
yang Dibebaskan dari Pengenaan
Pajak Pertambahan Nilai

Pusat Kebijakan
Pendapatan Negara

Tersedianya air bersih
yang memadai untuk
masyarakat

Selain itu, ada pula beberapa RPP dan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres)
yang merupakan luncuran dari tahun sebelumnya, yaitu:
Tabel 3.4 Daftar RPP dan Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres)
No.

Judul

Jenis

Pengusul

Target
Terbit

1.

RPP Perubahan PP 47 tahun 2013 tentang
Pemberian pembebasan pajak Pertambahan
Nilai Atau pajak Pertambahan Nilai dan
Pajak Penjualan atas barang Mewah
kepada Perwakilan negara Asing dan Badan
Internasional serta Pejabatnya

Carry
Over
Progsun
2019

Pusat Kebijakan
Pendapatan
Negara

Juni
2020

2.

RPP Perubahan PP 81 Tahun 2015 tentang
Impor Dan/Atau Penyerahan Barang Kena
Pajak Tertentu Yang Bersifat Strategis
Yang Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak
Pertambahan Nilai

Carry
Over
Progsun
2019

Pusat Kebijakan
Pendapatan
Negara

Juni
2020

3.

RPP tentang Barang Kena Cukai Berupa
Kantong Plastik

Carry
Over
Progsun
2018

Pusat Kebijakan
Pendapatan
Negara

Juni
2020

4.

RPerpres tentang Dana Bersama
Penanggulangan Bencana

Ijin
Prinsip

Pusat Kebijakan
Regional
Bilateral

181

RENCANA STRATEGIS
BADAN KEBIJAKAN FISKAL 2020-2024

Selain Progsun, terdapat pula Program Perencanaan yang berisi usulan penyusunan
Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) dan Rancangan Keputusan Menteri
Keuangan (RKMK) yang menjadi bidang tugas dan fungsi BKF, yaitu:
1. Kerangka Regulasi di Bidang Kebijakan PPN dan PPnBM
a. RPMK Perubahan PMK 116/PMK.010/2017 tentang Barang Kebutuhan Pokok
yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai
Urgensi Pembentukan:
Mengubah PMK 116/PMK.010/2017 sebagai tindak lanjut dari Put MA 32 dengan
menambahkan jenis barang yang diperlakukan sebagai Barang Kebutuhan
Pokok.
Sasaran:
Menambahkan ikan sebagai barang kebutuhan pokok yang tidak dikenai PPN.
Pokok Pengaturan:
Jenis

ikan

segar

berupa

bandeng,

kembung,

tuna/tongkol/cakalang

ditambahkan dalam daftar barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan
oleh rakyat banyak yang tidak dikenai PPN.
b. RPMK PPN atas Penyerahan Hasil Daur Ulang
Urgensi Pembentukan:
1) Dukungan bagi industri daur ulang plastik;
2) Meningkatkan daya saing usaha logam tua dan besi bekas.
Sasaran:
Perlu untuk menyederhanakan pemungutan, penyetoran, dan pelaporan PPN
atas penyerahan sisa, skrap, dan/atau reja logam dan plastik bekas.
Pokok Pengaturan:
Atas penyerahan Sisa, Skrap dan/atau Reja oleh PKP dikenai PPN sebesar
10% dikali DPP. DPP Penyerahan Sisa/Skrap/Reja oleh PKP Pemulu dan/atau
Pedagang Pengumpul kepada Pengusaha Pabrik adalah Nilai Lain sebesar 10% dari
Harga Jual Sisa, Skrap, dan/atau Reja; Pengusaha Pabrik dapat mengkreditkan
PM atas perolehan Sisa/Skrap/Reja; PKP Pemulung dan Pedagang Pengumpul
tidak dapat mengkreditkan PM sehubungan dengan penyerahan Sisa/Skrap/
Reja. Pengusaha Pabrik ditunjuk sebagai Pemungut PPN; PKP Pemulung
dan/atau Pedagang Pengumpul yang melakukan penyerahan Sisa/Skrap/
Reja kepada Pengusaha Pabrik wajib membuat Faktur Pajak. PPN dipungut
pada saat penyerahan atau penerimaan pembayaran, dalam hal penerimaan
pembayaran terjadi sebelum penyerahan Sisa/Skrap/Reja, dan disetor paling
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lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Pengusaha Pabrik melaporkan PPN
yang telah dipungut paling lama akhir bulan berikutnya menggunakan SPT
Masa Pemungut PPN. PKP lain yang melakukan penyerahan BKP/JKP kepada
Pemulung, Pedagang Pengumpul atau Pengusaha Pabrik wajib memungut,
menyetor, dan melaporkan PPN yang terutang sesuai ketentuan.
c. RPMK Nilai Lain sebagai Dasar Pengenaan Pajak Produk Pertanian
Urgensi Pembentukan:
Meringankan beban petani.
Sasaran:
Menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Nilai Lain sebagai dasar
pengenaan pajak.
Pokok Pengaturan:
Atas penyerahan produk pertanian dikenakan tarif efektif sebesar 1% dari
harga jual.
2. Kerangka Regulasi di Bidang Kebijakan Cukai
a. RPMK Tarif Cukai Hasil Tembakau (CHT) 2021
Urgensi Pembentukan:
Meningkatkan pengendalian konsumsi barang kena cukai berupa hasil tembakau
dan memperhatikan potensi penerimaan di bidang cukai hasil tembakau yang
berkesinambungan.
Sasaran:
Pengusaha pabrik hasil tembakau.
Pokok Pengaturan:
Perubahan tarif cukai hasil tembakau.
b. RPMK Tarif Cukai Kantong Plastik
Urgensi Pembentukan:
Meningkatkan pengendalian konsumsi barang kena cukai berupa kantong
plastik.
Sasaran:
Pengusaha kantong plastik.
Pokok Pengaturan:
Mengatur besaran tarif cukai kantong plastik.

183

RENCANA STRATEGIS
BADAN KEBIJAKAN FISKAL 2020-2024

3. Kerangka Regulasi di Bidang Kebijakan Bea Masuk
a. RPMK Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM DTP) Sektor TA 2020
Urgensi Pembentukan:
1) Memenuhi penyediaan barang dan/atau jasa untuk kepentingan umum;
2) Meningkatkan daya saing;
3) Meningkatkan penyerapan tenaga kerja;
4) Meningkatkan pendapatan negara.
Sasaran:
Sektor industri tertentu.
Pokok Pengaturan:
Sektor industri, alokasi pagu per sektor, kuasa pengguna anggaran BM DTP,
serta barang dan bahan yang akan diberikan fasilitas pada tahun anggaran
2020 dengan total alokasi anggaran BM DTP maksimal sesuai dengan yang
telah ditetapkan dalam APBN 2020.
b. RPMK Bea Masuk Komponen Kapal
Urgensi Pembentukan:
Untuk menurunkan biaya logistik nasional dan mengembangkan industri
pembuatan kapal dalam negeri.
Sasaran:
Industri galangan kapal dalam negeri untuk pembangunan kapal baru.
Pokok Pengaturan:
1) Strategi pengembangan industri pembuatan/galangan kapal dan komponen
kapal;
2) Dukungan kebijakan fiskal bagi pengembangan industri kapal nasional.
c. RPMK Bea Masuk Incompletely Knocked Down (IKD) Kendaraan Bermotor
Urgensi Pembentukan:
Pemberian insentif bagi pengembangan industri kendaraan bermotor yang
berorientasi ekspor.
Sasaran:
Industri kendaraan bermotor yang berorientasi ekspor.
Pokok Pengaturan:
1) Pengembangan industri kendaraan bermotor tipe global khususnya jenis
sedan SUV yang sampai saat ini belum ada manufakturnya di Indonesia;
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2) Jenis kendaraan yang diproduksi saat ini (jenis MPV) merupakan kendaraan
yang diperuntukkan untuk pasar domestik, sehingga sulit untuk diekspor.
d. RPMK Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) Benang
Urgensi Pembentukan:
Melindungi Industri Dalam Negeri dari lonjakan impor.
Sasaran:
Industri Dalam Negeri.
Pokok Pengaturan:
1) Barang yang dikenakan;
2) Negara yang dikenakan;
3) Besaran dan jangka waktu pengenaan.
e. RPMK BMTP Kain
Urgensi Pembentukan:
Melindungi Industri Dalam Negeri dari lonjakan impor.
Sasaran:
Industri Dalam Negeri.
Pokok Pengaturan:
1) Barang yang dikenakan;
2) Negara yang dikenakan;
3) Besaran dan jangka waktu pengenaan.
f. RPMK BMTP Tirai
Urgensi Pembentukan:
Melindungi Industri Dalam Negeri dari lonjakan impor.
Sasaran:
Industri Dalam Negeri.
Pokok Pengaturan:
1) Barang yang dikenakan;
2) Negara yang dikenakan;
3) Besaran dan jangka waktu pengenaan.
g. RPMK Perubahan Kedua atas PMK Nomor 182/PMK.04/2016 tentang Ketentuan
Impor Barang Kiriman
Urgensi Pembentukan:
1) Untuk melindungi kepentingan nasional sehubungan dengan meningkatnya
volume impor barang melalui mekanisme impor barang kiriman;
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2) Mendorong pertumbuhan industri dalam negeri;
3) Untuk memberikan kesempatan kepada pengguna jasa untuk melakukan
pembetulan terhadap penetapan tarif dan/atau nilai pabean.
Sasaran:
Menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan Kedua atas PMK
Nomor 182/PMK.04/2016 tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman.
Pokok Pengaturan:
Perubatan batasan de minimis impor barang kiriman dengan kriteria sebagai
berikut:
1) Di bawah USD 3 tidak dipungut Bea Masuk;
2) Seluruh impor barang kiriman dipungut PPN;
3) Di bawah USD 1.500 tidak dipungut PPh Impor Pasal 22.
h. RPMK BMTP Fruktosa
Urgensi Pembentukan:
Melindungi Industri Dalam Negeri dari lonjakan impor.
Sasaran:
Industri Dalam Negeri.
Pokok Pengaturan:
1) Barang yang dikenakan;
2) Negara yang dikenakan;
3) Besaran dan jangka waktu pengenaan.
i.

RPMK Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) BOPET
Urgensi Pembentukan:
Melindungi Industri Dalam Negeri dari praktik dumping.
Sasaran:
Industri Dalam Negeri.
Pokok Pengaturan:
1) Barang yang dikenakan;
2) Negara yang dikenakan;
3) Besaran dan jangka waktu pengenaan.

j. RPMK BMAD BjLAS
Urgensi Pembentukan:
Melindungi Industri Dalam Negeri dari praktik dumping.
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Sasaran:
Industri Dalam Negeri.
Pokok Pengaturan:
1) Barang yang dikenakan;
2) Negara yang dikenakan;
3) Besaran dan jangka waktu pengenaan.
k. RPMK BMAD Stainless Steel
Urgensi Pembentukan:
Melindungi Industri Dalam Negeri dari praktik dumping.
Sasaran:
Industri Dalam Negeri.
Pokok Pengaturan:
1) Barang yang dikenakan;
2) Negara yang dikenakan;
3) Besaran dan jangka waktu pengenaan.
4. Kerangka Regulasi di Bidang Kebijakan Perpajakan Internasional
a. RPMK Indonesia – Australia (IA) CEPA
Urgensi Pembentukan:
Meningkatkan hubungan perdagangan antara Indonesia dan Australia.
Sasaran:
Indonesia – Australia.
Pokok Pengaturan:
Tarif Bea Masuk.
b. RPMK ASEAN - Hongkong FTA
Urgensi Pembentukan:
Meningkatkan hubungan perdagangan antara ASEAN dan Hongkong.
Sasaran:
ASEAN – Hongkong.
Pokok Pengaturan:
Tarif Bea Masuk.
c. RPMK tentang Penetapan Organisasi Internasional dan Pejabat Perwakilan
Organisasi Internasional yang Tidak Termasuk Subjek PPh
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Urgensi Pembentukan:
Mengatur dan menetapkan Organisasi Internasional (OI) dan Pejabat Perwakilan
OI yang tidak termasuk subjek PPh.
Sasaran:
OI dan Pejabat Perwakilan OI.
Pokok Pengaturan:
1) Kriteria OI dan Pejabat Perwakilan OI sebagai non subjek PPh;
2) Daftar OI yang tidak termasuk subjek PPh.
d. RPMK tentang Perubahan atas PMK Nomor 202/PMK.010/2017 tentang
Pelaksanaan Perlakuan PPh yang Didasarkan pada Ketentuan dalam Perjanjian
Internasional
Urgensi Pembentukan:
Mengatur perlakukan PPh yang didasarkan pada perjanjian internasional.
Sasaran:
WP yang terikat perjanjian internasional.
Pokok Pengaturan:
1) Perlakuan PPh dalam hal terdapat perjanjian internasional;
2) Daftar perjanjian internasional/Organisasi Internasional yang perlakuan
PPh-nya berdasarkan perjanjian internasional.
e. RPMK mengenai Persyaratan Tertentu Bagi Warga Negara Indonesia yang
Diperlakukan Sebagai Subjek Pajak Luar Negeri
Urgensi Pembentukan:
Untuk memberikan petunjuk pelaksanaan ketentuan Omnibus Perpajakan.
Sasaran:
Wajib Pajak (WP) dan petugas pajak di lapangan.
Pokok Pengaturan:
Kriteria untuk menetapkan status Residensi Orang Pribadi.
f. RPMK Indonesia – Mozambik PTA
Urgensi Pembentukan:
Implementasi hasil perundingan tarif preferensi Indonesia – Mozambik.
Sasaran:
Dipenuhinya komitmen perundingan dalam Indonesia – Mozambik PTA.
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Pokok Pengaturan:
Penetapan tarif bea masuk tertentu dalam Indonesia – Mozambik PTA.
g. RPMK Indonesia – Tunisia PTA
Urgensi Pembentukan:
Implementasi hasil perundingan tarif preferensi Indonesia – Tunisia.
Sasaran:
Dipenuhinya komitmen perundingan dalam Indonesia – Tunisia PTA.
Pokok Pengaturan:
Penetapan tarif bea masuk tertentu dalam Indonesia – Tunisia PTA.
h. RPMK Indonesia – EFTA CEPA
Urgensi Pembentukan:
Meningkatkan hubungan perdagangan antara Indonesia dan EFTA.
Sasaran:
Indonesia – EFTA.
Pokok Pengaturan:
Tarif Bea Masuk.
5. Kerangka Regulasi di Bidang Kebijakan Pajak Penghasilan
a. RPMK tentang Pengurangan Penghasilan Bruto atas Kegiatan Penelitian dan
Pengembangan Tertentu di Indonesia
Urgensi Pembentukan:
Mengatur syarat dan tata cara pemberian fasilitas PPh untuk kegiatan
penelitian dan pengembangan (litbang) tertentu di Indonesia.
Sasaran:
WP Badan Dalam Negeri yang melakukan litbang di Indonesia.
Pokok Pengaturan:
1) Subjek penerima fasilitas;
2) Besaran fasilitas dan gradasinya;
3) Kegiatan dan biaya yang eligible dan tidak eligible;
4) Tata cara penghitungan fasilitas;
5) Tata cara pengajuan;
6) Tata cara pelaporan.
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b. RPMK tentang Pelaksanaan PP 78/2019 tentang Fasilitas PPh untuk Penanaman
Modal di Bidang Usaha Tertentu dan/atau Daerah Tertentu
Urgensi Pembentukan:
Mengatur syarat dan tata cara pemberian fasilitas tax allowance.
Sasaran:
WP Badan Dalam Negeri yang melakukan investasi pada bidang dan/atau
daerah tertentu.
Pokok Pengaturan:
1) Tata cara penetapan nilai aktiva dasar penghitungan allowance;
2) Tata cara pemanfaatan fasilitas;
3) Tata cara pengajuan permohonan;
4) Tata cara penggantian aktiva;
5) Ketentuan pencabutan fasilitas.
c. RPMK tentang Fasilitas PPh bagi Penanaman Modal pada Industri Padat Karya
Urgensi Pembentukan:
Untuk mengatur tata syarat dan tata cara pemberian fasilitas PPh untuk WP
yang melakukan investasi pada industri padat karya.
Sasaran:
WP Badan Dalam Negeri yang melakukan investasi pada industri padat karya.
Pokok Pengaturan:
1) Syarat WP yang dapat diberikan fasilitas;
2) Tata cara pengajuan permohonan;
3) Tata cara pemanfaatan fasilitas;
4) Ketentuan pencabutan fasilitas.
d. RPMK tentang Perubahan PMK Nomor 150/PMK.010/2018 tentang Pemberian
Fasilitas Pengurangan PPh Badan
Urgensi Pembentukan:
Mengatur syarat dan tata cara pemberian fasilitas PPh untuk WP yang
melakukan investasi pada industri pionir.
Sasaran:
WP Badan Dalam Negeri yang melakukan investasi pada industri pionir.
Pokok Pengaturan:
1) Syarat WP yang dapat diberikan fasilitas;
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2) Tata cara pengajuan permohonan;
3) Tata cara pemanfaatan fasilitas;
4) Ketentuan pencabutan fasilitas.
e. RPMK PPh DTP atas Penghasilan dari Penghapusan Piutang Negara yang Diterima
PDAM tertentu Tahun Anggaran 2020
Urgensi Pembentukan:
Mengatur pemberian PPh DTP atas penghasilan dari penghapusan piutang
negara yang diterima PDAM.
Sasaran:
PDAM tertentu yang diberi pembebasan piutang negara.
Pokok Pengaturan:
1) Penghasilan yang PPh-nya ditanggung pemerintah;
2) Daftar PDAM penerima PPh DTP;
3) Tata cara pengajuan PPh DTP dan pengadministrasian PPh DTP.
f. RPMK tentang Perubahan PMK Nomor 285/PMK.010/2010 tentang Batasan
Maksimum Biaya Remunerasi Tenaga Kerja Asing untuk Kontraktor Kontrak
Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi
Urgensi Pembentukan:
Mengatur batasan maksimum biaya remunerasi tenaga kerja asing untuk
Kontraktor Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi (KKKS Migas).
Sasaran:
KKKS pemegang PSC cost recovery yang menggunakan tenaga kerja asing.
Pokok Pengaturan:
1) Pengaturan biaya yang menjadi komponen remunerasi;
2) Batasan remunasi yang dapat dikembalikan dalam penghitungan bagi hasil
dan menjadi pengurang penghasilan bruto dalam penghitungan PPh.
g. RPMK mengenai Kehadiran Ekonomi Signifikan, Tata Cara Pembayaran, dan
Pelaporan Pajak Penghasilan atau Pajak Transaksi Elektronik, serta Tata Cara
Penunjukan Perwakilan
Urgensi Pembentukan:
Untuk memberikan petunjuk pelaksanaan ketentuan Omnibus Perpajakan.
Sasaran:
WP Dalam Negeri dan Luar Negeri.
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Pokok Pengaturan:
Mengatur tata cara penghitungan pajak, tarif, dan pelaporan pajak.
6. Kerangka Regulasi di Bidang Pendapatan Negara
a. RPMK Perlakuan Perpajakan, Kepabeanan, dan Cukai Pada Kawasan Ekonomi
Khusus (KEK)
Urgensi Pembentukan:
Mempercepat pencapaian pembangunan ekonomi nasional melalui peningkatan
penanaman modal dan penyiapan kawasan yang memiliki keunggulan ekonomi
dan geostrategis.
Sasaran:
Badan usaha dan pelaku usaha di KEK.
Pokok Pengaturan:
a. Fasilitas PPh;
b. Fasilitas PPN;
c. Fasilitas Kepabenan dan cukai.
7. Kerangka Regulasi di Bidang Kebijakan Makro Fiskal
a. RKMK tentang Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal
(KEM-PPKF)
Urgensi Pembentukan:
Memperkuat fungsi KEM-PPKF sebagai bahan pembicaraan pendahuluan
penyusunan Nota Keuangan beserta Rancangan APBN antara pemerintah dan
DPR.
Sasaran:
Terdapat dokumen yang menjadi pedoman dalam proses pembicaraan
pendahuluan penyusunan Nota Keuangan beserta Rancangan APBN antara
pemerintah dan DPR.
Pokok Pengaturan:
1) Arah kebijakan ekonomi makro;
2) Asumsi Dasar Ekonomi Makro (ADEM) periode jangka menengah dan periode
t+2;
3) Arah kebijakan fiskal jangka menengah;
4) Tema kebijakan fiskal;
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5) Pokok-pokok kebijakan fiskal;
6) Postur makro fiskal;
7) Risiko fiskal; dan
8) Pagu indikatif belanja K/L.
8. Kerangka Regulasi di Bidang Kebijakan Sektor Keuangan
a. RPMK tentang Tata Cara Pemberian Pinjaman Dari Pemerintah Kepada Lembaga
Penjamin Simpanan
Urgensi Pembentukan:
1) Untuk memberikan dasar hukum dan aturan teknis kepada Pemerintah
dan LPS terkait Laporan Likuiditas LPS;
2) Koordinasi dalam pengajuan permohonan buyback SBN yang dimiliki LPS;
3) Mengatur mengenai proses pelaksanaan pemberian pinjaman dari
pemerintah kepada LPS dari mulai pengajuan sampai dengan monitoring
dan evaluasi.
Sasaran:
1) Memberikan kepastian hukum bagi pemerintah dalam memproses Laporan
Likuiditas LPS, koordinasi dalam pengajuan permohonan buyback SBN yang
dimiliki LPS, serta dalam memproses pelaksanaan pemberian pinjaman dari
pemerintah kepada LPS dari mulai pengajuan sampai dengan monitoring
dan evaluasi.
2) Memberikan kepastian hukum bagi LPS dalam menyusun dan menyampaikan
Laporan Likuiditas LPS, mengajukan permohonan buyback SBN yang
dimiliki LPS kepada pemerintah, mengajukan permohonan pinjaman atas
kesulitan likuiditas yang dihadapi LPS, sampai dengan proses penyampaian
laporan pelaksanaan pinjaman.
Pokok Pengaturan:
1) Definisi;
2) Laporan Tingkat Likuiditas;
3) Konsultasi Pelepasan SBN;
4) Penilaian Pinjaman;
5) Pelaksanaan Pinjaman (penganggaran, perjanjian, pencairan);
6) Pertanggungjawaban; dan
7) Pelaporan, monitoring, evaluasi, dan penatausahaan.
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Adapun RPMK pada kerangka regulasi di bidang kebijakan sektor keuangan
telah ditetapkan di tahun 2020.

3.4 Kerangka Kelembagaan
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 1926) (PMK 234/2015) sebagaimana telah diubah terakhir kali
dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 229/PMK.01/2019
tentang Perubahan PMK Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1981),
BKF mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan, penetapan, dan pemberian
rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BKF sebagai unit perumus rekomendasi
kebijakan fiskal dan sektor keuangan dituntut untuk dapat menghasilkan rekomendasi
yang lebih berkualitas, komprehensif, dan dapat diandalkan. Sebagai usaha untuk
melaksanakan tugas dan fungsinya dengan lebih efektif, BKF senantiasa memastikan
dukungan perangkat organisasi, proses bisnis/tata laksana, serta kuantitas dan
kualitas sumber daya aparatur yang memadai.
Sebagai salah satu unit eselon I di bawah Kementerian Keuangan, dalam
melakukan penataan organisasi, kelembagaan, dan juga sumber daya manusia,
BKF berpedoman pada KMK Nomor 36/KMK.01/2014 tentang Cetak Biru Program
Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014 – 2025 serta KMK
Nomor 974/KMK.01/2016 tentang Implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi
Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan KMK Nomor 59/KMK.01/2018 tentang
perubahan kedua atas KMK Nomor 974/KMK.01/2016 tentang Implementasi Inisiatif
Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi kelembagaan Kementerian
Keuangan dan KMK Nomor 302/KMK.01/2019 tentang Implementasi Inisiatif Strategis
Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan,
untuk memperkuat 87 inisiatif strategis yang ditetapkan dalam KMK 36/2014 yang
berorientasi pada outcomes dan berdampak nasional.
Sesuai dengan arah kebijakan di tingkat Kementerian, dalam melakukan penataan
kelembagaan dan pengelolaan sumber daya manusia, BKF berusaha mewujudkan halhal sebagai berikut: (a) Organisasi yang ramping dan tanpa sekat-sekat (flatter and
boundary-less organization); (b) Organisasi yang lean, clean, and green; (c) SDM
yang adaptif serta technology savvy; serta (d) Pemanfaatan perkembangan teknologi
informasi.
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A. Penataan Kelembagaan dan Proses Bisnis
Badan Kebijakan Fiskal merupakan salah satu Unit Eselon I di bawah
Kementerian Keuangan. Selama kurun waktu 2015-2019, BKF mengalami dua kali
penataan organisasi. Penataan organisasi yang pertama dilakukan pada tahun
2015, yaitu dengan menambahkan fungsi terkait kebijakan sektor keuangan,
melalui ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Berdasarkan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
1926) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 212/
PMK.01/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/
PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1981), BKF memiliki tugas, fungsi,
dan susunan organisasi sebagai berikut.
1. Tugas
Badan Kebijakan Fiskal mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan,
penetapan, dan pemberian rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Fungsi
Dalam menjalankan tugas tersebut, BKF menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program analisis perumusan
rekomendasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan serta kerja sama
ekonomi dan keuangan internasional;
b. pelaksanaan analisis dan perumusan rekomendasi kebijakan fiskal dan
sektor keuangan;
c. pelaksanaan kerja sama ekonomi dan keuangan internasional;
d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan fiskal dan sektor keuangan
serta kerja sama ekonomi dan keuangan internasional;
e. pelaksanaan administrasi BKF;
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
Selain itu, BKF juga berperan sebagai unit penelitian dan pengembangan
di lingkungan Kementerian Keuangan dan melakukan pembinaan terhadap
Jabatan Fungsional Peneliti.
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3. Struktur Organisasi
Dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 234/PMK.01/2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 212/PMK.01/2017, BKF didukung oleh 36 Unit Eselon III,
Jabatan Fungsional Peneliti, 129 Unit Eselon IV, serta 7 (tujuh) Unit Eselon II
dengan susunan organisasi sebagai berikut:
a. Sekretariat Badan;
b. Pusat Kebijakan Pendapatan Negara;
c. Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
d. Pusat Kebijakan Ekonomi Makro;
e. Pusat Kebijakan Sektor Keuangan;
f. Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral; dan
g. Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral.
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Selama menjalankan tugas dan fungsinya, BKF sebagai unit perumus
rekomendasi kebijakan ﬁskal dan sektor keuangan dituntut untuk dapat
menghasilkan rekomendasi yang lebih komprehensif dan berkualitas. Untuk
dapat meningkatkan kualitas outputnya, BKF menemukan beberapa tantangan
organisasi, antara lain distribusi pekerjaan yang tidak merata, adanya silo antar
unit organisasi yang menyebabkan kekakuan organisasi, serta kurang optimalnya
manajemen konsekuensi. Untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, BKF
melakukan penataan organisasi lebih lanjut dengan mengurangi jumlah jabatan
struktural Eselon III dan IV di unit teknis, penggunaan Jabatan Fungsional Analis
Kebijakan (JFAK), penguatan fungsi manajerial di unit teknis (fungsi administrasi,
manajemen program, dan manajemen pengetahuan), serta penguatan fungsi
pendukung dan koordinasi di unit Sekretariat Badan (fungsi harmonisasi peraturan
dan advokasi hukum, strategi komunikasi, serta sebagai Unit Pembina Internal
di lingkungan Kementerian Keuangan untuk JFAK). Penataan organisasi tersebut
diharapkan dapat meningkatkan kualitas rekomendasi kebijakan melalui proses
bisnis yang lebih ilmiah dan akuntabel, meningkatkan sinergi antar fungsi untuk
menghasilkan output yang lebih kredibel, menyeimbangkan beban kerja guna
menjamin penyelesaian pekerjaan yang lebih cepat, eﬁsien, dan terstruktur,
serta memberikan reward and punishment yang lebih proporsional.
Dalam melakukan proses penataan organisasi, BKF melakukan beberapa
rangkaian tahapan pembahasan dan penyusunan perangkat pendukung transformasi
organisasi yang bekerja sama dengan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan,
Lembaga Administrasi Negara (LAN) selaku pembina nasional fungsional Analis
Kebijakan, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (KemenPAN-RB). Adapun rangkaian tahapan tersebut adalah sebagai
berikut.
Gambar 3.3 Proses Transformasi Organisasi BKF

Sumber: Selayang Pandang Transformasi Organisasi BKF Tahun 2019
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Transformasi organisasi mengubah bentuk organisasi yang semula kaya
struktur, menjadi kaya fungsi. Hal ini sesuai dengan karakteristik pekerjaan BKF
di bidang analisis, penelitian, dan pengembangan yang membutuhkan kepakaran.
Pasca transformasi organisasi, struktur organisasi BKF yang baru ditetapkan
melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1862) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1745). Berdasarkan peraturan tersebut, BKF memiliki tugas, fungsi, dan susunan
organisasi sebagai berikut:
1. Tugas
Badan Kebijakan Fiskal mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan,
penetapan, dan pemberian rekomendasi atas kebijakan fiskal dan sektor
keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Fungsi
Dalam menjalankan tugas tersebut, BKF menyelenggarakan fungsi:
a. penyusunan kebijakan teknis, rencana program analisis, dan rekomendasi
kebijakan dalam bidang fiskal, sektor keuangan, serta kerja sama ekonomi
dan keuangan internasional;
b. pelaksanaan analisis dan perumusan rekomendasi kebijakan dalam bidang
fiskal dan sektor keuangan;
c. pelaksanaan kerja sama ekonomi dan keuangan internasional;
d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan dalam bidang fiskal,
sektor keuangan serta kerja sama ekonomi dan keuangan internasional;
e. pelaksanaan administrasi BKF; dan
f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
3. Struktur Organisasi
Dalam menjalankan tugas dan fungsi sesuai Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 217/PMK.01/2018 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019, BKF didukung oleh 17 Unit Eselon III,
Jabatan Fungsional Peneliti, Jabatan Fungsional Analis Kebijakan, 55 Unit
Eselon IV, serta 7 (tujuh) Unit Eselon II yang tetap sama seperti sebelumnya.
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Gambar 3.4 Struktur Organisasi BKF
(PMK 217/2018 sebagaimana telah diubah dengan PMK 229/2019)

Proses penataan kelembagaan di lingkungan BKF bergulir seiring dengan
berjalannya waktu dan dilatarbelakangi oleh berbagai hal. Faktor yang
pertama adalah adanya aspirasi dari pimpinan dan stakeholder agar kebijakan
fiskal yang dikeluarkan oleh BKF dirancang sebaik-baiknya dengan prinsip
setiap kebijakan memiliki dampak positif berupa peningkatan kesejahteraan
masyarakat serta menghindari tumpang tindih kebijakan yang dapat mengurangi
efektivitas kebijakan. Aspirasi tersebut diakomodasi dalam program transformasi
kelembagaan sebagaimana tercantum dalam KMK Nomor 974/KMK.01/2016 tentang
implementasi Inisiatif Strategis Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi
Kelembagaan Kementerian Keuangan, di mana BKF mengusung inisiatif strategis
berupa Perumusan Kebijakan Fiskal yang Terintegrasi, yang merupakan bagian dari
inisiatif tema sentral. Selain adanya faktor tuntutan pimpinan dan stakeholders,
penataan kelembagaan dan proses bisnis di lingkungan BKF juga didorong
oleh beberapa faktor internal, seperti kurang meratanya distribusi pekerjaan,
serta semakin terasanya silo-silo antar unit organisasi, serta aspek manajemen
konsekuensi yang dirasa belum optimal.
Oleh karenanya, pada tahun 2018 BKF melakukan penataan organisasi yang
bertujuan sebagai berikut:
i.

Menguatkan kualitas rekomendasi kebijakan melalui proses bisnis yang lebih
ilmiah & akuntabel;
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ii. Meningkatkan sinergi antarfungsi di lingkungan BKF untuk menghasilkan
output yang lebih kredibel;
iii. Menyeimbangkan beban kerja guna menjamin penyelesaian pekerjaan yang
lebih cepat, efisien dan terstruktur; serta
iv. Mengoptimalkan reward and punishment system secara lebih proporsional.
Selanjutnya, untuk mencapai tujuan–tujuan tersebut, telah ditetapkan
beberapa arahan perubahan organisasi BKF yaitu sebagai berikut:
i.

Mendukung Pembangunan The Enterprise Architecture for Ministry of Finance
(TEAM FINANCE) di tingkat Kementerian, yang terdiri dari empat aspek utama
yang meliputi proses bisnis, data/informasi, aplikasi, dan teknologi informasi,
serta tindak lanjut penataan organisasinya.

ii. Menyederhanakan birokrasi (delayering) melalui optimalisasi jabatan
fungsional sebagai tindak lanjut Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara, dengan strategi:
-

Mengembangkan jabatan fungsional Analis Kebijakan untuk mengakomodasi
pelaksanaan delayering (penyederhanaan birokrasi), terutama pengurangan
jabatan eselon III dan eselon IV pada unit teknis; dan

-

Menggunakan jabatan fungsional tertentu yang relevan, untuk mengakomodasi pelaksanaan delayering (penyederhanaan birokrasi), terutama
pengurangan jabatan eselon III dan eselon IV pada unit pendukung.

iii. Menguatkan fungsi manajerial di unit teknis, untuk menjalankan fungsi
administrasi, manajemen program, serta manajemen pengetahuan;
iv. Menguatkan fungsi pendukung dan koordinasi di unit Sekretariat, terutama
yang berkaitan dengan fungsi harmonisasi peraturan dan advokasi, strategi
komunikasi, serta unit Pembina jabatan fungsional; serta
v. Melakukan penataan organisasi yang diperlukan dalam rangka melaksanakan
amanat peraturan perundang-undangan.
Arah kebijakan perubahan organisasi dan penataan kelembagaan BKF
tersebut pada akhirnya diharapkan dapat menunjang pencapaian visi misi
organisasi, terutama untuk meningkatkan kualitas output di lingkungan BKF yang
antara lain meliputi isu-isu sebagai berikut:
i.

Perancangan kebijakan makrofiskal, yang terdiri dari Kebijakan Ekonomi
Makro berupa:
-

Rancangan Medium Term Budget Framework (MTBF) beserta proyeksi
asumsi dasar ekonomi makro, kriteria budget sustainability seperti rasio
utang, deficit anggaran, keseimbangan primer, dan neraca perdagangan;
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-

Pokok-pokok Kebijakan Fiskal, yang merupakan penjabaran dari arah dan
strategi jangka menengah dan tahunan yang akan ditempuh Pemerintah
untuk merespon dinamika perekonomian nasional dan global, untuk
menjawab tantangan yang mungkin dihadapi, dan mendukung pencapaian
sasaran target Pemerintah dalam Rencana Kerja Pemerintah; dan

-

Hubungan dengan investor dan lembaga rating.

ii. Penyusunan dan perancangan regulasi dan kebijakan fiskal serta sektor
keuangan dalam bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan
Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Peraturan Menteri
Keuangan, beserta Naskah Akademik pendukungnya;
iii. Pelaksanaan tata kelola kerja sama internasional seperti penyelenggaraan
pertemuan internasional yang menjadi kewajiban Kementerian Keuangan,
pelaksanaan perjanjian kerja sama ekonomi dan keuangan internasional,
baik dalam bentuk kerja sam bilateral maupun multilateral, pemanfaatan
kerja sama, pengelolaan anggaran kontribusi serta investasi pemerintah
pada lembaga keuangan internasional, pelaksanaan fungsi sebagai National
Designated Authority (NDA) bagi Green Climate Fund (GCF), serta hubungan
perwakilan luar negeri;
iv. Pelaksanaan fungsi Policy Knowledge Center dalam rangka institusionalisasi
pengetahuan yang diperoleh atau digunakan dalam perumusan kebijakan
untuk kepentingan:
-

Edukasi publik mengenai justifikasi diperlukannya suatu kebijakan

-

Kontribusi pada pengembangan pengetahuan baik untuk kalangan internal
Kementerian Keuangan maupun keperluan civitas akademika

-

Dipergunakan kembali pada saat tertentu di masa yang akan datang dalam
rangka evaluasi kebijakan untuk mendorong evidence based policy-making
maupun menghasilkan inovasi kebijakan

-

Menjamin keberlangsungan pengetahuan pada institusi, apabila terjadi
rotasi atau mutasi pegawai di lingkungan BKF.

Selain hal-hal tersebut di atas, transformasi organisasi dan prosedur / tata
laksana pada masa yang akan datang juga diarahkan untuk mengembangkan budaya
kerja yang mendorong fleksibilitas namun tetap menjunjung tinggi produktivitas
serta sejalan dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan. Hal ini berkaitan erat
dengan rencana di level Kementerian Keuangan untuk menerapkan berbagai
kebijakan yang mengakomodasi fleksibilitas bagi pegawai, seperti implementasi
open space/green office/digital workspace, flexible working hour, serta flexible
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working space. Meskipun wacana tersebut telah diinisiasi sejak beberapa tahun
silam, implementasi dari wacana tersebut diproyeksikan akan menjadi lebih
cepat untuk merespon kondisi pandemi COVID-19 pada tahun 2020, di mana
Kementerian Keuangan mengimplementasikan kebijakan Work from Home (WFH)
bagi sebagian besar pegawainya. Namun demikian, peningkatan fleksibilitas
tentunya tidak hanya dipersiapkan untuk menghadapi tatanan normal baru (the
new normal) paska pandemi COVID-19, melainkan juga agar organisasi BKF dapat
menjadi semakin adaptif dan agile dalam menghadapi tantangan peningkatan
volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity (VUCA) di masa yang akan
datang.
B. Pengelolaan Sumber Daya Aparatur
Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi dalam bidang fiskal, ekonomi,
keuangan dan kerja sama internasional, BKF didukung oleh 566 pegawai (data
per 31 Desember 2019) yang terdiri dari 73 pejabat struktural, 146 pejabat
fungsional, dan 347 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, 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 organisasi yang dilakukan melalui proses seleksi penerimaan
pegawai. Komposisi pegawai BKF berdasarkan golongan saat ini terdiri dari
133 pegawai golongan II, 325 pegawai golongan III, serta 108 pegawai golongan
IV.
Tabel 3.5 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan
Golongan

Jumlah

Persentase

IV

108

19%

III

325

57%

II

133

24%

I

0

0%

TOTAL

566

100%

203

RENCANA STRATEGIS
BADAN KEBIJAKAN FISKAL 2020-2024

•

Komposisi Pegawai BKF Berdasarkan Pendidikan
Hingga akhir tahun 2019, pegawai BKF sebagian besar telah memiliki pendidikan
sarjana ke atas. Komposisi pegawai BKF berdasarkan pendidikan, yaitu jenjang
setara sarjana sebanyak 205 orang, jenjang magister sebanyak 191 orang dan
doktoral sebanyak 25 orang. Sedangkan sisanya berpendidikan Diploma III,
Diploma I dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas. Program Pengembangan Sumber
Daya Manusia (SDM) diarahkan agar pegawai 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 3.6 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan
Tingkat Pendidikan

Jumlah

Persentase

S3

25

4%

S2

191

34%

S1/D4

205

36%

D3

105

19%

s.d. D1

40

7%

566

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 di bawah ini. Komposisi pegawai BKF berdasarkan usia adalah jumlah
pegawai dengan usia kurang dari 30 tahun sebanyak 193 pegawai, pegawai
dengan rentang usia 31-40 tahun ada pada jumlah terbanyak dengan 202
pegawai, pegawai dengan rentang usia 41-50 tahun sebanyak 126 pegawai,
dan sebanyak 45 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 3.7 Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia
Usia

Jumlah

Persen

s.d. 30

193

34%

31 – 40

202

36%

41 – 50

126

22%

51 – 60

39

7%

Di atas 60

6

1%

566

100%

TOTAL

Dalam rangka mencapai organisasi BKF yang fit for purpose sebagaimana yang
diusahakan melalui penataan kelembagaan dan proses bisnis, diperlukan dukungan
sumber daya manusia yang adaptif dan technology savvy. Untuk mewujudkan sumber
daya manusia seperti yang diharapkan, BKF menggunakan strategi yang meliputi
peningkatan empat aspek krusial, yaitu Kuantitas, Kesempatan, Kualitas, dan
Kompetensi (4K) dari sumber daya manusia di dalamnya.
1. Perencanaan kuantitas sumber daya manusia yang efisien dan akurat
Perencanaan kuantitas sumber daya BKF didasarkan pada kebijakan
pemenuhan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian Keuangan “zero
minus growth”. Kebijakan tersebut perlu dilakukan dengan mempertimbangkan
kebutuhan penghematan anggaran belanja pegawai, simplifikasi proses bisnis
dengan penerapan EA berbasis IT, dan kebijakan delayering.
Efisiensi dan akurasi dalam penghitungan formasi diharapkan dapat
mendukung program efisiensi belanja Kementerian Keuangan, khususnya pada
belanja pegawai dan belanja operasional untuk urusan kepegawaian. Efisiensi
tersebut juga merupakan bentuk kesiapan BKF dalam menghadapi kebijakan
nasional terkait moratorium pegawai.
Simplifikasi proses bisnis dengan penerapan EA berbasis IT akan membuat
tahapan proses bisnis menjadi lebih ringkas, memangkas waktu kerja yang
digunakan, sehingga akan berimplikasi pada pengurangan jumlah kebutuhan
pegawai. Simplifikasi tersebut memungkinkan penggantian kebutuhan tenaga
manusia untuk pekerjaan administratif menggunakan alih teknologi. Ini juga
sejalan dengan Peta Jalan TIK 2020-2024, melalui penerapan office automation
melalui peringkasan beberapa layanan administrasi yang sebelumnya dilakukan
secara manual.
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Penyesuaian jumlah jabatan struktural yang ada melalui kebijakan
delayering, mengharuskan organisasi menggunakan jenis jabatan yang tepat
dan dengan penghitungan yang akurat. Ketepatan dalam penghitungan ini juga
merujuk pada proses analisis beban kerja yang optimal.
Selain perencanaan formasi, BKF juga berkomitmen untuk mendukung
kebijakan Kementerian Keuangan dengan mengatur proporsi sumber daya
pelaksana tusi utama (core function) dan tusi pendukung (supporting). Kedepan,
proporsi pegawai yang melaksanakan core function akan lebih besar dari pegawai
dengan tusi supporting. Hal tersebut sejalan dengan rencana otomasi berbagai
layanan supporting.

Grafik 3.1 Proyeksi Perbandingan
Komposisi Core Function dan
Supporting Function BKF
pada Tahun 2024

2. Kebijakan efisiensi formasi dan moratorium memunculkan risiko tidak
terpenuhinya kebutuhan sumber daya manusia dengan kualifikasi tertentu
dalam waktu singkat
Risiko tersebut dimitigasi dengan melakukan langkah adaptif melalui
pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dan melakukan
penawaran secara internal dalam Kementerian Keuangan (internal job vacancy)
Pemberian kesempatan yang sama untuk semua pegawai
Kesempatan yang sama meliputi kesempatan untuk memperoleh
pengembangan diri dan karier di dalam organisasi. Bentuk konkrit dari hal ini
melalui beberapa hal berikut:
i.

Pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia melalui sumber eksternal
(rekrutmen) yang memperhatikan inklusivitas calon pelamar. Hal ini didukung
dengan komitmen penyediaan formasi untuk penyandang disabilitas, putra-
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putri dari wilayah Indonesia Timur, dan lulusan terbaik dari setiap lembaga
pendidikan.
ii. Kesempatan yang terbuka bagi seluruh pegawai untuk mengikuti program
pengembangan jangka pendek melalui pelatihan, shortcourse, dan bermagang,
maupun jangka panjang melalui pendidikan formal.
iii. Komitmen untuk memberi kesempatan pada perempuan untuk dapat
menduduki jabatan strategis di organisasi dengan menerapkan kebijakan
suksesi minimal terdapat pegawai/pejabat perempuan sebesar 30% dari calon
talent yang diusulkan dalam setiap level jabatan sebagaimana kebijakan
Manajemen Talenta Unit yang disampaikan oleh Biro SDM
iv. Membuka kesempatan untuk membangun karir protean bagi pegawai untuk
memilih jalur karier fungsional maupun struktural.
v. Melanjutkan implementasi delayering dengan pembentukan jabatan fungsional
untuk fungsi non-inti BKF (fungsi kesekretariatan).
3. Pengelolaan kebijakan manajemen sumber daya manusia yang berkualitas
Untuk dapat mewujudkan SDM BKF yang adaptif dan technology savvy,
peningkatan layanan di bidang pengelolaan SDM mutlak dibutuhkan. Peningkatan
kualitas layanan tersebut dikembangkan dengan memperhatikan pengayaan dan
peningkatan kompetensi para pegawai yang didukung modernisasi layanan yang
mengikuti perkembangan kemajuan IT. Pengelolaan kebijakan manajemen SDM
tersebut diantaranya dilakukan dengan:
i.

Pembangunan program pengembangan yang terarah sesuai dengan Competency
Based Human Resource Management (CBHRM) dengan mematangkan kamus
kompetensi dan menetapkan standar kompetensi untuk tiap jabatan guna
mewujudkan sumber daya manusia yang fit-for-job. Hal ini akan mencakupi
pengukuran kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural sebagaimana
amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

ii. Penguatan implementasi pengelolaan kinerja dengan membangun awareness
terkait pencapaian strategi-strategi organisasi. Terkait hal ini, BKF berkomitmen
untuk menciptakan sumber daya manusia yang mampu memahami peta
strategi dan proses bisnis melalui internalisasi dan asistensi yang menyeluruh
bagi semua pegawai.
iii. Melakukan simplifikasi proses bisnis dengan membangun Standar Operasional
Prosedur dan mengembangkan implementasi Office Automation (OA).
Berdasarkan Peta Jalan TIK 2020-2024 tentang OA, pengembangan OA akan
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berlangsung dalam 3 tahap selama 3 tahun dari 2020-2022. Beberapa layanan
yang telah dan akan diotomasi diantaranya adalah layanan cuti pegawai,
kehadiran pegawai, layanan informasi pegawai, pengelolaan kinerja,
pengembangan pegawai, mutasi dan promosi dan manajemen angka kredit
pejabat fungsional.
iv. Membangun kebijakan terkait development planning dan career path yang
mendukung persepsi protean career pegawai di organisasi.
v. Melakukan pemetaan pegawai melalui program assessment center (AC),
secara daring maupun luring. Sebagai bagian dari inovasi, BKF mendukung
implementasi program online AC dan pengembangan kompetensi melalui
program OGC.
vi. Melakukan penguatan kerangka implementasi JFAK melalui penghitungan
formasi JFAK dengan cermat dan tepat sesuai dengan kebutuhan organisasi,
penyempurnaan mekanisme penilaian output JFAK, pembangunan kerangka
pengembangan kompetensi JFAK, implementasi evaluasi berkala terhadap
output JFAK, serta pengembangan sistem otomasi pengelolaan JFAK.
vii. Peningkatan kesehatan mental pegawai yang diawali dengan penyusunan
kajian pentingnya pemeliharaan kesehatan mental, pelaksanaan program
pelatihan counseling untuk atasan sebagai HR manager, sosialisasi mental
health awareness, penyusunan peraturan terkait layanan konseling pegawai.
viii. Penguatan kerangka pemberian penghargaan dan penegakkan disiplin dengan
melakukan kajian terhadap skema pemberian penghargaan non-ﬁnansial dan
implementasi penegakan hukuman disiplin di BKF saat ini. Selanjutnya kajian
tersebut akan menjadi masukkan bagi pengembangan skema penghargaan
dan penegakkan disiplin BKF selanjutnya, sebagai salah satu upaya menjaga
motivasi pegawai yang dapat mendukung pencapaian kinerja organisasi.
4. Penciptaan sumber daya manusia yang kompeten
Upaya penciptaan sumber daya manusia yang kompeten di BKF, dibangun
berdasarkan penguatan nilai etis dengan internalisasi etika dan nilai-nilai
Kementerian Keuangan. Sehingga seluruh pegawai diharapkan dapat menjadi
pribadi yang berintegritas, profesional, dapat bersinergi, memberikan pelayanan
prima, serta produktif.
Hal tersebut diperkuat juga dengan komitmen untuk menjadi leaders
factory di level internal maupun eksternal Kementerian Keuangan. Ini sejalan
dengan dengan amanat PMK Nomor 191/PMK.01/2018 tentang Leaders Factory
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di Lingkungan Kementerian Keuangan. Guna mendukungnya, BKF berkomitmen
membangun Kemenkeu Leaders Development Program (KLDP) yang mencakup
area pengembangan manajerial, teknis dan sosiokultural para pegawainya. Hasil
yang didapat dari proses ini adalah pegawai yang well-developed dan siap untuk
menjadi pemimpin baik di dalam maupun di luar unit Kementerian Keuangan. Hal
ini tidak serta merta merupakan proses tersendiri, namun juga adalah hasil dari
komitmen para pimpinan dalam memberikan kesempatan karir serta kesempatan
pengembangan bagi para pegawai.
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BAB IV
TARGET KINERJA DAN PENDANAAN

4.1 Target Kinerja
Dalam rangka mewujudkan visi dan misi BKF, serta
mendukung tercapainya visi dan misi Kementerian
Keuangan, BKF menetapkan 5 (lima) tujuan yang
dilengkapi dengan 6 (enam) sasaran strategis. Sasaran
strategis merupakan kondisi yang ingin dicapai secara
nyata oleh BKF dan sekaligus mencerminkan pengaruh atas
ditimbulkannya hasil (outcome) dari satu atau beberapa
program. Selanjutnya, pengukuran keberhasilan dalam
pencapaian setiap sasaran strategis akan diukur dengan
menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis.
BKF telah menetapkan beberapa indikator kinerja
beserta targetnya dari tahun 2020-2024. Penetapan
indikator kinerja dimaksud dalam rangka mengukur
pencapaian sasaran strategis BKF maupun mengukur
pencapaian program. Target kinerja BKF tahun 20202024 dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran
strategis BKF adalah sebagai berikut.
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Tabel 4.1 Target Kinerja BKF Tahun 2020-2024
No.
1.

Tujuan/Sasaran
Strategis

2023

2024

Indeks efektivitas
kebijakan fiskal dan
sektor keuangan

75

75

75

75

75

Indeks penyelesaian
kebijakan/
regulasi prioritas

100

100

100

100

100

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

60%*

85%

86%

87%

88%

Persentase pencapaian kerja sama ekonomi dan keuangan
internasional

100%

100%

100%

100%

100%

Persentase rekomendasi kebijakan yang
ditetapkan/
diterima Menteri
Keuangan

80%*

95%

96%

97%

98%

Organisasi BKF yang adaptif dan berkinerja tinggi dengan didukung SDM yang berintegritas dan
berkompetensi tinggi serta infrastruktur dan anggaran yang suportif
Organisasi dan
SDM yang optimal

Sistem informasi
yang andal

Persentase pejabat
yang telah memenuhi
standar kompetensi
jabatan

95,48%

96%

97%

97%

97%

Tingkat implementasi
learning organization

75%

77%

80%

82%

85%

Indeks Persepsi Integritas (IPI)

89,26*

90,5

91

91,5

92

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

Tingkat downtime
sistem TIK

*)Angka target hasil addendum tanggal 17 Juli 2020
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2022

Perumusan kebijakan yang mendorong pendalaman pasar keuangan yang inklusif dan stabil
Rekomendasi
kebijakan fiskal
dan sektor keuangan yang adaptif,
berkelanjutan dan
inovatif

5.

2021

Perumusan kebijakan dan pengelolaan kerja sama ekonomi dan keuangan internasional yang
bermanfaat
Penguatan diplomasi kerja sama
internasional
yang inovatif dan
kredibel

4.

2020

Perumusan kebijakan pendapatan negara yang optimal
Formulasi kebijakan fiskal yang
berkualitas

3.

Target

Perumusan kebijakan ekonomi makro dan fiskal yang antisipatif, responsif dan berkelanjutan
Kebijakan fiskal
dan sektor keuangan, serta kerja
sama ekonomi
dan keuangan
internasional yang
berdaya saing

2.

Indikator
Kinerja

Sebagai salah satu unit eselon I di bawah Kementerian Keuangan yang juga
mendukung tujuan Kementerian Keuangan, BKF memiliki peran dalam mendukung
tujuan Kementerian Keuangan yang terkait dengan 1) Pengelolaan fiskal yang sehat dan
berkelanjutan; 2) Penerimaan negara yang optimal; 3) Pengelolaan perbendaharaan,
kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan risiko yang
terkendali; serta 4) Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien.
Tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja sasaran strategis, serta target
kinerja BKF Tahun 2020-2024 yang menjadi bagian dari Rencana Strategis Kementerian
Keuangan dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4.2 Tujuan, Sasaran Strategis, Indikator
dan Target Kinerja Rencana Strategis Kementerian Keuangan
Tahun 2020-2024 yang Terkait dengan BKF
No
1.

Tujuan/Sasaran
Strategis

Indikator
Kinerja

Rasio defisit
terhadap
PDB
Indeks efektivitas kebijakan fiskal
dan sektor
keuangan

2021

2022

2023

2024

(2,79%)
(3,55%)

(2,35%)
(2,72%)

(2,19%)
(2,51%)

UIC

(5,07%)

75

(3,21%)
(4,17%)

75

75

75

75

Kemenkeu
(Penyedia
Data: BKF)
Unit Eselon I
terkait

Penerimaan negara yang optimal
Penerimaan
negara dari sektor
pajak, kepabeanan dan cukai,
serta PNBP yang
optimal

3.

2020

Pengelolaan fiskal yang sehat dan berkelanjutan
Kebijakan fiskal
yang ekspansif
konsolidatif

2.

Target

Rasio perpajakan terhadap PDB

8,51%8,69%

8,25%8,63%

8,27%8,70%

8,38%9,09%

8,59%9,55%

Kemenkeu
(Penyedia
Data: BKF)

Pengelolaan perbendaharaan, kekayaan negara, dan pembiayaan yang akuntabel dan produktif dengan
risiko yang terkendali
Pengelolaan
pembiayaan yang
optimal dan risiko
keuangan negara
yang terkendali

Rasio utang
terhadap
PDB

36,38%

36,67%37,97%

36,65%37,39%

36,45%37,36%

36,08%37,18%

Kemenkeu
(Penyedia
Data: BKF)
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Tujuan/Sasaran
Strategis

No

Indikator
Kinerja

Target
2020

2021

2022

2023

UIC

2024

Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien

4.

Organisasi dan
SDM yang optimal

Tingkat
implementasi learning
organization

Sistem informasi
yang andal dan
terintegrasi

Tingkat
downtime
sistem TIK

Pengendalian
dan pengawasan
internal yang bernilai tambah

Indeks Integritas

75%

77%

80%

82%

85%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

90,5
(skala
100)

90,5
(skala
100)

91
(skala
100)

91,5
(skala
100)

92
(skala
100)

Seluruh UE I
(BPPK Penyedia
Data)
Seluruh UE I
terkait (Setjen
c.q. Pusintek
Penyedia Data)
Seluruh UE I
terkait (Itjen
Penyedia Data)

4.2 Kerangka Pendanaan
Dalam rangka mendukung tujuan dan sasaran strategis BKF yang telah ditetapkan
selama periode 2020-2024, maka diperlukan bukan hanya dukungan sarana prasarana,
dukungan regulasi dan SDM namun juga didukung dengan pendanaan yang memadai.
Indikasi kebutuhan pendanaan tersebut dituangkan dalam jangka waktu menengah
sampai dengan tahun 2024 sebagai berikut.
Tabel 4.3 Indikasi Kebutuhan Pendanaan (dalam Juta rupiah)
A. Kerangka Pendanaan Program TA 2020
No

Program

1

Program Perumusan Kebijakan
Fiskal dan Sektor Keuangan

Total Pagu

Pagu Awal
2020

Penghematan
2020

Pagu 2020 Setelah
Penghematan

142.997,92

39.192,60

103.805,32

142.997,92

39.192,60

103.805,32

B. Kerangka Pendanaan Program TA 2021-2024 (Implementasi Redesign Anggaran)
No

Program

2021

2022

2023*

2024

1

Program Kebijakan Fiskal

40.374,70

41.585,91

42.833,44

44.118,44

2

Program
Dukungan Manajemen

74.714,58

76.955,99

79.264,65

81.642,59

Total Pagu

115.089,28

118.541,89

122.098,09

125.761,02

*Anggaran TA 2023 belum memasukkan alokasi anggaran terkait terpilihnya Indonesia sebagai
Presidensi G20 dan ASEAN Chairmanship
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Selengkapnya, mengenai target kinerja dan kerangka pendanaan BKF tahun
2020-2024 sebagaimana tersebut dalam Matriks Kinerja dan Pendanaan BKF tahun
2020-2024 pada bagian lampiran Renstra ini.
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BAB V
PENUTUP

Renstra BKF 2020-2024 merupakan penjabaran dari visi,
misi, tujuan dan sasaran strategis BKF dalam rangka
mendukung visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis
Kementerian Keuangan dan dalam mendukung RPJMN
2020-2024.
Penyusunan Renstra BKF berpedoman pada RPJMN
Tahun 2020-2024 dan Renstra Kementerian Keuangan
Tahun 2020-2024. Visi BKF adalah Menjadi Perumus
Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan yang Kredibel
dalam rangka Mendukung Visi Kementerian Keuangan
Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk Mewujudkan
Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif,
Inklusif, dan Berkeadilan. Adapun Misi BKF adalah:
(1) Merumuskan kebijakan ekonomi makro dan fiskal
yang antisipasif, responsif, dan berkelanjutan untuk
mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan
yang inklusif dan berdaya saing; (2) Merumuskan
kebijakan pendapatan negara yang optimal dalam rangka
peningkatan daya saing iklim usaha dan meningkatkan
kesejahteraan umum; (3) Merumuskan kebijakan dan
mengelola kerja sama ekonomi dan keuangan internasional yang bermanfaat dalam mendukung kebijakan
fiskal dan peningkatan daya saing dalam negeri; (4)
Merumuskan kebijakan yang mendorong pendalaman
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pasar keuangan yang inklusif dan sistem keuangan yang stabil; dan (5) Membangun
organisasi BKF yang adaptif dan berkinerja tinggi dengan didukung SDM yang
berintegritas dan berkompetensi tinggi serta infrastruktur dan anggaran yang suportif.
Visi dan Misi tersebut diterjemahkan kedalam 5 (lima) tujuan BKF yaitu: (1) Perumusan
kebijakan ekonomi makro dan fiskal yang antisipasif, responsif dan berkelanjutan;
(2) Perumusan kebijakan pendapatan negara yang optimal; (3) Perumusan kebijakan
dan pengelolaan kerja sama ekonomi dan keuangan internasional yang bermanfaat;
(4) Perumusan kebijakan yang mendorong pendalaman pasar keuangan yang inklusif
dan stabil; dan (5) Organisasi BKF yang adaptif dan berkinerja tinggi dengan didukung
SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi serta infrastruktur dan anggaran
yang suportif.
Dokumen Renstra BKF periode 2020-2024 menjadi pedoman dalam penyusunan
Renstra unit eselon II lingkup BKF selama 5 tahun ke depan. Selain itu dokumen
Renstra ini juga menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) BKF
setiap tahunnya. Diperlukan komitmen seluruh jajaran Badan Kebijakan Fiskal dalam
rangka melaksanakan seluruh amanah dalam dokumen Renstra ini, sehingga Visi BKF
dapat terwujud.
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LAMPIRAN I
Matriks Kerangka Regulasi Badan Kebijakan Fiskal Tahun 2020-2024
No

Arah Kerangka
Regulasi dan/
atau Kebutuhan
Regulasi

Urgensi Pembentukan Berdasarkan
Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan
Penelitian

Unit
Penanggungjawab

Unit
Terkait/
Institusi

Target
Penyelesaian

1.

Rancangan Undang- 1. Menyesuaikan pengaturan di sektor
Undang tentang
jasa keuangan untuk mendukung
Pengembangan
pembangunan nasional.
2. Menyesuaikan pengaturan di sektor
dan Penguatan
Sektor Keuangan
jasa keuangan agar sejalan dengan
(Omnibus Law)
perkembangan global dan domestik,
khususnya perkembangan teknologi
dan inovasi bisnis serta struktur konglomerasi pada industri jasa keuangan
yang membutuhkan penguatan pengawasan terintegrasi.
3. Merevisi perundang-undangan sektor
keuangan yang bersifat sektoral dan
kelembagaan secara komprehensif
pada waktu yang bersamaan agar tidak
ada kebutuhan, isu strategis, dan
kepentingan yang tertinggal.

BKF

PKSK

2021-2024

2.

RUU tentang Pasar
Modal

BKF

PKSK

2021-2024

3.

Rancangan Undang- 1. Meningkatkan kepercayaan masyaraUndang tentang
kat terhadap industri asuransi sehingga
Penjaminan Polis
menciptakan industri asuransi yang
kuat, sehingga diharapkan dapat
meningkatkan pengumpulan dan
pemanfaatan sumber pembiayaan
jangka panjang dan mendukung
pertumbuhan perekonomian;
2. Program Penjaminan Polis juga
diharapkan dapat membantu menjaga
stabilitas sistem keuangan sehingga
dapat memutus risiko sistemik di
industri jasa keuangan dan dapat
menjaga stabilitas perekonomian
Indonesia.

BKF

PKSK

2021-2024

4.

Rancangan Undang- 1. Mendukung pertumbuhan perekonoUndang tentang
mian nasional sehingga meningkatkan
Bank Indonesia
penerimaan (APBN) dan kesejahteraan
masyarakat melalui kebijakan moneter, makroprudensial, dan sistem
pembayaran yang efektif.
2. Mendorong pertumbuhan investasi
melalui penambahan kewenangan BI
terkait pengaturan makroprudensial.

BKF

PKSK

2021-2024

Meningkatkan kontribusi sektor keuangan
terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)
Indonesia melalui peningkatan kegiatan
dan volume penjualan atau pembelian
di pasar modal, sehingga memengaruhi
peningkatan pemasukan pajak yang
berujung pada peningkatan pendapatan
untuk negara.
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No

220

Arah Kerangka
Regulasi dan/
atau Kebutuhan
Regulasi

Urgensi Pembentukan Berdasarkan
Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan
Penelitian

Unit
Penanggungjawab

Unit
Terkait/
Institusi

Target
Penyelesaian

5.

Rancangan Undang- 1. Mengoptimalkan peran perbankan
Undang tentang
baik sebagai perantara keuangan,
Perbankan
pengelola dana masyarakat, pelaku
di pasar keuangan, maupun penyedia
jasa remitansi, dalam mendukung
percepatan pertumbuhan dan
pemerataan pertumbuhan ekonomi
nasional.
2. Mewujudkan kemandirian finansial
masyarakat dalam mendukung upaya
peningkatan pemerataan pembangunan.

BKF

PKSK

2021-2024

6.

Rancangan Undang- 1. Mempercepat pertumbuhan ekonomi
Undang tentang
dan meningkatkan pendalaman pasar
Dana Pensiun
keuangan yang berpotensi mengurangi
beban APBN dalam hal pemberian
perlindungan kepada masyarakat,
khususnya mereka yang berusia lanjut.
2. Berpotensi menambah pendapatan
negara (pajak) seiring dengan meningkatnya kesejahteraan penduduk.

BKF

PKSK

2021-2024

7.

Rancangan UndangUndang tentang
Pajak Penghasilan
(RUU PPh)

BKF

PKPN

2021-2024

8.

Rancangan Undang- 1. Meningkatkan tingkat kepatuhan PPN
Undang tentang
di Indonesia serta memperluas tax
Pajak atas Barang
base sehingga dapat meningkatkan
dan Jasa
penerimaan dari PPN.
2. Dengan tax base PPN yang semakin
luas, potensi penerimaan pajak
akan semakin meningkat, sehingga
kebutuhan belanja APBN dapat lebih
dipenuhi dari penerimaan pajak.
3. Perluasan tax base pengenaan pajak
konsumsi tersebut dilakukan melalui
penataan ulang perlakuan pajak atas
barang dan jasa yang lebih membatasi
pemberian fasilitas dan pengaturan
ulang batasan pengusaha kena pajak.

BKF

PKPN

2021-2024

Meningkatkan sumber penerimaan negara
yang lebih sustainable melalui perluasan
tax base dan peningkatan kepatuhan
pajak, serta pemajakan atas transaksi
di lintas yurisdiksi sehingga berpotensi
pula pada meningkatnya pertumbuhan
ekonomi dan perbaikan iklim berusaha
melalui peraturan perpajakan yang lebih
sederhana, adil, dan berkepastian hukum.
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MATRIKS RANCANGAN PERATURAN PEMERINTAH (RPP)
DAN RPERPRES BKF YANG MASUK DALAM PROGSUN
TAHUN 2020-2024
No

Arah Kerangka Regulasi dan/atau
Kebutuhan Regulasi

Sasaran/Jenis

Unit
Penanggungjawab

Unit
Terkait/
Institusi

Target
Penyelesaian

1.

RPP Perubahan PP Nomor 106 Tahun
2015 tentang Penyerahan Barang Kena
Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis
yang Tidak Dipungut PPN

Tersedianya granula
di dalam negeri,
sehingga dapat
menjadi bahan baku
industri emas

BKF

PKPN

2021-2024

2.

RPP Perubahan PP Nomor 40 Tahun
2015 tentang Penyerahan Air Bersih
yang Dibebaskan dari Pengenaan Pajak
Pertambahan Nilai

Tersedianya
air bersih yang
memadai untuk
masyarakat

BKF

PKPN

2021-2024

3.

RPP Perubahan PP 47 tahun 2013
tentang Pemberian pembebasan
pajak Pertambahan Nilai Atau
pajak Pertambahan Nilai dan Pajak
Penjualan atas barang Mewah kepada
Perwakilan negara Asing dan Badan
Internasional serta Pejabatnya

Carry Over Progsun
2019

BKF

PKPN

Juni 2020

4.

RPP Perubahan PP 81 Tahun 2015
tentang Impor Dan/Atau Penyerahan
Barang Kena Pajak Tertentu Yang
Bersifat Strategis Yang Dibebaskan Dari
Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai

Carry Over Progsun
2019

BKF

PKPN

Juni 2020

5.

RPP tentang Barang Kena Cukai Berupa
Kantong Plastik

Carry Over Progsun
2018

BKF

PKPN

Juni 2020

6.

Rperpres tentang Dana Bersama
Penanggulangan Bencana

Izin Prinsip

BKF

PKRB
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MATRIKS USULAN PENYUSUNAN RPMK DAN RKMK BIDANG TUSI BKF
TAHUN 2020-2024
No

Arah Kerangka
Regulasi dan/atau
Kebutuhan Regulasi

Urgensi Pembentukan

Sasaran

Pokok Pengaturan

Unit
Pengusul

KERANGKA REGULASI DI BIDANG KEBIJAKAN PPN DAN PPNBM
1.

RPMK Perubahan
PMK 116/
PMK.010/2017
tentang Barang
Kebutuhan Pokok
yang Tidak Dikenai
Pajak Pertambahan
Nilai

Mengubah PMK
116/PMK.010/2017
sebagai tindak lanjut
dari Put MA 32 dengan
menambahkan
jenis barang yang
diperlakukan sebagai
Barang Kebutuhan
Pokok

Menambahkan ikan
sebagai barang
kebutuhan pokok yang
tidak dikenai PPN

Jenis ikan segar berupa
bandeng, kembung,
tuna/tongkol/cakalang
ditambahkan dalam
daftar barang kebutuhan
pokok yang sangat
dibutuhkan oleh rakyat
banyak yang tidak
dikenai PPN

PKPN

2.

RPMK PPN atas
Penyerahan Hasil
Daur Ulang

1) Dukungan bagi
industri daur ulang
plastik;
2) Meningkatkan daya
saing usaha logam
tua dan besi bekas.

Perlu untuk
menyeder-hanakan
pemungutan,
penyetoran, dan pelaporan PPN atas penyerahan sisa, skrap,
dan/atau reja logam
dan plastik bekas

Atas penyerahan Sisa,
Skrap dan/atau Reja
oleh PKP dikenai PPN
sebesar 10% dikali DPP.

PKPN

3.

RPMK Nilai Lain
sebagai Dasar
Pengenaan Pajak
Produk Pertanian

Meringankan beban
petani

Menetapkan Peraturan
Menteri Keuangan
tentang Nilai Lain
sebagai dasar
pengenaan pajak

Atas penyerahan produk
pertanian dikenakan
tarif efektif sebesar 1%
dari harga jual

PKPN

KERANGKA REGULASI DI BIDANG KEBIJAKAN CUKAI
1.

RPMK Tarif Cukai
Hasil Tembakau
(CHT) 2021

Meningkatkan
pengendalian
konsumsi barang
kena cukai berupa
hasil tembakau dan
memperhatikan
potensi penerimaan
di bidang cukai hasil
tembakau yang
berkesinambungan

Pengusaha pabrik
hasil tembakau

Perubahan tarif CHT

PKPN

2.

RPMK Tarif Cukai
Kantong Plastik

Meningkatkan
pengendalian
konsumsi barang kena
cukai berupa kantong
plas

Pengusaha kantong
plastik

Mengatur besaran tarif
cukai kantong plastik

PKPN
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No

Arah Kerangka
Regulasi dan/atau
Kebutuhan Regulasi

Urgensi Pembentukan

Sasaran

Pokok Pengaturan

Unit
Pengusul

KERANGKA REGULASI DI BIDANG KEBIJAKAN BEA MASUK
1.

RPMK Bea Masuk
Ditanggung
Pemerintah (BM
DTP) Sektor TA 2020

1) Memenuhi
penyediaan barang
dan/atau jasa
untuk kepentingan
umum;
2) Meningkatkan daya
saing;
3) Meningkatkan
penyerapan tenaga
kerja;
4) Meningkatkan
pendapatan
negara.

Sektor Industri
Tertentu

Sektor industri, alokasi
pagu per sektor, kuasa
pengguna anggaran
BM DTP, serta barang
dan bahan yang akan
diberikan fasilitas pada
tahun anggaran 2020
dengan total alokasi
anggaran BM DTP
maksimal sesuai dengan
yang telah ditetapkan
dalam APBN 2020

PKPN

2.

RPMK Bea Masuk
Komponen Kapal

Untuk menurunkan
biaya logistik nasional
dan mengembangkan
industri pembuatan
kapal dalam negeri

Industri galangan
kapal dalam negeri
untuk pembangunan
kapal baru

1) Strategi pengembangan industri pembuatan/galangan
kapal dan komponen
kapal;

PKPN

2) Dukungan kebijakan
fiskal bagi pengembangan industri kapal
nasional.
3.

RPMK Bea Masuk
Incompletely
Knocked Down (IKD)
Kendaraan Bermotor

Pemberian insentif
bagi pengembangan
industri kendaraan
bermotor yang berorientasi ekspor

Industri kendaraan
bermotor yang
berorientasi ekspor

1. Pengembangan
industri kendaraan
bermotor tipe global
khususnya jenis
sedan SUV yang
sampai saat ini belum
ada manufakturnya
di Indonesia

PKPN

2. Jenis kendaraan
yang diproduksi
saat ini (jenis
MPV) merupakan
kendaraan yang
diperuntukkan untuk
pasar domestik,
sehingga sulit untuk
diekspor
4.

5.

6.

RPMK Bea
Masuk Tindakan
Pengamanan (BMTP)
Benang

Melindungi Industri
Dalam Negeri dari
lonjakan impor

Industri dalam negeri

RPMK BMTP Kain

Melindungi Industri
Dalam Negeri dari
lonjakan impor

Industri dalam negeri

Melindungi Industri
Dalam Negeri dari
lonjakan impor

Industri dalam negeri

RKMK BMTP Tirai

1. Barang dan negara
yang dikenakan

PKPN

2. Besaran dan jangka
waktu pengenaan
1. Barang dan negara
yang dikenakan

PKPN

2. Besaran dan jangka
waktu pengenaan
1. Barang dan negara
yang dikenakan
2. Besaran dan jangka
waktu pengenaan

PKPN
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No
7.

Arah Kerangka
Regulasi dan/atau
Kebutuhan Regulasi

Unit
Pengusul

Urgensi Pembentukan

Sasaran

Pokok Pengaturan

1) Untuk melindungi
kepentingan nasional sehubungan
dengan meningkatnya volume impor
barang melalui
mekanisme impor
barang kiriman;
2) Mendorong
pertum-buhan
industri dalam
negeri;

Menetapkan
Peraturan Menteri
Keuangan tentang
Perubahan Kedua atas
PMK Nomor 182/
PMK.04/2016 tentang
Ketentuan Impor
Barang Kiriman

Perubatan batasan de
minimis impor barang
kiriman dengan kriteria
sebagai berikut:
1) Di bawah USD 3 tidak
dipungut Bea Masuk;
2) Seluruh impor barang
kiriman dipungut
PPN;
3) Di bawah USD 1.500
tidak dipungut PPh
Impor Pasal 22.

PKPN

Melindungi Industri
Dalam Negeri dari
lonjakan impor

Industri Dalam Negeri

1. Barang dan negara
yang dikenakan

PKPN

RPMK Bea Masuk
Anti Dumping
(BMAD) BOPET

Melindungi Industri
Dalam Negeri dari
praktik dumping

Industri dalam negeri

RPMK BMAD BjLAS

Melindungi Industri
Dalam Negeri dari
praktik dumping

Industri dalam negeri

Melindungi Industri
Dalam Negeri dari
praktik dumping

Industri dalam negeri

RPMK Perubahan
Kedua atas PMK
Nomor 182/
PMK.04/2016
tentang Ketentuan
Impor Barang
Kiriman

3) Untuk memberikan
kesempatan
kepada pengguna
jasa untuk
melakukan
pembetulan
terhadap
penetapan tarif
dan/atau nilai
pabean
8.

9.

10.

11.

RPMK BMTP Fruktosa

RPMK BMAD
Stainless Steel

2. Besaran dan jangka
waktu pengenaan
1. Barang dan negara
yang dikenakan

PKPN

2. Besaran dan jangka
waktu pengenaan
1. Barang dan negara
yang dikenakan

PKPN

2. Besaran dan jangka
waktu pengenaan
1. Barang dan negara
yang dikenakan

PKPN

2. Besaran dan jangka
waktu pengenaan

KERANGKA REGULASI DI BIDANG KEBIJAKAN PERPAJAKAN INTERNASIONAL
1.

RPMK Indonesia
– Australia (IA) CEPA

Meningkatkan hubungan perdagangan
antara Indonesia dan
Australia

Indonesia-Australia

Tarif Bea Masuk

PKPN

2.

RPMK ASEAN
– Hongkong FTA

Meningkatkan hubungan perdagangan
antara ASEAN dan
Hongkong

ASEAN-Hongkong

Tarif Bea Masuk

PKPN
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No
3.

Arah Kerangka
Regulasi dan/atau
Kebutuhan Regulasi

Urgensi Pembentukan

Sasaran

Pokok Pengaturan

Unit
Pengusul

RPMK tentang
Penetapan
Organisasi
Internasional dan
Pejabat Perwakilan
Organisasi Internasional yang Tidak
Termasuk Subjek
PPh

Mengatur dan menetapkan Organisasi
Internasional (OI) dan
Pejabat Perwakilan OI
yang tidak termasuk
subjek PPh

OI dan Pejabat
Perwakilan OI

RPMK tentang
Perubahan atas
PMK Nomor 202/
PMK.010/2017
tentang Pelaksanaan
Perlakuan PPh
yang Didasarkan
pada Ketentuan
dalam Perjanjian
Internasional

Mengatur perlakukan
PPh yang didasarkan
pada perjanjian internasional

WP yang terikat perjanjian internasional

5.

RPMK mengenai
Persyaratan
Tertentu Bagi Warga
Negara Indonesia
yang Diperlakukan
Sebagai Subjek
Pajak Luar Negeri

Untuk memberikan
petunjuk pelaksanaan
ketentuan Omnibus
Perpajakan

Wajib Pajak (WP)
dan petugas pajak di
lapangan

Kriteria untuk menetapkan status Residensi
Orang Pribadi

PKPN

6.

RPMK Indonesia
– Mozambik PTA

Implementasi hasil
perundingan tarif
preferensi Indonesia
– Mozambik

Dipenuhinya
komitmen
perundingan dalam
Indonesia – Mozambik
PTA

Penetapan tarif bea
masuk tertentu dalam
Indonesia – Mozambik
PTA

PKPN

7.

RPMK Indonesia
– Tunisia PTA

Implementasi hasil
perundingan tarif
preferensi Indonesia
– Tunisia

Dipenuhinya
komitmen
perundingan dalam
Indonesia – Tunisia PTA

Penetapan tarif bea
masuk tertentu dalam
Indonesia – Tunisia PTA

PKPN

8.

RPMK Indonesia
– EFTA CEPA

Meningkatkan
hubungan
perdagangan antara
Indonesia dan EFTA

Indonesia –EFTA

Tarif bea masuk

PKPN

4.

1) Kriteria OI dan Pejabat Perwakilan OI
sebagai non subjek
PPh;

PKPN

2) Daftar OI yang tidak
termasuk subjek PPh

1) Perlakuan PPh dalam
hal terdapat perjanjian internasional;

PKPN

2) Daftar perjanjian
internasional/Organisasi Internasional
yang perlakuan PPhnya berdasarkan perjanjian internasional

KERANGKA REGULASI DI BIDANG KEBIJAKAN PAJAK PENGHASILAN
1.

RPMK tentang
Pengurangan
Penghasilan Bruto
atas Kegiatan
Penelitian dan
Pengembangan
Tertentu di
Indonesia

Mengatur syarat dan
tata cara pemberian
fasilitas PPh untuk
kegiatan penelitian
dan pengembangan
(litbang) tertentu di
Indonesia

WP Badan Dalam
Negeri yang
melakukan litbang di
Indonesia

1) Subjek penerima
fasilitas;

PKPN

2) Besaran fasilitas dan
gradasinya;
3) Kegiatan dan biaya
yang eligible dan
tidak eligible;
4) Tata cara
penghitungan
fasilitas;
5) Tata cara pengajuan;
Tata cara pelaporan
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No
2.

Arah Kerangka
Regulasi dan/atau
Kebutuhan Regulasi
RPMK tentang
Pelaksanaan PP
78/2019 tentang
Fasilitas PPh untuk
Penanaman Modal
di Bidang Usaha
Tertentu dan/atau
Daerah Tertentu

Urgensi Pembentukan

Sasaran

Pokok Pengaturan

Mengatur syarat dan
tata cara pemberian
fasilitas tax allowance

WP Badan Dalam
Negeri yang
melakukan investasi
pada bidang dan/atau
daerah tertentu

1) Tata cara penetapan
nilai aktiva dasar
penghitungan
allowance;

Unit
Pengusul
PKPN

2) Tata cara
pemanfaatan
fasilitas;
3) Tata cara pengajuan
permohonan;
4) Tata cara
penggantian aktiva;
5) Ketentuan
pencabutan fasilitas.

3.

RPMK tentang
Fasilitas PPh bagi
Penanaman Modal
pada Industri Padat
Karya

Untuk mengatur tata
syarat dan tata cara
pemberian fasilitas
PPh untuk WP yang
melakukan investasi
pada industri padat
karya

WP Badan Dalam
Negeri yang
melakukan investasi
pada industri padat
karya

1) Syarat WP yang
dapat diberikan
fasilitas;
2) Tata cara pengajuan
permohonan;
3) Tata cara
pemanfaatan
fasilitas;
4) Ketentuan
pencabutan fasilitas

PKPN

4.

RPMK tentang
Perubahan PMK
Nomor 150/
PMK.010/2018
tentang Pemberian
Fasilitas
Pengurangan PPh
Badan

Mengatur syarat dan
tata cara pemberian
fasilitas PPh untuk
WP yang melakukan
investasi pada industri
pionir

WP Badan Dalam
Negeri yang
melakukan investasi
pada industri pionir

1. Syarat WP yang
dapat diberikan
fasilitas;
2. Tata cara pengajuan
permohonan;
3. Tata cara
pemanfaatan
fasilitas;
4. Ketentuan
pencabutan fasilitas

PKPN

5.

RPMK PPh DTP
atas Penghasilan
dari Penghapusan
Piutang Negara
yang Diterima PDAM
tertentu Tahun
Anggaran 2020

Mengatur pemberian
PPh DTP atas
penghasilan dari
penghapusan piutang
negara yang diterima
PDAM

PDAM tertentu yang
diberi pembebasan
piutang negara

1) Penghasilan yang
PPh-nya ditanggung
pemerintah;
2) Daftar PDAM
penerima PPh DTP;
3) Tata cara pengajuan
PPh DTP dan
pengadministrasian
PPh DTP

PKPN
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No

Arah Kerangka
Regulasi dan/atau
Kebutuhan Regulasi

Urgensi Pembentukan

Sasaran

Pokok Pengaturan

Unit
Pengusul

6.

RPMK tentang
Perubahan PMK
Nomor 285/
PMK.010/2010
tentang Batasan
Maksimum Biaya
Remunerasi Tenaga
Kerja Asing untuk
Kontraktor Kontrak
Kerja Sama Minyak
dan Gas Bumi

Mengatur batasan
maksimum biaya
remunerasi tenaga
kerja asing untuk
Kontraktor Kontrak
Kerja Sama Minyak
dan Gas Bumi (KKKS
Migas).

KKKS pemegang PSC
cost recovery yang
menggunakan tenaga
kerja asing

1) Pengaturan biaya
yang menjadi
komponen
remunerasi;
2) Batasan remunasi
yang dapat
dikembalikan dalam
penghitungan
bagi hasil dan
menjadi pengurang
penghasilan bruto
dalam penghitungan
PPh

PKPN

7.

RPMK mengenai
Kehadiran Ekonomi
Signifikan, Tata Cara
Pembayaran, dan
Pelaporan Pajak
Penghasilan atau
Pajak Transaksi
Elektronik,
serta Tata Cara
Penunjukan
Perwakilan

Untuk memberikan
petunjuk pelaksanaan
ketentuan Omnibus
Perpajakan

WP Dalam Negeri dan
Luar Negeri

Mengatur tata cara
penghitungan pajak,
tarif, dan pelaporan
pajak

PKPN

KERANGKA REGULASI DI BIDANG PENDAPATAN NEGARA
1.

RPMK Perlakuan
Perpajakan,
Kepabeanan, dan
Cukai Pada Kawasan
Ekonomi Khusus
(KEK)

Mempercepat
pencapaian
pembangunan
ekonomi nasional
melalui peningkatan
penanaman modal dan
penyiapan kawasan
yang memiliki
keunggulan ekonomi
dan geostrategis

Badan usaha dan
pelaku usaha di KEK

Fasilitas PPN, PPh,
kepabeanan dan cukai

PKPN

KERANGKA REGULASI DI BIDANG KEBIJAKAN MAKRO FISKAL
1.

RKMK tentang
Kerangka Ekonomi
Makro dan PokokPokok Kebijakan
Fiskal (KEM-PPKF)

Memperkuat fungsi
KEM-PPKF sebagai
bahan pembicaraan
pendahuluan
penyusunan Nota
Keuangan beserta
Rancangan APBN
antara pemerintah
dan DPR

Terdapat dokumen
yang menjadi
pedoman dalam
proses pembicaraan
pendahuluan
penyusunan Nota
Keuangan beserta
Rancangan APBN
antara pemerintah
dan DPR

1) Arah kebijakan
ekonomi makro;
2) Asumsi Dasar
Ekonomi Makro
(ADEM) periode
jangka menengah
dan periode t+2;
3) Arah kebijakan fiskal
jangka menengah;
4) Tema kebijakan
fiskal;
5) Pokok-pokok
kebijakan fiskal;
6) Postur makro fiskal;
7) Risiko fiskal;
8) Pagu indikatif
belanja K/L

PKEM,
PKAPBN
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No

Arah Kerangka
Regulasi dan/atau
Kebutuhan Regulasi

Urgensi Pembentukan

Sasaran

Pokok Pengaturan

Unit
Pengusul

KERANGKA REGULASI DI BIDANG KEBIJAKAN SEKTOR KEUANGAN
1.

228

RPMK tentang Tata
Cara Pemberian
Pinjaman Dari
Pemerintah Kepada
Lembaga Penjamin
Simpanan

1) Untuk memberikan
dasar hukum dan
aturan teknis kepada Pemerintah
dan LPS terkait
Laporan Likuiditas
LPS;
2) Koordinasi dalam
pengajuan permohonan buyback SBN
yang dimiliki LPS;
3) Mengatur
mengenai proses
pelaksanaan
pemberian
pinjaman dari
pemerintah kepada
LPS dari mulai
pengajuan sampai
dengan monitoring
dan evaluasi.

1) Memberikan kepastian hukum
bagi pemerintah
dalam memproses
Laporan Likuiditas
LPS, koordinasi
dalam pengajuan
permohonan
buyback SBN yang
dimiliki LPS, serta
dalam memproses
pelaksanaan pemberian pinjaman
dari pemerintah
kepada LPS dari
mulai pengajuan
sampai dengan
monitoring dan
evaluasi.
2) Memberikan kepastian hukum
bagi LPS dalam
menyusun dan
menyampaikan
Laporan Likuiditas
LPS, mengajukan
permohonan
buyback SBN yang
dimiliki LPS kepada
pemerintah,
mengajukan
per-mohonan
pinja-man atas
kesulitan likuiditas
yang dihadapi
LPS, sampai
dengan proses
penyampaian
laporan pelaksanaan pinjaman

1) Definisi;
2) Laporan Tingkat
Likuiditas;
3) Konsultasi Pelepasan
SBN;
4) Penilaian Pinjaman;
5) Pelaksanaan
Pinjaman
(penganggaran,
perjanjian,
pencairan);
6) Pertanggungjawaban;
7) Pelaporan,
monitoring, evaluasi,
dan penatausahaan

PKSK

LAMPIRAN II
Matriks Kinerja Dan Pendanaan Badan Kebijakan Fiskal
Tahun 2020
Kode

Program/Kegiatan

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

1

2

3

015.12.11

1741

Unit
Organisasi
Pelaksana

5

6

7

103.805,32

Sasaran Program

Terwujudnya Kebijakan Makro
Fiskal, Sektor Keuangan, dan
Pendapatan Negara yang
Berkualitas, serta Kerja
sama Ekonomidan Keuangan
Internasional yang Bernilai
Tambah

Indikator Sasaran
Program

1. Persentase Rekomendasi
Kebijakan yang Ditetapkan
dan/atau Diterima
Menteri Keuangan

80,00%*

2. Persentase Pencapaian
Kerja sama Ekonomi dan
Keuangan Internasional

100,00%

Indeks Efektivitas
Kebijakan Fiskal dan
Sektor Keuangan

4.121,67

Sasaran Kegiatan

Terwujudnya Formulasi
Kebijakan APBN yang
Berkualitas

Indikator

1. Persentase rekomendasi
kebijakan APBN yang
ditetapkan/diterima
Menteri Keuangan

80,00%*

2. Tingkat efektivitas
edukasi dan komunikasi

85

Perumusan Kebijakan Ekonomi Makro
Sasaran Kegiatan

Terwujudnya Formulasi
Kebijakan Ekonomi Makro
yang Berkualitas

Indikator

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

Perumusan Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan
Multilateral

BKF

75

Perumusan Kebijakan APBN

2. Tingkat efektivitas
edukasi dan komunikasi
1742

4

Target

Program Perumusan Kebijakan Fiskal dan Sektor
Keuangan

3.

1740

Lokasi

Indikasi
Pendanaan
(dalam juta
rupiah)

5.194,28

80,00%*

85
6.635,11
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Kode

Program/Kegiatan

1

2

1743

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

Lokasi

3

4

230

5

6

7

Sasaran Kegiatan

Indikator

1. Persentase rekomendasi
kebijakan pembiayaan
perubahan iklim dan
multilateral yang
ditetapkan/diterima
Menteri Keuangan

80,00%*

2. Persentase pencapaian
kerja sama ekonomi dan
keuangan internasional

100,00%

3. Tingkat efektivitas
edukasi dan komunikasi

85

Perumusan Kebijakan Pajak, Kepabeanan, Cukai dan
PNBP
Sasaran Kegiatan

Terwujudnya Rekomendasi
Kebijakan Pendapatan Negara
yang Optimal

Indikator

1. Persentase rekomendasi
kebijakan pendapatan
negara yang ditetapkan/
diterima Menteri
Keuangan

7.985,01

80,00%*

3,5
(skala
4)

Perumusan Kebijakan Sektor Keuangan

Sasaran Kegiatan

Terwujudnya Kebijakan Sektor
Keuangan yang Mendorong
Pendalaman Pasar Keuangan
yang Inklusif dan Sistem
Keuangan yang Stabil

Indikator

1. Persentase rekomendasi
kebijakan sektor keuangan
yang ditetapkan dan/
atau diterima Menteri
Keuangan
2. Tingkat efektivitas
edukasi dan komunikasi

1745

Unit
Organisasi
Pelaksana

Terwujudnya Kebijakan
Pembiayaan Perubahan Iklim
dan Kerja Sama Ekonomi dan
Keuangan Multilateral yang
Bermanfaat dalam Mendukung
Kebijakan Fiskal

2. Indeks efektivitas
komunikasi publik
1744

Target

Indikasi
Pendanaan
(dalam juta
rupiah)

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya
Badan Kebijakan Fiskal

3.178,24

80,00%*

85
72.650,81
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Kode

Program/Kegiatan

1

2

5135

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

Lokasi

3

4

Sasaran Kegiatan

Terwujudnya Pelayanan
Administratif dan Teknis
Lainnya serta Koordinasi
Kegiatan yang Efektif
dan Efisien pada Badan
Kebijakan Fiskal

Indikator

1. Indeks kepuasan pengguna
layanan

Target

Indikasi
Pendanaan
(dalam juta
rupiah)

Unit
Organisasi
Pelaksana

5

6

7

4,11

Perumusan Kebijakan dan Pelaksanaan Kerja Sama
Keuangan Regional dan Bilateral

4.040,20

Sasaran Kegiatan

Terwujudnya Kerja Sama
Ekonomi dan Keuangan
Regional dan Bilateral
yang Bermanfaat dalam
Mendukung Kebijakan
Fiskal

Indikator

1. Persentase rekomendasi
kebijakan regional dan
bilateral yang ditetapkan/
diterima Menteri
Keuangan

80,00%*

2. Persentase Pencapaian
Kerja sama Ekonomi dan
Keuangan Internasional

100,00%

3. Tingkat efektivitas
edukasi dan komunikasi

85

*) Angka target hasil addendum tanggal 17 Juli 2020

231

232

Formulasi Kebijakan Fiskal dan Sektor
Keuangan

Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan
Yang Berkualitas

1. Indeks Penyelesaian Kebijakan/Regulasi Prioritas

Diplomasi dan Kerja Sama Ekonomi dan
Keuangan Internasional

Diplomasi Kerja Sama Ekonomi dan
Keuangan Internasional yang Bermanfaat
dalam Mendukung Kebijakan Fiskal

Kegiatan 1

Sasaran
Kegiatan

Indikator
Sasaran
Kegiatan

Kegiatan 2

Sasaran
Kegiatan

100

100

75

100

75

100

75

(2,19%)(2,51%)

8.673,56

10.983,88

75

(2,35%)(2,72%)

2. Indeks efektivitas kebijakan fiskal dan
sektor keuangan

(2,79%)(3,55%)

(3,21%)(4,17%)

1. Rasio defisit terhadap PDB (penyedia
data)

Indikator
Program

8

Kebijakan fiskal yang ekspansif konsolidatif

7

2021

Sasaran
Program

6

2024

40.374,70

5

2023

115.089,28

4

2022

8.933,76

11.313,38

41.585,91

118.541,89

9

2022

9.201,77

11.652,76

42.833,44

122.098,09

10

2023
11

2024

9.477,83

12.002,33

44.118,44

125.761,02

Indikasi Pendanaan (dalam juta rupiah)

PROGRAM KEBIJAKAN FISKAL

3

2021

Target

PROGRAM

2

1

Lokasi

BADAN KEBIJAKAN FISKAL

Program/Sasaran Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja (IK)

Uraian

Sumber: KPJM Satu DJA diakses 12 Agustus 2020

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN BADAN KEBIJAKAN FISKAL
TAHUN 2021-2024

BKF

BKF

BKF

12

Unit Organisasi
Pelaksana

RENCANA STRATEGIS
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Kajian Kebijakan Fiskal dan Sektor
Keuangan yang Berkualitas

1. Persentase Rekomendasi Kebijakan
yang Ditetapkan dan/atau Diterima
Menteri Keuangan

Komunikasi dan Edukasi Bidang Kebijakan
Fiskal

Persepsi Positif dan Dukungan Publik
terhadap Kebijakan Fiskal dan Sektor
Keuangan yang Ditetapkan

1. Indeks efektivitas komunikasi publik

DUKUNGAN MANAJEMEN

Organisasi dan SDM yang Optimal

Sasaran
Kegiatan

Indikator
Sasaran
Kegiatan

Kegiatan 4

Sasaran
Kegiatan

Indikator
Sasaran
Kegiatan

PROGRAM

Sasaran
Program 1

3,5
(Skala
4)

95%

85%

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

Kajian Kebijakan Fiskal dan Sektor
Keuangan

100%

2. Persentase pencapaian kerja sama
ekonomi dan keuangan internasional

4

2021

95%

3

Lokasi

1. Persentase rekomendasi kebijakan
yang ditetapkan/diterima Menteri
Keuangan

2

Program/Sasaran Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja (IK)

Kegiatan 3

Indikator
Sasaran
Kegiatan

1

Uraian

3,5
(Skala
4)

96%

86%

100%

96%

5

2022

3,5
(Skala
4)

97%

87%

100%

97%

6

2023

Target

3,5
(Skala
4)

98%

88%

100%

98%

7

2024

74.714,58

6.242,56

14.474,71

8

2021

76.955,99

6.429,83

14.908,94

9

2022

79.264,65

6.622,72

15.356,19

10

2023
11

2024

81.642,59

6.821,40

15.816,88

Indikasi Pendanaan (dalam juta rupiah)

BKF

BKF

BKF

12

Unit Organisasi
Pelaksana
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233

234

1. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Kemenkeu

2. Persentase Pejabat yang telah
Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan
(JPM)

Indikator
Sasaran
Kegiatan

Indikator
Sasaran
Kegiatan

1. Persentase Penyelesaian Program
RBTK

Sasaran
Kegiatan

Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum
yang Efisien, Efektif, dan Akuntabel

Organisasi dan Sumber Daya Manusia
(SDM) yang Berkinerja Tinggi

Kegiatan 1

Sasaran
Kegiatan

Pengelolaan Organisasi dan SDM

Indikator
Kinerja
Program

Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum

96%

1. Indeks Persepsi Integritas

Sasaran
Program 3

Kegiatan 2

Pengendalian dan Pengawasan Internal yang Bernilai Tambah

85%

1. Tingkat downtime sistem TIK

Indikator
Kinerja
Program

95%

90,5

0,1%

Sistem Informasi yang Andal dan Terintegrasi

77%

4

2021

Sasaran
Program 2

3

Lokasi

1. Tingkat implementasi learning organization

2

Program/Sasaran Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja (IK)

Indikator
Kinerja
Program

1

Uraian

95%

97%

85%

91

0,1%

80%

5

2022

95%

97%

85%

91,5

0,1%

82%

6

2023

Target

95%

97%

85%

92

0,1%

85%

7

2024

33.298,76

39.283,49

8

2021

34.297,71

40.461,98

9

2022

35.326,63

41.675,84

10

2023
11

2024

36.386,43

42.926,12

Indikasi Pendanaan (dalam juta rupiah)

Seluruh UE I
(Setjen c.q.
Biro Cankeu
Penyedia Data)

BKF

BKF

BKF

BKF

Seluruh UE I
Terkait (Itjen
Penyedia Data)

Seluruh UE I
Terkait (Setjen
c.q. Pusintek
Penyedia Data)

Seluruh UE I
(BPPK Penyedia
Data)

12

Unit Organisasi
Pelaksana

RENCANA STRATEGIS
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2

1

91

70%

Pengelolaan Komunikasi dan Informasi
Publik

Persepsi Positif dan Dukungan Publik
terhadap Kementerian Keuangan

1. Indeks efektivitas komunikasi publik

Legislasi dan Litigasi

Legislasi dan Litigasi yang Optimal

1. Indeks efektivitas penyelesaian peraturan

2. Persentase penyelesaian permintaan
pendapat hukum dengan tepat waktu

Kegiatan 4

Sasaran
Kegiatan

Indikator
Sasaran
Kegiatan

Kegiatan 5

Sasaran
Kegiatan

Indikator
Sasaran
Kegiatan

3,5
(Skala
4)

1. Indeks keberhasilan switchover sistem
TIK pada DC/DRC

Indikator
Sasaran
Kegiatan

85

Sistem Informasi dan Teknologi yang
Andal

Sasaran
Kegiatan

100%

4

2021

Pengelolaan Sistem Informasi dan
Teknologi

3

Lokasi

Kegiatan 3

2. Tingkat kualitas pengelolaan BMN

Program/Sasaran Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja (IK)

Uraian

70%

92

3,5
(Skala
4)

85

100%

5

2022

70%

94

3,5
(Skala
4)

85

100%

6

2023

Target

70%

94

3,5
(Skala
4)

85

100%

7

2024

172,26

1.638,95

195,05

8

2021

177,43

1.688,12

200,90

9

2022

182,75

1.738,76

206,92

10

2023
11

2024

188,23

1.790,92

213,13

Indikasi Pendanaan (dalam juta rupiah)

BKF

Setjen

BKF

Seluruh UE I,
(Setjen c.q.
Biro KLI sebagai Penyedia
Data)

BKF

BKF

BKF

BKF

12

Unit Organisasi
Pelaksana
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235

236
97%

1. Indeks Persepsi Integritas

2. Pelaksanaan Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Ditindaklanjuti

Indikator
Sasaran
Kegiatan
97%

91

5

2022

97%

91,5

6

2023

Target

97%

92

7

2024

							
							

NANANG ZAINAL ARIFIN
NIP 197002181996031001

137,76

11

2024

Seluruh UE I
Terkait (Itjen
Penyedia Data)

Seluruh UE I
Terkait (Itjen
Penyedia Data)

BKF

12

Unit Organisasi
Pelaksana

FEBRIO NATHAN KACARIBU		

ttd.

KEPALA BADAN KEBIJAKAN FISKAL,

133,75

10

2023

							
SALINAN sesuai dengan aslinya
							
Sekretaris Badan Kebijakan Fiskal
		
					
u.b.
					
Plt. Kepala Bagian Umum

														
		

129,85

9

2022

Indikasi Pendanaan (dalam juta rupiah)

126,07

8

2021

													

90,5

Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan
Pengawasan Internal yang Efektif

4

Pengendalian dan Pengawasan Internal

3

2021

Sasaran
Kegiatan

2

1

Lokasi

Kegiatan 6

Program/Sasaran Program/Kegiatan/Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja (IK)

Uraian
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