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Synergy is what happens when one plus one equals 
ten or a hundred or even a thousand! It’s the profound 
result when two or more respectful human beings 
determine to go beyond their preconceived ideas to 
meet a great challenge.
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Badan Kebijakan Fiskal telah melalui tahun 2017 dengan 
serangkaian capaian kinerja dalam tugas dan fungsinya 
sebagai institusi perumus kebijakan fiskal. Pencapaian kinerja 
ini tidak dilakukan oleh satu pihak saja tetapi merupakan 
hasil kolaborasi seluruh elemen baik internal dan eksternal. 
Di dalam lingkup internal, seluruh pegawai saling bahu 
membahu dan bekerja sama untuk menghasilkan kebijakan 
yang lebih baik dengan dukungan berbagai sistem kerja di 
Badan Kebijakan Fiskal. Dari sisi eksternal, Badan Kebijakan 
Fiskal tidak bisa lepas dari interaksi dengan berbagai 
kementerian teknis dan lembaga, Bank Indonesia, Otoritas 
Jasa Keuangan, Lembaga Penjamin Simpanan, pelaku usaha, 
investor, pengamat ekonomi, akademisi, dan insan pers. 

Adanya interaksi dan kerja sama ini membuat Badan 
Kebijakan Fiskal semakin matang dalam merumuskan 
kebijakan fiskal dan membuat kebijakan fiskal tersebut 
semakin berkualitas. Oleh karena itu, sebagai bentuk 
apresiasi dan memori atas interaksi dan kolaborasi yang 
sangat baik dari seluruh elemen baik internal maupun 
eksternal sepanjang tahun 2017 dan sebagai bentuk itikad 
untuk melanjutkannya di tahun-tahun selanjutnya, Laporan 
Tahunan Badan Kebijakan Fiskal Tahun 2017 mengambil 
tema “Menjalin Sinergi untuk Mendukung Perumusan 
Kebijakan Berkualitas”.
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Indikator 8 Desember ‘17 
Perubahan (%) 

WoW YoY Ytd 
T1 ---- Nilai Tukar/USD ---- 

Euro 0,8494 (1,02) 0,77  11,20  
Yen 113,48 (0,20) 5,56  3,46  

 GBP 0,7472 (0,70) 6,04  5,92  
Real  3,1997 2,62  21,07  19,81  

Rubel  60,1397 1,65  21,07  24,67  
Rupiah 13550 (0,20) 0,25  (0,57) 
Rupee 64,455 0,01  4,31  5,53  
Yuan 6,6209 (0,07) 0,40  4,67  
KRW 1092,5 (0,56) 2,40  9,56  
SGD 1,353 (0,49) 2,29  6,73  

Ringgit 4,0875 0,09  0,45  8,89  
Baht 32,623 (0,02) 3,87  8,94  
Peso 50,555 0,09  0,36  (1,82) 

T2 ---- Pasar Modal ---- 
DJIA 24329,16 0,40  24,03  23,11  

S&P500 2651,5 0,35  18,04  18,43  
Nikkei 22811,08 (0,03) 21,56  19,34  
KOSPI 2464 (0,46) 21,32  21,61  

Brazil IBX 870,71 2,59  14,40  15,06  
MICEX 2104,99 (0,05) (4,62) (5,72) 

SENSEX 28717,91 (1,59) 18,19  9,77  
JCI 6030,958 1,32  13,71  13,86  

Hangseng 28639,85 (1,49) 25,27  30,18  
Shanghai 3289,992 (0,83) 2,32  6,00  

STI 3424,64 (0,72) 15,74  18,88  
FBMKLCI 1721,25 0,20  4,71  4,84  

SET 1706,52 0,40  11,87  10,60  
PCOMP 8304,7 1,97  18,26  21,40  

T3 ----- Surat Berharga Negara ---- 
Yield 5 th (FR61) 6,02 2 bps N/A    N/A 

Yield 10 th (FR59) 6,52 4 bps N/A N/A 
Kep, Asing* 39,25 33 182  170  

T4 ----- Komoditas ----- 
Oil 63,4 (0,52) 12,23  8,17  

CPO 2379 (4,65) (24,91) (26,07) 
Gold 1248,49 (2,51) 6,64  8,80  
Coal 97,55 0,62  16,13  10,35  

Nickel 10950 (3,01) (1,40) 9,28  
T5 ----- Rilis Data ----- 

Retail Sales Australia Okt : 53,1 Sept : 50,8 
Interest Rate  Australia Des : 1,5  Nov : 1,5 

 India Des : 0,6 Nov : 0.6 
Sevice PMI Inggris Nov: 53,8 Okt : 55,6 

GDP Australia Q3 : 0,6 Q3 : 0,9 
 Jepang Q3 : 0,6 Q2 : 0,3 

Nonfarm 
Payrolls 

AS Nov : 228 
ribu 

Okt : 244 ribu 

    
*) Data kepemilikan asing per 7 Desember 2017 

Highlight  Minggu Ini 
 Wall Street ditutup menguat mingguan karena optimisme reformasi 

perpajakan AS dan rilis data tenaga kerja di atas ekspektasi. 
 Dolar AS menguat terhadap sejumlah mata uang dunia pekan lalu. 
 Harga minyak mentah global melemah mingguan seiring naiknnya 

stok AS. Sentimen supply pengaruhi harga minyak mentah dan 
batubara sepanjang tahun 2017 

 IHSG tercatat mengalami penguatan mingguan sebesar 1,32 persen, 
sementara rupiah terdepresiasi sebesar 0,20 persen.  

 The Fed diperkirakan naikkan Fed Fund Rate 25 BPS di Rabu (13/12). 

I. Pasar Global 
Pasar Saham. Pada akhir perdagangan pekan lalu Wall Street ditutup 
menguat mingguan - indeks Dow Jones bertahan di atas 24.000 poin. 
Selain dipengaruhi oleh optimisme investor atas rencana reformasi pajak 
Presiden Donald Trump, pergerakan Wall Street pada akhir pekan lalu juga 
dipengaruhi oleh rilis data tenaga kerja AS yang positif. Pada hari Jumat 
(08/12), Departemen Tenaga Kerja melaporkan bahwa jumlah nonfarm 
payroll meningkat sebesar 228 ribu pada bulan November, di atas 
konsensus pasar sebesar 190 ribu. Sementara itu, tingkat pengangguran 
tidak berubah sebesar 4,1 persen. Hal ini beri dukungan the Fed untuk 
naikkan suku bunga Fed Fund pada rapat FOMC mendatang (Rabu, 13/12).  

Sementara itu, bursa saham Eropa juga menguat mingguan ditopang oleh 
sektor perbankan setelah negosiasi Brexit menunjukkan progress positif. 
Uni Eropa dan Inggris akhirnya sepakat pada 3 isu tertentu yang menjadi 
penghambat negosiasi sehingga membuka jalan bagi perundingan ke 
tahap selanjutnya. Dari pasar saham Asia, bursa Nikkei juga ditutup 
menguat pada akhir perdagangan pekan lalu, didukung oleh data PDB 
Jepang untuk Juli – September yang lebih baik dari perkiraan. 

Pasar Uang. Setelah terpantau stabil pada akhir November lalu, dolar AS 
terapresiasi selama pekan lalu karena reformasi pajak berangsur mendekati 
kenyataan. Data fundamental moneter Amerika Serikat terpantau positif 
kecuali tingkat upah per jam yang masih di bawah ekspektasi. Mengingat 
pentingnya indikator inflasi di dalam The Fed, stagnasi tingkat upah dapat 
membuat The Fed sulit mempertahankan penaikan tingkat suku bunga 
pada tahun 2018. Sementara itu, di tengah penguatan dolar AS tersebut, 
sebagian besar mata uang Asia masih bertahan. 

Pasar Obligasi. Yield treasury AS yang turun selama tiga hari secara 
berturut – turut pada awal pekan lalu, kembali bergerak naik pada hari 
Kamis (07/12) dan Jumat (08/12) seiring rilis data – data ekonomi AS yang 
di atas perkiraan dan dukung penaikkan suku bunga acuan the Fed. Yield 
Treasury 10 tahun AS terpantau stabil 2,38 persen pada akhir pekan lalu. 

Pasar Komoditas. Harga minyak mentah global mengalami pelemahan 
secara mingguan seiring dengan rilis data stok minyak AS yang 
menunjukkan peningkatan. Dalam beberapa pekan kedepan, stok minyak 
AS dipekirakan meningkat seiring dipertahankannya utilisasi kilang 
bersamaan dengan ekspektasi naiknnya konsumsi BBM pada musim dingin.  

Sebaliknya, harga batubara menguat mingguan seiring rencana Tiongkok 
menstabilkan harga batubara. Pemerintah Tiongkok melalui National 
Development and Reform Commission menerbitkan aturan mengatur 
kisaran stok batubara untuk produsen, distributor dan konsumen.  
Harga CPO kembali melemah akibat meningkatnya pasokan di Malaysia di 
saat permintaan dari India melemah. Penurunan harga CPO mencapai level 
terendah dalam empat bulan terakhir. 

Gambar 1 Indeks Bursa Saham Global 
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Sambutan Kepala Badan Kebijakan Fiskal

Assalammu’alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh 
Salam sejahtera bagi kita semua.

Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Tuhan yang Maha Esa karena kita masih 
dikaruniai kesempatan untuk berkarya dan bekerja sebaik-baiknya bagi tercapainya 
tugas dan fungsi Kementerian Keuangan dan Pemerintah, khususnya di bidang 
kebijakan fiskal dan sektor keuangan. Saya menghaturkan terima kasih kepada Menteri 
Keuangan yang telah berkenan memberikan arahan dalam setiap penyelesaian tugas 
di Badan Kebijakan Fiskal. Apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya juga saya 
sampaikan kepada segenap pejabat dan pegawai BKF yang telah menunjukkan loyalitas 
dan dedikasinya kepada negara. Terima kasih juga saya sampaikan bagi stakeholders BKF 
baik di lingkungan Kementerian Keuangan maupun institusi eksternal lainnya.

Tanpa terasa, roda waktu telah berputar satu tahun dan Tahun 2017 telah kita lalui 
bersama. Ada banyak memori dan kenangan indah pada setiap tugas dan amanah yang 
diberikan kepada Badan Kebijakan Fiskal di sepanjang 2017 lalu. Meskipun terkadang 
terasa lelah, namun rasa bangga menjadi Punggawa Fiskal dan motivasi tinggi untuk 
memberikan yang terbaik bagi Kementerian Keuangan, mampu menjadi penyeka peluh 
dalam melaksanakan tugas yang diberikan. 

***    

Perekonomian makro menunjukkan sinyal perbaikan di tahun 2017, namun masih 
menghadapi berbagai risiko dan ketidakpastian ekonomi global. Hal ini mengisyaratkan 
Indonesia untuk terus mengoptimalkan kekuatan ekonomi domestik sebagai penggerak 
perekonomian. Dalam kondisi ketidakpastian global, Badan Kebijakan Fiskal berperan 
cukup baik dalam melakukan analisis dan merumuskan rekomendasi kebijakan yang 
bermuara pada pencapaian pertumbuhan ekonomi 2017 di level 5,07 persen (yoy) 
atau lebih tinggi dibanding 2016 yang tumbuh sebesar 5,03 persen. Dari sisi stabilitas 
perekonomian, laju inflasi 2017 juga cukup rendah dan terkendali pada kisaran 3,61 
persen. Untuk kurs Rupiah terhadap USD, rata-ratanya di 2017 sebesar Rp13.384 per USD. 

Akurasi proyeksi, evaluasi, dan monitoring variabel-variabel ekonomi makro merupakan 
faktor penting dalam penyusunan kebijakan. Perbaikan dan updating perangkat analisis 
dan model-model ekonomi makro senantiasa dilakukan. Model Ekspor dan Model Impor, 
dan Financial Programming and Policies (FPP) mulai dikembangkan pada tahun 2017 selain 
beberapa model ekonomi makro yang selama ini digunakan dan telah dikembangkan 
antara lain model proyeksi nilai tukar, inflasi, suku bunga, Balance of Payment (BOP), 
Major Trading Partner (MTP), Leading Economic Indicators (LEI), pertumbuhan ekonomi, 
Fiscal Incidence, Indonesian Crude Price (ICP), dan National Transfer Account (NTA). 

Badan Kebijakan Fiskal berkoordinasi dengan institusi lainnya melakukan pembahasan 
dan penyusunan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-

viii
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PPKF) pada tahun 2017. Pengurangan kemiskinan dan kesenjangan, pengurangan 
pengangguran, peningkatan produktivitas, peningkatan kapasitas fiskal, dan stabilitas 
ekonomi diimplementasikan oleh pemerintah untuk menangani berbagai tantangan 
pembangunan. Kerangka kebijakan fiskal jangka menengah 2017-2021 diarahkan 
untuk memperkokoh kredibilitas dan efektivitas pengelolaan fiskal serta mendukung 
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan dalam rangka mewujudkan 
kesejahteraan yang merata dan berdaya tahan. 

Terkait perpajakan, Peningkatkan rasio pendapatan perpajakan terhadap PDB (tax ratio) 
terus dilakukan Pemerintah utamanya melalui intensifikasi, ekstensifikasi, dan penegakan 
hukum dengan penagihan aktif, pemeriksaan, dan penyidikan serta melakukan terobosan 
kebijakan. 10 (sepuluh) Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang penetapan tarif bea 
masuk atas barang impor telah ditetapkan oleh Pemerintah selama tahun 2017 untuk 
mendukung Free Trade Area di Kawasan ASEAN dan negara sahabat lainnya. Selain itu, 
22 (dua puluh dua) peraturan berupa PP atau PMK telah ditetapkan pada periode yang 
sama untuk mendukung pencapaian target dan implementasi kebijakan perpajakan 
serta kepabeanan dan cukai. Pada tahun 2018, diharapkan tax ratio dapat mencapai 
11-12 persen, meningkat dibandingkan dengan tax ratio tahun 2016. Sementara itu, 
optimalisasi PNBP ditempuh dengan optimalisasi pengelolaan sumber daya alam, aset 
negara, serta kinerja BUMN antara lain melalui optimalisasi lifting minyak dan gas bumi, 
penyesuaian tarif dan jenis PNBP, mendukung peningkatan kinerja PNBP, dan perbaikan 
pengelolaan PNBP. 

Pada sisi belanja negara, kontinuitas efisiensi alokasi belanja barang dan peningkatan 
kualitas belanja produktif untuk mendukung pembangunan infrastruktur serta 
perbaikan kualitas manusia dan kelembagaan. Pemerintah telah mengalokasikan subsidi 
energi dalam APBN 2017 sebesar Rp77,3 triliun. Penajaman target penerimaan subsidi 
merupakan faktor utama pengalokasian subsidi energi yang senantiasa dikembangan 
selama tahun 2017. Pembangunan irigasi, ketenagalistrikan, infrastruktur konektivitas, 
kawasan industri, dan efisiensi sistem logistik menjadi agenda prioritas sebagai 
perwujudan pengembangan sektor unggulan untuk mewujudkan ketahanan energi, 
ketahanan pangan, kemaritiman, pariwisata, dan industri. 

Pengembangan industri keuangan, baik konvensional maupun syariah dilaksanakan 
untuk mewujudkan kedaulatan keuangan nasional. Badan Kebijakan Fiskal terlibat 
dalam penyusunan setidaknya 15 (lima belas) peraturan perundangan di sektor 
keuangan mencakup peraturan tentang perasuransian; industri jasa keuangan; 
pertanggungjawaban wajib kecelakaan penumpang di darat, air dan udara; dan peraturan 
terkait restrukturisasi perbankan. Sebagai alat pemantauan sistem keuangan, Badan 
Kebijakan Fiskal mengembangkan model-model ekonometrika yang secara langsung 
digunakan termasuk Macro Financial Environment Tool (Ms Muffet) yang dikembangkan 
oleh IMF. High frequency data digunakan untuk pemantauan perkembangan terkini, 
sistesa, dan diseminasi informasi pasar keuangan global dan domestik. 

viii ix
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Capaian penting lain sepanjang tahun 2017 adalah semakin baiknya posisi indonesia 
di mata lembaga rating. Capaian ini tidak lepas dari peran aktif Badan Kebijakan Fiskal 
dalam usaha meningkatkan rating Indonesia.  Secara umum, para lembaga rating menilai 
positif perbaikan efektivitas kebijakan, serta koordinasi yang solid antara pemerintah, 
Bank Indonesia, dan lembaga lainnya dalam menjaga stabilitas perekonomian Indonesia. 
Pencapaian penting pada tahun 2017 yaitu kenaikan rating Indonesia oleh lembaga 
rating S&P dari sebelumnya BB+ (non-investment grade) menjadi BBB- (investment grade). 
Selain itu, pada Desember 2017, lembaga rating Fitch yang telah memberikan predikat 
“layak investasi” sejak 2011, juga menaikan rating Indonesia satu tingkat dari sebelumnya 
BBB- menjadi BBB dengan outlook stable.

Selama tahun 2017, Badan Kebijakan Fiskal aktif berkontribusi dalam kerja sama baik 
bilateral, regional, interregional, dan multilateral yang merupakan langkah penting 
untuk merespons kondisi ekonomi dan finansial global serta membina hubungan yang 
baik dengan dunia internasional.  Selama tahun 2017, Badan Kebijakan Fiskal telah 
aktif mengikuti lebih dari 8 kegiatan ASEAN+3 yang membahas sektor e-commerce, 
infrastruktur, perdagangan, serta rising consumer market; 117 bahan pertemuan 
bilateral serta kerja sama bilateral dengan negara mitra fokus mengenai investment 
competitiveness, perdagangan, reformasi perpajakan, infrastruktur, kerja sama teknik, 
dan keinginan Indonesia untuk menjadi anggota FATF; serta kerjasama multilateral 
melalui forum G20 dan IDB. Penandatanganan MoU antara PT SMI dan IDB untuk 
persiapan pembentukan Indonesia Investment Infrastructure Fund sebesar USD 1 miliar 
yang disaksikan langsung oleh Bapak Wakil Presiden dan Ibu Menteri Keuangan berhasil 
dilakukan pada saat penyelenggaraan IDB Sovereign Investment Forum ke-3 tahun 2017.

Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk turut serta secara aktif dalam upaya 
internasional untuk memerangi perubahan iklim. Indonesia diberikan komitmen 
menurunkan emisi sebesar 29% dengan menggunakan sumber dayanya sendiri dalam 
kondisi business as usual dan sebesar 41% jika mendapatkan dukungan internasional. 
Kepala Badan Kebijakan Fiskal merupakan pemegang National Designated Authority 
(NDA) Green Climate Fund (GCF) sebagai pelaksana mekanisme pembiayaan berdasarkan 
kerangka konvensi PBB di bidang perubahan iklim. Sepanjang tahun 2017 Badan 
Kebijakan Fiskal telah menyusun regulasi penguatan Badan Kebijakan Fiskal sebagai 
NDA Indonesia. KMK 756 tahun 2017 tentang Penugasan Kepala Badan Kebijakan 
Fiskal sebagai NDA, pembentukan sekretariat dan penyusunan blueprint terkait bentuk 
kelembagaan, SOP, dan RAB NDA Indonesia juga telah berhasil diselesaikan. 

Capaian penting lainnya adalah manifestasi Badan Kebijakan Fiskal sebagai institusi 
perumus kebijakan yang berdasar riset (Research based policy) melalui lebih dari 29 
kegiatan penelitian selama tahun 2017. Berbagai pendekatan kuantitatif dan kualitatif 
digunakan termasuk pendekatan CGE, input-output dan studi literatur. Penelitian 
Perhitungan Potensi PPN dan PPNBM dan kajian dampak fasilitas perpajakan yang 
diberikan kepada kawasan berikat (Bonded Zone) merupakan beberapa penelitian di 
bidang perpajakan. Analisis dampak liberalisasi, fasilitas investasi di daerah tertentu, 

x
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kajian kerja sama ekonomi dan keuangan bilateral, kajian tentang perbankan dan 
lembaga keuangan, analisis perkembangan pertumbuhan ekonomi, serta kajian tentang 
perbaikan penyaluran subsidi dan bantuan sosial merupakan beberapa topik penelitian 
selama periode tahun 2017.

***

Terakhir, sekali lagi saya ingin menyampaikan terima kasih kepada rekan-rekan di Badan 
Kebijakan Fiskal dan semua pihak terkait atas kerja sama dan sinergi yang terjalin selama 
ini. Semoga pencapaian Tahun 2017 menjadi titik tumpu bagi Badan Kebijakan Fiskal 
untuk bekerja lebih baik lagi dan meningkatkan sinergi dengan segenap pemangku 
kepentingan, baik dalam skala nasional maupun internasional. Tentu tujuannya agar 
hasil kinerja dan output yang dihasilkan bisa melampaui dari ekspektasi pimpinan dalam 
hal ini Menteri Keuangan atau bahkan Presiden. 
 
Harapan saya, Laporan Tahunan 2017 ini dapat menjadi salah satu referensi untuk 
mengetahui peran dan kontribusi Badan Kebijakan Fiskal. Kami membuka diri untuk 
berbagai diskusi lingkup kebijakan fiskal dan sektor keuangan, serta sangat terbuka 
untuk menerima masukan dan saran perbaikan untuk Indonesia yang lebih baik.

Wassalammu’alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh

Jakarta, Juni 2018

Suahasil Nazara

x xi
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Analyst Meeting 2017 
12 Januari 2017
Badan Kebijakan Fiskal menggelar analyst meeting di Aula Mezzanine, Gedung 
Djuanda I. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan update kepada para ekonom, 
akademisi, pelaku industri perbankan dan keuangan serta pegawai di lingkungan 
Kementerian Keuangan tentang perkembangan ekonomi terkini.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Suahasil Nazara, menyampaikan dalam paparannya 
bahwa perekonomian di Indonesia di tahun 2017 akan lebih baik dibandingkan 
tahun sebelumnya. Menurutnya, meskipun Indonesia masih menghadapi 
ketidakpastian global namun pertumbuhan Indonesia akan tetap stabil. Dari sisi 
internal, Indonesia masih akan menghadapi tantangan seperti tingkat produktivitas 
dan daya saing yang masih rendah, kemiskinan, dan ketimpangan antardaerah. 
Oleh karena itu, untuk mengatasi hal tersebut pengelolaan fiskal yang kredibel, 
efektif, efisien, dan berkesinambungan menjadi hal mutlak yang harus dilakukan.

Rapat Kerja Badan Kebijakan Fiskal dengan Tema “Bangun Sinergi, 
Tingkatkan Kualitas Kinerja: Respect, Trust and Care”
9 Februari 2017
Rapat kerja ini dilakukan untuk menyinergikan rencana kerja tahun 2017 antarunit 
eselon II di Badan Kebijakan Fiskal. Sinergi antar unit merupakan hal yang krusial 
bagi para pegawai Badan Kebijakan Fiskal dalam menyusun rekomendasi kebijakan 
yang kredibel. Oleh karena itu, rapat kerja tahun 2017 ini mengambil tema “Bangun 
Sinergi, Tingkatkan Kualitas Kinerja: Respect, Trust and Care”.

Selain sinergi antarunit, Kepala Badan Kebijakan Fiskal dalam rapat kerja ini juga 
mengharapkan adanya sinergi antara pejabat struktural dengan peneliti, misalnya 
dalam menyusun sebuah kajian. Sebuah penelitian harus dimulai dari assessment 
peneliti mengenai knowledge gap dari rencana kerja yang telah dibuat oleh 
pejabat struktural. Selanjutnya, peneliti dan pejabat struktural dapat bersama-sama 
melakukan kajian atau studi dengan pihak lain sesuai dengan knowledge gap yang 
telah disepakati. Dengan adanya mekanisme tersebut, ia berharap hubungan antar 
pejabat struktural dan fungsional yang sudah terjalin dapat terpelihara dengan 
baik.

Trade Policy Training Untuk Mendukung Proses Analisis Kebijakan
30 Maret 2017
Kegiatan training di Bandung  ini merupakan kerjasama Badan Kebijakan Fiskal 
dengan Australia Indonesia Partnership for Economic Governance (AIPEG). Training 
yang diikuti oleh pegawai dari Badan Kebijakan Fiskal, Direktorat Jenderal Bea dan 
Cukai, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian ESDM, Kementerian Pertanian, dan 
Kementerian Perindustrian ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pegawai 
dalam hal analisis kebijakan.

Melalui training ini, AIPEG berharap pegawai di level teknis dapat terlibat dalam 
proses analisis kebijakan sejak dalam tahap awal perumusan untuk mendukung 
kebijakan yang berbasis analisis dan evidence. Dengan memfasilitasi training 
tersebut, proses analisis kebijakan yang dilakukan oleh unit perumus kebijakan 
diharapkan dapat berjalan lebih mudah dengan kualitas kebijakan yang lebih baik.

P
eristiwa P

enting

xvxiv



xvi

 
 

M
ei

 
 

Ap
ril

xvi



MENJALIN SINERGI UNTUK MENDUKUNG PERUMUSAN KEBIJAKAN BERKUALITAS xvii

High Level Seminar : International Experience in Fiscal and Budgetary 
Reform in Indonesia
26 April 2017
Seminar ini merupakan kerjasama antara Badan Kebijakan Fiskal dengan Agence 
Francaise de Development (AFD) dan diselenggarakan di Hotel Borobudur, Jakarta. 
Pesertanya adalah expert reformasi fiskal dari Perancis, Australia, dan Vietnam, 
Kementerian Keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), 
Praktisi Pajak, dan Akademisi-akademisi terkait.

Tujuan dari seminar ini adalah untuk berdiskusi tentang pengalaman reformasi 
fiskal antara Indonesia, Perancis, Australia, dan Vietnam serta mendiskusikan 
perspektif dan efisiensi reformasi fiskal dalam konteks internasional. Seminar ini 
terbagi menjadi dua sesi diskusi. Pada sesi pertama, tema yang diangkat adalah 
Reformasi Fiskal Indonesia dan Perancis. Pada sesi kedua, tema yang diambil adalah 
implementasi, tantangan, dan pelajaran dari reformasi fiskal Perancis, Australia, dan 
Vietnam.

Indonesia-Australia High Level Policy Dialogue 2017
27 April 2017
HLPD ini merupakan kedelapan kalinya diselenggarakan hasil kerjasama antara 
Badan Kebijakan Fiskal, Pemerintah Australia, dan Australia National University 
(ANU). Tema yang diangkat pada HLPD tahun 2017 ini adalah Achieving Indonesia’s 
Economic Potentials and Addressing Inequality. 

Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menyampaikan bahwa acara ini merupakan 
bentuk hubungan yang baik antara Indonesia dan Australia. Dalam kesempatan 
itu, Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa Indonesia sedang mengalami 
bonus geografi yang merupakan tantangan sekaligus sebuah peluang. Selain itu, 
menurutnya saat ini Indonesia menghadapi kesenjangan pendapatan sekaligus 
kesenjangan antaregional.

HLPD tahun 2017 terbagi menjadi tiga sesi, sesi pertama membahas mengenai 
Ïndonesia’s Development Trends, Social Aspects, and its Implication on Inequality. Sesi 
selanjutnya membahas Digital Ecomony, Technological Change, and its Benefit to 
Economy Including in Reducing Inequality. Pada sesi terakhir, tema yang diangkat 
adalah Reducing Inequality through Fiscal Policy and Local Governance Improvement.

Executive Training : Macroeconomics for Practitioners 
10 Mei 2017
Pelatihan makroekonomi ini merupakan kerjasama Badan Kebijakan Fiskal 
dengan Australia Indonesia Partnership for Economic Government (AIPEG) dan 
diselenggarakan di Aula Mezzanine Gedung Djuanda I, Kementerian Keuangan. 
Menteri Keuangan, Sri Mulyani, menjadi lecturer dalam executive training ini. Para 
peserta pelatihan ini adalah para pejabat perwakilan dari Kementerian Koordinator 
Bidang Perekonomian, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Badan 
Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Keuangan, 
dan Para Praktisi Ekonomi.

Hal yang melatarbelakangi diadakannya executive training ini adalah adanya 
kebutuhan pemahaman perspektif ekonomi makro dalam pelaksanaan APBN baik 
untuk mempertanggungjawabkan APBN tahun sebelumnya, menjalankan APBN 
tahun berjalan, maupun menyiapkan RAPBN tahun berikutnya. Sehingga dengan 
adanya training ini dapat terbentuk kapasitas serta koordinasi untuk menciptakan 
pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus lebih baik.
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Penyampaian Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan 
Fiskal
19 Mei 2017
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyampaikan pidato pengantar 
dan keterangan pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok 
Kebijakan Fiskal (KEM PPKF). Badan Kebijakan Fiskal menyusun KEM PPKF dalam 
rangka menentukan skenario awal sekaligus arah kebijakan yang akan dijalankan 
oleh Pemerintah pada tahun anggaran berikutnya dan juga sebagai tahap awal 
pembicaraan pendahuluan penyusunan RAPBN 2018.  

Tema kebijakan fiskal yang diambil dalam KEM PPKF ini adalah memantapkan 
pengelolaan fiskal untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. 
Pemerintah menetapkan sasaran pertumbuhan ekonomi tahun 2018 pada 
kisaran 5,4%-6,1% dan diarahkan untuk mendorong pemerataan pembangunan 
di kawasan timur, perbatasan, dan daerah-daerah tertinggal. Sejalan dengan hal 
tersebut, pemerintah berharap penerimaan perpajakan akan semakin optimal, 
belanja untuk mendorong pertumbuhan sekaligus mewujudkan kesejahteraan 
akan semakin tepat sasaran, efisien, dan efektif. Pada sisi pembiayaan, pemerintah 
akan terus menjaga rasio utang terhadap PDB dalam batas yang terkendali.

Sidang Tahunan Ke-2 Asian Infrastructur Investment Bank
16 Juni 2017
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menghadiri Sidang Tahunan Asian 
Infrastructure Investment Bank (AIIB) kedua yang berlangsung di Jeju, Korea Selatan. 
Sidang tersebut mengangkat tema “Sustainable Infrastructure” dan dihadiri oleh  
para  menteri dan perwakilan dari 80 negara anggota, organisasi internasional, 
lembaga kemasyarakatan, akademisi, dan sektor swasta. Menteri Keuangan hadir 
untuk menjalankan kapasitasnya sebagai gubernur Indonesia.

Dalam Governor Business Session, Indonesia menyampaikan Governor Statement 
yang berisikan penghargaan kepada Bank atas pencapaian di tahun 2016 termasuk 
dihasilkannya kebijakan dan strategi prioritas atas energi, lingkungan, sosial, tata 
kelola dan sumber daya.  Selain itu, Indonesia menyampaikan beberapa arahan 
kepada Bank diantaranya supaya Bank dapat memenuhi kebutuhan finansial di 
kawasan dalam pembiayaan infrastruktur, dan meningkatkan kerja sama dengan 
lembaga multilateral dalam proyek infrastruktur, khususnya proyek berskala besar.

International tax Conference
12-13 Juli 2017
Badan Kebijakan Fiskal bekerjasama dengan IMF menyelenggarakan International 
Tax Conference di Hotel Mulia Senayan, Jakarta. Acara ini juga menjadi bagian dari 
Voyage to Indonesia Program menjelang penyelenggaraan IMF-World Bank Annual 
Meeting yang akan digelar di Bali pada Oktober 2018. International Tax Conference 
ini dihadiri oleh para pelaku industri perbankan, swasta, para pembuat kebijakan, 
stakeholder IMF, dan akademisi.

Latar belakang kegiatan ini adalah perlunya kerjasama antarnegara untuk 
menghadapi masalah penghindaran perpajakan oleh perusahaan multinasional. 
Salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan menjalankan rencana aksi Base 
Erosion Profit Shifting (BEPS) dan Automatic Exchange of Information (AEoI).  Dalam 
conference ini diselenggarakan diskusi panel yang mengangkat terkait dengan isu 
perpajakan internasional di ASEAN, mobilisasi sumber daya domestik melalui BEPS 
action plans, AEoI, serta insentif perpajakan.
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The 55th Meeting of The ASEAN Working Committee on Financial Services 
Liberalization
13-14 Agustus 2017
Pertemuan ini diselenggarakan oleh Badan Kebijakan Fiskal bertempat di Medan, 
Sumatera Utara. Pertemuan WC-FSL ini merupakan pertemuan kerjasama jasa 
keuangan yang membahas liberalisasi jasa keuangan di kawasan ASEAN yang 
dihadiri oleh perwakilan 10 negara ASEAN dan Sekretariat ASEAN. 

Pertemuan WC-FSL ini menghasilkan beberapa kesepakatan antara lain: (i) 
pembentukan cool map untuk memonitor proses liberalisasi jasa keuangan di 
ASEAN; (ii) adanya program capacity building dari negara ASEAN yang sudah 
menerapkan negative list kepada negara ASEAN lainnya untuk meningkatkan 
pemahaman; (iii) WC-FSL tidak dapat membuat ketentuan mengenai market access 
sendiri sehingga jasa keuangan harus menggunakan negative list dan tidak dapat 
menerapkan pendekatan lain, termasuk hybrid; dan (iv) menyepakati definisi Self 
Regulatory Organisation (SRO) yang di dalamnya terdapat unsur pengakuan dan 
pendelegasian yang merupakan poin utama yang dipertahankan oleh Indonesia, 
serta menyertakan pasal Negotiation of Specific Commitment.

The 2nd Annual Islamic Finance Conference (AIFC)
23 Agustus 2017
Konferensi ini merupakan kerjasama antara Badan Kebijakan Fiskal, Islamic Research 
and Training Institute – Islamic Development Bank Group (IRTI-IDBG), Komite Nasional 
Keuangan Syariah (KNKS), Ikatan Ahli Ekonomi Islam (IAEI), serta didukung oleh 
World Bank dan Universitas Gadjah Mada. Tema dari konferensi ini adalah The Role 
Of Islamic Finance In Eradicating Poverty And Income Inequality. Narasumber dalam 
acara ini adalah praktisi dari berbagai negara yang menggeluti keuangan syariah. 

Dengan adanya konferensi ini, diharapkan peran dari keuangan syariah dapat lebih 
kuat dalam menanggulangi kemiskinan dan memangkas kesenjangan pendapatan 
guna mendukung implementasi Sustainable Development Goals (SDG’s). Konferensi 
ini digelar dalam 2 sesi panel yang masing-masing bertema “SDGs and Strategies 
in Combating Poverty and Income Inequality: Country Experience” dan “The Role of 
Islamic Finance Industry in Promoting Shared Prosperity”.

Jaring Aspirasi Penyempurnaan UU PPN
13 September 2017
Kegiatan ini merupakan kali kedua diselenggarakan oleh Badan Kebijakan Fiskal 
pada tahun 2017. Tujuan kegiatan ini adalah untuk menggali persepsi dan 
masukan dari pemangku kepentingan terkait dengan implementasi UU PPN, 
khususnya di daerah. Setiap masukan yang diperoleh akan dijadikan dasar dalam 
penyempurnaan UU PPN ke depan yang akan dituangkan ke dalam naskah 
akademik dan Rancangan UU PPN.

Jaring aspirasi ini diselenggarakan di Lombok setelah sebelumnya diselenggarakan 
di Bukittinggi. Pihak yang terlibat dalam diskusi ini adalah dari Direktorat Peraturan 
Perpajakan I, DJP; Kantor Wilayah DJP Nusa Tenggara, Kantor Pelayanan Pajak di 
wilayah Nusa Tenggara, KADIN, Universitas Mataram, serta pelaku usaha yang 
tergabung dalam APINDO.
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Fiscal Day 2017
5-6 Oktober 2017
Acara ini  diselenggarakan dalam rangka menyambut Hari Oeang ke-71 sekaligus 
sosialisasi Badan Kebijakan Fiskal kepada masyarakat umum dan netizen agar 
mereka dapat memperoleh informasi mengenai tugas dan fungsi Badan Kebijakan 
Fiskal serta produk-produk yang dihasilkan Badan Kebijakan Fiskal. Tema yang 
diangkat adalah Good Policy for Better Future. Fiscal Day ini terdiri dari rangkaian 
acara seperti BKF bersama Menteri Keuangan, Bincang BKF dengan Blogger, dan 
Bincang BKF dengan tema “Peran Milenial dalam Menyusun Kebijakan Fiskal”. 
Dalam acara ini juga digelar berbagai macam booth pameran yang berisi informasi 
tentang Badan Kebijakan Fiskal.

Dalam acara ini Menteri Keuangan memberikan arahan langsung kepada Badan 
Kebijakan Fiskal. Sri Mulyani berharap pegawai Badan Kebijakan Fiskal dapat 
berpikir secara radikal dan inovatif untuk melahirkan kebijakan yang baik. Badan 
Kebijakan Fiskal harus menjadi unit yang cair dan terbuka terhadap segala masukan 
untuk perbaikan kebijakan. Badan Kebijakan Fiskal harus menjadi intelejen 
Menteri Keuangan, yaitu cepat dalam merespons isu-isu di media sosial dengan 
menyediakan analisis singkat yang evidence based.

Joint Working Group dan Financial Policy Dialogue Framework Indonesia-
Jepang
5-6 Oktober 2017
Kementerian Keuangan Indonesia bersama dengan Kementerian Keuangan 
Jepang dan JBIC, menyelenggarakan acara Joint Working Group (JWG) dan 
Financial Policy Dialogue Framework (FPDF) di Tokyo. Kedua forum ini merupakan 
pertemuan reguler untuk membicarakan isu-isu seputar ekonomi secara umum 
maupun beberapa isu strategis yang tengah berkembang di kedua negara.
Untuk JWG kali ini, diangkat isu mengenai ketimpangan ekonomi, pengembangan 
bisnis di Indonesia, pembiayaan infrastruktur, asuransi bencana, dan revitalisasi 
sektor manufaktur. Sementara itu, FPDF membahas perkembangan proyek 
infrastruktur energi, operasionalisasi mandat baru JBIC untuk infrastruktur sosial, 
serta potensi kerja sama ke depan.

Forum Diskusi Lifting Minyak
18 Oktober 2017
Forum ini merupakan kerjasama Badan Kebijakan Fiskal denga The World Bank 
dengan mengusung tema “Masa Depan Perekonomian Nasional di Tengah Lifting 
Minyak dan Gas yang Terus Menurun”. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk 
membahas dampak penurunan produksi minyak bumi dan gas bumi Indonesia 
terhadap penerimaan negara, kinerja neraca pembayaran, dan perekonomian 
nasional. 

Dalam diskusi ini terungkap bahwa share migas dalam APBN akan terus menurun 
akibat kegiatan investasi hulu migas yang terus menurun. Oleh karena itu perlu 
kebijakan strategis untuk peningkatan investasi dan pengembangan produksi. 
Kemenkeu sebagai pengelola keuangan negara dapat mendukung pengembangan 
industri hulu migas melalui pemberian insentif perpajakan dan perbaikan skema 
kontrak bagi hasil dari skema cost recovery menjadi skema gross split.
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Workshop Forum Ekonomi Kementerian Keuangan
7 November 2017
Badan Kebijakan Fiskal menggelar Workshop Forum Ekonom Kementerian 
Keuangan yang dihadiri oleh para ekonom daerah dari berbagai provinsi di 
Indonesia. Workshop ini berlokasi di Jakarta dan membahas beberapa isu strategis 
dalam perekonomian Indonesia.

Isu yang dibahas dan didiskusikan dalam workshop ini adalah efektivitas belanja 
infrastruktur di daerah. Dalam acara ini terungkap bahwa sebagian provinsi di 
Indonesia sudah menyerap lebih dari 80% alokasi belanja modal. Selain efektivitas 
belanja, isu lain yang dibahas adalah terkait SILPA dan dampaknya terhadap 
perekonomian daerah. Terdapat tiga penyebab SILPA yaitu pendapatan yang 
melampaui target, efisiensi, dan rendahnya penyerapan. Penyebab SILPA yang 
terakhir inilah yang bisa menggangu perekonomian daerah. Isu ketiga yang dibahas 
adalah tentang efektivitas pelaksanaan dana hibah dan bantuan sosial (bansos) di 
Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam acara ini terungkap bahwa persiapan program 
bansos berbeda-beda antar kabupaten/kota tergantung karakteristik, kultur, 
dan kondisi sosial. Selain itu implementasi pelaksanaan bansos membutuhkan 
persiapan matang baik dalam uji publik maupun ketepatan data. 

APEC Seminar On Disaster Risk Financing in The Asia pacific Region
4-5 Desember 2017
Seminar ini diselenggarakan hasil kerjasama antara Badan Kebijakan Fiskal, the 
World Bank, dan PT Reasuransi Maipark dna merupakan bagian dari rangkaian 
kegiatan Voyage To Indonesia. Fokus seminar ini adalah mekanisme pembiayaan 
untuk risiko bencana di Indonesia dan anggota APEC lainnya sehingga diharapkan 
dapat menjadi dasar perumusan kebijakan untuk mengatasi tantangan dalam 
pengelolaan bencana di Indonesia.

Diskusi sesi pertama membahas mengenai pendekatan yang saat ini diterapkan 
oleh Indonesia dalam penanganan bencana. Sedangkan sesi kedua berfokus pada 
peran sektor swasta dalam memperkuat ketahanan keuangan Indonesia terkait 
penanggulangan bencana. Sesi selanjutnya membahas elemen yang dibutuhkan 
dalam skema pembiayaan yang efektif. Di forum ini juga dibahas penerapan skema 
pembiayaan risiko bencana dari organisasi internasional dan anggota APEC lainnya.

Annual International Forum on Economic Development and Public Policy 
yang ke-7 
7-8 Desember 2017
Forum ini menghadirkan pembicara – pembicara dan moderator yang kompeten 
dibidangnya seperti Professor Kaushik Basu, Professor of Economics and The C. Mark 
Professor of International Studies, Cornell University; Professor Ricardo Hausman, 
Director of Harvard’s Center for Innternational Development;  dan Mari Elka Pangestu, 
Board of Directors, Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Jakarta. Peserta 
yang hadir sebanyak lebih dari 300 orang dari dalam dan luar negeri.

Forum ini juga menghadirkan inovator Indonesia untuk berbagi pengalaman 
seperti Dimas Utomo dari Gojek, Tri Mumpuni dari IBEKA, Nurul Taufiqu Rochman 
dari Nano Scientist, dan Ahmad Zacky dari Bukalapak. Adapun tujuan dari acara 
ini ialah untuk mendapatkan gambaran yang komprehensif mengenai dampak 
dari perubahan teknologi terhadap indonesia dan menggali upaya kebijakan yang 
diperlukan untuk menghadapi fenomena tersebut.
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“Menjadi Unit terpercaya dalam 
Perumusan Kebijakan Fiskal dan Sektor 

Keuangan yang Antisipatif dan Responsif 
untuk Mewujudkan Masyarakat Indonesia 

Sejahtera”

Unit  Terpercaya  dalam  Perumusan  Kebijakan  Fiskal  dan  Sektor  
Keuangan
artinya Badan Kebijakan Fiskal diharapkan dapat menghasilkan rumusan 
rekomendasi kebijakan yang  handal  dan applicable sehingga diakui dan 
dipercaya oleh pimpinan Kementerian Keuangan pada khususnya dan 
masyarakat pelaku ekonomi pada umumnya.

Antisipatif
artinya handal dalam merencanakan berbagai kegiatan analisis dan kajian 
yang telah mempertimbangkan kondisi perekonomian jauh ke depan 
dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan fiskal sehingga rumusan 
rekomendasi kebijakan yang dihasilkan applicable dan dapat menjadi solusi 
permasalahan yang ada.

Responsif
artinya adanya tantangan ketidakpastian perekonomian global dan kondisi 
dalam negeri yang belum kondusif, Badan Kebijakan Fiskal harus selalu siap 
menghadapi gejolak perekonomian yang terjadi dengan cara melakukan 
analisis dan menyampaikan rekomendasi yang cepat dan handal untuk 
mengatasi permasalahan yang muncul.

MISI

• Merumuskan analisis ekonomi makro serta harmonisasi 
kebijakan fiskal dan moneter dalam rangka mendukung 
stabilitas ekonomi dan pemerataan pembangunan.

• Mengembangkan kebijakan penerimaan negara yang 
kredibel dalam rangka penciptaan iklim ekonomi yang 
kondusif dan optimalisasi penerimaan negara.

• Mengembangkan kebijakan anggaran negara yang sehat 
dan berkelanjutan dengan memperhatikan risiko fiskal yang 
terukur.
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• Mengembangkan kebijakan pembiayaan yang 
mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi 
dan fiskal yang berkelanjutan.

• Mengembangkan kebijakan kerja sama 
keuangan internasional yang bermanfaat bagi 
perekonomian nasional.

• Mengembangkan kebijakan sektor keuangan 
yang mendukung pendalaman pasar, keuangan 
inklusif, serta stabilitas sistem keuangan.

• Mewujudkan SDM yang memiliki integritas dan 
kompetensi tinggi dengan didukung teknologi 
informasi dan komunikasi yang andal, serta 
kinerja perencanaan dan penganggaran yang 
suportif.

Tugas dan Fungsi

Tugas Badan Kebijakan Fiskal
Badan Kebijakan Fiskal mempunyai tugas menyelenggarakan 
perumusan, penetapan, dan pemberian rekomendasi 
kebijakan fiskal dan sektor keuangan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.

Fungsi Badan Kebijakan Fiskal
• Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Kebijakan 

Fiskal menyelenggarakan fungsi:
• Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program 

analisis dan perumusan rekomendasi;
• Kebijakan fiskal dan sektor keuangan serta kerja sama 

ekonomi dan keuangan internasional;
• Pelaksanaan analisis dan perumusan rekomendasi 

kebijakan fiskal dan sektor keuangan;
• Pelaksanaan kerja sama ekonomi dan keuangan 

internasional;
• Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kebijakan fiskal 

dan sektor keuangan serta kerja sama ekonomi dan 
keuangan internasional;

• Pelaksanaan administrasi Badan Kebijakan Fiskal;
• Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri 

Keuangan.
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Nilai-Nilai Kementerian Keuangan

Kementerian Keuangan telah menetapkan nilai-nilai yang 
harus dijadikan pedoman perilaku oleh semua pegawai dalam 
menjalankan tugas-tugasnya. Badan Kebijakan Fiskal senantiasa 
memegang teguh nilai-nilai ini untuk meningkatkan kualitas 
kebijakan dan layanan kepada semua stakeholders. 

Integritas
Berpikir, berkata, berperilaku, dan bertindak dengan baik dan 
benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.
Profesionalisme
Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan 
penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.
Sinergi
Membangun dan memastikan hubungan kerjasama internal yang 
produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku 
kepentingan, untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan 
berkualitas.
Pelayanan
Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku 
kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, 
cepat, akurat, dan aman.
Kesempurnaan
Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk 
menjadi dan memberikan yang terbaik.
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Elemen Identitas 

Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan menciptakan 
elemen identitas sebagai penyemangat, motivator dan pemersatu 
bagi seluruh pegawai di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal. 
Elemen identitas merupakan suatu jati diri khas yang dimiliki oleh 
Badan Kebijakan Fiskal yang mencerminkan semangat yang sama 
untuk mencapai visi, misi dan tujuan organisasi.

Dalam mengemban visi untuk menjadi unit terpercaya dalam 
perumusan kebijakan fiskal dan sektor keuangan yang antisipatif 
dan responsif, Badan Kebijakan Fiskal berupaya untuk menjadi  
institusi yang utama dan terdepan dalam Kementerian Keuangan 
Republik Indonesia. Oleh karena itu, elemen identitas yang dibuat 
mengacu pada semangat yang sama.

Elemen identitas Badan Kebijakan Fiskal berbentuk mata panah 
yang menghadap ke kanan. Mata panah merupakan bagian 
utama dan terdepan dari sebuah panah. Pada elemen ini, bentuk 
mata panah adalah fleksibel tetapi kuat, yang mengidentifikasi 
keberadaan Badan Kebijakan Fiskal.
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PROFIL
PEJABAT

Kepala Badan
Prof. Suahasil Nazara, S.E., M.Sc., PhD.
Lahir di Jakarta pada tanggal 23 November 1970. Meraih gelar Sarjana Ekonomi (SE) dari Universitas 
Indonesia pada tahun 1994, kemudian mendapatkan gelar Master of Science (MSc) dari Cornell University 
USA pada tahun 1997. Pada tahun 2003, meraih gelar Doctor of Philosophy (PhD) dari University of Illinois 
at Urbana-Champaign USA.

Menjadi dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB-UI) sejak 1999, dan pada 
tahun 2009 mendapatkan gelar Guru Besar (Profesor) di bidang Ilmu Ekonomi. Pernah menjadi anggota 
Tim Asistensi Menteri Keuangan bidang Desentralisasi Fiskal (2009-2011), Wakil Ketua Komite Pengawas 
Pelaksanaan Otonomi Daerah (2009-2015), Koordinator Pokja Kebijakan di Sekretariat Tim Nasional 
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (2010-2015), dan Anggota Dewan Komite Ekonomi Nasional 
(2013-2014).

Sejak tanggal 6 Februari 2015 menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal, 
dan pada tanggal 31 Oktober 2016 dilantik oleh Menteri Keuangan sebagai pejabat definitif Kepala Badan 
Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan.
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Sekretaris Badan
Basuki Purwadi, S.H., M.H.

Lahir di Sragen pada tanggal 24 April 1967. 
Meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) dari 
Universitas Gadjah Mada pada tahun 1990, 
kemudian gelar Magister Hukum Ilmu Hukum 
(M.H.) dari Universitas Indonesia pada tahun 
2006.

Sebelum di Badan Kebijakan Fiskal, sempat 
berkarir di Direktorat Jenderal Lembaga 
Keuangan (1993-2006), Badan Pengawas Pasar 
Modal dan Lembaga Keuangan (2006-2013), 
dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang 
(2013-2015). 

Selama di Badan Kebijakan Fiskal, pernah 
menjabat sebagai Kepala Pusat Kebijakan Sektor 
Keuangan (2015-2017) dan  pada tanggal 21 
Agustus 2017 dilantik sebagai Sekretaris Badan 
Kebijakan Fiskal.

Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan 
Negara (PKPN)
Rofyanto Kurniawan, S.T., M.B.A., Ph.D.

Lahir di Tegal pada tanggal 9 Januari 1970. 
Meraih gelar Sarjana Teknik (S.T.) dari Institut 
Teknologi Bandung pada tahun 1995, kemudian 
gelar Master of Business Administration (MBA) 
dari Nanzan University, Jepang pada tahun 2003, 
dan dilanjutkan gelar Doctor of Philosophy 
(Ph.D.) dari Universiti Sains Malaysia, Malaysia 
pada tahun 2012.

Sebelum berkarir di Kementerian Keuangan, 
pernah bekerja di Unocal (jo. PT Inti Karya 
Persada Teknik) pada tahun 1995-1997. Sebelum 
di Badan Kebijakan Fiskal, sempat berkarir di 
Direktorat Jenderal Anggaran (1997-2005) dan 
Direktorat Jenderal Perbendaharaan (2005-
2007). 

Selama di Badan Kebijakan Fiskal, pernah 
menjabat sebagai Kepala Pusat Kebijakan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
(2012-2017) dan pada tanggal 21 Agustus 
2017 dilantik sebagai Kepala Pusat Kebijakan 
Pendapatan Negara, Badan Kebijakan Fiskal.
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Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro 
(PKEM)
Adriyanto, PhD.

Lahir di Palembang pada tanggal 1 Juni 
1968. Meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) 
dari Universitas Sriwijaya pada tahun 1992, 
kemudian gelar Magister Manajemen (M.M.) 
dari Universitas Sriwijaya pada tahun 2002, 
gelar Master of Arts (M.A.) dari Institute of 
Social Study (ISS) of Erasmus University, Belanda 
pada tahun 2005, dan dilanjutkan gelar Doctor 
of Philosophy (Ph.D.) dari Australia National 
University, Australia pada tahun 2016.

Sebelum di Badan Kebijakan Fiskal, sempat 
berkarir di PT. Indonesia Toray Synthetics (1992-
1994), Direktorat Jenderal Pajak (1995-2010), 
dan diperbantukan sebagai advisor pada World 
Bank (2007-2009).

Pada tanggal 21 Agustus 2017, dilantik sebagai 
Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan 
Kebijakan Fiskal.

Plt. Kepala Pusat Kebijakan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (PKAPBN)
Hidayat Amir, PhD.

Lahir di Purworejo pada tanggal 4 Agustus 1974. 
Menempuh pendidikan Diploma III Akuntansi 
dari Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada 
tahun 1996, kemudian gelar Sarjana Ekonomi 
(S.E.) dari Universitas Indonesia pada tahun 
2000, gelar Magister Sains Ekonomi (M.S.E.) dari 
Universitas Indonesia (2004), dan dilanjutkan 
gelar Doctor of Philosophy (Ph.D.) bidang 
Ekonomi dari University of Queensland, Australia 
pada tahun 2012.

Perjalanan karir di Kementerian Keuangan 
dimulai sebagai pegawai di Badan Pendidikan 
dan Pelatihan Keuangan (1995-2004). Beliau 
adalah Pejabat Fungsional Peneliti (Peneliti 
Madya) pada Badan Kebijakan Fiskal . 

Sejak tanggal 21 Agustus 2017 ditunjuk sebagai 
Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Pusat Kebijakan 
Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara, 
Badan Kebijakan Fiskal.
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Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan 
(PKSK)
Ayu Sukorini, S.E., M.A

Lahir di Semarang pada tanggal 22 Juni 
1967. Meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) dari 
Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga pada 
tahun 1990, dan kemudian gelar Master of Arts 
(M.A.) dari University of Colorado at Denver, 
Amerika Serikat pada Tahun 1998.

Sebelum di Badan Kebijakan Fiska pernah 
bertugas di Sekretariat Jenderal (Setjen), 
Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB), dan 
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan 
dan Risiko (DJPPR) sebagai Direktur Strategi 
dan Portofolio Utang (2008-2012) dan Direktur 
Pinjaman dan Hibah (2012-2017).

Pada tanggal 21 Agustus 2017 dilantik sebagai 
Kepala Pusat Kebijakan Sektor Keuangan, Badan 
Kebijakan Fiskal. 

Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan 
Perubahan Iklim dan Multilateral (PKPPIM)
Parjiono, S.E., MPP., Ph.D.

Lahir di Bantul pada tanggal 23 Februari 
1971. Meraih gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) dari 
Universitas Gadjah Mada pada tahun 1995; 
kemudian gelar Master of Public Policy and 
Management (MPP) dari Korea Development 
Institute, Korea Selatan pada tahun 2000; dan 
dilanjutkan dengan gelar Doctor of Philosophy 
(Ph.D.) dari James Cook University, Australia 
pada Tahun 2010.

Sebelum di Badan Kebijakan Fiskal pernah 
bertugas di Sekretariat Jenderal (Setjen). Selama 
di Badan Kebijakan Fiskal, pernah menjabat 
sebagai Kepala Pusat Kebijakan Regional dan 
Bilateral (2013-2015) dan Kepala Pusat Kebijakan 
Ekonomi Makro  (2015-2017).

Pada tanggal 21 Agustus 2017 dilantik sebagai 
Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan 
Iklim dan Multilateral, Badan Kebijakan Fiskal.
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Kepala Pusat Kebijakan Regional dan 
Bilateral (PKRB)
Irfa Ampri, Ak., C.A., MA, Ph.D.

Lahir di Binjai pada tanggal 12 Desember 1965. 
Meraih gelar Diploma III pada tahun 1987 dan 
Diploma IV pada tahun 1993 dari Sekolah Tinggi 
Akuntansi Negara, kemudian gelar Master of 
Arts (M.A.) in Accounting and Finance dari 
University of Lancaster, Inggris pada tahun 1998, 
dan dilanjutkan gelar Doctor of Philosophy 
(Ph.D) in Business Administration dari Yokohama 
National University, Jepang pada tahun 2003.

Sebelum di Badan Kebijakan Fiskal pernah 
bertugas di Inspektorat Jenderal (Itjen). Selama 
di Badan Kebijakan Fiskal, pernah menjabat 
sebagai Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan 
Perubahan Iklim dan Multilateral (2013-2014) 
dan Sekretaris Badan (2014-2015).

Pada tanggal 3 September 2015 dilantik sebagai 
Kepala Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral, 
Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan.
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Struktur Organisasi

PUSAT KEBIJAKAN 
PENDAPATAN NEGARA

PUSAT KEBIJAKAN APBN PUSAT KEBIJAKAN 
EKONOMI MAKRO

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

BIDANG ANALISIS FISKAL

BIDANG ANALISIS NERACA 
PENDAPATAN NASIONAL

BIDANG
ANALISIS MONETER DAN 
NERACA PEMBAYARAN

BIDANG ANALISIS EKONOMI 
INTERNASIONAL DAN 

HUBUNGAN INVESTOR

BIDANG PENGEMBANGAN 
MODEL DAN PENGOLAHAN 

DATA MAKRO 

BADAN 
KEBIJAKAN 

FISKAL

BIDANG KEBIJAKAN 
KEPABEANAN DAN CUKAI

BIDANG KEBIJAKAN 
PENERIMAAN PERPAJAKAN

BIDANG 
KEBIJAKAN KEPABEANAN 

INTERNASIONAL

BIDANG KEBIJAKAN 
PNBP DAN HIBAH

BIDANG KEBIJAKAN 
PAJAK DAN PNBP I

BIDANG KEBIJAKAN 
BELANJA PUSAT DAN 

PEMBIAYAAN

BIDANG KEBIJAKAN 
PAJAK DAN PNBP II

BIDANG KEBIJAKAN 
SUBSIDI

BIDANG KEBIJAKAN 
PAJAK INTERNASIONAL

BIDANG KEBIJAKAN 
KEUANGAN DAERAH

BAGIAN TATA USAHA KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
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BAGIAN ORGANISASI 
DAN KEPATUHAN 
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BAGIAN SUMBER 
DAYA MANUSIA

BAGIAN
PERENCANAAN DAN 

KEUANGAN

BAGIAN INFORMASI 
DAN KOMUNIKASI 

PUBLIK
BAGIAN UMUM

PUSAT KEBIJAKAN 
SEKTOR KEUANGAN

PUSAT KEBIJAKAN 
PEMBIAYAAN PERUBAHAN 
IKLIM DAN MULTILATERAL

PUSAT KEBIJAKAN 
REGIONAL DAN BILATERAL

SEKRETARIAT BADAN

BIDANG KEBIJAKAN 
PENGEMBANGAN INDUSTRI 

KEUANGAN
BIDANG KEBIJAKAN FISKAL 

PERUBAHAN IKLIM 
BIDANG KERJA SAMA 

EKONOMI DAN KEUANGAN 
ASEAN

BIDANG KEBIJAKAN 
PENGEMBANGAN INDUSTRI 

KEUANGAN SYARIAH

BIDANG KERJA SAMA 
INTERNASIONAL DAN 

PENDANAAN PERUBAHAN 
IKLIM

BIDANG KERJA SAMA 
EKONOMI DAN KEUANGAN 

INTERREGIONAL

BIDANG
KEBIJAKAN KEUANGAN 

INKLUSIF
BIDANG FORUM G20 

BIDANG KERJA SAMA 
EKONOMI DAN KEUANGAN 

BILATERAL

BIDANG PEMANTAUAN 
SISTEM KEUANGAN

BIDANG FORUM 
MULTILATERAL

BIDANG KERJA SAMA 
PERDAGANGAN 

BIDANG DUKUNGAN 
KESEKRETARIATAN 
STABILITAS SISTEM 

KEUANGAN

BIDANG OECD
BIDANG EVALUASI DAN 

HUBUNGAN PERWAKILAN 
LUAR NEGERI 

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
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Sejarah

Badan Kebijakan Fiskal merupakan unit setingkat eselon I di bawah Kementerian Keuangan 
Republik Indonesia yang memiliki peran strategis sebagai perumus kebijakan fiskal dan sektor 
keuangan, dengan lingkup tugas meliputi ekonomi makro, pendapatan negara, belanja negara, 
pembiayaan, sektor keuangan, dan kerja sama internasional.

Cikal bakal berdirinya Badan Kebijakan Fiskal tidak bisa lepas dari penyusunan Nota Keuangan 
dan RAPBN di awal orde baru, yaitu Repelita I tahun anggaran 1969/1970 oleh Staf Pribadi Menteri 
Keuangan, yang selanjutnya sejak tahun 1975 dilakukan oleh Biro Perencanaan dan Penelitian, 
Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan. Untuk mendukung perkembangan pembangunan 
yang semakin pesat, pada tahun 1985 dibentuk suatu unit organisasi setingkat eselon II yang 
khusus menangani penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN, yaitu Pusat Penyusunan dan Analisa 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PPA-APBN), yang bertanggungjawab langsung 
kepada Menteri Keuangan.

Sesuai dengan perkembangan zaman, maka dirasakan Penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN 
sangat erat kaitannya tidak saja dengan perkembangan keuangan negara, tetapi juga dengan 
perkreditan dan neraca pembayaran. Karena itu pada tahun 1987 dibentuklah unit setingkat 
eselon I, yaitu Badan Analisa Keuangan Negara, Perkreditan dan Neraca Pembayaran (BAKNP&NP). 
Unit ini melaksanakan tugas dan fungsi yang merupakan penggabungan tugas dan fungsi PPA-
APBN dengan sebagian tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Moneter Luar Negeri dan Direktorat 
Pembinaan Kekayaan Negara, Direktorat Jenderal Moneter Dalam Negeri.

Tahun 1993, BAKNP&NP lebih dikembangkan dengan menambahkan fungsi penelitian dan 
pengembangan, dan namanya berubah menjadi Badan Analisa Keuangan dan Moneter 
(BAKM), yang terdiri dari lima unit eselon II, yaitu Biro Analisa Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara, Biro Analisa Moneter, Biro Analisa Keuangan Daerah, dan Biro Pengkajian Ekonomi dan 
Keuangan, serta Sekretariat Badan.

Seiring dengan berjalannya waktu, BAKM mengalami penajaman dan pergeseran fungsi. 
Pada tahun 2001 berubah nama menjadi Badan Analisa Fiskal (BAF). Penataan organisasi ini 
memisahkan Biro Analisa Keuangan Daerah dan mengembangkan Pusat Analisa APBN, menjadi 
dua Pusat, yaitu Pusat Analisa Pendapatan Negara dan Pembiayaan Anggaran dan Pusat Analisa 
Belanja Negara.

Untuk menyesuaikan dengan kondisi yang cepat berubah, serta dalam rangka meningkatkan 
kinerja dan efisiensi, maka pada tahun 2004 dilakukan penataan organisasi di lingkungan 
Departemen Keuangan. Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan, dan Kerjasama Internasional 
(BAPEKKI) dibentuk dengan menggabungkan beberapa unit eselon II yang berasal dari Badan 
Analisa Fiskal (BAF) dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dan Pendapatan Daerah 
(Dirjen PKPD) serta Biro Kerjasama Luar Negeri dari Sekretariat Jenderal Departemen Keuangan. 
BAPEKKI terdiri dari enam unit eselon 2, yaitu Pusat Pengkajian Ekonomi dan Keuangan (Puspeku), 
Pusat Pengkajian Perkajian Perpajakan, Kepabeanan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak 
(Puspakep), Pusat Pengkajian Ekonomi dan Keuangan Daerah (Puspekda), Pusat Evaluasi Pajak 
dan Retribusi Daerah (Puseparda), Pusat Kerjasama Internasional (Puskerin), serta Sekretariat 
Badan.

Pada tahun 2006 kembali dilakukan penyempurnaan. BAPEKKI berubah menjadi Badan 
Kebijakan Fiskal dengan tugas utama menjadi unit perumus rekomendasi kebijakan dengan 
berbasis analisis dan kajian atau lebih dikenal dengan research based policy. Badan Kebijakan 
Fiskal memiliki enam unit eselon 2, yaitu Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Pusat Kebijakan 
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Belanja Negara, Pusat Kebijakan Ekonomi dan Keuangan, Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal, Pusat 
Kerjasama Internasional serta Sekretariat Badan. Tahun 2008, Badan Kebijakan Fiskal melakukan 
sedikit penyesuaian tugas dan fungsi sehingga struktur organisasi di lingkungan Badan Kebijakan 
Fiskal menjadi Pusat Kebijakan Pendapatan Negara, Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara, Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Pusat Pengelolaan Risiko Fiskal, Pusat Kebijakan 
Kerja Sama Internasional, dan Sekretariat Badan Kebijakan Fiskal.
Selanjutnya di tahun 2009 dilakukan kembali penyesuaian tugas dan fungsi Badan Kebijakan 
Fiskal. Perubahan utama adalah memecah Pusat Kerja Sama Internasional menjadi dua unit 
eselon II dengan pertimbangan beban kerja yang semakin tinggi dan penambahan fungsi 
terkait kebijakan pembiayaan perubahan iklim. Pusat Kerja Sama Internasional dipecah menjadi 
Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral dan Pusat Kebijakan Regional dan 
Bilateral.

Sejalan dengan perkembangan perekonomian yang sangat dinamis, Badan Kebijakan Fiskal 
kembali melakukan evaluasi organisasi dengan pertimbangan peningkatan beban kerja dan 
adanya tambahan fungsi-fungsi yang harus dilaksanakan. Berdirinya Otoritas Jasa Keuangan 
(OJK) dan dihapuskannya Bapepam LK menjadi landasan utama Badan Kebijakan Fiskal 
harus melakukan perubahan. Sejak 2015 fungsi perumusan kebijakan sektor keuangan yang 
sebelumnya dilakukan oleh Bapepam LK diamanatkan untuk dilaksanakan oleh Badan Kebijakan 
Fiskal, di bawah Pusat Kebijakan Sektor Keuangan.
Dengan demikian, secara utuh Badan Kebijakan Fiskal pada saat ini terdiri atas tujuh unit eselon 
2, yaitu:
1. Sekretariat Badan (Setban)
2. Pusat Kebijakan Pendapatan Negara (PKPN)
3. Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (PKAPBN)
4. Pusat Kebijakan Ekonomi Makro (PKEM)
5. Pusat Kebijakan Sektor Keuangan (PKSK)
6. Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim dan Multilateral (PKPPIM)
7. Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral (PKRB)
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Sumber Daya Manusia

Komposisi Pegawai Berdasarkan Usia
Dilihat dari komposisi berdasarkan usia, pegawai 
di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal masih 
didominasi oleh kelompok usia s.d. 30 tahun 
sebanyak 230 pegawai (41%). Sedangkan kelompok 
usia 31 – 40 tahun sebanyak 172 pegawai (30%), 
kelompok usia 41 – 50 tahun sebanyak 116 pegawai 
(20%), kelompok usia 51 – 60 tahun sebanyak 43 
pegawai (8%), dan kelompok usia 61 tahun ke atas 
sebanyak 6 pegawai (1%).

Mengingat peran Badan Kebijakan Fiskal sebagai perumus kebijakan di Kementerian Keuangan, 
Sumber Daya Manusia adalah aset penting yang dimiliki oleh Badan Kebijakan Fiskal. Pada tanggal 31 
Desember 2017, pegawai Badan Kebijakan Fiskal berjumlah 567 orang, dengan komposisi pegawai 
yang beragam, baik dari sisi usia, jenis kelamin, golongan, maupun tingkat pendidikan. Postur komposisi 
SDM ini merupakan potensi yang sangat besar bagi Badan Kebijakan Fiskal, namun di sisi lain menjadi 
tantangan tersendiri bagi pengelolaan SDM untuk menciptakan organisasi yang sehat dan kompetitif. 
Oleh karena itu, pengembangan SDM akan menitikberatkan pada kegiatan berupa pendidikan, pelatihan 
dan pengelolaan pengembangan pegawai yang berkarakter; serta kegiatan yang dapat mendukung 
pengembangan pola karir dan meningkatkan nilai tambah bagi pegawai serta untuk meningkatkan 
efektivitas dan kinerja organisasi.

Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
Dilihat dari komposisi berdasarkan jenis kelamin, 
pegawai di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal 
didominasi oleh pegawai pria sebanyak 393 
pegawai (69%). Sementara jumlah pegawai 
wanita sebanyak 174 orang (31%). Walau terdapat 
perbedaan dalam komposisinya, Badan Kebijakan 
Fiskal tetap berkomitmen untuk memberlakukan 
kesetaraan gender dalam setiap kesempatan 
berkarir dan keikutsertaan dalam program 
pengembangan pegawai yang ada.

Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Dilihat dari komposisi berdasarkan tingkat 
pendidikan, sebagian besar pegawai di lingkungan 
Badan Kebijakan Fiskal telah berpendidikan tinggi. 
Berdasarkan data, sebanyak 26 pegawai (5%) 
berpendidikan S3, sebanyak 183 pegawai (32%) 
berpendidikan S2, sebanyak 193 pegawai (34%) 
berpendidikan D-IV/S1, sebanyak 119 pegawai 
(21%) berpendidikan DIII, dan sisanya sebanyak 46 
pegawai (8%) berpendidikan DI ke bawah.

xlii
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Tingkat pendidikan tersebut telah mendorong 
komposisi jabatan di lingkungan Badan 
Kebijakan Fiskal menjadi sangat kompetitif. 
Untuk jabatan struktural, komposisi diisi oleh 
pegawai berpendidikan S3 sebanyak 16 pegawai 
(10%), pegawai berpendidikan S2 sebanyak 123 
pegawai (78%), dan pegawai berpendidikan 
D-IV/S1 sebanyak 19 pegawai (12%). Untuk 
jabatan fungsional, komposisi diisi oleh pegawai 
berpendidikan S3 sebanyak 7 pegawai (18%) dan 
pegawai berpendidikan S2 sebanyak 31 pegawai 
(82%). Sedangkan untuk jabatan pelaksana, 
komposisi diisi oleh pegawai berpendidikan S3 
(selesai tugas belajar) sebanyak 3 pegawai (1%), 
pegawai berpendidikan S2 sebanyak 29 pegawai 
(8%), pegawai berpendidikan D-IV/S1 sebanyak 
174 pegawai (47%), pegawai berpendidikan 
DIII sebanyak 119 pegawai (32%), dan pegawai 
berpendidikan DI ke bawah sebanyak 46 pegawai 
(12%).

Statistik Jabatan Fungsional Peneliti
Untuk menghasilkan kebijakan yang akuntabel, 
Badan Kebijakan Fiskal selalu melibatkan pejabat 
fungsional peneliti dalam proses penyusunan 
kebijakan yang berbasis pada riset (policy based 
research). Hingga saat ini terdapat 38 pejabat 
fungsional peneliti aktif yang tergolong dalam 
empat tingkat jabatan, yaitu peneliti utama, peneliti 
madya, peneliti muda, dan peneliti pertama. Dari 
total pejabat fungsional peneliti yang berstatus 
aktif tersebut, terdapat 5 orang yang merupakan 
peneliti utama, 18 orang peneliti madya, 12 orang 
peneliti muda, dan 3 orang peneliti pertama.

xliiixlii
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Kebijakan Ekonomi Makro dan APBN

Gambar 1. Penyampaian KEM-PPKF tahun 2018

Penyusunan KEM dan PPKF

Dalam rangka menyusun Nota Keuangan dan 
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (NK dan RAPBN) Tahun 2018, Badan 
Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan telah 
menyusun Kerangka Ekonomi Makro dan 
Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) pada 
tahun 2017. Penyusunan dan penyampaian 
KEM-PPKF kepada DPR merupakan amanat dari 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 
17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD. 
KEM-PPKF adalah skenario awal sekaligus arah 
kebijakan yang akan dijalankan oleh Pemerintah 
pada tahun anggaran berikutnya. Dokumen ini 
berisi perkembangan dan proyeksi perekonomian 
baik global maupun regional serta strategi 
pembangunan di bidang ekonomi, keuangan, dan 
kesejahteraan rakyat.

 

Penyusunan KEM-PPKF ini adalah tahap awal 
dalam pembiacaraan pendahuluan penyusunan 
RAPBN 2018. Dalam Penyusunan Kerangka 
Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan 
Fiskal (PPKF), Badan Kebijakan Fiskal menjadi PIC 
utama dalam penyusunan dokumen maupun 

pembahasannya dengan DPR. Dalam penyusunan 
Dokumen KEM dan PPKF, Badan Kebijakan 
Fiskal berkoordinasi dengan Bappenas dan 
Kementerian-kementerian lain maupun eselon 
satu lain di lingkup Kementerian Keuangan.

Dalam pembahasan dengan DPR, Badan Kebijakan 
Fiskal bertanggung jawab antara lain:
1. Menyiapkan Pidato Menteri Keuangan pada 

rapat paripurna DPR dalam penyampaian 
KEM-PPKF;

2. Menyiapkan pidato Menteri Keuangan, 
sebagai jawaban dari pandangan umum 
fraksi-fraksi DPR;

3. Menyiapkan presentasi Menteri Keuangan di 
Badan Anggaran DPR;

4. Menyiapkan Presentasi pada pembahasan 
di tingkat Panitia Kerja (Panja) di Badan 
anggaran yang meliputi Panja Asumsi Dasar, 
Pendapatan, Defisit dan Pembiayaan, Panja 

Belanja Negara, maupun Panja Tranfer Daerah 
dimana Kepala Badan Kebijakan Fiskal 
biasanya akan bertindak sebagai ketua Panja 
Asumsi Dasar, Pendapatan dan Pembiayaan;

5. Menyiapkan presentasi Menteri Keuangan di 
Komisi XI DPR;
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6. Menyiapkan presentasi Menteri Keuangan di 
DPD DPR;

7. Menyiapkan bahan jawaban Menteri 
Keuangan, baik lisan maupun tulisan di Badan 
Anggaran, Komisi XI, dan DPD;

8. Menyusun kesepakatan dan kesimpulan 
pembahasan KEM dan PPKF antara 
Pemerintah dengan DPR.

Siklus dan jadwal lengkap terkait penyusunan 
KEM-PPKF dan pembicaraan pendahuluan 
penyusunan RAPBN 2018 terlihat dalam Gambar 2.

 

Penyampaian KEM-PPKF
19 Mei

Sidang Paripurna Pandangan Fraksi
30 Mei

Sidang Paripurna Tanggapan dan Rapat Kerja Banggar
6 Juni

Rapat Kerja Komisi RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2018
7- 16 Juni

Rapat Panja-Panja
12-14 Juni

Raker Komisi Penyesuaian dengan hasil Pembahasan 
Banggar

22-23 Juni

Rapat Tim Perumus (Timus) Panja dan Raker Komisi 
Penyesuaian dengan hasil Pembahasan Banggar

3-4 Juli

Raker Banggar
6 Juli

Sidang Paripurna
11 Juli

Pada tahun 2018, tema kebijakan fiskal yang 
diambil adalah “Pemantapan Pengelolaan Fiskal 
untuk Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi 
yang Berkeadilan”, yang selaras dengan tema 
RKP 2018 “Memacu Investasi dan Infrastruktur 
untuk Pertumbuhan dan Pemerataan”. Kebijakan 
fiskal yang diimplementasikan oleh pemerintah 
diarahkan untuk menangani berbagai 
tantangan pembangunan, yang meliputi: upaya 
pengurangan kemiskinan dan kesenjangan, 
pengurangan pengangguran dan peningkatan 
produktivitas, peningkatan kapasitas fiskal, serta 
upaya untuk menjaga stabilitas makro ekonomi. 
Oleh karena itu, APBN sebagai instrumen 

utama kebijakan fiskal diarahkan agar lebih 
produktif, efisien, berdaya tahan, dan mampu 
mengendalikan risiko baik dalam jangka pendek 
maupun jangka panjang. 

Dalam rangka penyusunan pokok-pokok dan 
arah kebijakan fiskal ke depan, diperlukan 
gambaran dan perkiraan ekonomi yang 
tertuang dalam asumsi dasar ekonomi makro. 
Penyusunan asumsi dasar ini dilakukan dengan 
melihat perkembangan ekonomi global dan 
domestik beberapa tahun terakhir serta prospek 

ekonomi domestik dan global tahun mendatang. 
Perekonomian global telah menunjukkan sinyal 
perbaikan di tahun 2017 dan 2018, namun masih 
belum stabil dan rentan terhadap berbagai risiko 
dan tantangan. Ketidakpastian perekomian 
global ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi 
Indonesia tidak bisa bersandar pada kinerja 
perekonomian global. Sebaliknya, Indonesia perlu 
untuk terus mengoptimalkan kekuatan ekonomi 
domestik sebagai penggerak perekonomian. 
Di tahun 2018, kinerja perekonomian nasional 
diperkirakan akan lebih baik, pertumbuhan 
ekonomi yang terus berlanjut, tingkat inflasi yang 
terkendali, dan nilai tukar rupiah yang relatif stabil.

Gambar 2.  Jadwal Pembicaraan Pendahuluan Penyusunan RAPBN 2018
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Penyusunan asumsi dasar ekonomi makro 
yang akurat merupakan salah satu hal penting 
dalam penyusunan postur APBN. Berdasarkan 
perkembangan ekonomi dan keuangan 
terkini, baik domestik maupun global, serta 
memperhatikan proyeksinya pada satu tahun 
mendatang, asumsi ekonomi makro dalam KEM 
dan PPKF tahun anggaran 2018 diproyeksikan 
sebagai berikut: 
1. Pertumbuhan ekonomi akan mengalami 

peningkatan yaitu mencapai 5,4– 6,1 persen; 
2. Tingkat inflasi dapat dikendalikan pada 

tingkat yang cukup moderat sebesar 2,5-4,5 
persen; 

3. Tingkat bunga SPN 3 bulan akan berada pada 
kisaran 4,8-5,6 persen; 

4. Nilai tukar rupiah berada pada kisaran 
Rp13.500-Rp13.800 per dolar AS; 

5. Harga minyak ICP diperkirakan masih berada 
di level US$45-US$60 per barel; 

6. Lifting minyak mentah Indonesia akan lebih 
rendah dari tahun sebelumnya yaitu hanya 
berkisar antara 771-815 ribu barel per hari; 
serta 

7. Lifting gas diperkirakan berada pada kisaran 
1.194-1.235 ribu barel per hari setara minyak. 

Asumsi dasar ekonomi makro yang telah 
disusun pemerintah selanjutnya menjadi dasar 
dalam penyusunan KEM-PPKF tahun 2018 yang 
digunakan dalam Pembicaraan Pendahuluan 
dalam rangka penyusunan RAPBN 2018. 

Perumusan PPKF 2018 tidak terlepas dari 
arah dan strategi kebijakan fiskal jangka 
menengah. Secara umum, kerangka kebijakan 
fiskal jangka menengah 2017-2021 diarahkan 
untuk memperkokoh kredibilitas dan 
efektivitas pengelolaan fiskal serta mendukung 
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan 
dan berkeadilan dalam rangka mewujudkan 
kesejahteraan yang makin merata dan berdaya 
tahan. Sejalan dengan hal tersebut, diharapkan 
kontribusi penerimaan perpajakan akan semakin 
optimal, belanja untuk mendorong pertumbuhan 
sekaligus mewujudkan kesejahteraan semakin 
tepat sasaran, efisien dan efektif, serta pengelolaan 
fiskal ke depan semakin fleksibel, responsif, dan 
berkelanjutan.

Dalam jangka menengah diharapkan tax ratio 
akan meningkat, struktur belanja negara semakin 
produktif, defisit dan rasio utang terkendali serta 
keseimbangan primer menuju positif. Untuk 
mencapai hal tersebut, diperlukan penguatan 
tiga fungsi utama kebijakan fiskal, yaitu fungsi 
alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Penguatan 

fungsi alokasi dilakukan dengan perbaikan 
alokasi anggaran agar lebih tepat sasaran untuk 
mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis 
produktivitas dan mendukung program prioritas 
untuk meningkatkan dan memperkuat modal 
dasar Indonesia yaitu kualitas manusia yang makin 
baik dan pengelolaan sumber daya alam yang 
berkualitas serta berkelanjutan. Fokus alokasi 
anggaran adalah untuk infrastruktur, pendidikan, 
dan kesehatan. Selanjutnya, penguatan 
fungsi distribusi dilakukan untuk mengurangi 
kesenjangan dan memperbaiki keadilan sosial 
yang ditempuh dengan meningkatkan peran 
pajak sebagai instrumen untuk meredistribusi 
pendapatan, penguatan kualitas desentralisasi 
fiskal, serta mendorong efektivitas program 
perlindungan sosial. Melalui penguatan fungsi ini 
diharapkan program pengentasan kemiskinan dan 
kesenjangan akan berjalan efektif. Sementara itu, 
penguatan fungsi stabilisasi ditempuh dengan 
meningkatkan efektivitas kebijakan fiskal untuk 
melaksanakan counter cyclical dalam rangka 
menjaga momentum pertumbuhan ekonomi 
berkelanjutan dan menjaga stabilitas kondisi sosial 
dan politik dari tekanan gejolak ekonomi dari luar 
maupun dari dalam negeri.

Namun demikian, dalam pengelolaan fiskal, 
masih terdapat beberapa tantangan yang 
harus dihadapi. Pertama, perlunya memperkuat 
ruang fiskal untuk menjaga ketahanan ekonomi 
dengan menopang belanja produktif dan 
prioritas. Kedua, perlunya memperkuat kualitas 
belanja untuk menstimulasi perekonomian 
sekaligus mewujudkan kesejahteraan. Ketiga, 
perlunya meningkatkan efektivitas bantuan 
sosial dan subsidi serta transfer ke daerah untuk 
mengakselerasi pengurangan angka kemiskinan 
dan kesenjangan. Keempat, perlunya tetap 
menjaga keberlanjutan fiskal dan memperkuat 
fondasi kebijakan ekonomi.

Untuk mencapai sasaran pembangunan, 
pemerintah telah merumuskan berbagai strategi 
di bidang fiskal melalui optimalisasi pendapatan 
negara dengan menjaga iklim investasi, efisiensi 
belanja, dan peningkatan belanja produktif 
untuk mendukung program prioritas, serta 
mendorong pembiayaan yang efisien, inovatif, 
dan berkelanjutan.

Pada sisi pendapatan negara, Pemerintah 
akan tetap secara konsisten berupaya untuk 
mendorong optimalisasi penerimaan perpajakan 
dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 
melalui berbagai terobosan kebijakan. Secara 
umum kebijakan penerimaan perpajakan 
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diarahkan untuk meningkatkan rasio perpajakan 
dan kepatuhan namun dengan tetap menjaga 
iklim investasi. Pada tahun 2018, diharapkan tax 
ratio dapat mencapai 11-12 persen meningkat 
dibandingkan dengan tax ratio tahun 2016 
sebesar 10,36 persen. Upaya pencapaian 
target tersebut akan menghadapi tantangan 
yang cukup berat, namun melalui kerja keras, 
reformasi perpajakan yang konsisten, penguatan 
kelembagaan perpajakan, penggalian potensi, dan 
penegakan hukum yang objektif, target tersebut 
diharapkan dapat dicapai. Pemerintah mendorong 
optimalisasi PNBP dengan tetap menjaga 
kelestarian lingkungan dan kualitas pelayanan 
publik. Upaya ini ditempuh dengan optimalisasi 
pengelolaan sumber daya alam dan aset negara, 
serta mendorong peningkatan kinerja BUMN. 

Pada sisi belanja negara, Pemerintah juga terus 
melakukan peningkatan kualitas belanja. Alokasi 
belanja barang didorong lebih efisien dan 
kualitas belanja modal ditingkatkan agar lebih 
produktif untuk mendukung pembangunan 
infrastruktur serta perbaikan kualitas manusia 
dan kelembagaan. Selanjutnya, Pemerintah 
mendorong efektivitas program-program 
perlindungan sosial, subsidi yang lebih tepat 
sasaran, dan penguatan desentralisasi fiskal untuk 
mengakselerasi pengurangan kemiskinan dan 
kesenjangan. Untuk mendorong peningkatan 
kualitas sumber daya manusia, Pemerintah 
juga terus meningkatkan akses dan kualitas 
pendidikan, perbaikan akses dan mutu layanan 
kesehatan, serta penguasaan ilmu pengetahuan 
dan teknologi.  Sementara itu untuk mendorong 
pertumbuhan dan stabilisasi ekonomi, Pemerintah 
mengembangkan sektor unggulan seperti 
dukungan untuk mewujudkan ketahanan energi, 
ketahanan pangan, kemaritiman, pariwisata, 
dan industri. Untuk mendukung hal tersebut, 
pembangunan irigasi, ketenagalistrikan, 
infrastruktur konektivitas, kawasan industri, dan 
efisiensi sistem logistik akan menjadi agenda 
prioritas. Pada sisi lain, Pemerintah berkomitmen 
untuk terus melakukan efisiensi birokrasi dalam 
rangka peningkatan kualitas pelayanan publik. 
Di samping itu, Pemerintah secara konsisten 
berupaya untuk mengantisipasi ketidakpastian, 
melakukan penanganan bencana, dan 
mendorong pembangunan yang berwawasan 
lingkungan. 

Pada sisi pembiayaan, Pemerintah juga akan 
terus mendorong agar pembiayaan anggaran 
lebih efisien, inovatif, dan berkelanjutan. Rasio 
utang terhadap PDB akan terus dijaga dalam 
batas yang terkendali, berkisar 27-29 persen. 

Pemerintah juga akan terus memperkuat 
postur anggaran dengan meminimalkan defisit 
primer. Pemanfaatan utang diarahkan untuk 
kegiatan yang benar-benar produktif sehingga 
menghindarkan warisan masalah bagi generasi 
yang akan datang. Pemerintah akan terus 
mengembangkan pembiayaan yang kreatif 
dengan memberdayakan peran swasta dan BUMN 
untuk mengakselerasi pembangunan infrastruktur. 
Sementara itu Pemerintah juga konsisten 
mendukung pembiayaan perumahan bagi 
masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dengan 
harga terjangkau dan mendorong penguatan 
pembentukan Sovereign Wealth Fund (SWF) 
pendidikan dalam rangka memenuhi keadilan 
antargenerasi. Pemerintah secara bertahap 
akan mulai membenahi sistem penggajian dan 
pensiun bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk 
memperbaiki kinerja, disiplin dan kualitas ASN, 
serta perbaikan kesejahteraan dan kepastian 
hari tua, dan sekaligus memperkuat sumber 
pendanaan jangka panjang.

Perumusan Kebijakan Ekonomi 
Makro

Proyeksi Asumsi Makro untuk Penyusunan APBN

Salah satu peran penting Badan Kebijakan Fiskal 
dalam pengelolaan kebijakan fiskal adalah 
menyajikan analisis dan proyeksi variabel-
variabel ekonomi makro sebagai landasan 
penyusunan postur APBN yang digunakan 
untuk menerjemahkan pelaksanaan program-
program kerja pemerintah. Dalam kerangka ini, 
besaran-besaran asumsi makro tersebut akan 
menjadi landasan awal untuk memperkirakan 
besaran potensi penerimaan negara dan belanja 
yang dibutuhkan selama satu tahun. Pos-pos 
penerimaan dan belanja tersebut tentu akan 
dipengaruhi oleh berbagai perkembangan 
dan kondisi ekonomi makro, misalnya: besaran 
belanja tentu akan dipengaruhi oleh laju inflasi 
yang akan terjadi di tahun berjalan, beban utang 
negara akan dipengaruhi oleh tingkat suku bunga 
obligasi negara, pembayaran cicilan hutang akan 
dipengaruhi besarnya nilai tukar, beban subsidi 
energi yang masih ditanggung pemerintah 
juga dipengaruhi oleh tingkat harga minyak 
mentah Indonesia (ICP). Di sisi penerimaan, laju 
pertumbuhan ekonomi akan menjadi dasar 
potensi penerimaan perpajakan yang dapat 
dikumpulkan dari perekonomian, pada saat 
yang sama penerimaan pajak ekspor juga akan 
berkorelasi dengan nilai tukar.
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Di dalam penyusunan APBN digunakan beberapa 
besaran variabel ekonomi sebagai asumsi dasar, 
yaitu: (i) pertumbuhan ekonomi, (ii) inflasi, (iii) 
rata rata nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, 
(iv) tingkat rata rata suku bunga SPN 3 Bulan, (v) 
harga rata rata minyak mentah Indonesia (ICP), (vi) 
lifting minyak mentah Indonesia, dan (vii) lifting 
gas Indonesia. Perkiraan dan proyeksi terhadap 
besaran-besaran variabel tersebut disusun dengan 
mempertimbangkan dinamika perekonomian 
global dan domestik, kompleksitas tantangan 
yang dihadapi, serta target pembangunan yang 
hendak dicapai. Di samping itu, Badan Kebijakan 
Fiskal juga senantiasa melakukan monitoring 
kondisi dan perkembangan ekonomi makro 
terkini secara terus menerus guna menganalisis 
dampak dinamika perekonomian terhadap APBN, 
sasaran pembangunan, maupun perekonomian 
nasional secara lebih luas. Hasil pemantauan dan 
monitoring atas perkembangan perekonomian 
serta realisasi asumsi dasar ekonmi secara regular 
dilaporkan kepada Menteri Keuangan melalui 
forum Aset Liability Management (ALM) yang 
dilaksanakan setiap bulan dan dihadiri oleh semua 
pejabat Eselon I Kementerian Keuangan.

Perbaikan dan Updating Perangkat Analisis dan 
Proyeksi Model

Guna memperkuat akurasi proyeksi, evaluasi, dan 
monitoring variabel-variabel ekonomi makro, 
Badan Kebijakan Fiskal terus menerus melakukan 
perbaikan dan updating perangkat analisis dan 
model-model ekonomi makro. Perbaikan dan 
updating dilakukan melalui diskusi dengan pihak 
ahli, akademisi, maupun internal Badan Kebijakan 
Fiskal. Model ekonomi makro yang selama ini 
digunakan dan dikembangkan adalah model 
proyeksi nilai tukar, inflasi, suku bunga, Balance 
of Payment (BOP), Major Trading Partner (MTP), 
Leading Economic Indicators (LEI), pertumbuhan 
ekonomi, Fiscal Incidence, Indonesian Crude Price 
(ICP), dan National Transfer Account (NTA). Di 
samping itu, di tahun 2017, Badan Kebijakan 
Fiskal juga telah selesai menyusun 2 (dua) buah 
model ekonomi makro lagi untuk memperkuat 
kegiatan proyeksi dan analisis, yaitu Model Ekspor 
dan Model Impor. Mulai tahun 2017, Badan 
Kebijakan Fiskal mulai mengembangkan dan 
memperkuat model Financial Programming and 
Policies (FPP). Model FPP ini merupakan sebuah 
kerangka untuk menganalisis kondisi ekonomi 
saat ini, memproyeksi kemana arahnya, serta 
mengidentifikasi kebijakan yang dibutuhkan 
untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan 
sebelumnya.

Pemantauan dan Pengendalian Inflasi

Kementerian Keuangan c.q. Badan Kebijakan Fiskal 
menjadi bagian penting dalam Tim Pengendalian 
Inflasi (TPI). Sesuai dengan Keputusan Presiden 
Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian 
Inflasi Nasional, secara kelembagaan koordinasi 
pengendalian inflasi nasional terdiri dari 
koordinasi di tingkat Pusat dan Daerah atau 
Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim 
Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi/
Kabupaten/Kota. 

TPIP sendiri diketuai oleh Menko Perekonomian 
dan Menteri Keuangan sebagai Wakil Ketua II. 
Kementerian Keuangan memegang peranan 
penting dalam pelaksanaan tugas TPIP mengingat 
Menteri Keuangan sebagai wakil Pemerintah 
menetapkan sasaran inflasi nasional dalam 
kerangka Inflation Targeting Framework yang 
dilakukan setiap 3 tahun. Selain itu, Kementerian 
Keuangan bersama dengan Kemenko 
Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri, 
dan Bank Indonesia merupakan unit utama 
untuk melaksanakan koordinasi dalam kerangka 
kelembagaan TPIP, yang memiliki tugas:
1. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi 

perencanaan, pengendalian, dan pencapaian 
sasaran inflasi;

2. Melakukan langkah-langkah penyelesaian 
hambatan dan permasalahan dalam rangka 
perencanaan, pengendalian, dan pencapaian 
sasaran inflasi; dan

3. Melakukan pemantauan dan evaluasi 
terhadap pengendalian dan pencapaian 
sasaran inflasi.

Dalam melaksanakan tugas-tugas tersebut, TPIP 
didukung oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pusat 
yang diketuai oleh Kepala Badan Kebijakan 
Fiskal, Pokja Daerah yang diketuai oleh Dirjen 
Bina Pembangunan Daerah-Kementerian Dalam 
Negeri, dan Sekretariat TPIP yang diketuai oleh 
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan 
Keuangan-Kemenko Perekonomian.

Mekanisme koordinasi dalam kelembagaan TPIP di 
antaranya dengan melaksanakan Rapat Koordinasi 
Tingkat Menteri/Pimpinan Lembaga (High Level 
Meeting) minimal 2 (dua) kali setahun yang 
membahas rancangan kebijakan dan evaluasi 
pengendalian inflasi serta isu-isu strategis lainnya. 
Rapat ini didahului dengan pembahasan di level 
teknis setingkat eselon I dan II. Terdapat juga 
mekanisme Call for Meeting/rapat insidental guna 
membahas isu stabilitas yang membutuhkan 
respons kebijakan dengan cepat. Selain itu, TPIP 
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 Tabel 1. Rating Indonesia pada Berbagai Lembaga Pemeringkat

Tanggal
Lembaga Pemeringkat 

Utang
Peringkat 

Utang
Outlook

8 Februari 2017 Moody’s Baa3 Positive l 

1 Maret 2017 Japan Credit Rating Agency BBB Positive l

5 April 2017 Rating & Investment BBB Positive l

19 Mei 2017 S&P BBB - Stable 

20 Desember 2017 Fitch BBB Stable

  Keterangan:
    l= Mengalami perbaikan

juga menyelenggarakan Rapat Koordinasi Nasional 
(Rakornas) Pengendalian Inflasi tahunan yang 
dipimpin oleh Presiden dan dihadiri oleh seluruh 
Kepala Daerah. Hal ini menunjukkan komitmen 
dan sinergi yang kuat dalam pengendalian inflasi 
di tingkat pusat dan daerah.

Dalam upaya mendukung strategi pengendalian 
inflasi, TPIP juga menghasilkan beberapa output 
seperti Roadmap Pengendalian Inflasi, analisis 
perkembangan inflasi bulanan, pemantauan dan 
evaluasi pelaksanaan kebijakan pengendalian 
inflasi, serta hasil kajian bersama terkait isu-isu 
inflasi.

Investor Relation Unit (IRU)

Sebagai salah satu dedicated team Investor 
Relation Unit (IRU), Badan Kebijakan Fiskal turut 
berperan aktif dalam usaha meningkatkan rating 
Indonesia pada beberapa lembaga pemeringkat 
rating selama tahun 2017. 

Sepanjang tahun 2017, perkembangan ekonomi 
Indonesia dinilai oleh 5 lembaga rating, dimana 
3 diantaranya, Moody’s, Fitch, dan Standard and 
Poor (S&P), merupakan lembaga rating terbesar 
di dunia (The Big Three). Pada periode tersebut, 
kelima lembaga rating tersebut memberikan 
penilaian yang positif pada perekonomian 
Indonesia. Pencapaian ini menunjukan adanya 
kepercayaan yang cukup tinggi dari dunia 
internasional kepada perekonomian Indonesia 
di tengah ketidakpastian perekonomian global. 
Apresiasi dari lembaga internasional terkemuka, 
seperti lembaga rating, terhadap kinerja 
perekonomian Indonesia memiliki peran penting 
untuk mewujudkan APBN yang lebih sehat, 
serta perannya kepada perbaikan perekonomian 
Indonesia secara umum.

Secara umum, para lembaga rating menilai positif 
perbaikan efektivitas kebijakan, serta koordinasi 
yang solid antara pemerintah, Bank Indonesia, 
dan lembaga lainnya dalam menjaga stabilitas 
perekonomian Indonesia. Dari sisi kebijakan 
fiskal, mereka mengakui perbaikan kredibilitas 
pemerintah dalam mengelola APBN. Hal ini 
ditunjukkan dengan semakin realistisnya postur 
APBN Indonesia serta disiplin pemerintah dalam 
menjaga defisit di bawah 3 persen. Selain itu, 
posisi utang pemerintah Indonesia yang dinilai 
relatif rendah dan terjaga, khususnya apabila 
dibandingkan dengan negara rating peers lainnya, 
menjadi salah satu poin penting dalam penentuan 
rating Indonesia. Dengan kondisi tersebut, 
lembaga rating optimis terhadap kesehatan fiskal 
pada saat ini maupun di masa yang akan datang. 

Salah satu pencapaian penting pada tahun 
2017 yaitu kenaikan rating Indonesia oleh 
lembaga rating S&P dari sebelumnya BB+ (non-
investment grade) menjadi BBB- (investment grade). 
Pencapaian ini merupakan pengakuan penting 
bagi perbaikan kinerja perekonomian Indonesia 
saat ini, mengingat predikat layak investasi 
terakhir diperoleh Indonesia oleh S&P pada tahun 
1997. Selain itu, pada Desember 2017, lembaga 
rating Fitch yang telah memberikan predikat 
“layak investasi” sejak 2011, juga menaikan rating 
Indonesia satu tingkat dari sebelumnya BBB- 
menjadi BBB dengan outlook stable. Menurut Fitch, 
negara dengan rating BBB memiliki ekspektasi 
terhadap risiko kredit yang rendah. Posisi ini juga 
merupakan posisi rating tertinggi Indonesia dalam 
20 tahun terakhir. Patut diakui bahwa pencapaian 
ini juga merupakan konfirmasi dari perbaikan 
outlook dari stable menjadi positif oleh lembaga 
rating lainnya, yaitu Moody’s, JCR, dan R&I. Dengan 
outlook positif dari ketiga lembaga rating tersebut, 
Indonesia berpeluang untuk meningkatkan 
kembali ratingnya apabila kinerja perekonomian 
Indonesia dinilai terus membaik.
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Forum Ekonom Kementerian Keuangan 
(FEKK) 

Penyebarluasan informasi mengenai kondisi 
ekonomi makro dan kebijakan fiskal terkini kepada 
masyarakat luas dilaksanakan melalui seminar, 
diskusi, maupun kuliah umum. Diseminasi 
kebijakan ini terutama dilaksanakan melalui 
Forum Ekonom Kementerian Keuangan (FEKK). 
FEKK merupakan sebuah forum yang terdiri dari 
beberapa ekonom yang berasal dari berbagai 
perguruan tinggi negeri di Indonesia yang 
dibentuk sejak tahun 2012. Tujuannya, selain 
untuk menyampaikan informasi kepada daerah 
mengenai kebijakan ekonomi dan fiskal, juga 
merupakan wadah diskusi permasalahan ekonomi 
daerah dan nasional serta transfer knowledge 
antara pemerintah pusat dengan daerah dan 
antardaerah. 

Pada tahun 2017, keanggotaan FEKK terdiri dari 
15 (limabelas) ekonom yang berasal dari 15 
(limabelas) perguruan tinggi negeri di Indonesia, 
yaitu Universitas Sumatera Utara, Universitas 
Andalas, Universitas Sriwijaya, Universitas 
Padjajaran, Universitas Diponegoro, Universitas 
Gadjah Mada, Univeristas Airlangga, Universitas 
Lambungmangkurat, Univeritas Tanjungpura, 
Universitas Sam Ratulangi, Universitas Hasanudin, 
Univeritas Tadulako, Univeritas Mataram, 
Universitas Khairun, dan Univeristas Cendrawasih. 
Oleh karena itu, diseminasi kebijakan dilaksanakan 
di 15 (limabelas) kota tempat perguruan tinggi 
tersebut, yaitu Medan, Padang, Palembang, 
Bandung, Semarang, Jogjakarta, Surabaya, 
Pontianak, Banjarmasin, Makassar, Palu, Manado, 
Mataram, Ternate, dan Jayapura.  Diseminasi 
kebijakan dilaksanakan melalui serangkaian 
kegiatan dalam bentuk seminar, diskusi, maupun 
kuliah umum dengan target peserta yang 
berbeda-beda untuk masing-masing kegiatan. 
Target peserta seminar adalah masyarakat luas 
termasuk asosiasi-asosiasi, pemerintah daerah, dan 
swasta, sementara target peserta diskusi terbatas 
hanya pada kalangan akademisi dan beberapa 
instansi pemerintah. Sementara itu, kegiatan 
kuliah umum dilaksanakan di kampus-kampus 
dengan target para mahasiswa, tingkat sarjana, 
pasca sarjana, maupun doktoral. 

Di samping itu, para ekonom anggota FEKK 
tersebut juga melakukan penyebaran informasi 
dan kebijakan pemerintah pusat melalui penulisan 
artikel di media. Topik yang disampaikan 
umumnya berkaitan dengan isu-isu kondisi 
makro fiskal terkini. Tujuannya agar masyarakat 
di daerah mendapatkan informasi yang tepat 

dan akurat atas isu-isu yang mungkin sedang 
berkembang. Selanjutnya, para ekonom tersebut 
juga menyusun policy recommendation sebagai 
bahan masukan kepada Badan Kebijakan Fiskal 
untuk perbaikan ke depan. Policy recommendation 
ini disusun dengan topik-topik yang sudah 
ditentukan olehBadan Kebijakan Fiskal dan setiap 
ekonom menyusun sebanyak 4 (empat) buah 
policy recommendations. 

High Level Policy Dialogue (HLPD) Indonesia-
Australia tahun 2017

Kegiatan High Level Policy Dialog (HLPD) Indonesia-
Australia telah dimulai sejak tahun 2008 dan 
merupakan forum dialog kebijakan antara 
pemerintah Indonesia, pemerintah Australia, dan 
sejumlah akademisi dari Australia dan Indonesia 
yang membahas isu-isu strategis dan relevan 
dengan perkembangan ekonomi Indonesia. 
HLPD merupakan program kolaborasi antara 
Kementerian Keuangan Rl dalam hal ini Badan 
Kebijakan Fiskal, Australian Treasury melalui 
program Government Partnership Fund (GPF), 
dan Australia National University (ANU) melalui 
program lndonesia Project.

Untuk tahun 2017, HLPD diselenggarakan 
di Jakarta pada tanggal 27 April 2017, dan 
mengambil tema “Achieving Indonesia’s 
Economic Potential and Addressing Inequality”. 
Jumlah peserta yang hadir sekitar 140 peserta. 
Pembicara dalam acara tersebut adalah Menteri 
Keuangan RI (Keynote Speech), Duta Besar Australia 
untuk Indonesia (Welcoming Speech), Menteri  
Komunikasi dan Informatika, Ibu Mari Pangestu, 
pembicara dari University of Melbourne, ANU, 
Universitas Indonesia, dan Kementerian Keuangan.

HLPD tahun 2017 membahas salah satu tantangan 
besar pembangunan ekonomi Indonesia, yakni 
ketimpangan, yang apabila tidak segera diatasi 
dapat menghambat pencapaian potensi ke 
depan. Tingginya ketimpangan di Indonesia 
tergambar dari rasio gini yang berada di tingkat 
0,397. Beberapa faktor yang menyebabkan 
masih tingginya ketimpangan di Indonesia 
antara lain belum meratanya akses terhadap 
layanan dasar (pendidikan, kesehatan, dan 
infrastruktur), masih banyak lapangan pekerjaan 
pada sektor dengan produktivitas rendah, serta 
adanya konsentrasi kekayaan yang dikuasai 
sekelompok orang. Di sisi lain, Indonesia tengah 
menikmati bonus demografi yang akan terus 
diringi oleh pertumbuhan sektor jasa serta 
perkembangan teknologi dan ekonomi digital. 
Situasi tersebut di satu sisi menciptakan peluang 
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Gambar 3. HLPD Indonesia-Australia

besar bagi Indonesia untuk terus meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi, namun apabila tidak 
dipersiapkan dengan baik, justru dapat berisiko 
meningkatkan ketimpangan. Sebagai contoh, 
perkembangan sektor jasa dan teknologi apabila 
tidak diiringi dengan peningkatan kualitas sumber 
daya manusia hanya akan menambah beban 
bagi ketenagakerjaan. Karena itu, pemerintah 
perlu melihat sejauh mana peran perubahan 
teknologi dalam mengurangi atau memperburuk 
ketimpangan, serta kebijakan fiskal apa yang perlu 
diambil guna mengatasi permasalahan ini. 

Secara lebih detail, bahasan mengenai 
ketimpangan dalam HLPD 2017 dibagi menjadi 
tiga sesi sebagaimana berikut:

1. Indonesia’s Development Trends, Social Aspects, 
and Its Implication on Inequality

Pada sesi ini dibahas mengenai potensi ekonomi 
Indonesia di masa depan dan beberapa faktor 
yang dapat menjadi katalis maupun beban bagi 
pertumbuhan ekonomi. Beberapa faktor tersebut 
antara lain adalah urbanisasi, perkembangan 
sektor jasa, kemajuan teknologi, makin besarnya 
peran pemerintah daerah, serta partisipasi 
perempuan dalam tenaga kerja. Selain itu, sesi ini 
juga ingin melihat sejauh mana dampak faktor-
faktor tersebut terhadap ketimpangan. 

Diharapkan, diskusi dengan tema ini dapat 
mengantarkan para pembuat kebijakan di 
Indonesia kepada pemahaman yang lebih 
baik mengenai tren sosial dan pembangunan, 
sehingga nantinya dapat merumuskan strategi 
yang tepat untuk memanfaatkan potensi-potensi 
serta mengatasi tantangan-tantangan yang ada.

2. Digital Economy, and Technological Change, 
and Its Benefit to Economy Including in 
Reducing Inequality

Pada sesi ini dibahas mengenai tren ekonomi 
digital yang terus berkembang, serta manfaatnya 
bagi pembangunan ekonomi di Indonesia, 
khususnya melalui penciptaan lapangan kerja, 
peningkatan nilai tambah ekonomi, serta 
pengurangan ketimpangan maupun kemiskinan. 
Ekonomi digital yang terus berekspansi seiring 
dengan meningkatnya pertumbuhan sektor 
jasa diproyeksikan akan terus berkembang dan 
mendorong transformasi yang signifikan bagi 
perekonomian di Indonesia. 

Teknologi dan ekonomi digital yang tumbuh 
pesat juga dapat membawa dampak negatif 
seperti berkurangnya lapangan pekerjaan karena 
teknologi yang efisien, serta gap infrastruktur yang 
membuat manfaat ekonomi digital hanya bisa 
dirasakan oleh sekelompok masyarakat. Untuk itu, 
dukungan dan peran pemerintah sangat penting 
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Penyelenggaraan Seminar Internasional

Guna mendapatkan gambaran dan pendapat 
dari para ahli atas suatu isu atau topik terkait 
kebijakan makro fiskal, Badan Kebijakan Fiskal 
menyelenggarakan secara rutin kegiatan 
seminar internasional. Tahun 2017 merupakan 
penyelenggaraan seminar yang ke-7, dengan 
mengambil tema “Riding the Waves of 
Technological Change: The Way Forward to Drive 
Productivityand Alleviate Inequality”. Seminar ini 
diselenggarakan pada tanggal 7-8 Desember 2017 
di Jakarta Convention Center, yang menghadirkan 
para pakar digital ekonomi, baik dari dalam 
maupun luar negeri dan dihadiri oleh sekitar 300 
peserta, baik dari dalam maupun luar negeri. 

Pemilihan tema tersebut didasarkan pada 
gagasan bahwa perubahan teknologi merupakan 
sesuatu yang tidak bisa dihindari dan sangat 
terkait dengan berbagai aspek kehidupan 
manusia. Perubahan teknologi saat ini tidak 
hanya memperbaiki cara hidup manusia dan 
mengurangi biaya-biaya produksi, tetapi juga 
mengubah model ekonomi yang bersifat 
konvensional dan menciptakan apa yang saat ini 
disebut dengan disruption.

Dengan menyadari potensi tantangan-tantangan 
dari perubahan teknologi, Badan Kebijakan 
Fiskal bertekad untuk menyusun suatu kebijakan 
publik yang produktif untuk mengelola dampak 
yang merugikan dari perubahan teknologi. 
Oleh karena itu, tujuan utama dari seminar 
internasional ini adalah menyusun kebijakan yang 
mendukung dan mendorong manfaat perubahan 
teknologi dapat dinikmati secara berimbang 
oleh seluruh masyarakat Indonesia. Untuk itu, 
telah tersusun sebuah proceeding yang berisi 
tentang diskusi yang berlangsung selama seminar 
dan rekomendasi kebijakan terkait dengan 
arah kebijakan fiskal, kebijakan kesejahteraan 
masyarakat, dan kebijakan sektoral dalam 
menghadapi perubahan teknologi ini. 

Diseminasi Informasi Ekonomi dan Kebijakan 
Fiskal

Di samping melakukan monitoring, evaluasi, 
dan penyusunan kebijakan ekonomi makro, 
penyebaran informasi mengenai kondisi 
ekonomi makro terkini juga sangat penting 

untuk membawa tren tersebut tetap ke arah yang 
positif.

3. Reducing Inequality through Fiscal Policy and 
Local Governance Improvement

Sesi ketiga membahas strategi-strategi yang 
dapat dilakukan untuk mengatasi ketimpangan, 
baik ketimpangan pendapatan antara kelompok 
masyarakat, maupun ketimpangan antara 
kota dan desa. Mengatasi ketimpangan perlu 
dilakukan dari berbagai perspektif. Dengan 
mempertimbangkan kondisi desentralisasi di 
Indonesia, mengatasi ketimpangan melalui 
peningkatan tata kelola pemerintah daerah sangat 
penting selain melalui desain kebijakan fiskal yang 
tepat.

HLPD pada akhirnya menghasilkan sebuah 
komunike, yang disampaikan oleh Badan 
Kebijakan Fiskal dan ANU pada Menkeu pada 
tanggal 28 April 2017, atau sehari setelah 
penyelenggaraan HLPD.

Analyst & Economic Update Meeting

Kegiatan Analyst & Economic Update Meeting 
merupakan kegiatan rutin yang diselenggarakan 
oleh Badan Kebijakan Fiskal yang bertujuan 
untuk memberikan informasi dan melakukan 
dialog terkait kondisi perekonomian Indonesia 
terkini dengan para analis sektor keuangan, 
pengamat ekonomi dan akademisi. Berdasarkan 
penyelenggaraan-penyelenggaraan sebelumnya, 
Analyst & Economic Update Meeting dinilai 
bermanfaat dalam menghasilkan pandangan dan 
masukan bagi perbaikan kebijakan fiskal ke depan.

Di tahun 2017 dilaksanakan 2 (dua) kali kegiatan 
analyst & economic update meeting di Jakarta, 
yaitu pada tanggal 12 Januari 2017, dengan 
topik bahasan perkembangan perekonomian 
terkini, APBN 2016, dan APBN 2017, dan pada 
7 November 2017, dengan topik bahasan 
perkembangan perekonomian terkini, realisasi 
APBN-P dan outlook ekonomi 2017, serta 
APBN 2018. Narasumber dari kedua kegiatan 
analyst & update meeting tersebut adalah 
Menteri Keuangan. Kedua kegiatan tersebut 
masing-masing dihadiri oleh sekitar 100 orang 
analis sektor keuangan, pengamat ekonomi, 
akademisi, serta perwakilan dari beberapa kantor 
pemerintahan.
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Gambar 4. Tantangan Pembangunan Jangka Menengah
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dan dibutuhkan, baik oleh investor untuk 
pengambilan keputusan maupun oleh masyarakat 
secara luas. Selain kegiatan-kegiatan seminar 
atau workshop, kegiatan diseminasi ekonomi 
dan kebijakan fiskal juga dilaksanakan melalui 
penerbitan “Tinjauan Ekonomi dan Kebijakan 
Fiskal (TEKF)”. TEKF ini merupakan terbitan 2 
bulanan (bimonthly), yang menyajikan data-data 
dan informasi terkini mengenai ekonomi makro, 
keuangan, dan kebijakan fiskal. Tujuan utama 
penyusunan ini adalah menjadi referensi bagi 
para pemangku kepentingan dan masyarakat luas 
dalam memahami kondisi ekonomi dan kebijakan 
fiskal terkini.  Dengan pemahaman tersebut, 
para pemangku kepentingan dan masyarakat 
luas dapat memberikan quality control terhadap 
kebijakan yang disusun pemerintah. Hal ini 
sejalan dengan visi Badan Kebijakan Fiskal sebagai 
unit perumus kebijakan fiskal yang terpercaya, 
antisipatif, dan responsif. 

Penyusunan SK Kurs

Badan Kebijakan Fiskal juga mempunyai tugas 
untuk menyusun Keputusan Menteri Keuangan 
Tentang Nilai Kurs Sebagai Pelunasan Bea Masuk, 
Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan 
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Bea Keluar, 
Dan Pajak Penghasilan (KMK Kurs). KMK ini 
bertujuan untuk memberikan informasi yang 
akurat dan terkini tentang nilai tukar atau kurs 
pajak yang berlaku dalam periode waktu tertentu 

(1 minggu) sebagai dasar pelunasan Bea Masuk, 
PPN, PPN BM, Pajak Ekspor dan PPh.

Perumusan Kebijakan APBN

Perumusan Kerangka Kebijakan Fiskal Jangka 
Menengah (Medium Term Fiscal Framework)

Kebijakan fiskal memiliki peranan penting dalam 
memengaruhi kegiatan perekonomian, yang 
difokuskan pada tiga fungsi utama yaitu: (i) fungsi 
alokasi yang esensinya mendorong pengalokasian 
anggaran untuk mendukung terwujudnya 
efisiensi ekonomi dan penyediaan barang publik, 
(ii) fungsi distribusi yang menekankan redistribusi 
pendapatan dalam rangka mewujudkan keadilan 
ekonomi, pengurangan kesenjangan, serta 
perlindungan sosial bagi seluruh masyarakat, 
dan (iii) fungsi stabilisasi yang esensinya menjaga 
keseimbangan makro ekonomi untuk memelihara 
stabilitas fundamental perekonomian serta 
mendorong pertumbuhan ekonomi yang 
berkelanjutan.

Untuk mendukung terwujudnya tiga fungsi 
utama tersebut secara optimal, kebijakan fiskal 
harus dikelola secara sehat dan berkelanjutan, 
baik dalam perspektif jangka pendek maupun 
menengah yang selanjutnya akan menjadi 
fondasi penguatan jangka panjang. Seiring 
dengan hal tersebut, Anggaran Pendapatan dan 
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Belanja Negara (APBN) sebagai instrumen utama 
kebijakan fiskal harus didesain agar efisien dalam 
memanfaatkan sumber daya, produktif dalam 
mendukung pencapaian target, berdaya tahan 
handal dalam menopang pelaksanaan kegiatan 
prioritas di tengah tekanan fiskal yang kuat, 
senantiasa mengendalikan risiko, dan menjaga 
keberlanjutan fiskal dalam jangka menengah.

Dalam rangka mewujudkan APBN sehat dan 
berkelanjutan untuk mendukung pencapaian 
target pembangunan secara optimal, diperlukan 
upaya pendisiplinan pengelolaan fiskal (fiscal 
discipline). Namun demikian, tetap perlu dijaga 
fleksibilitas pengelolaan fiskal agar mampu 
merespon dinamika perekonomian yang dinamis.

Medium Term Fiscal Framework (MTFF) merupakan 
aggregate control yang berfungsi mendisiplinkan 
pengelolaan fiskal agar senantiasa konsisten 
dalam pencapaian target dengan tetap 
menjaga keberkelanjutan fiskal dalam jangka 
menengah. Pada prinsipnya MTFF merupakan 
instrumen untuk: (i) membangun dan menjaga 

perekonomian dalam rangka menjaga stabilisasi 
makro dan mendorong pertumbuhan ekonomi 
yang berkelanjutan, menyediakan barang 
publik untuk peningkatan kualitas pelayanan, 
mengantisipasi ketidakpastian dan kegagalan 
pasar, meredistribusi pendapatan, dan 
memberikan perlindungan sosial.

Dalam memformulasikan kebijakan fiskal, 
Pemerintah senantiasa mempertimbangkan 
dinamika perekonomian, kompleksitas tantangan 
yang dihadapi serta target-target pembangunan 
yang hendak dicapai. Hal ini dimaksudkan 
agar arah dan strategi kebijakan fiskal mampu 
merespon dinamika perekonomian secara efektif, 
menjawab tantangan yang dihadapi, mengurai 
berbagai isu-isu strategis, dan mampu memberi 
dukungan yang optimal bagi upaya pencapaian 
target-target pembangunan jangka pendek, 
jangka menengah, maupun jangka panjang.

Mencermati perkembangan perekonomian terkini 
serta prospek perekonomian ke depan, tantangan 
pembangunan yang akan dihadapi Indonesia 
akan semakin kompleks. Beberapa isu strategis 

komitmen agar pengelolaan fiskal bergerak ke 
arah yang lebih baik, (ii) menjaga agar setiap 
kebijakan jangka pendek yang ditempuh sejalan 
dengan arah dan strategi jangka menengah, 
dan (iii) menjadi basis penyesuaian kebijakan 
dengan tetap menjaga arah dan strategi dalam 
pencapaian target jangka menengah.

Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah 
terutama bertujuan untuk memengaruhi 

yang perlu mendapat penanganan serius dalam 
melaksanakan pembangunan, antara lain: (i) upaya 
pengurangan kemiskinan dan kesenjangan antara 
lain melalui penguatan kualitas desentralisasi 
fiskal dan mendorong efektivitas program 
perlindungan sosial serta affirmative policy, (ii) 
mendorong pengurangan pengangguran dan 
meningkatkan kapasitas produksi, antara lain 
melalui pembangunan infrastruktur, menjaga iklim 
investasi, penguatan kualitas SDM, penguasaan 

Gambar 5. Tantangan Pengelolaan Fiskal dalam Mewujudkan Kesejahteraan
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teknologi informasi, penguatan Research and 
Development (R&D), dan program pemberdayaan 
serta penguatan vokasional, (iii) meningkatkan 
kapasitas fiskal untuk mendukung program 
pembangunan antara lain melalui optimalisasi 
pendapatan, peningkatan kualitas belanja serta 
pengembangan pembiayaan kreatif dan inovatif, 
serta (iv) menjaga stabilitas ekonomi makro antara 
lain ditempuh dengan menjaga keseimbangan 
penawaran dan permintaan untuk mendorong 
efisiensi ekonomi, mengendalikan inflasi dan 
stabilitas nilai tukar, menjaga iklim investasi yang 
kondusif, efisiensi sistem logistik, serta harmonisasi 
kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan.

Dari sisi pengelolaan fiskal, Pemerintah juga 
masih menghadapi tantangan yang cukup 
berat. Tantangan tersebut terutama dalam hal 
mendorong perlunya: (i) optimalisasi pendapatan 
untuk menopang belanja produktif dan prioritas 
melalui peningkatan tax ratio dan optimalisasi 
pengelolaan aset negara, (ii) peningkatan kualitas 
belanja melalui penguatan belanja produktif, 
efisiensi belanja operasional dan nonprioritas, 
serta percepatan dan perbaikan kualitas 
penyerapan anggaran dengan tetap menjaga 
kualitas output, (iii) penguatan kualitas Transfer 
ke Daerah dan Dana Desa untuk pengurangan 
kesenjangan antara pusat dan daerah dan 
antardaerah, peningkatan kualitas pelayanan 
publik di daerah, (iv) peningkatan efektivitas 
bansos dan subsidi agar lebih tepat sasaran, (v) 
pengendalian belanja yang bersifat mengikat 
(mandatory spending), dan (vi) efisiensi dan 
keberlanjutan pembiayaan melalui pengendalian 

defisit, rasio utang dalam batas aman dan 
mendorong keseimbangan primer menuju positif 
serta mengembangkan pembiayaan kreatif dan 
inovatif.

Untuk itu, APBN sebagai instrumen utama 
kebijakan fiskal perlu diarahkan agar lebih 
produktif, efisien, berdaya tahan, dan mampu 
mengendalikan risiko baik dalam jangka pendek 
maupun jangka menengah untuk mendukung 
pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan 
berkeadilan serta mewujudkan kesejahteraan.

Dalam rangka merespon dinamika perekonomian, 
menjawab tantangan, dan mendukung 
pencapaian target pembangunan sebagaimana 
tercantum dalam rencana pembangunan jangka 
menengah, arah kebijakan fiskal jangka menengah 
2017-2021 adalah: “Memperkokoh Pengelolaan 
Fiskal untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi 
yang Berkelanjutan dan Berkeadilan dalam 
Rangka Mewujudkan Kesejahteraan”. Upaya untuk 
mewujudkan hal tersebut ditempuh dengan 
penguatan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi, 
melalui tiga strategi utama yaitu: (i) penguatan 
kualitas belanja Pemerintah Pusat, (ii) optimalisasi 
pendapatan dan keberlanjutan pembiayaan, dan 
(iii) penguatan kualitas Transfer ke Daerah dan 
Dana Desa (TKDD).

Tiga strategi utama yang ditempuh dalam 
pengelolaan fiskal jangka menengah secara rinci 
adalah sebagai berikut. Pertama, penguatan 
kualitas belanja Pemerintah Pusat antara lain 
melalui peningkatan anggaran produktif untuk 
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Gambar 6. Arah dan Strategi Kebijakan Fiskal Jangka Menengah Tahun 2017-2021
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mendukung pembangunan infrastruktur 
dalam rangka penguatan daya saing dan 
peningkatan kapasitas produksi antara lain 
untuk pembangunan jalan, jembatan, bandara, 
pelabuhan, energi, irigasi, dan bendungan; 
memperkuat dan meningkatkan efektivitas 
program perlindungan sosial serta mendorong 
akselerasi pengurangan kemiskinan dan 
kesenjangan melalui affirmative policy; 
memperkuat kualitas SDM (pendidikan, kesehatan, 
karakter, R&D); mendukung sektor unggulan 
(ketahanan pangan, ketahanan energi, maritim 
dan kelautan, pariwisata dan industri); serta 
efisiensi belanja non prioritas. Kedua, optimalisasi 
pendapatan negara dan menjaga keberlanjutan 
pembiayaan.

Optimalisasi pendapatan negara ditempuh 
antara lain melalui peningkatan tax ratio melalui 
intensifikasi, ekstensifikasi, penggalian potensi, 
penegakan hukum serta berbagai terobosan 
kebijakan, reformasi perpajakan, dan optimalisasi 
pengelolaan aset negara. Sementara itu 
untuk mendorong efisiensi dan keberlanjutan 
pembiayaan ditempuh antara lain melalui 
pengendalian defisit dan rasio utang dalam batas 
aman dan diupayakan menurun dalam jangka 
menengah, mendorong keseimbangan primer 
menuju positif, serta penguatan pembiayaan 
kreatif dan inovatif. Ketiga, penguatan kualitas 
TKDD antara lain dengan meningkatkan efektivitas 
Transfer ke Daerah (TKD) sebagai instrumen 
pemerataan dan pembangunan dan penguatan 
Dana Desa dalam mendukung pembangunan 
dan pengentasan kemiskinan desa. Peningkatan 
efektivitas TKD dilakukan dengan penguatan 
DAU dan DBH sebagai instrumen pemerataan 
kemampuan fiskal dan pendanaan pembangunan 
daerah serta penguatan DAK Fisik dan DAK Non 
Fisik dalam mendukung pencapaian prioritas 
nasional dan peningkatan serta pemerataan 
pelayanan publik.

Perhitungan Proyeksi Target dan Monitoring 
Penerimaan Perpajakan

Penerimaan perpajakan merupakan sumber 
penerimaan utama dalam APBN dan berpengaruh 
dalam capaian arah dan tujuan pembangunan. 
Dalam penetapannya, selain mempertimbangkan 
realisasi tahun sebelumnya, penerimaan 
perpajakan juga mempertimbangkan arah 
kebijakan maupun perkembangan asumsi dasar 
ekonomi makro.

Berdasarkan asumsi makro yang ditetapkan 
Pemerintah dan DPR, target penerimaan 

perpajakan disusun dengan tetap 
mempertimbangkan realisasi penerimaan 
pajak tahun sebelumnya dan basis data. 
Taget penerimaan perpajakan dalam APBN 
menjadi acuan dan kinerja pemerintah dalam 
menghasilkan besaran penerimaan perpajakan 
selama satu tahun, sehingga ketepatan penetapan 
angka target merupakan hal yang sangat penting 
untuk mendorong terwujudnya pengelolaan fiskal 
yang sehat, berkualitas, dan berkelanjutan.

Untuk menghasilkan proyeksi target penerimaan 
perpajakan yang tepat dan kredibel, diperlukan 
model proyeksi perpajakan yang menghasilkan 
angka proyeksi baik jangka pendek maupun 
jangka panjang sesuai kondisi ekonomi yang 
sedang dan akan terjadi, serta memperhitungkan 
adanya perubahan basis data. Dengan demikian, 
rekomendasi kebijakan penerimaan perpajakan 
yang dihasilkan lebih tepat dan akurat.

Hasil perhitungan proyeksi target penerimaan 
perpajakan digunakan dalam penyusunan RAPBN, 
RAPBN Perubahan, serta outlook penerimaan 
perpajakan dalam Laporan Semester II tahun 
berjalan. Besaran proyeksi penerimaan perpajakan 
tersebut akan berpengaruh terhadap postur 
APBN, sehingga keakuratan proyeksi penerimaan 
perpajakan akan berpengaruh terhadap perkiraan 
postur APBN.

Badan Kebijakan Fiskal juga senantiasa melakukan 
monitoring realisasi perpajakan. Monitoring ini 
merupakan model bulanan guna memantau 
realisasi penerimaan perpajakan dalam APBN/P 
tahun berjalan. Monitoring dilakukan mulai 
dari pengumpulan dan pengolahan data dan 
informasi, analisis, sampai tersedianya bahan rapat 
Asset Liability Management (ALM).

Tujuan kegiatan monitoring ini adalah untuk 
mengetahui perkembangan realisasi penerimaan 
perpajakan. Kegiatan ini merupakan bentuk early 
warning system dengan membandingkan antara 
target dan realisasi penerimaan perpajakan. 
Kegiatan ini juga dilakukan untuk memutakhirkan 
perhitungan target bulanan penerimaan 
perpajakan serta menetapkan perkiraan realisasi 
penerimaan perpajakan hingga akhir tahun 
berjalan.  Hasil monitoring realisasi penerimaan 
perpajakan merupakan alat untuk mereviu kinerja 
perpajakan dalam rangka mitigasi risiko atas 
penerimaan dalam APBN/P dan sebagai bahan 
ALM.
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Perumusan Rekomendasi Kebijakan APBN 
Lainnya

Sebagai unit yang mempunyai tugas 
melaksanakan analisis, pemantauan, perumusan 
rekomendasi, proyeksi, dan evaluasi kebijakan, 
pada tahun 2017 Badan Kebijakan Fiskal telah 
menghasilkan rekomendasi kebijakan APBN yang 
disampaikan kepada Menteri Keuangan, yaitu 
sebagai berikut.

1. Rekomendasi  Kebijakan dan Risiko Subsidi 
Energi

Pemerintah telah mengalokasikan subsidi energi 
dalam APBN 2017 sebesar Rp77,3 triliun yang 
terdiri dari subsidi BBM (minyak tanah dan solar) 
dan LPG Tabung 3 kg Rp32,3 triliun dan subsidi 
listrik sebesar Rp45,0 triliun. Kebijakan subsidi 
listrik yang lebih tepat sasaran akan dilakukan 
melalui penajaman target penerimaan subsidi, 
yaitu pembatasan subsidi listrik bagi rumah 
tangga (R1-450 VA dan R1-900 VA) hanya untuk 
rumah tangga miskin dan rentan. Sedangkan 
kebijakan subsidi LPG tabung 3kg yang lebih 
tepat sasaran akan dilakukan melalui pelaksanaan 
distribusi tertutup (by name and by address) 
dan dilakukan secara bertahap untuk 26 juta 
rumah tangga miskin dan 2,3 juta usaha mikro 
berdasarkan Pemutakhiran Basis Data Terpadu 
(PDT) 2015, dengan alokasi subsidi sebesar Rp20 
triliun. 

Dalam pelaksanaannya terdapat risiko dimana 
kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan belum 
dapat dilaksanakan secara menyeluruh, sehingga 
perlu dihitung risiko perubahan alokasi anggaran 
subsidi pada APBN 2017.

2. Rekomendasi Urgensi  Perbaikan Data dan 
Mekanisme Penyaluran Pupuk Bersubsidi 
sebagai Hasil dari Uji Coba  Pelaksanaan 
Subsidi Langsung Pupuk

Reformasi subsidi pupuk merupakan salah satu 
program prioritas pangan Presiden untuk tahun 
2016-2019 yang disampaikan dalam Sidang 
Kabinet tanggal 27 Januari 2016. Kebijakan 
pengalihan subsidi pupuk dari berbasiskan 
harga barang menjadi subsidi berbasis RTS 
(Rumah Tangga Sasaran) memerlukan penataan 
kembali penghitungan alokasi subsidi pupuk 
melalui pembenahan basis data dan mekanisme 
penyaluran agar lebih tepat sasaran.

Dari hasil evaluasi, masih banyak petani miskin 
yang belum tergabung dalam kelompok tani dan 

data kebutuhan pupuknya belum masuk ke dalam 
RDKK (Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok) 
yang dikeluarkan oleh kementerian Pertanian. 
Penerapan subsidi pupuk secara langsung yang 
hanya sesuai dengan RDKK, akan menyebabkan 
banyak petani yang tidak layak menerima dan 
membeli pupuk bersubsidi. Sebaliknya, petani 
miskin dan rentan tidak dapat membeli pupuk 
bersubsidi. Data petani dalam RDKK saat ini belum 
mencerminkan kondisi riil petani yang layak 
mendapatkan subsidi.

Dalam rangka meningkatkan efisiensi dan 
efektivitas anggaran belanja subsidi dan 
pemberian subsidi secara tepat sasaran, 
diperlukan penataan ulang sistem penyaluran 
subsidi dari subsidi secara tidak langsung menjadi 
subsidi langsung melalui sistem seleksi yang ketat 
dalam menentukan sasaran penerimaan subsidi 
yang berbasis RTS

3. Analisis pencatatan BLU dalam APBN 

Dasar hukum dan tujuan pembentukan 
BLU diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 2004 
tentang Perbendaharaan Negara, PP Nomor 23 
Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
BLU, serta beberapa PMK. Dalam pasal 1 PP 
Nomor 23 Tahun 2005 dinyatakan bahwa BLU 
dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada 
masyarakat berupa barang dan/atau jasa tanpa 
mengutamakan pencarian keuntungan dengan 
prinsip efisiensi dan produktivitas.

Dengan amanat regulasi khususnya UU 17 Tahun 
2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 
1 Tahun 2004, dan PP Nomor 23 Tahun 2005, 
pencatatan BLU dapat menimbulkan tambahan 
belanja eksplisit, dikarenakan :
• pendapatan BLU merupakan salah satu 

pendapatan yang tidak dibagihasilkan kepada 
daerah, sehingga peningkatan pendapatan 
BLU akan meningkatkan PDN Netto yang 
pada gilirannya akan meningkatkan DAU, 
Dana otonomi Khusus, dan Dana Desa;

• mengingat penggunaan dana BLU di 
APBN akan di-earmark 100 persen, maka 
peningkatan pendapatan dari BLU akan 
meningkatkan belanja negara. Peningkatan 
belanja negara tersebut memiliki konsekuensi 
meningkatnya alokasi anggaran pendidikan 
dan anggaran kesehatan (mandatory 
spending).

Dengan memperhatikan jumlah dan pendapatan 
BLU yang terus bertambah dan adanya potensi 
risiko fiskal terkait pencatatannya dalam APBN, 
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maka telah disampaikan rekomendasi terkait 
usulan pencatatan BLU dalam APBN.

4. Rekomendasi optimalisasi anggaran 
pendidikan melalui BLU LPDP dan rencana 
pembentukan SWF (Sovereign Wealth Fund) 
pendidikan

Pemerintah telah memenuhi anggaran 
pendidikan sesuai amanat konstitusi sebesar 20 
persen APBN sejak tahun 2009 yang dialokasikan 
melalui anggaran Pemerintah Pusat, Transfer Ke 
Daerah dan Dana Desa (TKDD), dan Pembiayaan. 
Anggaran pendidikan yang dialokasikan melalui 
TKDD cenderung meningkat.

Namun demikian, sektor pendidikan masih 
menghadapi tantangan antara lain terkait upaya 
Pemerintah untuk (i) meningkatkan akses pada 
sekolah menengah dan pendidikan tinggi; (ii) 
meningkatkan kualitas sarana dan prasarana 
pendidikan di daerah tertinggal, terpencil dan 
perbatasan; (iii) meningkatkan kompetensi dan 
pemerataan guru; (iv) menguatkan sekolah 
vokasional; dan (v) mendorong linked and match 
dengan kebutuhan pasar tenaga kerja.

Sementara itu, sebagai pengelola Dana 
Pengembangan Pendidikan Nasional (DPPN), 
tujuan utama dibentuknya Badan Layanan Umum 
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (BLU 
LPDP) adalah untuk mendorong agar anggaran 
pendidikan dapat digunakan lebih efisien, 
produktif dan fleksibel sehingga dapat dapat 
dimanfaatkan sebagai Dana Abadi (endowment 
fund) dalam rangka meningkatkan akses dan 
kualitas pendidikan bagi generasi mendatang 
(keadilan antar generasi). Pada level operasional, 
peran BLU LPDP adalah mengembangkan 
endowment fund tersebut dan memanfaatkan 
hasil pengembangannya untuk membiayai 
berbagai program terkait pendidikan (beasiswa, 
riset, afirmasi, renovasi gedung sekolah akibat 
bencana dsb). Sehingga BLU LPDP dapat 
berfungsi sebagai SWF Pendidikan sekaligus 
sebagai quasi fiscal serta dapat pula digunakan 
sebagai fiscal buffer ketika ketahanan fiskal 
menghadapi tekanan.

Atas hal tersebut, telah disampaikan rekomendasi 
optimalisasi anggaran pendidikan dalam rangka 
meningkatkan efektifitas anggaran pendidikan 
serta memperkuat peran BLU LPDP sebagai SWT 
sekaligus quasi fiscal.

5. Analisis pemanfaatan  Penyertaan Modal 
Negara

Pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan 
kinerja dan mendorong peran BUMN sebagai 
agen pembangunan dalam rangka meningkatkan 
kontribusi BUMN terhadap perekonomian dan 
sekaligus mengakselerasi pencapaian target 
pembangunan. Hal ini dilakukan antara lain 
dengan pemberian PMN kepada BUMN.

Pada tahun 2015, Pemerintah mendorong peran 
BUMN sebagai agen pembangunan untuk 
mendukung program pembangunan nasional 
yang difokuskan pada program: (i) kedaulatan 
pangan; (ii) pembangunan infrastruktur dan 
konektivitas; (iii) pembangunan maritime; (iv) 
industri pertahanan dan keamanan nasional; serta 
(v) kemandirian ekonomi nasional.

Dengan mengidentifikasi beberapa faktor yang 
dapat mempengaruhi efektifitas dalam pemberian 
PMN tahun 2015 dan memperhatikan kinerja 
keuangan BUMN penerima PMN, maka telah 
disampaikan rekomendasi terkait pemanfaatan 
Penyertaan Modal Negara.

6. Rekomendasi kebijakan dampak tax amnesty 
terhadap perhitungan tax base proyeksi 
penerimaan perpajakan

Pemerintah Indonesia menerapkan tax amnesty 
berdasarkan Undang-undang Nomor 11 tahun 
2016 tentang Pengampunan Pajak. Tax amnesty 
adalah program pengampunan yang diberikan 
oleh Pemerintah kepada Wajib Pajak meliputi 
penghapusan pajak yang seharusnya terutang, 
penghapusan sanksi administrasi perpajakan, serta 
penghapusan sanksi pidana di bidang perpajakan 
atas harta yang diperoleh pada tahun 2015 dan 
sebelumnya yang belum dilaporkan dalam SPT, 
dengan cara melunasi seluruh tunggakan pajak 
yang dimiliki dan membayar uang tebusan.

Tujuan dari kebijakan tax amnesty antara lain (i) 
memperkuat basis perpajakan; (ii) mendukung 
pertumbuhan ekonomi; serta (iii) memperkuat 
kinerja perpajakan. Sejalan dengan tujuan 
tersebut, setelah tax amnesty maka basis pajak 
akan mengalami peningkatan akibat dari 
penguatan basis data dan peningkatan kepatuhan 
Wajib Pajak (WP). Akibat perubahan basis 
data tersebut dapat berdampak pada potensi 
penerimaan perpajakan ke depan. 

Berdasarkan hal tersebut, telah dilakukan 
identifikasi dampak atas kebijakan terkait basis 
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data baru hasil program tax amnesty 2016 dan 
rekomendasi telah disampaikan kepada Menteri 
Keuangan.

Kegiatan Joint in Person Meeting Indonesia – Italy 
G-20 Peer Review on Fossil Fuel Subsidies Reform 
(FFSR)

Menteri Keuangan dari Negara-negara yang 
tergabung dalam G-20 telah berkomitmen untuk 
secara sukarela melakukan proses peer review. 
Proses peer review merupakan bagian dari upaya 
anggota-anggota G-20 dalam menghapuskan 
subsidi bahan bakar fosil (subsidi energi) yang 
terbukti tidak efisien serta menyebabkan 
pemborosan konsumsi. Indonesia memutuskan 
untuk melaksanakan kegiatan tersebut mulai 
tahun 2017 dan berpartner dengan Italia.
Tujuan pelaksanaan peer review G-20 adalah 
untuk menemukan situasi dasar, perbedaan, dan 
pengalaman penerapan subsidi bahan bakar 
di berbagai negara, mendorong mendorong 
momentum global untuk mengidentifikasi dan 
mengurangi subsidi bahan bakar fosil yang tidak 
efisien, meningkatkan kualitas informasi yang 
tersedia terkait subsidi bahan bakar fosil yang 
tidak efisien, serta berbagi pembelajaran dan 
pengalaman tentang reformasi subsidi energi. 

Keikutsertaan Indonesia dalam kegiatan peer 
review G-20 ini juga menunjukkan upaya Indonesia 
kepada dunia dalam mereformasi kebijakan 
subsidi energi.

Sebagai salah satu rangkaian kegiatan peer 
review, Kementerian Keuangan cq Badan 
Kebijakan Fiskal telah melaksanakan Joint in 
Person Meeting yang bertujuan untuk berdiskusi 
dalam memberikan tanggapan atau komentar 
secara langsung atas Indonesia draft self report. 
Kegiatan ini diselenggarakan di Jakarta pada 
tanggal 4-6 Desember 2017 dengan panelis 
Indonesia terdiri dari Kementerian Keuangan, 
Kementerian ESDM, dan Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan. Sementara itu, reviewer 
yang hadir terdiri dari Italia, meksiko, Jerman, New 
Zealand, dan beberapa lembaga internasional 
lainnya seperti OECD, WB, IEA, IISD, dan GIZ Infis. 
Kemudian diakhiri dengan field visit ke PLTA Cirata 
sebagai PLTA terbesar kedua di Asia Tenggara 
setelah Thailand dengan kapasitas 1008MW, dan 
PLTS terbesar di pulau Jawa dengan kapasitas 
produksi 1MW.

Gambar 7. Kunjungan di PLTA Cirata dalam Rangka 
Joint in Person Meeting Indonesia-Italy G-20 Peer Review 

Gambar 7. Kunjungan di PLTA Cirata dalam Rangka Joint in Person Meeting Indonesia – Italy G-20 Peer Review
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Kebijakan Pendapatan Negara

Dalam perencanaan kebijakan fiskal, target 
pendapatan negara setiap tahunnya terus 
meningkat sejalan dengan bertambahnya 
kebutuhan pendanaan dalam rangka 
pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan 
kerja, mengatasi kesenjangan, dan pembangunan 
infrastruktur yang produktif. Sebagai sumber 
utama pendapatan negara, pendapatan dalam 
negeri merupakan komponen utama yang terdiri 
dari penerimaan perpajakan dan penerimaan 
negara bukan pajak. Di sisi pendapatan dalam 
negeri, penerimaan perpajakan terus dioptimalkan 
sehingga secara bertahap dapat mengurangi 
peran PNBP khususnya dari sumber daya alam 
minyak dan gas bumi, yang semakin menurun dan 
rentan terhadap gejolak harga dan permintaan 
dunia. 

Di tengah masih melemahnya pertumbuhan 
ekonomi dunia serta rendahnya harga komoditas 
utama seperti minyak dan gas bumi, batubara, 
serta perkebunan dan kelapa sawit (CPO), 
penerimaan perpajakan dari ketiga sektor tersebut 
terus menurun. Namun demikian, kinerja total 
penerimaan perpajakan tetap membaik dan 
tumbuh secara konsisten setiap tahunnya. Hal ini 
tidak terlepas dari berjalannya reformasi struktural 
di sektor perpajakan baik secara internal melalui 
penguatan institusi dan kapasitas sumber daya 
manusia, penguatan teknologi informasi dan 
perbaikan administrasi perpajakan, maupun 
upaya intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan 
perpajakan.

Namun demikian, Pemerintah masih dihadapkan 
pada tantangan belum optimalnya rasio 
penerimaan perpajakan terhadap PDB (tax ratio) 
yang cenderung fluktuatif. Dalam lima tahun 
terakhir (2012-2016), tax ratio (termasuk SDA 
migas dan pertambangan) tertinggi dicapai pada 
tahun 2012 sebesar 13,9 persen, dan ditargetkan 
turun menjadi 12,9 persen dalam APBNP tahun 
2016.

Dalam menghadapi tantangan-tantangan 
tersebut, pemerintah terus berupaya untuk 
mengoptimalkan pendapatan negara yang 
terdiri atas penerimaan perpajakan, PNBP, dan 
penerimaan hibah. Kebijakan-kebijakan yang 
telah dijalankan akan dijaga kelanjutannya 
dengan terus melakukan evaluasi dan berbagai 
penyempurnaan. Kebijakan fiskal pemerintah 
tersebut dilakukan dengan tetap memerhatikan 

Pendapatan negara merupakan sumber utama 
dalam pendanaan program pembangunan 
nasional. Sebagai upaya untuk meningkatkan 
kemandirian bangsa, pendapatan negara 
terus digali dan dioptimalkan sehingga dapat 
mengurangi ketergantungan pembiayaan 
yang bersumber dari utang melalui instrumen-
instrumen fiskal yang dimiliki. Hal ini sesuai 
dengan tiga pilar reformasi dalam mendorong 
pertumbuhan ekonomi yang lebih merata dan 
berkesinambungan yaitu optimalisasi pendapatan, 
peningkatan kualitas belanja, dan menjaga 
kesinambungan pembiayaan anggaran.

Dalam mendukung arah kebijakan fiskal tahun 
2017, strategi kebijakan fiskal dalam jangka 
menengah diarahkan untuk mendukung 
pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan 
berkeadilan serta mendorong strategi 
industrialisasi dalam rangka transformasi ekonomi 
dengan tetap mempertahankan keberlanjutan 
fiskal melalui peningkatan pendapatan negara dan 
peningkatan efisiensi dan produktivitas belanja 
negara. Dengan demikian, defisit anggaran dalam 
jangka menengah dapat terkendali, sehingga 
rasio utang pemerintah terhadap PDB juga dapat 
terkendali dan dapat memperkuat kemandirian 
pembiayaan pembangunan.

Untuk mencapai arah dan sasaran kebijakan 
jangka menengah tersebut, kebijakan pendapatan 
negara dalam jangka menengah diarahkan pada 
upaya optimalisasi pendapatan negara, baik 
melalui pajak maupun PNBP, namun dengan 
tetap menjaga iklim investasi dan keberlanjutan 
dunia usaha. Upaya untuk meningkatkan rasio 
pendapatan perpajakan terhadap PDB (tax ratio), 
akan terus dilakukan Pemerintah utamanya 
melalui intensifikasi, ekstensifikasi, dan penegakan 
hukum dengan penagihan aktif, pemeriksaan, dan 
penyidikan serta melakukan terobosan kebijakan. 
Sehingga pendapatan perpajakan secara nominal 
diharapkan dapat tumbuh lebih tinggi daripada 
tingkat pertumbuhan alaminya. Sementara 
itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 
sebagai salah satu sumber pendapatan negara 
juga diharapkan terus mengalami peningkatan. 
Berbagai upaya optimalisasi sumber-sumber 
pendapatan bukan pajak tersebut dilakukan 
antara lain melalui optimalisasi lifting minyak 
dan gas bumi, penyesuaian tarif dan jenis PNBP, 
mendukung peningkatan kinerja PNBP, dan 
perbaikan pengelolaan PNBP.
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kondisi objektif perekonomian dan capaian 
pembangunan terkini.

Dalam mendukung dan mewujudkan semua itu, 
Badan Kebijakan Fiskal sebagai salah salah satu 
unit perumus kebijakan dibidang pendapatan 
negara terkait subjek, objek, dan tarif sektor 
pajak, kepabeanan, cukai, dan PNBP melakukan 
beberapa analisis kajian dalam merumuskan 
kebijakan (research-based policy). Output akhir 
dari analisis kajian yang dilakukan adalah berupa 
rekomendasi kebijakan di bidang pendapatan 
negara kepada Menteri Keuangan dan berbagai 
produk hukum. 

Peraturan Menteri Keuangan 
Terkait Penetapan Tarif Bea Masuk 
atas Barang Impor

Pada tahun 2017 telah dikeluarkan beberapa 
peraturan di bidang kepabeanan internasional. 
Misalnya, terkait penerbitan Legal Enactement atas 
implementasi dari perundingan perdagangan 
internasional dalam Trade in Goods (TIG), 
pemerintah telah menetapkan 10 (sepuluh) 
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang 
penetapan tarif bea masuk atas barang impor 
sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/
PMK.010/2017 tentang Penetapan Tarif Bea 
Masuk dalam rangka ASEAN-Korea Free Trade 
Area, tanggal 27 Februari 2017.

PMK ini disusun sebagai bentuk komitmen 
Indonesia atas diberlakukannya Harmonized Tariff 
Nomenclature System 2017 dan ASEAN Harmonised 
Tariff Nomenclature 2017 serta pemenuhan 
penurunan tarif bea masuk sebagaimana telah 
dijadwalkan dalam Persetujuan Perdagangan 
Barang sebagai bagian dari Persetujuan Kerangka 
Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antar Pemerintah 
Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-
Bangsa Asia Tenggara dan Republik Korea.
Pokok pengaturan PMK Nomor 24/PMK.010/2017 
adalah menetapkan tarif bea masuk atas barang 
impor dari negara-negara anggota ASEAN dan 
Republik Korea dalam rangka ASEAN-Korea Free 
Trade Area.

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/
PMK.010/2017 tentang Penetapan Tarif Bea 
Masuk dalam rangka ASEAN Trade In Goods 
Agreement, tanggal 27 Februari 2017.

PMK ini disusun sebagai bentuk komitmen 
Indonesia terhadap Harmonized Tariff 
Nomenclature System 2017 dan ASEAN Harmonised 
Tariff Nomenclature 2017 dalam Persetujuan 
Perdagangan Barang Antar Pemerintah Negara-
Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa 
Asia Tenggara dengan pokok pengaturan 
penetapan tarif bea masuk atas barang impor 
negara-negara anggota ASEAN yang meliputi 
Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Malaysia, 
Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan 
Vietnam, dalam rangka ASEAN Trade in Goods 
Agreement.

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 26/
PMK.010/2017 tentang Penetapan Tarif Bea 
Masuk dalam rangka ASEAN-China Free Trade 
Area, tanggal 27 Februari 2017.

PMK ini disusun sebagai bentuk komitmen 
Indonesia terhadap Harmonized Tariff 
Nomenclature System 2017 dan ASEAN Harmonised 
Tariff Nomenclature 2017 serta pemenuhan 
penurunan tarif bea masuk sebagaimana telah 
dijadwalkan dalam Persetujuan Perdagangan 
Barang sebagai bagian dari Persetujuan Kerangka 
Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antar Pemerintah 
Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-
Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat 
Tiongkok yang mengatur penetapan tarif bea 
masuk atas barang impor dari negara-negara 
anggota ASEAN dan negara Republik Rakyat 
Tiongkok dalam rangka ASEAN-China Free Trade 
Area.

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/
PMK.010/2017 tentang Penetapan Tarif Bea 
Masuk dalam rangka ASEAN-India Free Trade 
Area, tanggal 27 Februari 2017.

PMK ini disusun sebagai bentuk komitmen 
Indonesia terhadap Harmonized Tariff 
Nomenclature System 2017 dan ASEAN Harmonised 
Tariff Nomenclature 2017 serta pemenuhan 
penurunan tarif bea masuk sebagaimana telah 
dijadwalkan dalam Persetujuan Perdagangan 
Barang sebagai bagian dari Persetujuan Kerangka 
Kerjasama Ekonomi Menyeluruh antar Pemerintah 
Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-
Bangsa Asia Tenggara dan Republik India, dengan 
pokok pengaturan penetapan tarif bea masuk atas 
barang impor dari negara-negara anggota ASEAN 
dan Republik India dalam rangka ASEAN-India 
Free Trade Area.
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5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/
PMK.010/2017 tentang Penetapan Tarif Bea 
Masuk dalam rangka ASEAN-Australia-New 
Zealand Free Trade Area, tanggal 27 Februari 
2017.

PMK ini disusun sebagai bentuk komitmen 
Indonesia terhadap Harmonized Tariff 
Nomenclature System 2017 dan ASEAN Harmonised 
Tariff Nomenclature 2017 dan pemenuhan 
penurunan tarif bea masuk sebagaimana telah 
disepakati dalam rangka ASEAN-Australia-
New Zealand Free Trade Area, dengan pokok 
pengaturan penetapan tarif bea masuk atas 
barang impor dari negara-negara anggota ASEAN, 
Australia, dan Selandia Baru dalam rangka ASEAN-
Australia-New Zealand Free Trade Area.

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/
PMK.010/2017 tentang Penetapan Tarif Bea 
Masuk dalam rangka Perjanjian Perdagangan 
Preferensial antara Pemerintah Republik 
Indonesia dan Pemerintah Republik Islam 
Pakistan, tanggal 27 Februari 2017.

PMK ini disusun sebagai bentuk komitmen 
Indonesia terhadap Harmonized Tariff 
Nomenclature System 2017 dan ASEAN Harmonised 
Tariff Nomenclature 2017 dengan pokok 
pengaturan penetapan tarif bea masuk atas 
barang impor dari negara Pakistan dalam rangka 
pelaksanaan Perjanjian Perdagangan Preferensial 
antara Pemerintah Republik Indonesia dan 
Pemerintah Republik Islam Pakistan.

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/
PMK.010/2017 tentang Penetapan Tarif Bea 
Masuk dalam rangka Persetujuan antara 
Republik Indonesia dan Jepang Mengenai 
Suatu Kemitraan Ekonomi, tanggal 27 
Februari 2017.

PMK ini disusun sebagai bentuk komitmen 
Indonesia terhadap Harmonized Tariff 
Nomenclature System 2017 dan ASEAN Harmonised 
Tariff Nomenclature 2017 dengan pokok 
pengaturan penetapan tarif bea masuk atas 
barang impor dari negara Jepang dalam rangka 
Persetujuan antara Republik Indonesia dan Jepang 
mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi.

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/
PMK.010/2017 tentang Penetapan Tarif Bea 
Masuk dengan Skema User Specific Duty Free 
Scheme dalam rangka Persetujuan antara 
Republik Indonesia dan Jepang mengenai 
Suatu Kemitraan Ekonomi, tanggal 27 

Februari 2017.

PMK ini sebagai implementasi kerja sama 
ekonomi antara Pemerintah Indonesia dan 
Pemerintah Jepang sebagaimana telah ditetapkan 
Framework Agreement yang telah diratifikasi oleh 
Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan 
Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2008 tentang 
Pengesahan Agreement between the Republic of 
Indonesia and Japan for an Economic Partnership 
(Persetujuan antara Republik Indonesia dan 
Jepang Mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi).

Pokok pengaturan PMK Nomor 31/PMK.010/2017 
adalah menetapkan tarif bea masuk sebesar 0% 
terhadap barang impor dari Jepang dengan 
skema User Specific Duty Free Scheme (USDFS) 
dalam rangka Persetujuan antara Republik 
Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan 
Ekonomi.

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/
PMK.010/2017 tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/
PMK.010/2017 tentang Penetapan Tarif 
Bea Masuk dalam rangka ASEAN-Australia-
New Zealand Free Trade Area, tanggal 19 
September 2017.

Latar belakang disusunnya PMK Nomor 129/
PMK.010/2017 adalah menindaklanjuti usulan 
perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
28/PMK.010/2017 tentang Penetapan Tarif Bea 
Masuk dalam rangka ASEAN-Australia-New 
Zealand Free Trade Area (AANZFTA), sebagaimana 
disampaikan melalui surat Menteri Perdagangan 
Nomor 471/M-DAG/DF/05/2017, untuk melakukan 
perubahan ketentuan mengenai tarif bea masuk 
produk gula mentah.

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/
PMK.010/2017 tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/
PMK.010/2017 tentang Penetapan Sistem 
Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif 
Bea Masuk atas Barang Impor, tanggal 29 
Desember 2017.

PMK Nomor 213/PMK.010/2017 merupakan 
tindak lanjut usulan Menteri Perdagangan kepada 
Menteri Keuangan untuk menurunkan tarif bea 
masuk Most Favoured Nation Asia Pacific Economic 
Cooperation Environmental Goods, dengan pokok 
pengaturan penetapan klasifikasi dan mengubah 
tarif bea masuk atas barang impor yang termasuk 
dalam kategori Asia Pacific Economic Cooperation 
List of Environmental Goods.
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Latar belakang penerbitan 10 (sepuluh) PMK 
tersebut adalah diberlakukannya ketentuan 
mengenai sistem klasifikasi barang berdasarkan 
Harmonized System (HS) 2017 yang berlaku 
untuk negara-negara anggota World Customs 
Organization (WCO), ASEAN Harmonised Tariff 
Nomenclature (AHTN) 2017 untuk negara-negara 
ASEAN, serta berlakunya Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 6/PMK.010/2017 tentang 
Penetapan Klasifikasi Barang dan Pembebanan 
Tarif Bea Masuk atas Barang Impor. Berdasarkan hal 
tersebut, Indonesia perlu melakukan penyesuaian 
tarif bea masuk atas komitmen Indonesia 
berdasarkan HS 2017 untuk seluruh skema FTA/
PTA.

Produk Hukum Lain terkait 
Perpajakan dan Kepabenan dan 
Cukai

Selain itu, produk hukum lain terkait perpajakan 
dan kepabeanan dan cukai yang ditetapkan pada 
tahun 2017 adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan 
Perpajakan Pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak 
dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil 
Gross Split.

PP Nomor 53 Tahun 2017 diberlakukan dengan 
tujuan untuk mendorong pengembangan industri 
hulu migas, memberikan kepastian bisnis kepada 
ivestor, dan menyederhanakan administrasi 
perpajakan.

Dalam PP ini dibahas secara rinci tentang 
pertimbangan karakteristik Kegiatan Usaha 
Hulu Migas Gross Split, penyesuaian jenis-jenis 
biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan 
(deductibles), pengakuan penghasilan kontraktor 
pada titik serah dengan nilai sebesar ICP untuk 
memperkecil potensi dispute terkait transfer pricing 
dalam hal terjadi transaksi dengan afiliasi,  adanya 
dikapitalisasi dan diamortisasi dengan metode 
satuan produksi terhadap biaya-biaya sebelum 
produksi, pengaturan kompensasi kerugian, 
fasilitas perpajakan, dan penyesuaian besaran 
bagi hasil yang didasarkan pada pertimbangan 
keekonomian.

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 1/
PMK.010/2017 tentang Pengenaan Bea 
Masuk Anti Dumping terhadap Barang Impor 
Biaxially Oriented Polypropylened Negara 

Thailand dan Vietnam, tanggal 9 Januari 2017.

Barang impor selain dikenakan Bea Masuk 
dapat dikenakan Bea Masuk Anti Dumping jika 
harga ekspor dari barang yang diimpor lebih 
rendah dari nilai normalnya dan menyebabkan 
kerugian (injury). Sesuai hasil penyelidikan Komite 
Anti Dumping Indonesia terdapat bukti terjadi 
dumping atas barang impor Biaxially Oriented 
Polypropylene (BOPP) yang dilakukan oleh Negara 
Thailand dan Vietnam sehingga menyebabkan 
kerugian bagi industri dalam negeri serta 
ditemukan hubungan kausal (causal link) antara 
dumping dengan kerugian yang dialami industri 
dalam negeri.

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5/
PMK.010/2017 tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 157/
PMK.010/2015 tentang Pelaksanaan Perlakuan 
Pajak Penghasilan yang Didasarkan pada 
Ketentuan dalam Perjanjian Internasional, 
tanggal 19 Januari 2017.

Perubahan ini dimaksudkan untuk memberikan 
landasan hukum pelaksanaan perlakuan Pajak 
Penghasilan yang didasarkan dalam Asian 
Infrastructure Investment Bank Articles of Agreement 
dan Framework Agreement for Financial Cooperation 
between The Republic of Indonesia and European 
Investment Bank.

Pokok perubahan adalah menambah dua 
organisasi internasional yang perlakuan pajak 
penghasilannya didasarkan pada ketentuan 
dalam perjanjian internasional, yaitu AIIB (Asian 
Infrastructure Investment Bank) dan EIB (European 
Investment Bank).

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 6/
PMK.010/2017 tentang Penetapan Klasifikasi 
Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas 
Barang Impor, tanggal 26 Januari 2017.

Amandemen terhadap Harmonized System 
(HS) 2012 menjadi HS 2017 dan Revisi ASEAN 
Harmonised Tariff Nomenclature (AHTN) 2012 
menjadi AHTN 2017 menuntut perubahan 
terhadap sistem klasifikasi barang dan 
pembebanan tarif bea masuk atas barang 
impor. Sehingga memerlukan penetapan sistem 
klasifikasi barang dan pembebanan tarif bea 
masuk atas barang impor yang meliputi Ketentuan 
Umum untuk Menginterpretasi Harmonized 
System (KUMHS); Catatan Bagian, Catatan Bab, dan 
Catatan Subpos; dan Struktur Klasifikasi Barang 
dan Pembebanan Tarif Bea Masuk.
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5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/
PMK.010/2017 tentang Penetapan Barang 
Ekspor yang Dikenakan Bea Keluar dan Tarif 
Bea Keluar, tanggal 9 Februari 2017.

PMK ini disusun dalam rangka mendukung 
program hilirisasi produk mineral hasil pengolahan 
di dalam negeri dan menyesuaikan klasifikasi 
barang ekspor yang dikenakan bea keluar sesuai 
ketentuan mengenai sistem klasifikasi barang 
berdasarkan PMK Nomor 6/PMK.010/2017.
Pokok pengaturan PMK Nomor 13/PMK.010/2017 
adalah menetapkan pengenaan bea keluar 
terhadap barang ekspor berupa kulit dan kayu; 
biji kakao; kelapa sawit, Crude Palm Oil (CPO), dan 
produk turunannya; produk hasil pengolahan 
mineral logam; dan produk mineral logam dengan 
kriteria tertentu.

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/
PMK.010/2017 tentang Penyesuaian Pos 
Tarif terhadap Peraturan Menteri Keuangan 
mengenai Pengenaan Bea Masuk Anti 
Dumping dan Peraturan Menteri Keuangan 
Mengenai Bea Masuk Tindakan Pengamanan 
Sehubungan dengan Pemberlakuan 
Penetapan Sistem Klasifikasi Barang dan 
Pembebanan Tarif Bea Masuk atas Barang 
Impor Berdasarkan Harmonized System 2017 
dan ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature 
2017, tanggal 1 Maret 2017.

PMK ini disusun dalam rangka penyesuaian 
pos tarif terhadap Peraturan Menteri Keuangan 
mengenai pengenaan bea masuk anti dumping 
dan pengenaan bea masuk tindakan pengamanan 
sehubungan dengan pemberlakuan sistem 
klasifikasi barang berdasarkan Harmonized System 
2017 dan ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature 
2017 dengan pokok pengaturan penetapan 
Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan 
Tarif Bea Masuk, terhadap barang impor yang 
dikenakan Bea Masuk Anti Dumping dan Bea 
Masuk Tindakan Pengamanan sebagimana diatur 
dalam PMK yang masih berlaku.

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33/
PMK.010/2017 tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/
PMK.011/2014 tentang Jenis Kendaraan 
Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas 
Barang Mewah dan Tata Cara Pemberian 
Pembebasan dari Pengenaan Pajak Penjualan 
atas Barang Mewah, tanggal 1 Maret 2017.

PMK ini disusun dalam rangka penyesuaian 
terhadap perubahan sistem klasifikasi barang 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri 
Keuangan mengenai Penetapan Sistem Klasifikasi 
Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas 
Barang Impor, dengan pokok pengaturan 
penetapan uraian barang dan kode HS terkait jenis 
kendaraan bermotor yang dikenai pajak penjualan 
atas barang mewah dan tata cara pemberian 
pembebasan dari pengenaan pajak penjualan atas 
barang mewah.

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/
PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak 
Penghasilan Pasal 22 Sehubungan dengan 
Pembayaran atas Penyerahan Barang dan 
Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan 
Usaha di Bidang Lain, tanggal 1 Maret 2017.

Penyusunan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
34/PMK.010/2017 dilakukan dalam rangka 
menjaga ketersediaan pangan dan stabilisasi 
harga pangan, menjaga ketersediaan bahan 
baku untuk kilang dalam negeri, memperlancar 
pelayanan ekspor mineral dan batu bara, serta 
menyelaraskan ketentuan tarif pemungutan Pajak 
Penghasilan Pasal 22 atas barang kiriman dengan 
tarif bea masuk untuk barang kiriman.
PMK ini, mengatur penetapan ketentuan 
pemungut, besar pungutan, ketentuan 
pengecualian pemungutan, saat pelunasan, dan 
cara penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 22.

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/
PMK.010/2017 tentang Jenis Barang 
Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain 
Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah, tanggal 1 
Maret 2017.

PMK ini disusun dalam rangka penyesuaian 
terhadap perubahan sistem klasifikasi barang 
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri 
Keuangan mengenai Penetapan Sistem Klasifikasi 
Barang dan Pembebanan Tarif Bea Masuk atas 
Barang Impor, dengan pokok pengaturan 
penetapan jenis barang kena pajak yang 
tergolong mewah selain kendaraan bermotor  
yang dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah 
dengan tarif 20%, 40%, dan 50%.

10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/
PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai 
Buku atas Pengalihan dan Perolehan Harta 
dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, 
Pemekaran, atau Pengambilalihan Usaha, 
tanggal 13 April 2017.

PMK ini disusun dalam rangka menyelaraskan 
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kebijakan di bidang perpajakan dengan 
kebijakan di bidang ekonomi, investasi, dan 
moneter, khususnya kebijakan untuk mendorong 
penguatan badan hukum di Indonesia melalui 
penyatuan usaha dan mendorong pemisahan unit 
usaha syariah menjadi badan hukum tersendiri 
dengan pokok pengaturan penggunaan nilai 
buku, tata cara pengajuan permohonan dan 
penerbitan keputusan penggunaan nilai buku 
dimaksud, serta ketentuan penghitungan 
angsuran pajak atas pengalihan harta dalam 
rangka penggabungan, peleburan, pemekaran, 
atau pengambilalihan usaha. 

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/
PMK.010/2017 tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30/
PMK.010/2017 tentang Penetapan Tarif Bea 
Masuk dalam rangka Persetujuan antara 
Republik Indonesia dan Jepang Mengenai 
Suatu Kemitraan Ekonomi, tanggal 12 Mei 
2017.

PMK Nomor 63/PMK.010/2017 ditetapkan dalam 
rangka memenuhi komitmen pemerintah 
Republik Indonesia terkait modalitas yang 
termuat dalam Persetujuan antara Republik 
Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan 
Ekonomi, dengan pokok pengaturan perubahan 
tarif bea masuk produk besi dan baja dengan 
pos tarif 7208.39.10 dan 7208.39.90 beserta 
uraian barang dan Description of Goods dalam 
Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
30/PMK.010/2017 tentang Penetapan Tarif Bea 
Masuk dalam rangka Persetujuan antara Republik 
Indonesia dan Jepang mengenai Suatu Kemitraan 
Ekonomi.

12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 64/
PMK.010/2017 tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
255/PMK.010/2016 tentang Bea Masuk 
Ditanggung Pemerintah Sektor Industri 
Tertentu Tahun Anggaran 2017, tanggal 12 
Mei 2017.

PMK Nomor 64/PMK.010/2017 disusun dalam 
rangka penyesuaian klasifikasi barang impor 
yang mendapatkan Bea Masuk Ditanggung 
Pemerintah Tahun Anggaran 2017 sehubungan 
dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 6/PMK.010/2017 tentang Penetapan 
Sistem Klasifikasi Barang dan Pembebanan Tarif 
Bea Masuk atas Barang Impor, dengan pokok 
pengaturan perubahan daftar pagu anggaran 
sektor industri dan kuasa pengguna anggaran 
bea masuk ditanggung pemerintah untuk tahun 

anggara 2017, serta daftar barang dan bahan per 
sektor industri yang mendapat fasilitas bea masuk 
ditanggung pemerintah untuk tahun anggaran 
2017.

13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/
PMK.010/2017 tentang Barang Kebutuhan 
Pokok yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan 
Nilai, tanggal 15 Agustus 2017.

PMK Nomor 116/PMK.010/2017 ditetapkan 
untuk memberikan kepastian hukum mengenai 
jenis-jenis barang kebutuhan pokok yang 
dibutuhkan rakyat banyak yang tidak dikenai Pajak 
Pertambahan Nilai dan menyelaraskan dengan 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 39/PUU-
XIV/2016, dengan pokok pengaturan penetapan 
jenis barang (uraian barang, kriteria, pos tarif, 
dan keterangan tambahan) yang tidak dikenai 
Pajak Pertambahan Nilai yang berupa barang 
tertentu dalam kelompok barang antara lain 
barang kebutuhan pokok yang merupakan barang 
yang menyangkut hajat hidup orang banyak 
dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi 
serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan 
masyarakat.

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126/
PMK.010/2017 tentang Pajak Penghasilan 
Ditanggung Pemerintah atas Bunga atau 
Imbalan Surat Berharga Negara yang 
Diterbitkan di Pasar Internasional dan 
Penghasilan Pihak Ketiga atas Jasa yang 
Diberikan kepada Pemerintah dalam 
Penerbitan dan/ atau Pembelian Kembali/ 
Penukaran Surat Berharga Negara di Pasar 
Internasional Tahun Anggaran 2017, tanggal 
19 September 2017.

Pokok pengaturan PMK Nomor 126/PMK.010/2017 
adalah memberikan payung hukum terkait 
penggunaan pagu anggaran untuk subsidi 
Pajak Penghasilan ditanggung oleh Pemerintah 
atas bunga atau imbalan surat berharga negara 
yang diterbitkan di pasar internasional dan 
penghasilan pihak ketiga atas jasa yang diberikan 
kepada Pemerintah dalam penerbitan dan/atau 
pembelian kembali/penukaran surat berharga 
negara di pasar internasional.

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/
PMK.010/2017 tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 28/
PMK.010/2017 tentang Penetapan Tarif 
Bea Masuk dalam rangka ASEAN-Australia-
New Zealand Free Trade Area, tanggal 19 
September 2017.
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Latar belakang disusunnya PMK Nomor 129/
PMK.010/2017 adalah menindaklanjuti usulan 
perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
28/PMK.010/2017 tentang Penetapan Tarif Bea 
Masuk dalam rangka ASEAN-Australia-New 
Zealand Free Trade Area (AANZFTA), sebagaimana 
disampaikan melalui surat Menteri Perdagangan 
Nomor 471/M-DAG/DF/05/2017, untuk melakukan 
perubahan ketentuan mengenai tarif bea masuk 
produk gula mentah.

16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/
PMK.010/2017 tentang Pengenaan Bea Masuk 
Tindakan Pengamanan Terhadap Impor 
Produk Canai Lantaian dari Besi atau Baja 
Bukan Paduan, tanggal 19 September 2017.

Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia 
menyatakan dalam hasil penyelidikan bahwa 
terdapat ancaman kerugian serius bagi industri 
dalam negeri akibat dari terjadinya lonjakan 
jumlah impor produk canai lantaian dari besi atau 
baja bukan paduan sehingga pengenaan Bea 
Masuk Tindakan Pengamanan terhadap impor 
barang tersebut diperpanjang. Oleh karena itu, 
pemerintah menetapkan  Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 130/PMK.010/2017 yang berisi 
pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan 
terhadap produk impor canai lantaian dari besi 
atau baja bukan paduan dengan pos tarif.

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/
PMK.010/2017 tentang Pajak Penghasilan 
Ditanggung Pemerintah atas Penghasilan dari 
Penghapusan Piutang Negara yang Diterima 
Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu Tahun 
Anggaran 2017, tanggal 6 Oktober 2017.

PMK Nomor 134/PMK.010/2017 dtetapkan 
dalam rangka memberikan payung hukum 
penggunaan pagu anggaran untuk subsidi 
Pajak Penghasilan ditanggung Pemerintah atas 
penghasilan dari penghapusan secara mutlak 
piutang negara nonpokok yang bersumber dari 
Pemberian Pinjaman, Rekening Dana Investasi, 
dan Rekening Pembangunan Daerah yang 
diterima Perusahaan Daerah Air Minum Tertentu 
dalam rangka mendorong penyelesaian perbaikan 
kondisi keuangan Perusahaan Daerah Air Minum 
(PDAM) tertentu, serta peningkatan efektivitas dan 
efisiensi dalam penyelesaian piutang negara yang 
bersumber dari melalui upaya optimalisasi untuk 
pengembalian dan/atau penghapusan piutang 
negara.

PMK Nomor 134/PMK.010/2017 mengatur 
mekanisme permohonan untuk mendapatkan 

Pajak Penghasilan ditanggung pemerintah bagi 
PDAM tertentu, mekanisme penyelesaian belanja 
subsidi Pajak Penghasilan ditanggung Pemerintah.

18. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/
PMK.010/2017 tentang Perubahan Kedua 
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
267/PMK.010/2015 tentang Kriteria dan/
atau Rincian Ternak, Bahan Pakan Untuk 
Pembuatan Pakan Ternak dan Pakan Ikan 
yang atas Impor dan/atau Penyerahannya 
Dibebaskan Dari Pengenaan Pajak 
Pertambahan Nilai, tanggal 23 Oktober 2017.

PMK Nomor 134/PMK.010/2017 ditetapkan untuk 
penyesuaian ketentuan mengenai kriteria dan/
atau rincian bahan pakan ternak dan bahan pakan 
ikan yang merupakan Barang Kena Pajak tertentu 
yang bersifat strategis yang atas impor dan/atau 
penyerahannya dibebaskan dari pengenaan Pajak 
Pertambahan Nilai, dengan pokok pengaturan 
perubahan kriteria yang harus dipenuhi untuk 
bahan pakan asal impor untuk pembuatan pakan 
ternak, tidak termasuk imbuhan pakan dan 
pelengkap pakan, dan bahan pakan asal impor 
untuk pembuatan pakan ikan, tidak termasuk 
imbuhan pakan dan pelengkap pakan, yang dapat 
diberikan fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN, 
serta perubahan atas rincian bahan pakan untuk 
pembuatan pakan ternak dan rincian bahan pakan 
untuk pembuatan pakan ikan yang diberikan 
fasilitas dibebaskan dari pengenaan PPN.

19. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/
PMK.010/2017 tentang Tarif Cukai Hasil 
Tembakau, tanggal 24 Oktober 2017.

PMK Nomor 146/PMK.010/2017 ditetapkan dalam 
rangka pengendalian konsumsi barang kena cukai 
berupa hasil tembakau, kepentingan penerimaan 
negara, memberikan kepastian arah kebijakan 
tarif cukai, dan memudahkan pemungutan 
serta pengawasan barang kena cukai secara 
berkesinambungan, dengan pokok pengaturan 
penggolongan pengusaha pabrik hasil tembakau, 
tarif cukai dan harga jual eceran, struktur tarif cukai 
hasil tembakau, dan hasil pengolahan tembakau 
lainnya.

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/
PMK.010/2017 tentang Pajak Penghasilan 
Ditanggung Pemerintah atas Pembayaran 
Recurrent Cost Sistem Perbendaharaan dan 
Anggaran Negara (SPAN) Tahun Anggaran 
2017, tanggal 20 November 2017.

Latar belakang disusunnya PMK Nomor 166/
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PMK.010/2017 adalah memberikan payung 
hukum untuk penggunaan pagu anggaran 
Pajak Penghasilan ditanggung Pemerintah 
atas pembayaran Recurrent Cost Sistem 
Perbendaharaan dan Anggaran Negara 
(SPAN) yang dibiayai oleh Rupiah Murni serta 
melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) huruf d 
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 
Anggaran 2017 sttd Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara Tahun Anggaran 2017, dengan 
pokok pengaturan penetapan Pajak Penghasilan 
Pasal 23 yang terutang atas pembayaran recurrent 
cost SPAN yang dibiayai oleh Rupiah Murni 
merupakan Pajak Penghasilan ditanggung 
Pemerintah dan merupakan belanja subsidi Pajak 
Penghasilan Ditanggung Pemerintah, sedangkan 
Pajak Penghasilan tersebut tetap menjadi kredit 
pajak bagi pelaksana Kontrak SPAN.

21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/
PMK.010/2017 tentang Pengenaan Bea Masuk 
Anti Dumping terhadap Impor Produk Frit dan 
Glasir atau Preparat Semacam Itu serta Frit 
Kaca dan Kaca Lainnya dari Negara Republik 
Rakyat Tiongkok, tanggal 22 November 2017.

PMK Nomor 170/PMK.010/2017 merupakan 
respons atas penyelidikan Komite Anti Dumping 
Indonesia yang menyatakan bahwa telah terbukti 
terjadi dumping atas impor produk frit yang 
berasal dari Negara Republik Rakyat Tiongkok 
sehingga menyebabkan kerugian (injury) bagi 
industri dalam negeri serta ditemukannya 
hubungan kausal antara dumping dengan 
kerugian yang dialami industri dalam negeri.
Secara ringkas, PMK Nomor 170/PMK.010/2017 
adalah pengenaan bea masuk anti dumping untuk 
produk Frit dan Glasir atau preparat semacamnya 
serta Frit kaca dan kaca lainnya dalam bentuk 
bubuk, butiran, atau serpih.

22. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/
PMK.010/2017 tentang Pelaksanaan Perlakuan 
Pajak Penghasilan yang Didasarkan pada 
Ketentuan dalam Perjanjian Internasional, 
tanggal 21 Desember 2017.

PMK Nomor 202/PMK.010/2017 merupakan 
tindak lanjut pengesahan perjanjian internasional 
dengan pihak Coral Triangle Initiative on Coral Reefs, 
Fisheries, and Food Security, International Islamic 
Trade Finance Corporation, dan Credit Guarantee 
and Investment Facility, serta menindaklanjuti 
rekomendasi Kementerian Sekretariat Negara 
untuk dilakukannya penyesuaian daftar organisasi 

internasional yang perlakuan Pajak Penghasilannya 
didasarkan pada ketentuan dalam perjanjian 
internasional.

Persetujuan Penghindaran Pajak 
Berganda (P3B)

Terkait perpajakan internasional, Selama tahun 
2017, Badan Kebijakan Fiskal aktif melakukan 
negosiasi dan persetujuan penghindaran pajak 
berganda (P3B) sebagai berikut:
1. Negosiasi P3B Indonesia-Kamboja, tanggal 

7-9 Maret 2017 di Kamboja.
2. P3B Indonesia-Armenia, yang diratifikasi 

melalui Peraturan Presiden nomor 22 Tahun 
2016 tanggal 8 Maret 2016 dan mulai berlaku 
efektif sejak 1 Januari 2017.

3. P3B Indonesia-Laos, yang diratifikasi melalui 
Peraturan Presiden nomor 58 Tahun 2016 
tanggal 29 Juni 2016 dan mulai berlaku efektif 
sejak 1 Januari 2017.

4. Protokol P3B Indonesia-Belanda, yang 
diratifikasi melalui Peraturan Presiden nomor 
24 Tahun 2017 tanggal 9 Maret 2017 dan 
mulai berlaku sejak 1 Agustus 2017.

5. Protokol Perubahan P3B Indonesia-Malaysia, 
yang diratifikasi melalui Peraturan Presiden 
nomor 77 Tahun 2017 tanggal 3 Agustus 2017 
dan mulai berlaku sejak 1 Januari 2018.

International Tax Conference

Selain aktif melakukan negosiasi dan persetujuan 
P3B dengan beberapa negara, pada pertengahan 
tahun 2017 Badan Kebijakan Fiskal bekerja sama 
dengan IMF sukses menyelenggarakan Joint 
IMF-Indonesia High Level Conference International 
Taxation in Asia: Issues and the Way Forward, pada 
tanggal 12-13 Juli 2017 bertempat di Hotel 
Mulia Senayan, Jakarta. Konferensi perpajakan 
internasional tersebut juga merupakan salah 
satu kegiatan dalam rangkaian kegiatan Voyage 
to Indonesia menuju IMF-World Bank Annual 
Meetings 2018 yang akan dilaksanakan di Bali 
pada Oktober 2018.

Kegiatan conference tersebut terdiri dari dua 
agenda, yaitu Closed-Door Discussion: Indonesian 
Reforms in Taxation Policy yang diselenggarakan 
pada tanggal 12 Juli 2017  jam 8.30-12.00 WIB 
yang dihadiri oleh pejabat-pejabat tertentu dari 
Kementerian Keuangan dan International Experts 
dan dilanjutkan dengan Open Session yang 
diselenggarakan pada tanggal 12 Juli 2017 jam 
13.00-21.00 WIB dan tanggal 13 Juli 2017 yang 
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dihadiri oleh peserta umum dari dalam dan luar 
negeri.

Pada acara Joint IMF-Indonesia HLC tersebut 
Menteri Keuangan bertindak sebagai Keynote 
Speaker sekaligus bersama-sama Deputy Managing 
Director, IMF membuka acara Joint IMF-Indonesia 
HLC. Acara High Level Conference International 
tersebut dihadiri oleh Senior Minister of State for 
Law and Finance-Singapore, Minister of Finance 
II-Malaysia, Deputy Prime Minister and Minister of 
Strategy and Finance-Korea, yang juga bertindak 
sebagai speaker/panelist.  Selain itu, Joint IMF-
Indonesia HLC juga dihadiri oleh sekitar 200 
peserta yang meliputi peserta dari perwakilan 
Kementerian Keuangan Indonesia, perwakilan 
negara-negara ASEAN+3, perwakilan dari IMF, 
pelaku industri perbankan, swasta, para pembuat 
kebijakan, stakeholder IMF dan akademisi. 

Dalam sambutannya (keynote speech) pada acara 
tersebut Menteri Keuangan Republik Indonesia 
antara lain menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
a. Sistem perpajakan yang baik adalah kunci 

dalam mengembangkan pembangunan 
sebuah negara. Oleh karena itu diperlukan 
adanya komitmen pemerintah untuk terus 
memperbaiki sistem perpajakan yang 
ada di Indonesia saat ini. Jika penerimaan 
negara sustainable, maka negara dapat terus 

membiayai kebutuhan belanja baik belanja 
berupa pembangunan infrastruktur maupun 
belanja sosial untuk mengurangi kemiskinan, 
kesenjangan dan meningkatkan kompetensi 
sumber daya manusia.

b. Dalam meningkatkan penerimaan negara, 
khususnya melalui penerimaan dari sektor 
pajak dirasa cukup menantang saat ini. Selain 
dihadapkan dengan isu domestik, pemerintah 
di hampir seluruh negara juga mengalami 
tantangan global dalam sistem perpajakan 
internasional, dimana banyak perusahaan 
multinasional saat ini berusaha untuk 
menghindari pajak yang seharusnya mereka 
bayar. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama 
antar seluruh negara untuk menghadapi 
masalah ini bersama-sama. Salah satu yang 
dapat dilakukan adalah dengan menjalankan 
rencana aksi Base Erosion Profit Shifting (BEPS) 
dan Automatic Exchange of Information (AEOI).  

c. International Tax Conference merupakan 
forum bagi para pembuat kebijakan untuk 
berdiskusi mengenai isu-isu yang terkait 
dengan mobilisasi sumber daya domestik 
melalui sistem perpajakan BEPS action plan, 
AEOI dan insentif perpajakan. 

Pelaksanaan Joint IMF-Indonesia HLC dibagi 
menjadi lima sesi panel dengan topik bahasan dan 
pembicara sebagai berikut: 

 Tabel 2. Topik Bahasan dalam IMF-Indonesia High Level Converence International Taxation di Jakarta

Sesi Topik Pembicara

I • Global Economic Landscape, 
Implementation of The 2030 
Sustainable Development 
Goals (SDG) and Key Issues in 
International Taxation for ASEAN 
(+3)

• Director, Fiscal Affairs Department, IMF
• Minister of Finance, Indonesia
• Senior Minister of State for Law and Finance, Singapore
• Minister of Finance II, Malaysia
• Deputy Prime Minister and Minister of Strategy and Finance, 

Korea
• Member of Lilley, Australian Parliament

II • Policy Discussion: Towards A 
Fair, Regionally-Integrated, and 
Efficient Tax System in ASEAN (+3)

• Deputy Director, Fiscal Affairs Department, IMF
• Chairman of Finance Education and Training Agency, Ministry 

of Finance, Indonesia
• Asia Regional Director, Oxfam International, Philippines
• Deputy Director, Macroeconomic and Fiscal Policy 

Department, Ministry of Finance, Cambodia
• Undersecretary, Department of Finance, Philippines
• Deputy Director-General for International Tax Policy, Ministry 

of Finance, Japan

III • International Tax Issues for ASEAN • Deputy Director, Fiscal Affairs Department, IMF
• Assistant to the Minister of Finance for Tax Compliance, 

Ministry of Finance, Indonesia
• Deputy Director General, General Department for Taxation, 

Vietnam
• Tax Policy Department, Ministry of Finance, People’s Republic 

of China
• Senior Adviser, Canadian Tax Foundation, Canada
• Lead Tax Specialist, Global Tax Team, World Bank
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IV • Automatic Exchange of 
Information

• Head of Global Forum on Transparency and Exchange of 
Information, OECD

• Assistant to the Minister of Finance for Tax Regulation and 
Enforcement, Ministry of Finance, Indonesia

• Undersecretary, Tax Division, Ministry of Finance, Malaysia
• Lead Tax Specialist, Global Tax Team, World Bank

V • Tax Incentives • Senior Economist, Fiscal Affairs Department, IMF
• Assistant to the Minister of Finance for Tax Compliance, 

Ministry of Finance, Indonesia
• Director, Australia-Indonesia Partnership for Economic 

Governance, Senior Official from Singapore
• Professor, John F. Kennedy School of Government, Harvard 

University

Dengan diselenggarakannya acara Joint IMF-
Indonesia High-Level Conference, beberapa 
manfaat yang dapat diperoleh antara lain 
sebagai berikut. Pertama, Joint IMF-Indonesia 
High-Level Conference merupakan forum yang 
melibatkan para pembuat kebijakan negara-
negara ASEAN+3 dan Expert International dengan 
± 200 peserta untuk berdiskusi mengenai isu-isu 
yang terkait dengan mobilisasi sumber daya 
domestik. Indonesia sebagai host kegiatan ini 
dapat mengambil kesempatan tersebut untuk 
mempromosikan Indonesia yang akan menjadi 
host dalam IMF-World Bank Annual Meetings 2018 
melalui slogan Voyage to Indonesia.

Kedua, sebagai sarana pertemuan ahli-ahli 
perpajakan untuk saling memetakan isu-isu 
perpajakan internasional di kawasan ASEAN+3, 
dan bertukar pengetahuan serta pengalaman 
dalam konteks upaya mengatasi tantangan 
tersebut. Indonesia mengambil manfaat dalam 
Joint IMF-Indonesia HLC untuk mendapatkan 
pemikiran baru dalam memperkuat strategi 
kebijakan optimalisasi penerimaan pajak, dimana 
saat ini Indonesia sedang berusaha menyusun 
Rancangan Undang-Undang (RUU) Pajak 
Penghasilan, RUU Pajak Pertambahan Nilai, dan 
RUU  Ketentuan Umum dan Tata Cata Perpajakan.

Ketiga, terbentuknya ASEAN Economic Community 
(AEC), dan beberapa kawasan ekonomi regional 
lainnya membuat ketergantungan ekonomi antar 
negara semakin bertambah tinggi. Pada saat 
yang sama, pertumbuhan global yang lamban 
dan kebutuhan investasi langsung asing untuk 
mendorong ekonomi nasional dan lapangan 
kerja telah memperkuat persaingan pajak antar 
negara. Melalui Joint IMF-Indonesia HLC, Indonesia 
berusaha meningkatkan koordinasi antar negara-
negara ASEAN+3 dan organisasi-organisasi 
internasional  dalam hal penguatan sistem 
perpajakan sebagai dasar pembangunan untuk 
mewujudkan Sustainable Development Goals (SDG) 
2030.

Menindaklanjuti dengan telah terlaksananya Joint 
IMF-Indonesia HLC beserta manfaatnya untuk 
Indonesia, saat ini proceeding yang disusun dari 
hasil-hasil pembahasan dalam setiap sesi panel 
Joint IMF-Indonesia HLC dapat dijadikan bahan 
dan sekaligus sebagai tambahan informasi dalam 
menyusun kebijakan yang antisipatif dan responsif 
untuk mewujudkan masyarakat Indonesia 
sejahtera. Lebih lanjut juga telah dilaksanakan 
internalisasi dan diskusi hasil Joint IMF-Indonesia 
HLC untuk tujuan penguatan tax policy reform, 
termasuk dalam penyusunan draf RUU PPh dan 
RUU PPN dengan melibatkan Australia Indonesia 
Partnership for Economic Governance (AIPEG).
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Gambar 8. Konferensi Perpajakan Internasional di Jakarta
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Kebijakan Sektor Keuangan 

1. Penyusunan Rancangan Undang-Undang 
tentang Penjaminan Polis

Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) 
ini merupakan amanat dari Pasal 53 Undang-
Undang (UU) Nomor 40 Tahun 2014 tentang 
Perasuransian, khususnya terkait pengaturan 
lebih lanjut mengenai penyelenggaran program 
penjaminan polis bagi perusahaan asuransi 
baik konvensional maupun syariah. Tujuan 
dari penyusunan RUU tersebut adalah untuk 
menjamin pengembalian sebagian atau seluruh 
hak pemegang polis, tertanggung, atau peserta 
dari perusahaan asuransi atau perusahaan asuransi 
syariah yang dicabut izin usahanya dan dilikuidasi. 
Selain itu, keberadaan program penjaminan polis 
dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan 
masyarakat terhadap industri perasuransian 
pada umumnya sehingga diharapkan dapat 
meningkatkan minat masyarakat untuk 
menggunakan jasa asuransi.

Beberapa isu yang diatur dalam RUU yang disusun 
antara lain sebagai berikut:
• Kelembagaan, misalnya status badan 

hukum lembaga penjamin polis dan siapa 
lembaga yang akan melaksanakan program 
penjaminan polis.

• Pendanaan, misalnya pemenuhan kebutuhan 
dana program penjaminan polis.

• Tarif, misalnya penetapan tarif penjaminan 
polis untuk menyediakan dana penjaminan 
polis yang memadai.

• Scope/coverage, misalnya jenis perusahaan 
dan/atau produk asuransi yang dilindungi 
oleh program penjaminan polis.

• Recovery And Resolution Plan, misalnya 
pemilihan metode penyelesaian untuk 
menangani permasalahan perusahaan 
perasuransian.

Pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan RUU 
tentang Penjaminan Polis antara lain Biro Hukum 
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, 
Otoritas Jasa Keuangan, dan Lembaga Penjamin 
Simpanan.

RUU tentang Penjaminan Polis termasuk dalam 
Program Legislasi Nasional Perubahan RUU tahun 
2015-2019, akan tetapi RUU dimaksud tidak 
termasuk dalam prioritas untuk dibahas pada 
tahun 2017.

Dalam rangka mewujudkan kemandirian ekonomi 
dengan menggerakkan sektor-sektor strategis 
ekonomi domestik, Pemerintah berupaya untuk 
mewujudkan kedaulatan keuangan nasional 
melalui pengembangan industri keuangan, 
baik konvensional maupun syariah. Salah satu 
langkah yang ditempuh untuk mencapai tujuan 
tersebut adalah dengan merumuskan kebijakan 
strategis di sektor keuangan, antara lain seperti 
penyempurnaan peraturan perundangan di sektor 
keuangan, yang diharapkan dapat mengantisipasi 
perkembangan perekonomian global serta 
memperkuat perekonomian nasional. Selain 
itu, Badan Kebijakan Fiskal juga terlibat dalam 
berbagai forum/komite dalam rangka mendorong 
pengembangan industri keuangan. Dalam 
menjalankan fungsi di sektor keuangan ini, Badan 
Kebijakan Fiskal juga mengembangkan aplikasi 
dan basis data dalam rangka pemantauan sistem 
keuangan.

Penyempurnaan Peraturan 
Perundangan di Sektor Keuangan

Pada tahun 2017, Kementerian Keuangan, yang 
dalam hal ini diwakili oleh Badan Kebijakan Fiskal, 
terlibat dalam berbagai pembahasan peraturan 
perundangan di sektor keuangan, baik yang 
terkait dengan pengembangan industri keuangan 
konvensional dan syariah, maupun yang terkait 
dengan keuangan inklusif. Dalam penyusunan 
peraturan perundangan tersebut, Badan Kebijakan 
Fiskal melakukan koordinasi dengan kementerian/
lembaga (K/L) terkait, mengingat substansi dalam 
suatu peraturan perundangan juga berkaitan 
dengan tugas dan fungsi K/L lainnya. Hal tersebut 
dilakukan untuk memastikan bahwa substansi 
yang diatur dapat mencapai tujuan yang 
diharapkan dan tidak menimbulkan permasalahan 
di kemudian hari. 

Beberapa peraturan perundangan di sektor 
keuangan, di mana Badan Kebijakan Fiskal turut 
terlibat dalam pembahasannya, baik sebagai 
pemrakarsa maupun bukan, antara lain adalah 
sebagai berikut.
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2. Penyusunan Rancangan Peraturan 
Pemerintah tentang Perusahaan 
Perasuransian Berbentuk Usaha Bersama

Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah 
(RPP) ini merupakan amanat dari Pasal 6 UU 
Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, 
khususnya terkait pengaturan lebih lanjut 
mengenai badan hukum Usaha Bersama yang 
menyelenggarakan usaha perasuransian.

Beberapa isu yang diatur dalam RPP antara lain 
sebagai berikut:
• Tata kelola Usaha Bersama asuransi, misalnya 

pengaturan mengenai kekuasaan tertinggi 
dalam Usaha Bersama melalui mekanisme 
Rapat Umum Anggota (RUA) beserta 
pengaturan tata kelola lainnya secara umum.

• Demutualisasi, yaitu suatu perubahan bentuk 
badan hukum, dari bentuk Usaha Bersama 
menjadi Perseroan Terbatas atau Koperasi. 
Hal yang diatur misalnya distribusi akumulasi 
keuntungan ataupun kerugian yang harus 
ditanggung oleh seluruh pemegang polis 
apabila terjadi demutualisasi.

• Likuidasi, yaitu pembubaran badan hukum 
Usaha Bersama. Hal yang diatur misalnya 
prosedur likuidasi atas Usaha Bersama yang 
menyelenggarakan usaha perasuransian.

Pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan RPP 
tentang Perusahaan Perasuransian Berbentuk 
Usaha Bersama antara lain Biro Hukum Sekretariat 
Jenderal Kementerian Keuangan, Kementerian 
Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian 
Sekretariat Negara, dan Otoritas Jasa Keuangan.
Kementerian Keuangan bersama dengan para 
pihak yang terlibat telah menyusun konsep RPP 
tentang Perusahaan Perasuransian Berbentuk 
Usaha Bersama. Penyusunan konsep RPP 
dimaksud harus juga memperhatikan upaya 
penanganan/penyehatan Asuransi Jiwa Bersama 
Bumiputera 1912 (AJBB) yang saat ini dilakukan 
oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui penempatan 
Pengelola Statuter. Sebagai informasi, saat ini AJBB 
merupakan satu-satunya perusahaan asuransi 
yang berbentuk Usaha Bersama di Indonesia. 
Pengaturan dalam konsep RPP harus sesuai 
dengan amanat UU Nomor 40 Tahun 
2014 tentang Perasuransian serta dengan 
memperhatikan perkembangan penanganan/
penyehatan AJBB sehingga tercipta sinergi yang 
positif bagi industri perasuransian nasional. Saat 
ini konsep RPP sedang dalam tahap pembahasan 
untuk dapat disampaikan kepada rapat Panitia 
Antarkementerian dan/atau Antarnonkementerian 
(PAK).

3. Penyusunan Rancangan Peraturan 
Pemerintah tentang Kepemilikan Asing pada 
Perusahaan Perasuransian

Penyusunan RPP ini merupakan amanat dari 
Pasal 7 UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang 
Perasuransian, khususnya terkait pengaturan lebih 
lanjut mengenai kriteria  Badan Hukum Asing 
(BHA) dan kepemilikan BHA, serta Warga Negara 
Asing (WNA) pada perusahaan perasuransian 
di Indonesia. Lebih lanjut, UU Nomor 40 Tahun 
2014 tentang Perasuransian mengamanatkan 
agar penyusunan RPP ini dikonsultasikan terlebih 
dahulu dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 
dan OJK.
Beberapa isu yang diatur dalam RPP yang disusun 
antara lain: 
• kriteria  yang harus dipenuhi oleh BHA,
• persentase kepemilikan asing pada 

perusahaan perasuransian oleh BHA dan 
WNA, dan

• pengaturan khusus terkait pelampauan 
batas kepemilikan asing pada perusahaan 
perasuransian yang sudah ada saat ini 
(Grandfathering Clause).

Kementerian Keuangan bekerja sama dengan 
OJK telah menyusun RPP tentang Kepemilikan 
Asing pada Perusahaan Perasuransian. Draf RPP 
dimaksud telah melewati proses pembahasan 
oleh Panitia Antarkementerian dan/atau 
Antarnonkementerian (PAK) dan telah selesai 
dilakukan harmonisasi dalam rapat yang dipimpin 
oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 
melalui surat nomor PPE.PP.03.01-1083 tanggal 9 
Agustus 2017 menyampaikan bahwa RPP tersebut 
siap untuk diproses lebih lanjut dan disampaikan 
kepada Presiden oleh Menteri Keuangan guna 
penetapannya. 

Selain itu, Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan 
telah melakukan beberapa kali proses konsultasi 
dengan Komisi XI - DPR dan yang telah mendapat 
tanggapan resmi dari Komisi XI  pada rapat 
tanggal 26 Juli 2017 dimana Komisi XI dapat 
memahami usulan pengaturan oleh Pemerintah 
dalam RPP dimaksud.

Draf RPP tersebut telah mendapatkan paraf dari 
Menteri Keuangan, Kepala Badan Koordinasi 
Penanaman Modal (BKPM), dan Menteri 
Koordinator Bidang Perekonomian. Draf RPP yang 
telah diparaf dimaksud telah disampaikan oleh 
Menteri Sekretaris Negara kepada Presiden untuk 
ditandatangani dan untuk selanjutnya menunggu 
penetapan RPP menjadi Peraturan Pemerintah 
(PP) oleh Presiden.
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4. Penyusunan Rancangan Peraturan 
Pemerintah tentang Tata Cara Pemeriksaan di 
Bidang Pasar Modal

Saat ini pelaksanaan pemeriksaan di bidang pasar 
modal dilaksanakan oleh OJK sesuai dengan 
kewenangan yang dimiliki berdasarkan UU Nomor 
8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan UU Nomor 
21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. 
Lebih lanjut, tata cara pemeriksaan di bidang pasar 
modal diatur dalam PP Nomor 46 Tahun 1995 
tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar 
Modal yang merupakan amanat dari Pasal 100 
ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar 
Modal. 

Dengan berdirinya OJK berdasarkan UU Nomor 
21 Tahun 2011, terjadi peralihan kewenangan 
pengaturan dan pengawasan pasar modal dari 
Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga 
Keuangan (Bapepam-LK) kepada OJK. Untuk 
itu, pengaturan terkait pemeriksaan di bidang 
pasar modal merupakan kewenangan OJK dan 
sebaiknya diatur lebih lanjut dalam Peraturan 
Otoritas Jasa Keuangan (POJK), bukan dalam 
PP. Namun demikian, UU Nomor 8 Tahun 1995 
tentang Pasar Modal masih mengamanatkan 
untuk diatur dalam PP.

Untuk menyesuaikan dengan kondisi tersebut, 
maka Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan 
bersama dengan OJK  saat ini sedang menyusun 
RPP tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar 
Modal, dengan tetap memperhatikan amanat UU 
Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal serta 
kewenangan pemeriksaan yang telah beralih 
ke OJK. RPP dimaksud akan mengatur secara 
umum pemeriksaan di bidang pasar modal dan 
pengaturan secara lebih rinci diatur dalam POJK.
Adapun pihak-pihak yang terlibat dalam 
penyusunan RPP tentang Tata Cara Pemeriksaan 
di Bidang Pasar Modal antara lain Biro Hukum 
Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan, 
Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian 
Sekretariat Negara, dan Otoritas Jasa Keuangan.
Saat ini sedang dilakukan finalisasi atas draf 
RPP dimaksud dan juga menunggu konfirmasi 
dari pihak Kementerian Sekretariat Negara atas 
pendapat atau posisi hukum atas PP No. 46 
tahun 1995 dengan beralihnya kewenangan 
pemeriksaan kepada OJK berdasarkan UU OJK.  
Hal ini sangat penting mengingat Kementerian 
Sekretariat Negara mengusulkan agar PP No. 
46 tahun 1995 dicabut dengan beralihnya 
kewenangan pemeriksaan kepada OJK. 

Selanjutnya draft RPP akan dibahas melalui proses 
PAK dan proses harmonisasi.

5. Usulan Perubahan Peraturan Pemerintah 
Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh 
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Pembahasan terkait pungutan oleh OJK 
dilatarbelakangi adanya usulan dari dari Otoritas 
Jasa Keuangan berdasarkan masukan dari industri 
jasa keuangan untuk penurunan tarif pungutan 
tertentu oleh OJK serta usulan perubahan 
ketentuan waktu penggunaan dana pungutan 
oleh OJK. 

Pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan 
Perubahan PP Nomor 11 Tahun 2014 antara lain 
Badan Kebijakan Fiskal, Biro Hukum Sekretariat 
Jenderal Kementerian Keuangan, dan Otoritas Jasa 
Keuangan.

Berdasarkan hasil pembahasan dengan 
pihak-pihak terkait, Pemerintah belum dapat 
mengakomodasi usulan perubahan ketentuan 
waktu penggunaan dana pungutan oleh OJK, 
namun masih membuka ruang terkait usulan 
perubahan tarif pungutan oleh OJK.

6. Peraturan Kementerian Keuangan 
tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib 
Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan 
Penumpang Alat Angkutan Penumpang 
Umum di Darat, Sungai/Danau, Feri/
Penyeberangan, Laut, dan Udara dan 
Peraturan Menteri Keuangan tentang Besar 
Santunan dan Sumbangan Wajib Dana 
Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Pemerintah mengamati telah terjadi peningkatan 
harga-harga umum yang cukup signifikan sejak 
besar nilai santunan ditetapkan pada tahun 
2008. Hal ini menyebabkan terjadinya penurunan 
daya beli yang cukup signifikan dan tergerusnya 
manfaat yang diterima oleh korban seperti 
penggantian biaya perawatan dan pengobatan 
dimana masyarakat yang menjadi korban luka-
luka harus mengeluarkan dana pribadi untuk 
biaya perawatan dan pengobatan yang nilainya 
di atas besar nilai santunan yang diberikan. Selain 
itu, Pemerintah juga memandang perlu untuk 
memberikan manfaat baru berupa penggantian 
biaya untuk membawa korban ke fasilitas 
kesehatan dan biaya pertolongan pertama pada 
kecelakaan (P3K). Melalui pemberian manfaat baru 
tersebut, Pemerintah berharap agar komplikasi 
atau fatalitas lebih lanjut yang mungkin terjadi 
apabila korban terlambat ditangani dapat 
dikurangi sehingga dapat menyelamatkan jiwa 
korban di saat kritis.
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Untuk menjawab kebutuhan tersebut, Pemerintah 
c.q. Kementerian Keuangan yang didukung oleh 
Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) 
dan PT Jasa Raharja (Persero), menetapkan 
Peraturan Menteri Keuangan (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 PMK Nomor 
16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan 
Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas 
Jalan (PMK Nomor 16/2017) pada tanggal 13 
Februrari 2017. Kedua PMK dimaksud mencabut 
pengaturan dua PMK sebelumnya, yaitu 
mencabut PMK Nomor 37/PMK.010/2008 dan PMK 
Nomor 36/PMK.010/2008.

Beberapa kebijakan strategis yang diatur dalam 
PMK Nomor 15/2017 dan PMK Nomor 16/2017, 
yaitu:
• peningkatan besar santunan sebesar 100% 

kepada korban kecelakaan yang diberikan 
oleh PT. Jasa Raharja (Persero),

• pemberian manfaat baru berupa 
penggantian biaya pertolongan pertama dan 
penggantian biaya untuk membawa korban 
ke fasilitas kesehatan,

• kenaikan besar santunan tidak diikuti dengan 
kenaikan besar Iuran Wajib (IW) maupun 
Sumbangan Wajib (SW), dan

• pemberlakuan PMK yang mulai efektif sejak 
tanggal 1 Juni 2017.

Pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan 
PMK Nomor 15/2017 dan PMK Nomor 16/2017 
ini antara lain Biro Hukum Sekretariat Jenderal 
Kementerian Keuangan, Kementerian Badan 
Usaha Milik Negara (BUMN), dan PT Jasa Raharja 
(Persero).

7. Peraturan Menteri Keuangan tentang 
Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan/
Keputusan Menteri Keuangan yang 
Pengaturan Kewenangannya Beralih dari 
Kementerian Keuangan kepada Otoritas Jasa 
Keuangan

Pasal 55 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Otoritas Jasa Keuangan mengatur 
bahwa sejak tanggal 31 Desember 2012, 
fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan 
pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor 
pasar modal, perasuransian, dana pensiun, 
lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa 
keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan 
dan Bapepam-LK kepada OJK. Dalam rangka 

melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang 
pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa 
keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, 
dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga 
jasa keuangan, OJK telah menerbitkan POJK 
tersendiri. Oleh karena itu, untuk memberikan 
kepastian hukum, perlu dilakukan pencabutan 
PMK/Keputusan Menteri Keuangan (KMK) 
yang pengaturan kewenangannya beralih dari 
Kementerian Keuangan kepada OJK. 

Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan 
c.q. Biro Hukum telah melakukan inventarisasi 
terhadap PMK/KMK di bidang pasar modal 
dan lembaga keuangan yang diterbitkan pada 
tahun 2002-2012, dan telah meminta konfirmasi 
kepada OJK atas daftar PMK/KMK dimaksud. OJK 
kemudian menyampaikan permintaan untuk 
dilakukan pencabutan terhadap 21 PMK/KMK 
karena telah diatur dalam POJK dan/atau Surat 
Edaran OJK (SE OJK). Selanjutnya pengajuan 
Rancangan Peraturan Menteri Keuangan untuk 
mencabut PMK/KMK dikoordinasikan oleh Badan 
Kebijakan Fiskal.

Badan Kebijakan Fiskal telah mengadakan rapat 
koordinasi dengan Biro Hukum, Sekretariat 
Jenderal dan OJK, dan disepakati bahwa dari 21 
PMK/KMK yang diusulkan untuk dicabut, hanya 
16 PMK/KMK yang akan dicabut, sedangkan 
sisanya sebanyak 5 PMK/KMK belum dapat 
dicabut karena masih terdapat pengaturan yang 
sifatnya kebijakan umum/kebijakan strategis 
sektor keuangan yang masih harus diatur 
oleh Pemerintah c.q. Kementerian Keuangan. 
Berdasarkan kesepakatan tersebut, Menteri 
Keuangan telah menetapkan PMK Nomor 23/
PMK.010/2017 tentang Pencabutan Peraturan 
Menteri Keuangan/Keputusaan Menteri Keuangan 
yang Pengaturan Kewenangannya Beralih dari 
Kementerian Keuangan kepada Otoritas Jasa 
Keuangan pada tanggal 24 Februari 2017, yang 
mencabut sejumlah 16 PMK/KMK.

Pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan 
PMK Nomor 23/PMK.010/2017 ini antara lain 
Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian 
Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan.

8. Penyusunan Rancangan Peraturan 
Pemerintah tentang Tata Cara 
Penghapusbukuan dan Penghapustagihan 
Aset yang Tersisa dari Program Restrukturisasi 
Perbankan 

Rancangan Peraturan Pemerintah Tata Cara 
Penghapusbukuan dan Penghapustagihan 
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Aset yang Tersisa dari Program Restrukturisasi 
Perbankan (RPP Hapus Aset) mengatur 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). Pasal 46 ayat (5) 
UU Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan 
Penanganan Krisis Sistem Keuangan (UU PPKSK) 
mengatur kewenangan LPS untuk melakukan 
hapus buku dan hapus tagih atas aset dan 
kewajiban yang masih tersisa dari PRP agar neraca 
PRP yang dikelola secara terpisah oleh LPS dari 
neraca penjaminan simpanan tetap terjaga atau 
bersih dari aset bermasalah. Sesuai amanat Pasal 
46 ayat (7) UU PPKSK, tata cara hapus buku dan 
hapus tagih dimaksud diatur melalui Peraturan 
Pemerintah untuk memberikan dasar hukum bagi 
LPS dalam melakukan penghapusan aset sebagai 
upaya terakhir bila upaya penyelamatan tagihan 
telah diupayakan. 

Dalam rangka penyusunan RPP Hapus Aset 
ini, sejak tahun 2016, Badan Kebijakan Fiskal 
telah mengkoordinasikan pembahasan dengan 
PAK beranggotakan Kementerian Keuangan, 
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 
Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian 
Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan LPS. Pada 
tahun 2017, penyusunan konsep RPP Hapus 
Aset telah diselesaikan dan ditindaklanjuti 
dengan proses pengharmonisasian, pembulatan, 
dan pemantapan konsepsi serta permintaan 
penetapan kepada Presiden. Hingga akhir tahun 
2017, proses penetapan konsep RPP Hapus Aset 
telah dilakukan oleh Menteri Keuangan sesuai 
dengan ketentuan pembentukan peraturan 
perundang-undangan untuk selanjutnya 
dimintakan paraf kepada Menteri Koordinator 
Bidang Perekonomian melalui koordinasi 
Kementerian Sekretariat Negara.  

9. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang 
Besaran Bagian Premi untuk Pendanaan 
Program Restrukturisasi Perbankan (PRP)

Dalam penanganan krisis sistem keuangan, UU 
PPKSK mengatur mengenai penyelenggaraan 
Program Restrukturisasi Perbankan (PRP). 
PRP adalah program yang diselenggarakan 
dalam kondisi krisis sistem keuangan untuk 
menangani permasalahan sektor perbankan 
yang membahayakan perekonomian nasional. 
PRP diputuskan oleh Presiden berdasarkan 
rekomendasi Komite Stabilitas Sistem Keuangan 
(KSSK). UU PPKSK memberikan mandat pada LPS 
sebagai penyelenggara PRP. Salah satu sumber 

pendanaan PRP berasal dari kontribusi industri 
perbankan dalam bentuk premi PRP. Premi PRP 
ini merupakan bagian dari premi penjaminan 
yang besarannya menjadi tambahan dari premi 
penjaminan yang dikenakan kepada bank oleh 
LPS yang dimulai sebelum PRP diselenggarakan.

Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah 
tentang Besaran Bagian Premi untuk Pendanaan 
Program Restrukturisasi Perbankan (RPP Premi 
PRP) telah dilaksanakan sejak tahun 2016 dan 
Badan Kebijakan Fiskal telah mengoordinasikan 
pembahasan dengan PAK beranggotakan 
Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator 
Bidang Perekonomian, Kementerian Sekretariat 
Negara, Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia, Bank Indonesia, OJK, dan LPS. Mengingat 
Premi PRP merupakan bagian dari premi 
penjaminan LPS, maka RPP Premi PRP perlu 
dikonsultasikan dengan DPR sesuai ketentuan 
dari UU Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga 
Penjamin Simpanan. Pemaparan Menteri 
Keuangan untuk konsultasi dalam Rapat Kerja 
dengan Komisi XI DPR telah dilakukan dalam 
beberapa kesempatan di bulan April 2017, namun 
dalam rapat konsultasi terakhir Komisi XI DPR 
masih meminta waktu untuk mengkaji materi 
muatan RPP Premi PRP secara lebih mendalam. 

Dalam proses konsultasi dengan Komisi XI DPR, 
Menteri Keuangan, bersama dengan Gubernur 
Bank Indonesia, Ketua Dewan Komisioner 
OJK, dan Ketua Dewan Komisioner LPS, telah 
memaparkan materi muatan RPP Premi PRP. 
Materi-materi muatan tersebut merupakan hasil 
pembahasan PAK dengan mempertimbangkan 
masukan masing-masing lembaga dan juga 
industri perbankan yang diwakili oleh asosiasi 
perbankan, yang mencakup Perbanas, Asbisindo, 
dan Perbarindo. Sampai dengan akhir tahun 2017, 
Pemerintah melakukan pembahasan dengan 
lembaga terkait dan mengupayakan jadwal 
penyampaian hasil konsultasi dengan DPR.

10. Mendukung Pembahasan Rancangan 
Peraturan Pemerintah tentang Jaminan 
Pensiun dan Tabungan Hari Tua Pegawai 
Negeri Sipil

Reformasi program pensiun PNS merupakan salah 
satu Inisiatif Strategis (IS) Kementerian Keuangan, 
yaitu IS ke-20 tentang pengelolaan dana pensiun, 
dengan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) 
sebagai pemegang IS dengan Badan Kebijakan 
Fiskal sebagai salah satu unit pendukung. 
Reformasi program pensiun PNS dilakukan untuk 
memberikan manfaat pensiun yang lebih baik, 
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adil, dan berkesinambungan dengan menjaga 
beban pensiun agar tetap terkendali. 

Dalam UU ASN disebutkan bahwa jaminan 
pensiun dan jaminan hari tua diberikan sebagai 
perlindungan kesinambungan penghasilan hari 
tua, sebagai hak, dan sebagai penghargaan atas 
pengabdian PNS. 

Dalam rangka proses IS ke-20 ini, Badan Kebijakan 
Fiskal berperan sebagai pendukung DJA sebagai 
pemegang IS, khususnya dalam proses review 
atas program pensiun PNS yang saat ini berjalan 
serta review atas alternatif reformasi dengan 
memberikan pandangan dan masukan ke DJA.

11. Penyusunan Rancangan Peraturan 
Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 55 Tahun 2015 tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 
99 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset 
Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 
2015 mengatur tentang pengelolaan aset 
jaminan sosial ketenagakerjaan yang terdiri 
atas aset BPJS Ketenagakerjaan dan aset dana 
jaminan sosial ketenagakerjaan. Hal-hal yang 
diatur di dalam PP ini antara lain meliputi 
perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan aset 
jaminan sosial ketenagakerjaan, penggunaan 
dan pengembangan aset jaminan sosial 
ketenagakerjaan termasuk dalam hal alokasi 
penempatan investasi. Selain itu, PP dimaksud 
juga mengatur tentang liabilitas dan kesehatan 
keuangan aset jaminan sosial ketenagakerjaan.

Review atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 
Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 tentang 
Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 
dilakukan untuk mempertimbangkan 
ketepatan alokasi investasi dana jaminan sosial 
dalam upaya peningkatan peran BPJS dalam 
pembangunan infrastruktur, dengan senantiasa 
mempertimbangkan tingkat risiko, keamanan 
investasi, dan tata kelola yang baik dalam 
rangka menjaga prinsip kehati-hatian dalam 
pengalokasian dana, untuk sebaik-baiknya 
kepentingan peserta. Berkenaan dengan 
hal tersebut, Badan Kebijakan Fiskal  telah 
menyelenggarakan diskusi dengan pihak internal 
Kementerian Keuangan, yaitu Biro Hukum 
Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Anggaran, 
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan 
Risiko, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, serta 
dengan pihak eksternal Kementerian Keuangan, 

antara lain, Kementerian Ketenagakerjaan, dan 
Kementerian Sekretariat Negara, untuk membahas 
usulan perubahan PP Nomor 55 Tahun 2015..

12. Mendukung Pembahasan Rancangan 
Peraturan Pemerintah tentang Perubahan 
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 
87 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset 
Jaminan Sosial Kesehatan

RPP tentang perubahan kedua atas PP Nomor 87 
Tahun 2013 tentang Pengelolaan Aset Jaminan 
Sosial Kesehatan (PP Nomor 87 Tahun 2013) 
dilatarbelakangi oleh upaya perbaikan atas 
penyelenggaraan jaminan sosial kesehatan, 
termasuk keseimbangan antara aset dan 
kewajiban.

Kementerian Keuangan merupakan pemrakarsa 
RPP tersebut dengan pertimbangan bahwa secara 
substansi, PP Nomor 87 Tahun 2013 tersebut 
sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan 
Kementerian Keuangan. Dalam pembahasan 
RPP tentang perubahan kedua atas PP Nomor 87 
Tahun 2013 yang berlangsung sejak Agustus 2017 
dan dipimpin oleh Direktorat Jenderal Anggaran 
tersebut, Badan Kebijakan Fiskal bersama-sama 
dengan Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang 
Kebijakan dan Regulasi Jasa Keuangan dan Pasar 
Modal, Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal 
Pengelolaan Pembiayaan Risiko, Direktorat 
Jenderal Perbendaharaan, dan Direktorat Jenderal 
Perimbangan Keuangan telah melakukan 
rangkaian diskusi dan review atas RPP dimaksud.

13. Mendukung Penyusunan Rancangan 
Peraturan Pemerintah tentang Perubahan 
atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 
2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 
Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang 
Nomor 38 Tahun 2009 tentang Pos (PP 15/2013) 
dilakukan dalam rangka mendukung program 
keuangan inklusif dan memberikan kemudahan 
layanan jasa keuangan kepada masyarakat yang 
tersebar di berbagai daerah. Perubahan PP 
15/2013 diharapkan dapat selesai pada Desember 
2017 karena merupakan Program Legislasi 
Nasional (Prolegnas) tahun 2017.

Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) 
tentang Perubahan PP 15/2013 diprakarsai oleh 
Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dalam 
penyusunannya, Kementerian Komunikasi dan 
Informatika melibatkan instansi terkait, seperti 
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Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator 
Bidang Perekonomian, Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional, Kementerian Sekretariat 
Negara, Kementerian Hukum dan Hak Asasi 
Manusia, Kementerian BUMN, Bank Indonesia, 
Otoritas Jasa Keuangan, dan PT Pos Indonesia. 
Kementerian Keuangan sendiri diwakili oleh Badan 
Kebijakan Fiskal dan Biro Hukum – Sekretariat 
Jenderal.

Draf RPP tentang Perubahan PP 15/2013 
mengatur beberapa hal, yang mencakup jenis 
layanan transaksi keuangan penyelenggara pos 
yang terdiri dari wesel, giro, transfer dana, dan 
tabungan pos; ketentuan pemberian imbal hasil 
dan pengenaan biaya dalam layanan transaksi 
keuangan; larangan pemberian pinjaman dan/
kredit; proses penyelenggaraan tabungan pos, 
serta pengawasan terhadap pelaksanaan layanan 
tabungan pos penyelenggara pos

14. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang 
Pemberdayaan Lembaga Jasa Keuangan dan 
Pelaksanaan Kemudahan dan/atau Bantuan 
Pembiayaan dalam Sistem Pembiayaan 
Perumahan dan Kawasan Permukiman

RPP tentang Pemberdayaan Lembaga Jasa 
Keuangan dan Pelaksanaan Kemudahan dan/atau 
Bantuan Pembiayaan dalam Sistem Pembiayaan 
Perumahan dan Kawasan Permukiman (RPP 
Pemberdayaan LJK) disusun untuk melaksanakan 
amanat Pasal 126 UU Nomor 1 Tahun 2011 
tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman 
(UU PKP), dimana ketentuan lebih lanjut mengenai 
kemudahan dan/atau bantuan pembiayaan untuk 
pembangunan dan perolehan rumah umum dan 
rumah swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan 
Rendah (MBR) diatur dengan PP, serta untuk 
mengoptimalkan pelaksanaan Pasal 123 UU PKP 
dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 
mendorong pemberdayaan bank dan Lembaga 
Keuangan Bukan Bank (LKBB) dalam pengerahan 
dan pemupukan dana bagi penyelenggaraan 
perumahan dan kawasan pemukiman. Secara 
umum, RPP Pemberdayaan LJK mengatur 
mengenai pemberdayaan LJK dalam rangka 
meningkatkan kemauan dan kemampuan LJK 
dalam pengerahan dan pemupukan dana bagi 
penyelenggaraan perumahan dan kawasan 
pemukiman serta pemberian kemudahan dan/
atau bantuan pembiayaan bagi MBR. 

Pembahasan RPP Pemberdayaan LJK sudah 
berlangsung sejak tahun 2014 dengan dipimpin 
oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat selaku unit pemrakarsa, dan 

melibatkan perwakilan Kementerian Keuangan, 
Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian 
Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan OJK. Badan 
Kebijakan Fiskal bersama-sama dengan Direktorat 
Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal 
Anggaran, Direktorat Jenderal Pengelolaan 
Pembiayaan dan Risiko telah melakukan diskusi 
untuk menyiapkan rekomendasi kepada Menteri 
Keuangan, dengan mempertimbangkan potensi 
tambahan beban terhadap keuangan negara, 
serta kesesuaian dengan UU PKP, dan UU  
Tabungan Perumahan Rakyat.

15. Financial System Assesment Program

Badan Kebijakan Fiskal turut berkontribusi dalam 
pelaksanaan kegiatan asesmen oleh Financial 
System Assesment Program (FSAP) Indonesia 
Tahun 2016-2017, khususnya dalam penyiapan 
bahan pada sub-tim Crisis Management Protocol 
and Financial Stability. Rangkaian kegiatan 
FSAP Indonesia 2017 telah berlangsung sejak 
Mei 2016 dimulai dengan Scoping Mission dan 
korespondensi terkait data, kuesioner, dan 
self-assessment FSAP, serta tanggapan terhadap 
draf laporan preliminary mission/Mission 1 FSAP 
(meliputi Technical Notes dan Detailed Assessment 
of Observance). Pada tahun 2017, diselenggarakan 
Main Mission FSAP yang melakukan asesmen 
berdasarkan workstreams dan non-workstream 
mencakup Stress Testing, Systemic Liquidity 
Management, Macroprudential Policy, Capital 
Market,  Integrated Supervision, Corporate 
Governance, Corporate Vulnerabilities, Insolvency 
And Creditor Rights, Digital Financial Services, Dan 
Anti Money Laundering/Combating Financing 
Terrorism (AML/CFT). Koordinasi penyusunan 
dan penyiapan tanggapan dilakukan secara 
simultan atas laporan yang dihasilkan oleh Tim 
FSAP (meliputi Background Notes, Technical Notes, 
Detailed Assessment of Observance, Aide Memoire).  

Hasil asesmen FSAP terhadap Indonesia dinilai 
positif dengan apresiasi terhadap keberhasilan 
Indonesia dalam melaksanakan reformasi di sektor 
jasa keuangan sehingga kinerja makroekonomi 
dan stabilitas sistem keuangan dapat terjaga 
dengan baik. Dengan hasil assessment yang positif, 
para Direktur Eksekutif IMF mendorong otoritas 
untuk mengimplementasikan rekomendasi atas 
beberapa isu yang perlu mendapat perhatian 
otoritas dalam rangka melanjutkan penguatan 
sektor keuangan serta meningkatkan pendalaman 
pasar keuangan dan inklusi. Secara ringkas, 
beberapa area rekomendasi, antara lain, meliputi 
penguatan mandat OJK dan Bank Indonesia, 
perlindungan hukum untuk pejabat/pegawai 
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dan lembaga yang terlibat dalam pengawasan 
dan manajemen krisis sesuai praktik internasional, 
pengawasan terintegrasi oleh OJK, fungsi 
koordinasi KSSK, peran sentral Presiden dalam 
manajemen krisis sesuai UU PPKSK, implementasi 
kerangka emergency liquidity assistance, 
penyusunan roadmap kebijakan pendalaman 
dan inklusi sektor keuangan yang berkelanjutan, 
penguatan pengawasan konglomerasi keuangan.

Forum/Komite terkait Sektor 
Keuangan

Selain terlibat dalam penyusunan peraturan 
perundangan di sektor keuangan, dalam rangka 
mendorong pengembangan industri keuangan 
dan keuangan inklusif, Badan kebijakan Fiskal juga 
terlibat secara aktif dalam berbagai forum/komite, 
antara lain:

1. Forum Koordinasi Pembiayaan Pembangunan 
melalui Pasar Keuangan (FK-PPPK).

Pasar keuangan yang dalam, aktif, likuid, inklusif, 
dan efisien adalah prasyarat untuk meningkatkan 
ketersediaan dana bagi pembangunan, yang 
dibutuhkan untuk mencapai pertumbuhan 
ekonomi yang tinggi. Untuk mewujudkan 
hal tersebut, Kementerian Keuangan, Bank 
Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan sepakat 

untuk membentuk FK-PPPK, yang merupakan 
forum koordinasi antara Kementerian Keuangan, 
Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan 
dalam rangka pengembangan dan pendalaman 
pasar keuangan untuk mendukung kebutuhan 
pembiayaan untuk pembangunan di Indonesia.
Pembentukan FK-PPPK ditandai dengan 
penandatanganan nota kesepahaman oleh 
Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan 
Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan 
pada tanggal 8 April 2016. Ruang lingkup nota 
kesepahaman ini meliputi pembentukan FK-
PPPK, kerja sama perencanaan dan percepatan 
implementasi kebijakan yang terkait dengan 
semua unsur pasar keuangan, serta pertukaran 
data dan informasi.

Badan Kebijakan Fiskal bertindak selaku 
Koordinator Sekretariat FK-PPPK untuk tahun 
pertama, yaitu pada periode 8 April 2016 – 8 April 
2017. Selanjutnya, untuk tahun kedua, fungsi 
Koordinator Sekretariat FK-PPPK dijalankan oleh 
Bank Indonesia.

2. Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS)
 
Komite Nasional Keuangan Syariah (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. 

Gambar 9. Peluncuran KNKS di Istana Negara
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Pembentukan KNKS ditetapkan dengan Perpres 
Nomor 91 Tahun 2016 tentang Komite Nasional 
Keuangan Syariah. Dalam Perpres tersebut, 
disebutkan bahwa KNKS dipimpin oleh Presiden 
dan Wakil Presiden. Anggota Dewan Pengarah 
KNKS terdiri dari kepala kementerian dan lembaga 
yang mempunyai tugas, fungsi, dan kewenangan 
yang terkait keuangan syariah, antara lain 
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 
Kementerian Keuangan, Kementerian Agama, 
Kementerian BUMN, Kementerian Koperasi dan 
UMKM, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, 
LPS, dan Majelis Ulama Indonesia. Dalam hal ini, 
tim teknis dari Kementerian Keuangan diwakili 
oleh Badan Kebijakan Fiskal dan Direktorat 
Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko.

Pada 27 Juli 2017, Presiden meresmikan langsung 
pendirian KNKS di Istana Negara. Selanjutnya 
tim teknis dari anggota dewan pengarah rutin 
melaksanakan pembahasan mengenai quick 
wins yang akan ditetapkan dalam rapat pleno 
bersama dengan ketua KNKS. Quick wins disusun 
berdasarkan rencana aksi dalam Masterplan 
AKSI dan disesuaikan dengan agenda setiap 
kementerian dan lembaga anggota KNKS. 
Pertemuan ini rutin diselenggarakan oleh 
Sekretaris Dewan merangkap Anggota Pengarah 
KNKS yaitu Menteri Bappenas. Badan Kebijakan 
Fiskal turut aktif pada setiap pertemuan rutin 
yang diselenggarakan oleh Bappenas dalam 
merumuskan quick wins yang akan dibahas dalam 
rapat pleno dengan ketua KNKS. 

3. Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI)

Dalam rangka memperluas akses masyarakat 
terhadap layanan keuangan, Pemerintah 
menetapkan Perpres Nomor 82 Tahun 2016 
tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif. 
Perpres tersebut menetapkan Strategi Nasional 
Keuangan Inklusif (SNKI) dan membentuk Dewan 
Nasional Keuangan Inklusif (DNKI). SNKI adalah 
strategi  nasional  yang  dituangkan  dalam 
dokumen yang memuat visi, misi, sasaran, 
dan kebijakan keuangan inklusif dalam rangka 
mendorong pertumbuhan ekonomi, percepatan 
penanggulangan kemiskinan, pengurangan 
kesenjangan antarindividu dan antardaerah  
dalam  rangka  mewujudkan  kesejahteraan 
masyarakat Indonesia. Sementara itu, DNKI 
memiliki tugas untuk melakukan koordinasi dan 
sinkronisasi pelaksanaan SNKI, mengarahkan 
langkah dan kebijakan untuk penyelesaian 
permasalahan dan hambatan pelaksanaan 
SNKI, dan melakukan pemonitoran dan evaluasi 
pelaksanaan SNKI.

Keanggotaan DNKI terdiri atas Presiden sebagai 
Ketua dan Wakil Presiden sebagai Wakil Ketua, 
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 
sebagai Ketua Harian dan Gubernur Bank 
Indonesia dan Ketua Dewan Komisioner OJK 
masing-masing sebagai Wakil Ketua Harian I 
dan Wakil Ketua Harian II, serta beranggotakan 
pimpinan kementerian/lembaga terkait.
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. Kepala Badan Kebijakan 
Fiskal merupakan Ketua Kelompok Kerja Kebijakan 
dan Regulasi.

Sebagai peraturan pelaksanaan dari Perpres 
Nomor 82 Tahun 2016 tentang SNKI, pada 
tahun 2017, Kementerian Koordinator Bidang 
Perekonomian selaku Ketua Harian DNKI 
mengeluarkan Keputusan Menteri Koordinator 
Bidang Perekonomian Nomor 93 Tahun 2017 
tentang Kelompok Kerja dan Sekretariat DNKI 
dan Peraturan Menteri Koordinator Bidang 
Perekonomian Nomor 6 Tahun 2017 tentang 
Mekanisme dan Tata Kerja DNKI. 

Selain itu, pada tanggal 9 Agustus 2017, 
Sekretariat DNKI menyelenggarakan rapat pleno 
DNKI yang pertama. Dalam rapat tersebut, setiap 
kelompok kerja menyampaikan rencana kerja 
tahun 2017-2018.

4. Dukungan Kesekretariatan KSSK 

• 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 kerjasama peningkatan kapasitas 
pegawai. Salah satu kegiatan peningkatan 
kapasitas pegawai melalui program magang 
di Bank Indonesia yang diikuti oleh pejabat 
Kementerian Keuangan.

Selama tahun 2017, telah diselenggarakan Rapat 
KSSK secara berkala sebanyak empat kali yaitu 
pada 31 Januari 2017, 26 April 2017, 27 Juli 2017, 
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dan 30 Oktober 2017 dan lembaga Anggota 
KSSK menjadi tuan rumah secara bergiliran. 
Rapat tersebut dihadiri oleh Menteri Keuangan, 
Gubernur Bank Indonesia, Ketua Dewan 
Komisioner OJK, dan Ketua Dewan Komisioner 
LPS. Selain rapat berkala KSSK, sesuai kesepakatan 
rapat KSSK tanggal 27 Juli 2017, KSSK telah 
melaksanakan rapat koordinasi antarlembaga 
anggota KSSK pada tanggal 8 Agustus 2017 
untuk membahas dampak berakhirnya kebijakan 
relaksasi perbankan.

Sebagaimana diamanatkan dalam UU PPKSK, 
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KSSK 
telah ditetapkan dengan PMK Nomor 92/
PMK.01/2017 tanggal 5 Juli 2017. Sekretariat KSSK 
merupakan unit organisasi non-eselon yang 
secara administratif berada di bawah Sekretariat 
Jenderal. Pembentukan organisasi Sekretariat KSSK 
telah memperoleh persetujuan dari Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi. Tugas Sekretariat KSSK adalah 
mendukung pelaksanaan tugas KSSK baik secara 
substantif maupun administratif. Dalam rangka 
persiapan operasionalisasi Sekretariat KSSK, telah 
dilakukan serangkaian rapat koordinasi bersama 
dengan para pemangku kepentingan terkait 
antara lain Sekretariat Jenderal Kementerian 
Keuangan meliputi Biro Umum, Biro Perencanaan 
dan Keuangan, Biro Sumber Daya Manusia, Biro 
Organisasi dan Ketatalaksanaan serta perwakilan 
dari masing-masing lembaga Anggota KSSK.

• Simulasi Penanganan Krisis Sistem Keuangan

Simulasi penanganan krisis merupakan kegiatan 
tahunan yang telah dijalankan sejak tahun 2012 
dengan skenario yang berbeda setiap tahunnya. 
Tema simulasi tahun 2017 adalah penanganan 
permasalahan likuiditas dan solvabilitas bank 
(resolusi bank). LPS bertindak sebagai tuan rumah 
penyelenggaraan simulasi yang diadakan pada 
tanggal 2 Oktober 2017  .

Skenario simulasi disusun secara bersama-sama 
oleh perwakilan masing-masing lembaga anggota 
KSSK. Badan Kebijakan Fiskal turut berpartisipasi 
aktif dalam penyusunan skenario dan 
mengkoordinasikan dukungan kesekretariatan 
KSSK dalam kegiatan tersebut.

Simulasi tahun 2017 berjalan lancar dan berhasil 
menguji mekanisme koordinasi dalam rangka 
resolusi bank sesuai yang ditargetkan. Secara garis 
besar, simulasi menguji efektivitas pengambilan 
keputusan KSSK berdasarkan ketentuan dalam UU 
PPKSK, menguji pemahaman dan interpretasi UU 
PPKSK, serta menguji peraturan pelaksanaan UU 
PPKSK dari masing-masing lembaga, antara lain 
mengenai bantuan permasalahan likuiditas bank, 
pemilihan metode resolusi bank dan dukungan 
Anggota KSSK dalam penanganan permasalahan 
solvabilitas bank. Simulasi juga berhasil 
mengidentifikasi beberapa aspek yang masih 
perlu dilengkapi dan disempurnakan. Berdasarkan 
hasil identifikasi tersebut, simulasi menghasilkan 

Gambar 10. Konferensi Pers KSSK
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beberapa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti 
untuk meningkatkan efektivitas penanganan bank 
bermasalah.

• Penyusunan Protokol Manajemen Krisis

Protokol Manajemen Krisis (PMK) KSSK ditetapkan 
melalui Keputusan Komite Stabilitas Sistem 
Keuangan Nomor 01/KSSK/VII/2017 pada 
tanggal 27 Juli 2017. PMK KSSK disusun sebagai 
pedoman dan tata cara dalam melaksanakan 
langkah pencegahan dan penanganan krisis 
sistem keuangan secara terkoordinasi. Dengan 
demikian, PMK KSSK ini melengkapi PMK internal 
yang disusun oleh masing-masing Anggota 
KSSK. Pembentukan PMK KSSK didasarkan atas 
kewenangan KSSK untuk menetapkan kriteria 
dan indikator penilaian kondisi stabilitas sistem 
keuangan sebagaimana diatur dalam UU PPKSK.

Pemantauan Sistem Keuangan

Badan Kebijakan Fiskal juga melaksanakan 
fungsi pemantauan, analisis dan pelaporan 
kondisi sistem keuangan yang meliputi lembaga 
keuangan, pasar modal dan pasar komoditas 
yang secara teknis dilaksanakan oleh Pusat 
Kebijakan Sektor Keuangan. Selain itu, juga 
menyelenggarakan fungsi pengembangan 

aplikasi pemantauan sistem keuangan serta 
pengelolaan dan penyediaan basis data sistem 
keuangan. 

Alat Pemantauan Sistem Keuangan

Badan Kebijakan Fiskal 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. 

1. Model Pemantauan Sektor Makro-Finansial 
Indonesia: Model Ms. Muffet

Model ini dibangun dengan mengaplikasikan 
model MCM Spidergram: Macro Financial 
Environment Tool (Ms Muffet) yang dikembangkan 
oleh IMF pada tahun 2014 dan ditujukan sebagai 
alat analisis dan penilaian risiko dan kondisi makro-
finansial yang berdampak pada stabilitas sistem 
keuangan di Indonesia. Latar belakang utama 
dari model Ms. Muffet adalah pentingnya upaya 
untuk melakukan pemantauan terhadap kondisi 
dan perkembangan serta risiko dari sektor makro-
finansial paska krisis keuangan global. Berbagai 
krisis yang terjadi terutama krisis keuangan global 

Gambar 11. Simulasi Penanganan Krisis Sistem Keuangan
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telah memberikan pelajaran atas pentingnya 
pemahaman mengenai perkembangan 
sektor makro-finansial dan dampaknya baik 
terhadap makro ekonomi maupun terhadap 
sektor keuangan terutama dalam suatu sistem 
perekonomian yang semakin kompleks dan 
saling terkait satu sama lain. Seiring dengan 
semakin terintegrasinya baik antara perekonomian 
global dan perekonomian domestik maupun 
antarsektor dalam perekonomian nasional seperti 
antarsektor keuangan dan ekonomi makro, 
sektor makro-finansial mempengaruhi kinerja 
dan stabilitas perekonomian suatu negara. 
Krisis keuangan global yang terjadi pada tahun 
2008/2009 menekankan pentingnya assessment 
dan pemantauan serta analisa keterkaitan antara 
ekonomi dan pengembangan sektor keuangan. 
Model ini dibentuk dari 68 indikator yang 
digabungkan menjadi 6 indeks gabungan yang 
merefleksikan 4 risiko dan 2 kondisi makro-
finansial. Empat kategori risiko dari makro-
finansial meliputi risiko makroekonomi, risiko 
inward spillover, risiko kredit, serta risiko pasar 
dan likuiditas. Sementara dua kondisi dari makro-
finansial yang dipantau meliputi kondisi preferensi 
risiko dan kondisi moneter dan finansial. Secara 
umum, model Ms Muffet dapat menunjukkan 
performa yang cukup baik dalam memberikan 
sinyal risiko instabilitas sistem keuangan di 
Indonesia selama periode 2007-2017. Hasil model 
menunjukkan bahwa secara keseluruhan, model 
Ms Muffet ini mampu mengidentifikasi perubahan 
risiko dan kondisi makro-finansial yang terjadi 
di Indonesia. Hal ini terlihat dari hasil assessment 

model yang menunjukan bahwa kondisi makro-
finansial Indonesia pada akhir 2017 yang lebih 
baik dibandingkan dengan kondisi pada 2016 atau 
2015. 

2. Model Pemantauan Tekanan Pasar Keuangan

Model ini dibangun dengan latar belakang bahwa 
globalisasi finansial yang terus berkembang 
mendorong semakin terintegrasinya pasar 
keuangan dunia. Arus modal atau investasi tak lagi 
terbatas oleh batas-batas geografi suatu negara, 
tetapi mengikuti kondisi yang memberikan 
imbal hasil terbesar atau potensi keuntungan 
yang terbesar. Investor asing dapat sewaktu-
waktu mengalihkan modalnya dari suatu negara 
ke negara lainnya. Di tengah dinamika pasar 
keuangan dunia yang semakin terintegrasi, 
faktor-faktor baik global maupun lokal suatu 
negara dapat mempengaruhi keputusan investor 
untuk mengalihkan modalnya. Oleh karena itu, 
penting untuk terus melakukan pemantauan 
pasar keuangan, tidak hanya pemantauan pasar 
keuangan domestik, tetapi juga pasar keuangan 
global. Pemahaman yang baik akan pergerakan 
sektor keuangan global dan domestik akan 
membantu dalam pengambilan keputusan 
mengenai respons kebijakan yang memungkinkan 
untuk ditempuh oleh Pemerintah maupun 
regulator pasar keuangan. 

Untuk memahami interkoneksi antarpasar 
keuangan, khususnya antara Indonesia dan 
negara-negara emerging di dunia, dalam model 

Gambar 12. Diagram Risiko dan Kondisi Makrofinansial 2016 - 2017
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ini tim penyusun pada Badan Kebijakan Fiskal 
menetapkan tiga indikator yang mewakili 
dinamika yang terjadi pada pasar keuangan, yaitu 
credit default swap (CDS) Spread, nilai tukar, dan 
indeks harga saham dengan data mingguan 
Januari 2007 s.d. Desember 2017. Negara – negara 
emerging yang digunakan sebagai pembanding, 
yaitu Malaysia, Thailand, Filipina, Korea, India, 
Meksiko, Brazil, Rusia, Turki, dan Afrika Selatan. 
Adapun metodologi yang digunakan adalah 
pendekatan non-parametrik. Hasil model terlihat 
mampu memberikan indikasi faktor-faktor yang 
mempengaruhi pergerakan pasar keuangan, yaitu 
apakah faktor global atau lebih ke faktor lokal satu 
negara yang dominan mempngaruhinya. Selain 
itu, model mampu menangkap anomali yang 
terjadi apabila faktor domestik lebih dominan 
mempengaruhi pasar keuangan Indonesia 
sehingga pergerakan asset-aset di pasar keuangan 
berlawanan dengan pasar keuangan dari emerging 
market countries.

Produk Pemantauan Rutin

Pemantauan rutin dilakukan dengan melakukan 
analisis atas data-data high frequency berdasarkan 
informasi terkait pergerakan dan perkembangan 
pasar dan perekonomian secara umum, baik 
global maupun domestik. 

1. Market Flash

Produk ini merupakan laporan singkat mengenai 
perkembangan terkini pasar keuangan global dan 

domestik yang didiseminasikan melalui aplikasi 
WhatsApp. Market Flash dibagi menjadi dua jenis 
yaitu (1) Market Flash Rutin yang dibuat sebanyak 
3 kali sehari (opening, closing session I, dan closing 
session II) , dan (2) Market Flash sewaktu-waktu, 
yang dibuat apabila terjadi penurunan IHSG > 
1 persen. Laporan Market Flash rutin ini diterima 
oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal dan pejabat 
Eselon II Badan Kebijakan Fiskal, Eselon III Badan 
Kebijakan Fiskal, Eselon IV Badan Kebijakan Fiskal, 
Forum Ekonom Kementerian Keuangan, serta 
stakeholders di luar Kementerian Keuangan. 

2. Daily News Update/Laporan Ekonomi dan 
Keuangan Harian

Produk ini merupakan sintesa berita dan rilis data 
perekonomian terkini baik lokal maupun global 
secara harian yang didiseminasikan melalui 
surat elektronik, aplikasi WhatsApp dan dimuat 
dalam laman Badan Kebijakan Fiskal. Pengiriman 
melalui surat elektronik ditujukan kepada Menteri 
Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan, Eselon 
I di Kementerian Keuangan. Pengiriman melalui 
aplikasi WhatsApp ditujukan kepada grup 
surveillance dan forum analis. Publikasi melalui 
laman Badan Kebijakan Fiskal ditujukan untuk 
publik secara luas.

3. Weekly Report/Laporan Ekonomi dan 
Keuangan Mingguan

Produk ini berisikan Informasi dan analisis 
perkembangan ekonomi dan sektor keuangan 

Gambar 13. Indeks Tekanan Pasar Keuangan
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baik lokal maupun global dengan mengangkat isu 
utama dari informasi yang berkembang selama 
sepekan terakhir disertai analisis singkat. Produk 
ini didiseminasikan melalui surat elektronik kepada 
Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan, 
beberapa Eselon I lainnya, beberapa Staf Ahli, 
Eselon II Badan Kebijakan Fiskal, Atase Keuangan 
KBRI Tokyo, serta Blast internal Badan Kebijakan 
Fiskal. Selain itu, laporan ini dimuat dalam laman 
Badan Kebijakan Fiskal untuk diakses publik secara 
luas. 

4. Analisis Fokus Sektor Keuangan

Produk ini dibuat sebagai pembaruan atas 
kondisi atau isu penting di sektor keuangan yang 
dilakukan sewaktu-waktu. Laporan ini disampaikan 
bersama dengan nota dinas yang ditujukan 
kepada Kepala Badan Kebijakan Fiskal untuk dapat 
menjadi referensi pimpinan atas isu-isu khusus 
yang terjadi di pasar. Di sepanjang tahun 2017, 
telah disampaikan tujuh analisis fokus sektor 
keuangan.

Produk Pemantauan Berkala 

Pemantauan berkala utamanya dilakukan untuk 
memantau perkembangan industri perbankan, 
pasar modal dan pasar obligasi. 

1. Pemantauan Industri Perbankan

Dengan Kegiatan pemantauan industri perbankan 
disusun untuk memberikan gambaran mengenai 
kinerja industri tersebut di sepanjang tahun. 
Cakupan di dalam laporan ini meliputi kinerja 
aset yang dikelola, likuiditas, permodalan, dan 
kemampuan perbankan dalam menghasilkan 
profit. Data yang digunakan dalam penyusunan 
laporan ini bersumber dari Statistik Perbankan 
Indonesia (SPI) yang secara rutin diterbitkan 
bulanan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Kinerja aset perbankan dilihat dari perkembangan 
aset yang dikelola, termasuk kinerja penyaluran 
aset kredit. Di samping untuk mengetahui 
kinerja perbankan dalam mendorong kredit, 
pertumbuhan kredit juga menjadi pedekatan 
untuk mengetahui kinerja ekonomi secara 
keseluruhan. Selain dari sisi kredit, juga dilihat 
dari sisi sumber pendanaan perbankan yang 
berasal dari dana pihak ketiga (DPK). Dari 
pendekatan pertumbuhan kredit dibandingkan 
pertumbuhan DPK dapat pula diperoleh informasi 
mengenai kondisi likuiditas industri perbankan. 
Komponen permodalan juga dicermati untuk 

mengetahui bagaimana ketahanan perbankan 
di dalam mengantisipasi potensi permasalahan 
yang membutuhkan bantalan permodalan yang 
kuat. Selain itu, juga dapat diketahui bagaimana 
peluang perbankan untuk melakukan ekspansi 
bisnis dengan melihat kekuatan permodalan 
yang dimiliki. Indikator yang digunakan untuk 
mengetahui kesehatan permodalan bank adalah 
Capital Adequacy Ratio (CAR), termasuk komponen 
utama yang membentuk rasio tersebut.

Selain dari sisi aset, likuiditas, dan permodalan, 
kemampuan bank untuk menghasilkan profit 
juga dieksplorasi untuk mengetahui sejauh 
mana prospek bisnis bank di Indonesia. 
Termasuk untuk mengetahui proporsi antara 
profit yang diperoleh perbankan dengan fungsi 
intermediasi yang melekat pada bank dalam 
menopang pertumbuhan ekonomi. Rasio profit 
yang digunakan di dalam laporan pemantauan 
perbankan adalah Return On Equity (ROE), Return 
On Assets (ROA), dan Net Interest Margin (NIM).

 
2. Pemantauan Pasar Saham

Secara harian, pemantauan pasar modal dilakukan 
secara intensif untuk mengetahui pergerakan 
pasar dan utamanya terkait pergerakan arus 
modal asing. Secara berkala, pemantauan pasar 
saham dilakukan dengan merangkum kinerja 
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), baik secara 
bulanan, kuartalan, semester maupun tahunan. 

Bagian utama di dalam pemantauan ini adalah 
pertumbuhan IHSG yang sekaligus dibandingkan 
dengan kinerja indeks di kawasan dan global. Hal 
ini mengingat pasar saham Indonesia menganut 
sistem terbuka sehingga memungkinkan investor 
non residen untuk berinvestasi di Indonesia 
termasuk melakukan realokasi aset antarnegara. 
Oleh karenanya, membandingkan kinerja IHSG 
dengan indeks lain diperlukan untuk mengetahui 
apakah sumber permasalahan berasal dari 
domestik atau lebih dipicu oleh permasalahan 
global. Selain itu, investor nonresiden cenderung 
menjadi market maker sehingga tren kepemilikan 
nonresiden dapat menjadi tolak ukur kinerja IHSG 
termasuk untuk memperkirakan kinerja indeks ke 
depannya.

Selain dari pasar sekunder, kinerja bursa di pasar 
primer juga dilaporkan. Jumlah perusahaan 
yang melakukan Initial Public Offering (IPO) 
termasuk berapa besar nilai IPO mengindikasikan 
bagaimana perspektif pelaku usaha terhadap 
pasar saham sebagai sumber alternatif bagi 
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pembiayaan usahanya. Di samping itu, IPO juga 
mengindikasikan perkembangan bisnis secara 
umum, termasuk seberapa efektif upaya yang 
dilakukan Pemerintah, Otoritas, dan Bursa Efek 
Indonesia dalam mendorong pendalaman pasar 
saham Indonesia.

3. Pemantauan Pasar Obligasi

Pemantauan pasar obligasi dilakukan dengan 
mengamati perkembangan pasar obligasi 
Pemerintah maupun pasar obligasi korporasi. 
Hal ini penting mengingat peran pasar obligasi 
menjadi semakin penting sebagai salah satu 
alternatif sumber pembiayaan investasi, baik 
Pemerintah maupun korporasi, selain sumber 
pembiayaan dari perbankan. 

Komponen utama yang diamati adalah 
pergerakan yield terutama SBN, termasuk aliran 
dana investor non residen. Yield SBN yang 
diamati adalah seri yang merupakan benchmark 
dengan tenor 5, 10, 15, dan 20 tahun. Dari sisi 
investor non residen, perubahan kepemilikan baik 
secara nominal maupun persentase terhadap 
outstanding SBN menjadi poin penting dalam 
pemantauan pasar obligasi. Rata-rata volume 
perdagangan harian juga dilaporkan untuk 
mengetahui seberapa besar likuiditas pasar SBN, 
sekaligus mencerminkan seberapa besar minat 
investor terhadap pasar SBN.

Selain kinerja perdagangan SBN di pasar sekunder, 
kinerja di pasar primer juga menjadi komponen 
yang diamati. Indikator yang diamati untuk 
transaksi di pasar primer adalah nilai incoming bid 
yang masuk, termasuk Bid To Cover Ratio untuk 
mendapatkan gambaran minat beli investor. Data 
yang digunakan untuk mendukung penyusunan 
laporan adalah data yang disediakan di laman 
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan 
Risiko (DJPPR).

Tidak hanya obligasi Pemerintah, di dalam laporan 
hasil pemantauan pasar obligasi juga disampaikan 
kinerja obligasi korporasi. Komponen yang diamati 
adalah nilai penerbitan termasuk per sektor, 
jumlah perusahaan penerbit dan yield. Data yang 
digunakan adalah data yang disediakan oleh 
Indonesia Bond Pricing Agency (IBPA) dan Kustodian 
Sentral Efek Indonesia (KSEI).

 
Penyusunan Indikator Asesmen Keseimbangan 
APBN

Asesmen keseimbangan APBN menggambarkan 
perkembangan dan keseimbangan APBN 

sebagai tools untuk menganalisis kinerja APBN 
sekaligus memberikan warning atau peringatan 
jika terdapat perkembangan realisasi APBN yang 
mengindikasikan perlunya pemantauan lebih 
intensif sekaligus menyiapkan langkah-langkah 
antisipatif. 

Berdasarkan literatur, assessment keseimbangan 
meliputi 9 indikator yang terbagi dalam tiga 
kondisi sebagai berikut.

1. Kondisi Likuditas APBN

Kondisi likuiditas APBN dilihat melalui tiga 
indikator yaitu (1) Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan 
Anggaran (SiLPA/SiKPA), (2) Current Budget 
Balance (CBB), dan (3) rasio PNBP SDA terhadap 
utang luar negeri jangka pendek. SiLPA/SiKPA 
menggambarkan tersedianya kas Pemerintah 
pada tahun berjalan. Sementara itu, indikator 
CBB menggambarkan kemampuan Pemerintah 
untuk membiayai pengeluaran rutin dari 
pendapatan rutin, atau dengan kata lain, CBB 
menunjukkan posisi saving yang dapat dilakukan 
Pemerintah apabila tidak melakukan belanja 
investasi. CBB bernilai positif mengindikasikan 
bahwa belanja operasi Pemerintah dapat 
dibiayai dari penerimaan rutin. Terakhir, rasio 
rasio utang luar negeri jangka pendek terhadap 
PNBP SDA mengindikasikan kapasitas valas 
pemerintah untuk membayar utang valas jatuh 
tempo. Peningkatan ketiga indikator di atas akan 
menggambarkan bahwa likuiditas APBN yang 
lebih baik. 

2. Kondisi Vulnerabilitas APBN

Kondisi vulnerabilitas APBN dimonitor secara 
intensif melalui tiga indikator yaitu: (1) Debt 
Service Ratio (DSR), (2) Interest Ratio, dan (3) 
Debt-To-Income Ratio. DSR menunjukkan indikasi 
kemampuan membayar pokok dan bunga utang 
pemerintah dari penerimaan tahun berjalan. 
Sementara itu, Interest Ratio menggambarkan 
mengindikasikan kemampuan membayar bunga 
utang Pemerintah dari penerimaan negara pada 
tahun berjalan. Perkembangan Interest Ratio 
juga memberikan sinyal kepada Pemerintah 
untuk menstabilkan debt ratio dalam hal beban 
bunga telah menunjukkan peningkatan dan 
mengambil porsi yang signifikan dari pendapatan 
Pemerintah. Terakhir, indikator Debt-To-Income 
Ratio menunjukkan kemampuan pemerintah 
untuk melunasi utang outstanding. Selain itu, 
indikator ini juga menunjukkan kemampuan 
mobilisasi pendapatan Pemerintah dari 
perekonomian sebagai gambaran dari Capacity-
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To-Pay. Peningkatan pada ketiga indikator 
tersebut menggambarkan adanya peningkatan 
vulnerabilitas terhadap APBN. 

3. Sustainabilitas APBN
Sustainabilitas APBN atau sustainabilitas fiskal 
merupakan tujuan dari pengelolaan fiskal 
secara prudent. Untuk dapat menggambarkan 
sustainabilitas APBN, digunakan tiga indikator 
yaitu: (1) Keseimbangan Primer, (2) Debt-To-
GDP Ratio dan (3) Debt Dynamics. Indikator 
Keseimbangan Primer merupakan indikator untuk 
menggambarkan kecukupan penerimaan untuk 
membayar belanja pemerintah di luar bunga 
utang. Selanjutnya, untuk menggambarkan 
potensi perekonomian untuk melunasi utang, 
digunakan indikator Debt-To-GDP Ratio.

Terakhir, indikator Debt Dynamics atau selisih 
antara Real Interest Rate dan pertumbuhan 
ekonomi menunjukkan dinamika utang dalam 
jangka panjang terhadap kapasitas ekonomi 
untuk melunasi. Indikator ini penting untuk 
menggambarkan kesinambungan fiskal karena 
menunjukkan hubungan antara pertumbuhan 
ekonomi, suku bunga, dan pertumbuhan utang 
dalam jangka panjang.

Hasil asesmen keseimbangan APBN yang 
meliputi 9 indikator di atas bersama dengan 
perkembangan realisasi APBN dan risiko 
pelaksanaan APBN tahun berjalan disampaikan 
dalam: (1) rapat SSK, (2) rapat komite dan deputies 
Asset Liability Management (ALM), dan (3) laporan 
bulanan kondisi fiskal kepada Sekretariat KSSK 
secara reguler.
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Kebijakan Kerja Sama Internasional

untuk memantau perkembangan komitmen 
negara ASEAN di semua subsektor dalam FSL; 
(iv) mendukung Concept Note yang disusun 
ASEAN Secretariat (ASEC) untuk ASEAN Financial 
Integration Monitoring Report (AFIMR) 2017 yang 
mencakup kemajuan integrasi keuangan ASEAN, 
serta tema khusus yang membahas keterkaitan 
antara integrasi keuangan dengan perdagangan 
dan investasi; (v) mendukung Broad Direction for 
Customs Activities untuk periode 10 tahun (2016-
2025) dalam kerja sama kepabeanan ASEAN 
yang telah diadopsi; (vi) mendorong ASEC untuk 
melakukan revisi Annex 1 ASEAN Charter terkait 
penambahan sectoral bodies dan subsidiarinya 
di bawah Finance and Central Bank Process; 
(vii) menyetujui sisa dana ASEAN Integration 
Monitoring Office (AIMO) dimanfaatkan untuk 
kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan 
kerja sama keuangan ASEAN. 

2. ASEAN Finance Ministers’ Series Meeting 2017

Pertemuan para Menteri Keuangan ASEAN 
diselenggarakan di Cebu, Filipina, pada tanggal 
7 April 2017. Bertindak sebagai Ketua Delri 
adalah Menteri Keuangan Indonesia, Sri Mulyani 
Indrawati. Para Menteri Keuangan ASEAN 
mendukung inisiatif-inisiatif kerja sama di kawasan 
meliputi pembiayaan infrastruktur, perpajakan, 
kepabeanan, asuransi, termasuk pula anti-money 
laundering and counter terrorist financing, dan 
disaster risk financing and insurance (DRFI). Para 
Menteri Keuangan ASEAN juga mendukung 
operasionalisasi ASEAN Infrastructure Fund (AIF) 
guna mengatasi kesenjangan infrastruktur di 
kawasan, serta penguatan kelembagaan AIF. Para 
menteri keuangan juga mendukung kerja sama 
perpajakan ASEAN melalui endorsement Strategic 
Action Plan kerja sama perpajakan 2016-2025 
yang mencakup pembentukan jaringan kerja 
sama P3B, pembahasan isu BEPS, dan penguatan 
AEoI berdasarkan standar internasional. Untuk 
kerja sama kepabeanan, para menteri keuangan 
ASEAN secara ad-referendum melakukan 
penandatanganan Protokol 2 (Designation of 
Frontier Post) yang ditujukan untuk meningkatkan 
perdagangan di kawasan melalui kesepakatan 
negara anggota mengenai pos-pos lintas batas.

3. ASEAN Finance Ministers Investor Seminar 2017

ASEAN Finance Ministers Investor Seminar (AFMIS) 

Kerja Sama Regional dan Bilateral

Kerja Sama Ekonomi dan Keuangan ASEAN

Badan Kebijakan Fiskal mempunyai 
tanggungjawab untuk menangani isu-isu terkait 
kerja sama ekonomi dan keuangan ASEAN 
baik itu yang berada pada jalur keuangan 
maupun keuangan dan sentral bank, maupun 
ASEAN+3 (ASEAN plus Jepang, Cina dan Korea 
Selatan). Untuk melaksanakan fungsi ini Badan 
Kebijakan Fiskal berperan dengan menjadi 
penanggungjawab berbagai kegiatan dan 
menghadiri berbagai pertemuan regional ASEAN 
dan ASEAN+3 sepanjang tahun 2017. Berbagai 
kegiatan yang menjadi tanggung jawab dan 
melibatkan Badan Kebijakan Fiskal adalah sebagai 
berikut. 

1. ASEAN Finance and Central Bank Deputies’ 
Working Group

Pertemuan AFCDM-WG merupakan pertemuan 
pendahuluan jalur keuangan dan Bank Sentral 
guna membahas dan memfinalkan agenda-
agenda yang akan dilaporkan dan dimintakan 
persetujuan kepada para Deputi, Menteri 
Keuangan, dan Gubernur Bank Sentral negara 
anggota ASEAN. Bertindak sebagai tuan rumah 
penyelenggaraan AFCDM-WG tahun 2017, 
Kementerian Keuangan dan Bank Sentral Filipina 
sekaligus menjadi Ketua (Chair) ASEAN tahun 
2017. Rangkaian pertemuan AFCDM-WG tahun 
2017 yang diselenggarakan di Davao, Filipina ini 
terdiri dari pertemuan-pertemuan: (i) Working 
Committee on Financial Services Liberalization (WC-
FSL) tanggal 6 s.d. 7 Februari 2017; (ii) Working 
Committee on Capital Account Liberalization (WC-
CAL) dan Working Committee on Capital Market 
Development (WC-CMD) tanggal 8 Februari 2017; 
(iii) Working Committee on Financial Inclusion 
(WC-FINC) tanggal  9 Februari 2017; dan diakhiri 
dengan (iv) AFCDM-WG tanggal 10 Februari 2017.

Hasil-hasil penting dari pertemuan AFCDM-WG 
tahun 2017 terdiri dari: (i)  Masing-masing Sectoral 
Work Plan dalam kerja sama sektor keuangan 
akan merumuskan Key Performance Indicators 
(KPIs); (ii) WC-CMD akan mendorong negara 
ASEAN untuk memfasilitasi akses ritel dalam pasar 
obligasi, dan implementasi Collective Investment 
Scheme (CIS);  (iii) mengembangkan cool map 
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merupakan forum bersama para Menteri 
Keuangan ASEAN untuk mempromosikan 
ASEAN sebagai kawasan yang menarik untuk 
investasi. AFMIS tahun ke-12 ini mengambil 
tema “ASEAN@50: Unleashing Potentials, Fostering 
Connectivity” yang sejalan dengan usia ASEAN 
yang telah mencapai 50 tahun pada tahun 2017. 
AFMIS ke-12 ini diselenggarakan di Cebu, Filipina 
pada 6 April 2017. Dalam acara AFMIS, Menteri 
Keuangan RI bersama dengan para Menteri 
Keuangan ASEAN mendiskusikan tentang 
perkembangan dan daya tarik kawasan ASEAN 
sebagai tujuan investasi serta peran Masyarakat 
Ekonomi ASEAN atau ASEAN Economic Community 
(AEC) dalam ekonomi global. Menteri Keuangan 
ASEAN juga membahas prospek ASEAN di 
tengah-tengah isu-isu global saat ini ekonomi, 
update pada AEC dan konektivitas regional, serta 
perkembangan ekonomi, peluang investasi, dan 
kebijakan terkini dari negara-negara anggota. 
Melalui Breakout Session, AFMIS berupaya untuk 
mempromosikan perkembangan ASEAN di 
kawasan dalam sektor e-commerce, infrastruktur, 
perdagangan, serta rising consumer market 
sebagai sektor-sektor yang memberikan daya tarik 
serta peluang investasi bagi investor dari dalam 
maupun luar kawasan. 

Dalam kesempatan Breakout Session tersebut, 
Kepala Badan Kebijakan Fiskal menjadi salah 
satu pembicara untuk Sesi “E-Commerce: 
Enterpreneurship for the New World” terkait 
kebijakan pemerintah terkait dengan 
pengembangan e-commerce di Indonesia 
melalui paket Kebijakan Pemerintah yang ke-14. 
Sementara itu Kepala Pusat Kebijakan Regional 
dan Bilateral, Badan Kebijakan Fiskal, menjadi 
pembicara pada Sesi “The Rising Consumer 
Market in ASEAN Economies” yang menyampaikan 
perkembangan demografi dan peningkatan 
penduduk kelas menengah Indonesia yang 
berpotensi untuk menarik investasi asing ke dalam 
negeri.

4. ASEAN+3 Task Force Meeting (TF) dan 
ASEAN+3 Finance and Central Bank Deputies’ 
Meeting (AFCDM+3)

Pertemuan Task Force (TF) ASEAN+3 merupakan 
pertemuan pendahuluan jalur keuangan dan Bank 
Sentral guna membahas dan memfinalisasikan 
agenda-agenda yang akan dilaporkan dan 
dimintakan persetujuannya kepada para Deputi 
serta Menteri Keuangan dan Gubernur Bank 
Sentral. Selama tahun 2017, telah dilaksanakan 
lima kali pertemuan tingkat Task Force (TF), tiga 
kali pertemuan tingkat Deputi dan satu kali 

pertemuan tingkat Menteri dan Gubernur Bank 
Sentral. 

Pertemuan TF dan Deputi ASEAN+3 tahun 2017 
membahas agenda: (i) finalisasi isu-isu Chiang Mai 
Initiative Multilateralization (CMIM) dan ASEAN+3 
Macroeconomic Research Office (AMRO) dan (ii) 
agenda inisiatif ASEAN+3 lainnya yaitu ASEAN+3 
Bond Market Initiative (ABMI). 

Selama tahun 2017, pembahasan agenda TF 
dan Deputi dibagi menjadi 3 yaitu: (i) Isu AMRO 
mencakup: Performance Evaluation Framework 
(PEF), AMRO sub-committee, kebijakan komunikasi 
dan publikasi, dan AMRO organizational issues 
seperti anggaran 2018, program kerja AMRO di 
tahun 2018, dan rencana peningkatan kapasitas 
organisasi; (ii) Isu CMIM antara lain: peacetime 
preparation, pengembangan ERPD matrix, 
laporan dan tindak lanjut hasil The 8th CMIM 
Test-run, Periodic Review of CMIM Agreement, review 
of the IMF De-linked Portion (IDLP) issues, dan 
enhancement of AMRO’s role of CMIM secretariat; 
dan (iii) Isu ABMI mencakup: laporan kegiatan 
masing-masing TF, rencana kenaikan modal 
Credit Guarantee and Investment Facility (CGIF), 
serta penyampaian laporan perkembangan dan 
rencana kerja ABMI untuk tahun 2018. 

Pertemuan AFCDM+3 diselenggarakan di 
Asahikawa, Jepang pada 11-13 Desember 2017.

5. ASEAN+3 Finance Ministers and Central Bank 
Governors’ Meeting

Pertemuan para Menteri Keuangan dan Gubernur 
Bank Sentral ASEAN+3 diselenggarakan di 
Yokohama, Jepang, pada tanggal 5 Mei 2017. 
Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank 
Sentral ASEAN+3 bertukar pandangan mengenai 
perkembangan ekonomi dan kebijakan global 
dan regional terkini serta meninjau kemajuan 
kerja sama keuangan regional yang dicapai 
sejak pertemuan terakhir di Frankfurt, Jerman, 
termasuk inisiatif CMIM, AMRO, dan ABMI. Selain 
itu, Para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank 
Sentral juga membahas langkah-langkah untuk 
memperkuat kerja sama keuangan regional ke 
depan dan menyetujui ‘Yokohama Vision’, yang 
merupakan panduan bagi kerja sama ASEAN+3 
yang lebih tangguh dan terintegrasi. 

Beberapa fokus utama yang dibahas pada 
pertemuan ini antara lain: (i) Penguatan institusi 
dan kapabilitas AMRO, diantaranya dengan 
penetapan AMRO sebagai organisasi internasional, 
penerbitan SD&MTIP, dan penerbitan Guidance 
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Note on Country Surveillance; (ii) Penguatan CMIM 
dengan penerbitan revisi CMIM operational 
guidelines untuk mengklarifikasi proses aktivasi 
CMIM IDLP,  peningkatan kuantitas dan kualitas 
indikator ekonomi pada ERPD Matrix; (iii) 
Perkembangan ABMI: Pembahasan kenaikan 
modal CGIF menjadi USD 1,2 milyar yang 
diperlukan untuk meningkatkan garansi bagi 
perusahaan-perusahaan di kawasan dalam 
penerbitan obligasi.

6. Roundtable Discussion on IDR Infrastructure 
Project Bonds in Indonesia

Pertemuan Round Table Discussion on IDR 
Infrastructure Project Bonds in Indonesia merupakan 
pertemuan diskusi yang diselenggarakan oleh 
Kementerian Keuangan c.q. Badan Kebijakan 
Fiskal bekerja sama dengan Credit Guarantee 
and Investment Facility (CGIF) pada tanggal 26 
Juli 2017 di Bogor, Jawa Barat. Beberapa pihak 
yang hadir sebagai narasumber dan peserta 
dalam pertemuan ini yaitu perwakilan dari 
lembaga keuangan dan investasi, serta pihak 
perbankan dan asuransi di Indonesia.  Agenda 
utama pembahasan dalam roundtable meeting 
ini terbagi menjadi dua sesi, yakni: sesi pertama 
terdiri atas pemaparan mengenai latar belakang 
pembentukan CGIF dan praktik penjaminan 
obligasi yang difasilitasi oleh CGIF; dan selanjutnya 
sesi kedua mengenai kondisi terkini terkait 
keleluasaan investasi dana jangka panjang 
dengan mata uang rupiah pada project bonds 
serta langkah-langkah yang harus dilakukan 
untuk meningkatkan long-term savings dan daya 
tarik terhadap project bonds jangka panjang 

untuk membiayai pembangunan infrastruktur di 
Indonesia.

7. Policy Discussion on Promoting Green 
Local Currency – Denominated Bonds for 
Infrastructure Development in ASEAN+3

Pada tanggal 9 November 2017 Asian 
Development Bank (ADB) bekerja sama dengan 
Kementerian Keuangan telah menyelenggarakan 
Policy Discussion on Promoting Green Local 
Currency–Denominated Bonds for Infrastructure 
Development in ASEAN+3  bertempat di Hyatt 
Regency, Yogyakarta, Indonesia dan dihadiri oleh 
puluhan peserta baik dari institusi pemerintah 
(pusat dan daerah) maupun swasta.

Lessons learnt yang diperoleh Indonesia dari 
acara ini adalah pentingnya untuk memastikan 
bahwa Indonesia telah memenuhi pre-conditions 
pengembangan pasar green bonds dan 
perlunya memprioritaskan regulasi dan insentif 
pengembangan pasar green bonds bukan hanya 
dari sisi demand saja, tetapi juga dari sisi supply-
nya.

8. The 55th Meeting of The ASEAN Working 
Committee on Financial Services Liberalization

Pada tanggal 13 – 14 Agustus 2017, bertempat 
di Santika Premiere Syadra Hotel and Convention 
Medan, Sumatera Utara, Badan Kebijakan Fiskal 
menyelenggarakan pertemuan The 55th Meeting 
of ASEAN Working Committee for Financial Services 
Liberalisation (WC-FSL). Pertemuan dihadiri oleh 
perwakilan 10 negara ASEAN dan Sekretariat 
ASEAN. 

Gambar 14. WC-FSL Meeting ke-55 di Medan
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Pertemuan WC-FSL merupakan pertemuan kerja 
sama jasa keuangan yang membahas mengenai 
liberalisasi jasa keuangan di ASEAN. Tujuan yang 
ingin dicapai dari pertemuan ini adalah dalam 
rangka membahas mengenai liberalisasi jasa 
keuangan di kawasan. 

Pertemuan WC-FSL ini menghasilkan beberapa 
kesepakatan antara lain: (i) pembentukan cool 
map yang bertujuan untuk memonitor proses 
liberalisasi jasa keuangan di ASEAN; (ii) adanya 
program capacity building dari negara ASEAN yang 
sudah menerapkan negative list  kepada negara 
ASEAN lainnya untuk meningkatkan pemahaman; 
(iii) WC-FSL tidak dapat membuat ketentuan 
mengenai market access sendiri sehingga jasa 
keuangan harus menggunakan negative list 
dan tidak dapat menerapkan pendekatan lain, 
termasuk hybrid; (iv) menyepakati definisi Self 
Regulatory Organisation (SRO) yang di dalamnya 
terdapat unsur pengakuan dan pendelegasian 
yang merupakan poin utama yang dipertahankan 
oleh Indonesia, serta menyertakan pasal 
Negotiation of Specific Commitment.

Kerja Sama Ekonomi Dan Keuangan 
Interregional

Amplifikasi peran Kementerian Keuangan c.q. 
Badan Kebijakan Fiskal dalam kerangka kerja 
sama ekonomi dan keuangan interregional di 
tahun 2017 terpusat pada kerangka kerja sama 
di Forum Asia-Pacific Economic Cooperation atau 
APEC (khususnya Finance Ministers’ Meeting (FMM)) 
dan  Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular 
(KSST). Partisipasi Kementerian Keuangan di jalur 

APEC FMM  di bawah tema besar APEC 2017 yang 
diusung Vietnam, yaitu “Creating New Dynamism, 
Fostering Shared Future” terbagi dalam dua isu. 
Pertama, partisipasi Kementerian Keuangan 
di jalur APEC FMM yang mencakup berbagai 
komitmen, implementasi inisiatif dan capaian. 
Kedua, penyelenggaraan seminar Disaster Risk 
Financing and Insurance (DRFI).

1. APEC Finance Ministers’ Meeting

APEC Finance Ministers’ Meeting (FMM) adalah 
pertemuan Menteri Keuangan APEC di bawah 
forum APEC Finance Ministers’ Process (APEC 
FMP) yang menentukan prioritas kerja sama dan 
sebagai finalisasi penyampaian pelaksanaan kerja 
sama yang ada di forum APEC FMP. Isu-isu yang 
dibahas dalam kerja sama APEC FMP membahas 
isu-isu dan prioritas kebijakan domestik dan 
regional terkait kondisi makroekonomi 
dan keuangan. Dalam APEC FMM pada 
tanggal 19 s.d. 21 Oktober 2017 di Hoi An, 
Vietnam, tema yang diusung Vietnam sebagai 
Chair APEC 2017 adalah “Creating New Dynamism, 
Fostering Shared Future”. Dalam pertemuan 
ini dibahas mengenai kondisi dan tantangan 
ekonomi global terkini dan komitmen dari Para 
Menteri Keuangan. Situasi ekonomi global masih 
berada dalam masa pemulihan (recovery) dengan 
proyeksi penguatan pertumbuhan di tahun 2017 - 
2019. Dengan penguatan pertumbuhan tersebut 
juga terdapat beberapa tantangan yang menjadi 
perhatian bersama, antara lain terkait: (i) fluktuasi 
harga komoditas; (ii) sentimen proteksionisme; 
(iii) peningkatan jumlah utang; dan (iv) 
perlambatan ekonomi China serta rebalancing. 

Gambar 15. Pertemuan Menteri Keuangan APEC di Vietnam
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Dalam jangka menengah, perekonomian APEC 
diprediksi masih akan menghadapi beberapa 
risiko seperti pengetatan kondisi keuangan dan 
perlambatan produktivitas. Kondisi tersebut 
yang dikhawatirkan dapat berdampak pada 
kesinambungan pertumbuhan ekonomi di 
kawasan. Menghadapi kondisi tersebut, para 
Menteri Keuangan APEC menegaskan komitmen 
untuk melanjutkan implementasi inisiatif-inisiatif 
prioritas untuk mendorong pertumbuhan guna 
mencapai kesejahteraan bersama. Capaian 
yang dihasilkan dari APEC FMM 2017 adalah: (i) 
Penerbitan beberapa referensi dalam percepatan 
pembangunan infrastruktur dan penerapan 
instrumen mitigasi risiko pada proyek-proyek 
Kerja Sama Pemerintah Swasta (KPS); (ii) 
Pertukaran pengalaman mengenai implementasi 
empat standar minimum BEPS dalam konteks 
Kerangka Inklusif, serta implementasi rencana 
aksi BEPS lainnya; (iii) Pelaporan hasil kajian 
terkait pengelolaan pembiayaan dan asuransi 
risiko bencana; dan (iv) kesepakatan pentingnya 
pengembangan sistem keuangan inklusif dalam 
menopang penguatan sektor pertanian dan
 meningkatkan pertumbuhan daerah tertinggal.

2. Seminar Disaster Risk Financing and Insurance

Pada tanggal 4-6 Desember 2017, bertempat di 
Hotel Grand Inna, Padang, Badan Kebijakan Fiskal 
menyelenggarakan APEC Seminar on Disaster Risk 
Financing and Insurance (DRFI). Kegiatan seminar 
ini terdiri atas dua kegiatan yaitu seminar DRFI 
dan workshop yang merupakan pelatihan dari 
Tim Bank Dunia kepada stakeholder Indonesia 
sebagai tindak lanjut atas penyelenggaraan 
seminar (pengembangan kerangka DRFI). Seminar 
DRFI dihadiri oleh perwakilan kementerian dan 
lembaga, pemerintah daerah, akademisi, sektor 
swasta dan asosiasi, serta mitra pembangunan 
multilateral. Seminar ini membahas kondisi 
dan perkembangan serta tantangan terkait 
kerangka DRFI dalam perspektif nasional, serta 
membahas praktik-praktik terbaik berdasarkan 
panduan-panduan (guidelines) yang diterbitkan 
oleh lembaga multilateral maupun pengalaman 
beberapa negara di kawasan Asia Pasifik. Hasil-
hasil dari Seminar DRFI di Padang antara lain: 
(i) Kesamaan visi dari berbagai pemangku 
kepentingan di Indonesia akan perlunya 
pengembangan kerangka kebijakan DRFI nasional; 
(ii) Perlunya pendekatan secara menyeluruh 
dalam mengembangkan kerangka DRFI yang 
memperhatikan prinsip pengurangan risiko, 
pengalihan risiko dan penyerapan risiko; (iii) 
Perlunya penerapan strategi pembiayaan bencana 
secara ex-post dan ex-ante, di mana Indonesia saat 

ini masih dominan menggunakan pendekatan 
ex-post (dan belum optimal) melalui mekanisme 
alokasi dan realokasi anggaran yang masih 
membebankan APBN. 

3. Kerja Sama Selatan-Selatan dan Triangular

Kegiatan utama Kerja Sama Selatan-Selatan 
dan Triangular (KSST) di tahun 2017 meliputi 
lima kegiatan utama yang mencakup peran 
Badan Kebijakan Fiskal mewakili Kementerian 
Keuangan sebagai implementator KSST dan 
pada Tim Koordinasi Nasional (Tim Kornas) Kerja 
Sama Selatan-Selatan (KSS) Indonesia. Adapun 
kelima kegiatan tersebut adalah: (i) rencana 
pendirian Badan Layanan Umum (BLU) lembaga 
Pengelola Dana Bantuan Internasional (LPDBI); 
(ii) penyusunan policy paper terkait Sumber Daya 
Manusia BLU LPDBI; (iii) pembahasan Standar Biaya 
Pemberian Bantuan Internasional Indonesia; (iv) 
workshop Perencanaan dan Penganggaran KSS 
dalam Siklus APBN; serta (v) penyelenggaraan 
Kerja Selatan-Selatan dengan Mesir dengan 
tema Knowledge Sharing Program on International 
Negotiation and Investment, 26-28 September 2017 
di Kairo, Mesir.

Kerja Sama Ekonomi Dan Keuangan Bilateral

Badan Kebijakan Fiskal merupakan koordinator 
pertemuan bilateral Menteri Keuangan. Dalam 
pelaksanaannya, Badan Kebijakan Fiskal berperan 
untuk mempersiapkan bahan-bahan pertemuan 
bilateral antara Menteri Keuangan dan/atau 
pejabat terkait lainnya dengan mitra, baik 
perwakilan negara maupun organisasi non-
pemerintah. 

Sepanjang 2017, Badan Kebijakan Fiskal telah 
menyiapkan 117 bahan pertemuan bilateral untuk 
Menteri Keuangan, Wakil Menteri Keuangan, dan 
pejabat eselon I dan II, serta enam pidato untuk 
Menteri Keuangan. Adapun beberapa fokus utama 
yang dibahas dalam pertemuan bilateral antara 
lain topik mengenai investment competitiveness, 
perdagangan, reformasi perpajakan, infrastruktur, 
kerja sama teknik, dan keinginan Indonesia untuk 
menjadi anggota FATF. Dalam proses penyusunan 
bahan pertemuan dimaksud, Badan Kebijakan 
Fiskal bekerja sama dengan berbagai unit baik 
internal Kementerian Keuangan maupun eksternal 
agar bahan pertemuan yang disusun menjadi 
lebih komprehensif. 

Selain itu, Badan Kebijakan Fiskal melakukan 
koordinasi kerja sama bilateral dengan negara 
mitra. Terkait tugas ini, kegiatan yang dilakukan 
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antara lain melakukan analisis spillover kebijakan 
ekonomi negara mitra, menyiapkan kerangka kerja 
sama dengan negara mitra, menerima kunjungan 
negara mitra untuk study visit, melaksanakan 
dialog kebijakan dengan mitra bilateral.  
Analisis spillover dilakukan atas kebijakan 
negara mitra yang memiliki dampak terhadap 
perekonomian Indonesia. Analisis yang dilakukan 
antara lain terkait dampak keputusan Presiden 
Amerika Serikat (AS), Donald Trump, untuk 
menandatangani Executive Order atas defisit 
perdagangan AS. Analisis lain adalah terkait 
dinamika ekonomi politik di Arab Saudi dan Qatar.    

Untuk mempererat kerja sama dengan negara 
mitra, Indonesia telah menandatangani 
nota kesepahaman dengan Arab Saudi dan 
Afghanistan. Dengan Arab Saudi, disepakati untuk 
bekerja sama dalam hal dukungan pembiayaan 
infrastruktur. Sementara dengan Afghanistan, 
Kementerian Keuangan sepakat untuk membantu 
pengembangan unit kebijakan fiskal di Kabul. 

Selain itu, Badan Kebijakan Fiskal juga 
mengkoordinir kerja sama dengan Jerman terkait 
domestic resource mobilization. Badan Kebijakan 
Fiskal juga bekerja untuk memfasilitasi pertukaran 
pengetahuan bagi negara mitra, terkait isu 
kebijakan subsidi, reformasi perpajakan, dan sektor 
keuangan. Beberapa negara yang melakukan study 
visit pada tahun 2017 adalah Filipina, Republik 
Ceko, Myanmar, dan Kamboja. Lebih lanjut, Badan 
Kebijakan Fiskal juga memimpin pelaksanaan 
dialog kebijakan dengan Jepang.

1. Dukungan Diplomasi Bilateral untuk 
Keanggotaan Indonesia di Financial Action 
Task Force

Financial Action Task Force on Money Laundering 
(FATF) merupakan satuan tugas untuk memerangi 
kejahatan pencucian uang di tingkat internasional 
yang dibentuk negara-negara G7 pada G7 Summit 
di Paris pada tahun 1989 yang ditujukan untuk 
menetapkan standar anti pencucian uang dan 
pendanaan terorisme, serta hal-hal lain yang 
mengancam sistem keuangan internasional.

Keterlibatan Indonesia pada FATF di masa lalu 
adalah sebagai observer, dan bukan anggota FATF. 
Dengan peran sebagai observer, Indonesia tidak 
berperan banyak dalam menentukan agenda dan 
kebijakan FATF. Hal ini merugikan kepentingan 
Indonesia terkait pandangan FATF yang 
menyimpulkan Indonesia termasuk dalam sedikit 
negara yang masih belum memenuhi berbagai 
persyaratan terkait pembiayaan terorisme, dan 

termasuk negara yang tidak berkolaborasi dalam 
memberantas pembiayaan terorisme. Penilaian ini 
sangat mengkhatirkan karena komunitas global 
dapat memberikan sanksi ekonomi dan keuangan 
kepada Indonesia.

Pada 20 Februari 2017, Menteri Keuangan 
Indonesia menyatakan keinginannya untuk 
bergabung dalam FATF mengingat keanggotaan 
pada forum tersebut dinilai strategis bagi 
Indonesia. Sebagai tindak lanjut, Menteri 
Keuangan di sela-sela kegiatannya menghadiri 
berbagai pertemuan seperti World Bank/
International Monetary Fund (IMF) Spring Meeting 
dan Organisation for Economic Cooperation 
and Development (OECD) Ministerial Meeting, 
melakukan pertemuan bilateral dengan negara 
mitra yang juga merupakan anggota FATF untuk 
meminta dukungan. Selain itu, Kementerian 
Luar Negeri juga melakukan diplomasi kepada 
negara-negara anggota FATF untuk melakukan 
hal serupa. Akhirnya, pada penyelenggaran FATF 
plenary meeting, sebanyak 32 negara/ yurisdiksi/ 
organisasi menyatakan dukungan kepada 
Indonesia untuk dapat bergabung dengan FATF 
dan FATF menyatakan bahwa mereka membuka 
keanggotaannya untuk Indonesia.

2. Kunjungan Perwakilan Negara Mitra

Sebagai focal point kerja sama bilateral, Badan 
Kebijakan Fiskal menerima kunjungan dari 
negara mitra yang bermaksud melakukan studi 
banding ke Kementerian Keuangan Republik 
Indonesia. Kunjungan yang dilakukan tidak 
hanya sebatas kunjungan ke Badan Kebijakan 
Fiskal, namun juga unit lain di Kementerian 
Keuangan seperti Direktorat Jenderal Pajak, 
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan 
Risiko, serta instansi terkait lainnya seperti Bank 
Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan 
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Selama tahun 
2017, Badan Kebijakan Fiskal berkesempatan 
menerima kunjungan delegasi negara mitra 
pada kunjungannya ke Indonesia, diantaranya: 
(i) Department of Finance, Philippines pada 
Bulan Februari 2017; (ii) Ministry of Economy and 
Finance, Cambodia dan Securities and Exchange 
Commission, Cambodia pada 31 Agustus 2017.

3. The 1st Development Partners Coordination 
Meeting 

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan 
koordinasi antara Kementerian Keuangan dan 
mitra pembangunan, Badan Kebijakan Fiskal 
menginisiasi penyelenggaraan Development 
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Partners Coordination Meeting (DPCM), yang 
dimaksudkan sebagai sarana diskusi antara mitra 
pembangunan dengan semua unit eselon 1 
di lingkungan Kementerian Keuangan. Mitra 
pembangunan yang dimaksud seperti Korea 
International Cooperation Agency (KOICA), US 
Agency for International Development (USAID), 
Organisation for Economic Cooperation and 
Development (OECD,) Japan International 
Cooperation Agency (JICA), Japan Bank for 
International Cooperation (JBIC), Australia Indonesia 
Partnership for Economic Governance (AIPEG), 
Agence Francaise De Developpement (AFD), 
International Monetary Fund (IMF), dan The World 
Bank. 

Pertemuan pertama DPCM ini diselenggarakan 
di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, pada 
tanggal 16 Maret 2017. Pertemuan tersebut 
menghadirkan perwakilan dari seluruh unit eselon 
I Kementerian Keuangan serta perwakilan dari 
16 mitra pembangunan yang ada di Indonesia. 
Dalam acara tersebut, masing-masing perwakilan 
unit eselon I menyampaikan kebutuhan serta 
potensi kerja sama dengan mitra pembangunan. 
Sementara perwakilan mitra pembangunan 
mempresentasikan mengenai kegiatannya di 
Indonesia, fokus utama, serta potensi bidang kerja 
sama yang berpeluang untuk ditindaklanjuti.

4. Dialog Ekonomi dan Keuangan Indonesia – 
Jepang

Dialog bilateral di bidang ekonomi dan keuangan 
antara Indonesia dengan Jepang terdiri dari 
dua forum, yaitu: (i) Joint Working Group (JWG) 
Indonesia-Japan, antara Kementerian Keuangan 
Indonesia dengan Kementerian Keuangan Jepang, 
dan (ii) Financial Policy Dialogue Framework (FPDF) 
antara Kementerian Keuangan Indonesia dengan 
JBIC. Hingga tahun 2016, penyelenggaraan kedua 
pertemuan tersebut dilaksanakan secara terpisah, 
namun pada tahun 2017 diselenggarakan secara 
berdampingan di Tokyo, Jepang, pada tanggal 5-6 
Oktober 2017. 

Dalam pertemuan tersebut, delegasi Indonesia 
diketuai oleh Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang 
Makro Ekonomi dan Keuangan Internasional dan 
dihadiri oleh perwakilan dari Bank Indonesia, 
Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur 
Prioritas (KPPIP), PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI), 
PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII), dan 
PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), dan Kedutaan 
Besar RI di Jepang.

JWG 2017 membahas mengenai kondisi makro 
ekonomi kedua negara, termasuk mengenai 
penerapan kebijakan Abenomics yang dipandang 
sukses. Setelah itu, acara dilanjutkan dengan 
dialog mengenai (i) Reducing Economic Inequality; 
(ii) Possibility of Japanese Companies Business 
Expansion to Indonesia; (iii) Infrastructure Finance; 
(iv) Disaster Risk Financing and Insurance; dan (v) 
Manufacture Revitalization. 

Sedangkan pada FPDF terdapat dua tema utama 
yaitu infrastruktur (Working Team 1) dan makro 
ekonomi (Working Team 2). Dalam WT1, dilakukan 
diskusi mengenai pembangunan infrastruktur di 
Indonesia yang mencakup infrastruktur energi, 
serta dukungan JBIC dalam proses tersebut. 
Sementara itu, dalam WT2 dilakukan pembahasan 
mengenai kondisi makro ekonomi terkini 
Indonesia, serta masukan dari JBIC mengenai 
kondisi ekonomi Indonesia kedepannya, terutama 
terkait faktor eksternal yang dapat mempengaruhi 
kinerja ekonomi Indonesia. 

Kerja Sama Perdagangan

Badan Kebijakan Fiskal juga memiliki peran untuk 
melaksanakan analisis, perumusan rekomendasi 
kebijakan, penyiapan koordinasi, pelaksanaan, dan 
pemantauan kerja sama perdagangan barang dan 
jasa internasional. Dalam menjalankan tugasnya, 
Badan Kebijakan Fiskal berkolaborasi dengan 
berbagai Kementerian/Lembaga yang menjadi 
stakeholder pemerintah, misalnya dengan 
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kementerian 
Perdagangan, Kementerian Perindustrian, dan 
lain sebagainya. Selain itu, Badan Kebijakan Fiskal 
mewakili Kementerian Keuangan dan Pemerintah 
bekerja sama dengan Bank Indonesia dan OJK 
menjadi Head of Delegation dalam negosiasi 
perdagangan jasa di sektor keuangan.

Pada tahun 2017, Badan Kebijakan Fiskal telah 
berpartisipasi aktif baik dalam persiapan maupun 
dalam berbagai perundingan di tingkat regional 
dan bilateral, yang terkait dengan sektor barang 
dan jasa, diantaranya Regional Comprehensive 
Economic Partnership (RCEP), Indonesia-Iran 
Preferential Trade Agreement, Indonesia-EFTA 
Comprehensive Economic Partnership Agreement 
(IECEPA), Indonesia-Chile Comprehensive Economic 
Partnership (ICCEPA), Indonesia-Australia 
Comprehensive Economic Partnership Agreement 
(IACEPA), Indonesia-European Union Comprehensive 
Economic Partnership Agreement (IEUCEPA), dan 
ASEAN Trade in Service Agreement (ATISA).
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1. Regional Comprehensive Economic Partnership

Regional Comprehensive Economic Partnership 
(RCEP) merupakan kerja sama ekonomi yang 
terbentuk atas gagasan para pemimpin ASEAN 
dan para mitra FTA (Tiongkok, Jepang, Korea 
Selatan, India, Australia dan Selandia Baru) 
pada November 2012 dan RCEP Participant 
Countries (RPCs) menyepakati bahwa kerja sama 
ini dikembangkan dengan mengacu pada 
perjanjian ASEAN+1 FTA yang sudah ada, yaitu 
AANZ FTA, ASEAN Korea FTA (AKFTA), ASEAN 
India FTA, ASEAN China FTA, dan ASEAN Japan 
Comprehensive Economic Partnership. 

Beberapa kerja sama dalam RCEP terdiri dari Trade 
in Goods, Rules of Origin, Customs Procedures and 
Trade Facilitation, Standards, Technical Regulations 
and Conformity Assessment Procedures, Sanitary 
and Phytosanitary, Trade Remedies, Trade in Sevices, 
Investment, E-Commerce, Intellectual Property Righst, 
dan Legal and Institutional Issue.

Hingga saat ini, perundingan RCEP telah menjalani 
dua puluh kali putaran perundingan. Beberapa isu 
utama yang dibahas dalam perundingan ini antara 
lain: (i) perdagangan barang yaitu modalitas 
liberalisasi yang diusulkan ASEAN, (ii) perdagangan 
jasa, seperti penerapan ratchet, liberalisasi, dan 
penerapan negative list, (iii) jasa keuangan dimana 
jasa keuangan menjadi annex dari chapter Trade in 
Services.

2. Indonesia – Iran Preferential Trade Agreement

Framewok Agreement on Comprehensive Trade 
and Economic Partnership antara Pemerintah 
Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Iran 
ditandatangani di Teheran pada tanggal 21 
Juni 2005 dan kedua belah pihak setuju untuk 
sebuah Preferential Trade Agreement (PTA). PTA 
menekankan kebutuhan untuk membuka akses 
pasar dan memperbaiki fasilitasi perdagangan 
barang potensial tertentu serta diversifikasi 
barang-barang yang dapat diperdagangkan 
dengan tujuan untuk mendorong pengembangan 
lebih lanjut untuk ekonomi masing-masing kedua 
negara.

Hingga kini telah berlangsung 4 (empat) kali 
putaran perundingan II-PTA dan berdasarkan 
Trade Negotiating Committee (TNC) ke-3, kedua 
negara berkomitmen untuk menyelesaikan 
perundingan II-PTA pada tahun 2017. Selain itu 
kedua negara juga sepakat menambah jumlah 
pos tarif sebanyak 200 tarif menjadi sebanyak 400 
pos tarif. Terkait dengan modalitas dan request list 

Indonesia, Indonesia telah menyampaikan request 
yang telah disesuaikan dengan HS 2017 sebanyak 
412 pos tarif. Namun, dari 412 pos tarif terdapat 
sejumlah 9 pos tarif yang tidak ada dalam kode 
HS Iran. Selain itu, Indonesia akan memfokuskan 
request list pada produk-produk unggulan 
Indonesia seperti produk unggulan kelapa sawit 
dan penurunan tarif untuk produk tuna olahan 
dari tarif sebesar 40% menjadi sekitar 10% untuk 
persaingan usaha yang lebih kompetitif.

3. Indonesia – European Free Trade Association 
Comprehensive Economic Partnership 
Agreement

Europeon Free Trade Association (EFTA) adalah 
organisasi antar-pemerintahan yang didirikan 
untuk mendorong perdagangan bebas dan 
integrasi ekonomi untuk kepentingan negara-
negara anggotanya (Islandia, Liechtenstein, 
Norwegia dan Swiss) serta negara mitranya. 
Keempat negara anggota EFTA, merupakan pasar 
yang besar, sebanding dengan pasar Australia atau 
Korea Selatan, dan memegang peran signifikan 
dalam ekonomi internasional baik sebagai mitra 
perdagangan maupun mitra investasi. Di sisi lain, 
Indonesia merupakan salah satu pemain utama 
di Asia Tenggara, mengingat Indonesia memiliki 
kondisi ekonomi yang dinamis dan tumbuh pesat, 
serta jumlah penduduk terbesar di wilayah Asia 
Tenggara, sehingga Indonesia menjadi pasar dan 
mitra yang sangat penting bagi EFTA. Hal inilah 
yang menjadi semangat untuk menciptakan 
kondisi ekonomi yang lebih kondusif baik 
Indonesia maupun EFTA, melalui Indonesia-EFTA 
Comprehensive Economic Partnership Agreement 
(IE-CEPA).

Perundingan IE-CEPA terdiri dari tiga pilar utama 
yaitu perluasan akses pasar produk barang dan 
jasa, peningkatan investasi utamanya dari negara 
EFTA ke Indonesia, serta adanya kerja sama 
peningkatan kapasitas dan bantuan teknologi dari 
pihak EFTA ke Indonesia. Di samping 3 pilar di atas, 
IE-CEPA juga merundingkan isu-isu terkait Rules 
of Origin (ROO) and Custom Procedure, Intellectual 
Property Rights, Trade and Sustainable Development, 
General, Institutional and Provision Dispute 
Settlement, dan Government Procurement. Selain itu 
terdapat empat tambahan topik konsultasi yang 
berkaitan dengan Trade Remedies, Trade Facilitation, 
Sanitary and phytosanitary/Technical Barrier to 
Trade, dan Competition Policy. Saat ini, perundingan 
IE-CEPA telah berlangsung sebanyak 13 putaran. 
Perundingan putaran ke-13 yang diselenggarakan 
di Hotel Ritz Carlton Jakarta pada 7-14 November 
2017 ini masih terus membahas berbagai isu, 
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termasuk perdagangan barang, perdagangan jasa, 
investasi, kekayaan intelektual, perdagangan dan 
pembangunan berkelanjutan, serta kerja sama 
dan peningkatan kapasitas.

4. Indonesia – Chile Comprehensive Economic 
Partnership

Dalam rangka meningkatkan pangsa pasar 
barang dan jasa serta investasi Indonesia 
di Amerika Tengah dan Selatan, Indonesia 
menjalin kerja sama perdagangan dengan Chile 
dalam framework kerjasa sama Indonesia-Chile 
Comprehensive Economic Partnership (IC-CEPA). 
Kerjasama yang dirundingkan antara Indonesia 
dengan Chili saat ini telah dilakukan melalui dua 
Working Group (WG), yaitu WG on Trade in Goods 
(TIG) dan WG on Cooperation. 

Sesuai mandat masing-masing kepala negara 
pada saat kunjungan kenegaraan Presiden 
Chile, Bachelet, ke Jakarta tanggal 11-12 Mei 
2017 yang diikuti dengan penandatanganan 
Joint Ministerial Statement (JMS) antara Menteri 
Perdagangan Indonesia dan Menteri Luar Negeri 
Cili, perundingan IC-CEPA akan diselesaikan pada 
tahun 2017. Hingga bulan November 2017, telah 
dilaksanakan 6 (enam) kali putaran perundingan 
IC-CEPA. Beberapa pembahasan yang telah 
dilakukan antara lain: (i) Penghapusan tarif bea 
masuk pada saat entry into force adalah atas 
sebanyak 55% dari pos tarif; dan (ii) Indonesia 
menyampaikan request dengan priority list atas 
3.557 pos tarif Cili (41,6% dari total) untuk dihapus 
tarifnya menjadi 0%, yaitu untuk produk-produk 
otomotif, elektronika, tekstil, alas kaki, kopi, teh, 
kertas, furnitur, dan palm oil. Atas permintaan ini, 
Cili telah merespon secara positif atas 2.715 pos 
tarif (76,3% dari total request Indonesia). Di sisi lain, 
Chile menyampaikan request dengan priority list 
atas 1.256 pos tarif Indonesia (11,6% dari total), 
yaitu untuk produk-produk pertanian, perikanan, 
dan minuman beralkohol.  Dari permintaan ini, 
Indonesia telah memberikan tanggapan positif 
atas 614 pos tarif (15% dari total request Chile).

5. Indonesia – Australia Comprehensive Economic 
Partnership

Kerja sama ekonomi Indonesia-Australia 
Comprehensive Economic Partnership (IA-CEPA) 
merupakan kerja sama yang bertujuan untuk 
meningkatkan kerja sama ekonomi antara 
Indonesia Australia dan untuk membuka akses 
pasar maupun meningkatkan kesempatan bisnis 
baik untuk produsen, service provider, maupun 
investor. Perundingan Indonesia Australia CEPA 

dibentuk dengan mengacu pada perjanjian 
multilateral dan bilateral yang terlah ada, meliputi 
perjanjian ASEAN Australia New Zealand Free 
Trade Area (AANZ FTA) dan akan dibuat se-
comprehensive mungkin. 

Negosiasi dalam kerja sama ini mulai dilaksanakan 
pada bulan Maret 2016 setelah kerja sama ini 
diinisiasi pertama kali pada tahun 2010. Beberapa 
pembahasan isu penting dalam kerja sama ini 
antara lain: 
• Terkait dengan kerja sama perdagangan 

barang, menggunakan basis AANZ FTA yang 
sudah diimplementasikan dimana 97% pos 
tarif bea masuk Australia sudah 0%, dan 3% 
sisanya akan dieliminasi pada tahun 2020. 
Sedangkan bagi Indonesia, hanya 93% dari 
pos tarifnya akan menjadi 0% di tahun 2025;

• Untuk perdagangan jasa, Australia 
mengusulkan penerapan modalitas negative 
list. Akan tetapi, penerapan negative list 
akan berimplikasi pada munculnya disiplin 
standstill dan ratchet yang mengurangi 
keleluasaan pemerintah dalam menerapkan 
aturan mengenai akses pasar dan kepemilikan 
asing di sektor jasa; 

• Australia menyampaikan package deal untuk 
beberapa jenis jasa, termasuk jasa keuangan. 
Package deal yang Australia sampaikan terkait 
dengan jasa keuangan; 

• Untuk Investasi, Australia menginginkan 
penerapan skema Investor States Disputes 
Settlement (ISDS) yang sangat terperinci, 
mencakup berbagai isu termasuk perpajakan 
dalam kaitannya dengan expropriation. Selain 
itu, Australia juga meminta agar investasi 
portofolio dimasukkan dalam cakupan 
perlindungan investasi. Terkait dengan 
isu ISDS ini, khususnya dalam kaitannya 
dengan perpajakan, Indonesia masih ingin 
mengecualikan perpajakan dari cakupan 
ekspropriasi sehingga dikecualikan dari ISDS. 

6. Indonesia – EU Comprehensive Economic 
Partnership

I
EU-CEPA merupakan kerja sama ekonomi secara 
menyeluruh antara Indonesia dan EU yang 
mencakup kerja-kerja sama di bidang Trade in 
Goods, Trade in Services, Investment, Economic 
Cooperation and Capacity Building, Customs and 
Trade Facilitation, Technical Barrier to Trade, Sanitary 
and Phytosanitari, Public Procurement, Intellectual 
Property Rights, Competition Policy, Transparency 
of Regulation, Trade and Sustainable Development, 
dan Dispute Settlement. Kerjasama IEU-CEPA ini 
merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden 
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RI Joko Widodo ke Brussels, Belgia pada 21 April 
2016 dan diharapkan dapat diselesaikan 2 sampai 
2,5 tahun kedepan. 

Hingga kini, telah diselenggarakan 3 tiga kali 
putaran perundingan, yang mana putaran 
perundingan pertama dilaksanakan di Brussel 
tanggal 20-21 September 2016, perundingan ke-2 
dilaksanakan di Bali tanggal 24 s.d 27 Januari 2017 
dan perundingan ke-3 diselenggarakan di Brussel 
tanggal 11- 15 September 2017. Sebagai tindak 
lanjut perundingan ke-2 di Bali, telah dilakukan 
perundingan intersesi IEU-CEPA pada tanggal 
6-8 Juni 2017 di Brussels, Begia yang membahas 
beberapa isu penting, yakni: 
• Energy and Raw Material yang diusulkan EU. 

Dalam hal ini, terdapat beberapa usulan 
EU yang berpotensi tidak sejalan dengan 
peraturan nasional di bidang energi dan 
mineral sehingga memerlukan kajian atau 
review yang komprehensif terlebih dahulu; 

• Penghapusan bea keluar, pembebasan 
bea masuk atas repaired goods, perlakuan 
remanufactured goods sebagai produk baru, 
dan perlindungan paten dalam Undang-
Undang Paten No. 36 Tahun 2016. 

Pada perundingan putaran ke-3 yang dilaksanakan 
pada tanggal 11-15 September 2017 di Brussels, 
Begia, EU kembali menekankan permintaanya 
yang telah dituangkan dalam scooping paper dan 
perundingan putaran ke-2. EU menyampaikan 
permintaannya untuk pembebasan bea masuk 
untuk digital product. Terkait pembebasan bea 
masuk digital product, Indonesia menolak untuk 
mengkomitmenkan pembebasan tersebut 
karena bertentangan dengan Undang Undang 
Kepabeanan Indonesia.

7. ASEAN Trade in Service Agreement (ATISA)

ASEAN Trade in Services Agreement (ATISA) 
merupakan perundingan kerja sama perdagangan 
sektor jasa yang diikuti oleh sepuluh negara 
anggota ASEAN. ATISA dibentuk untuk 
menjabarkan secara lebih terperinci ketentuan-
ketentuan terkait perdagangan jasa di ASEAN 
guna mendukung implementasi dari integrasi 
Masyarakat Ekonomi ASEAN. 

Hingga akhir tahun 2017, telah terselenggara 
8 putaran sidang The Task Force on ASEAN 
Trade in Services Agreement (TF ATISA). Dalam 
perundingan-perundingan tersebut dibahas 
draft text ATISA, maupun isu lain yang menjadi 
perhatian bagi negara-negara di ASEAN. Hingga 
pertemuan terakhir di tahun 2017, tercatat telah 

berhasil diselesaikannya 27 artikel dari 38 artikel 
yang terdapat dalam draft text ATISA. Isu-isu 
yang belum dapat disepakati dalam ATISA antara 
lain terkait dengan Article Relation to ASEAN 
Comprehensive Investment Agreement, Article 
National Treatment, Article Most-Favoured-Nation 
Treatment, Article Local Presence, Article Non-
Conforming Measures, Article Transition to Schedules 
of Non-Conforming Measures, Article Payment and 
Transfer, Article General Exception, Article Increasing 
the Participation of Least-Developed ASEAN Member 
States, Article Review.

Kantor Gubernur AIIB dan Hubungan Perwakilan 
Luar Negeri

Badan Kebijakan Fiskal memiliki peran dan 
tanggung jawab sebagai Kantor Gubernur 
Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB). Selain 
itu, Badan Kebijakan Fiskal juga melakukan 
pembinaan terhadap atase keuangan. 

1. Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)

Selaku Kantor Gubernur AIIB untuk Indonesia, 
Badan Kebijakan Fiskal menjadi focal point 
komunikasi antara Indonesia (Kementerian 
Keuangan) dengan Manajemen AIIB. Badan 
Kebijakan Fiskal  juga berperan selaku Advisor atas 
Executive Director AIIB dari Indonesia. 

Dalam rangka melaksanakan kewenangan yang 
didelegasikan oleh Dewan Gubernur AIIB kepada 
Board of Directors (BoD), BoD melaksanakan 
serangkaian pertemuan baik fisik maupun non 
fisik dengan berbagai agenda. Selama tahun 
2017, BoD melakukan 3 kali pertemuan di Beijing, 
di Jeju, Korea Selatan, dan di Shanghai- Suzhou, 
Republik Rakyat Tiongkok (RRT).

Pertemuan BoD pertama dilaksanakan di awal 
Tahun 2017 pada tanggal 20-22 Maret 2017 di 
Beijing. Pertemuan ini menyepakati perubahan 
kebijakan dalam hubungan internasional. Selain 
itu, BoD juga menyetujui pemberian pinjaman 
atas 2 proyek co-financing dengan World Bank 
di Indonesia (Dam Operational Improvement and 
Safety Project Phase II dan Regional Infrastructure 
Development Fund) dan proyek co-financing 
dengan Asian Development Bank (ADB) di 
Bangladesh. Pada kesempatan ini manajemen 
memaparkan usulan investasi Bank tahun 2017-
2018 dan beberapa usulan proyek untuk dibahas 
pada pertemuan virtual tanggal 22 Mei 2017.

Pertemuan BoD kedua diselenggarakan pada 
tanggal 14-15 Juni 2017 di Jeju, Korea Selatan.  
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Pertemuan ini menyetujui draft akhir kebijakan 
sektor energi, persetujuan 2 proyek co-financing 
dan satu equity investment (Proyek Batumi Bypass 
Road di Georgia, Proyek Nurek Rehabilitation 
Phase I di Tajikistan, dan Proyek North Haven India 
Infrastructure Fund di India) , dan rencana investasi 
AIIB sampai dengan tahun 2018. 

Pertemuan Dewan Gubernur AIIB diselenggarakan 
pada tanggal 16-17 Juni 2017 di Jeju, Korea 
Selatan. Dalam agenda Governors’ Business Session, 
pertemuan menyepakati tujuh resolusi yang 
diusulkan oleh manajemen, diantaranya: 
• Laporan keuangan bank tahun 2016 yang 

telah diaudit dan laporan keuangan special 
fund untuk persiapan proyek tahun 2016; 

• Laba bersih AIIB pada tahun 2016 akan 
dialokasikan sebagai laba ditahan 
(memperkuat modal AIIB);

• Laporan tahunan 2016 dan anggaran tahun 
2017;

• Sidang Tahunan AIIB ketiga akan dilaksanakan 
di Mumbai, India, tanggal 25-26 Juni 2018;

• Officers of the Board of Governors yaitu 
Gubernur India sebagai ketua dan Gubernur 
Kazakhstan dan Norwegia sebagai wakil;

• Apresiasi kepada pemerintah dan masyarakat 
Korea Selatan atas penyelenggaraan ST AIIB; 
dan

• Penerimaan tiga anggota baru AIIB, yaitu: 
Tonga, Argentina, dan Madagaskar.

Dalam Governor Statement, Indonesia 
menyampaikan saran pengoptimalan sumber 
daya AIIB untuk memenuhi pembiayaan 
infrastruktur di kawasan dan meningkatkan 
kerja sama dengan lembaga multilateral dalam 
proyek infrastruktur, khususnya proyek berskala 
besar. Selain itu AIIB diharapkan membiayai 
proyek-proyek stand-alone (pembiayaan proyek 

seluruhnya oleh AIIB) dan membantu negara-
negara berkembang dalam persiapan proyek 
sehingga dihasilkan proyek yang feasible untuk 
pendanaan melalui special funds.

Rangkaian pertemuan BoD AIIB ketiga 
dilaksanakan pada tanggal 22-27 September 
2017 yang diawali dengan board visit dan retreat 
(22-24 September 2017) di Shanghai dan Suzhou, 
Tiongkok. Pertemuan ini menyepakati untuk 
meninjau kembali dan menetapkan perubahan 
pada dokumen-dokumen dasar, menyetujui 2 
proyek co-financing dan 1 investasi ekuitas (Proyek 
Transmission System Strengthening di India, Proyek 
Metro Manila Flood Management di Filipina, dan 
Proyek IFC Emerging Asia Fund), dan memaparkan 
perkembangan proyek investasi AIIB.
Pertemuan Board of Directors keempat 
dilaksanakan pada tanggal 7-8 Desember 2017 
di Tiongkok. Dalam pertemuan ini manajemen 
akan merevisi dokumen Accountability 
Framework, Strategy on Mobilizing Private 
Capital for Infrastructure Strategy on Financing, 
Operations in Non-Regional Members, Risk Appetite 
Statement, Asset Liability Management dan Policy 
Global Borrowing Authority sesuai dengan hasil 
pertemuan dan pembahasan akan dilanjutkan 
pada pertemuan BoD berikutnya. Pertemuan ini 
juga menyetujui pemberian pinjaman kepada 
proyek Bangalore Metro Rail Project – Line 6 di 
India, Beijing Air Quality Improvement and Coal 
Replacement Project di Tiongkok, dan Broadband 
Infrastructure Project di Oman. 

2. Pembinaan Atase Keuangan

Mitra utama Indonesia dalam ekonomi 
dan keuangan di dunia internasional terus 
berkembang sejalan dengan meningkatnya 
partisipasi aktif Indonesia di berbagai forum 

Gambar 16. Pertemuan Dewan Gubernur AIIB
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internasional, dan juga sebagai bentuk respon dari 
berbagai perjanjian ekonomi yang telah dilakukan 
Indonesia maupun kerja sama dalam lingkup 
regional dan multilateral. Badan kebijakan Fiskal 
berperan dalam pembinaan dan pengembangan 
Atase Keuangan. Rencana pengembangan Atase 
Keuangan yang diusulkan oleh Kementerian 
Keuangan mencakup RRT (Beijing), Amerika 
Serikat (Washington DC), Perancis (Paris), Australia 
(Canberra), Malaysia (Kuala Lumpur), dan Uni 
Emirat Arab (Dubai). Peran ini juga tidak lepas 
dari kerja sama yang dilakukan dengan unit 
lainnya seperti Sekretariat Jenderal dan Direktorat 
Jenderal Bea dan Cukai.

Proses pengembangan Atase Keuangan 
sudah dilakukan dalam waktu yang cukup 
lama sejak 2015.  Proses ini dimulai dengan 
proposal penambahan Atase Keuangan kepada 
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) dengan disertai 
Naskah Akademis. Selain itu,  berbagai FGD 
dan workshop dilakukan untuk percepatan dan 
pemahaman konteks pentingnya penambahan 
Atase Keuangan bagi Kementerian Keuangan 
dengan pihak-pihak yang terkait seperti Kemlu 
dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN RB). 

Kementerian Luar Negeri sebagai mitra utama 
dalam penambahan atase keuangan telah 
melaksanakan langkah-langkah assessment, 
mempertimbangkan kajian kelembagaan dan 
substansi. Assessment dilakukan oleh Kementerian 
Luar Negeri di tingkat pusat dan dari Perwakilan 
RI. Setelah melaksanakan hal-hal tersebut, 
Kementerian Luar Negeri berpandangan bahwa 
lebih memerlukan penguatan di bidang ekonomi 
untuk meningkatkan kerja sama ekonomi dan 
belum terdapat kebutuhan formasi keuangan 
untuk RRT, Amerika Serikat, Perancis, Australia, dan 
Malaysia.

Sementara itu untuk usulan Atase Keuangan 
di Uni Emirat Arab, Kantor Perwakilan RI telah 
mendapatkan rekomendasi positif, namun Atase 
Keuangan tersebut akan ditempatkan di Abu 
Dhabi tidak di Dubai agar dapat menjangkau 
seluruh cakupan wilayah kerja Perwakilan UEA dan 
kawasan Timur Tengah. Untuk langkah selanjutnya 
Kemlu akan berkooordinasi dengan KemenPAN 
dan pemerintah UEA guna memperoleh 
persetujuan. Sementara Kementerian Keuangan 
akan menyiapkan dokumen uraian jabatan, kontra 
kinerja dan pejabat yang berkompeten yang 
akan ditugaskan sebagai Atase Keuangan pada 
perwakilan RI di Abu Dhabi.

Kerja Sama Multilateral

G20

G20 merupakan forum internasional bagi 
pemerintahan dan gubernur bank sentral dari 
20 perekonomian terbesar dunia. G20 diinisiasi 
pada tahun 1999 setelah krisis finansial di Asia 
sebagai forum pertemuan Menteri Keuangan dan 
Gubernur Bank Sentral. Pada tahun 2008, G20 
Leaders Summit pertama kali diselenggarakan. 
G20 memainkan peran penting dalam merespon 
krisis finansial global. Sebagai forum premier 
bagi kerja sama ekonomi internasional, G20 
telah berhasil melakukan pencapaian yang nyata 
di berbagai area melalui aksi kebijakan yang 
menentukan dan kolektif dari seluruh negara 
anggota, termasuk di antaranya adalah mengatasi 
krisis finansial, mereformasi sektor finansial global, 
dan memperkuat insititusi keuangan internasional.

Di bawah Presidensi Jerman, pada tahun 2017 
G20 mengusung tema: Sustainability, Resilience, 
and Responsibility. Tema sustainability dikaitkan 
dengan upaya pencapaian target tambahan 
pertumbuhan ekonomi sebesar 2% pada tahun 
2018, antara lain meliputi pembahasan isu 
makroekonomi, pembangunan berkelanjutan, 
lingkungan, serta pertumbuhan inklusif. 
Sementara resilience menyangkut upaya antisipasi 
terhadap potential downside risks and uncertainties 
baik untuk pembahasan di jalur keuangan (seperti 
isu financial market regulations) maupun jalur 
Sherpa (seperti isu perubahan iklim, pengungsi, 
dan global health). Sedangkan responsibility 
berhubungan dengan collective actions dari G20 
untuk meningkatkan akuntabilitasnya sebagai “The 
Premiere Forum for Global Economic Cooperation”.

Dalam agenda finance track, Presidensi G20 
Jerman menyusun tiga sub-prioritas antara lain 
meningkatkan ketahanan; mendorong investasi 
(terutama di Afrika); dan membentuk digitalisasi. 
Untuk meningkatkan ketahanan ekonomi, ada 
beberapa isu yang diangkat oleh Presidensi 
Jerman seperti isu mengenai fleksibilitas 
pasar tenaga kerja, sustainable debt, bauran 
kebijakan dan reformasi sektor keuangan. Untuk 
memperbaiki kerangka investasi terutaman di 
kawasan Afrika, di tahun 2017 Presidensi Jerman 
membuka kerja sama yang lebih erat dengan 
negara-negara di kawasan Afrika. Kerjasama 
tersebut terutama dilakukan antara anggota G20 
dan organisasi internasional dengan negara Afrika. 
Sementara terkait dengan isu digitalisasi yang 
telah diinisiasi pada masa Presidensi Tiongkok 
tahun 2016, Presidensi Jerman membawa 
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pembahasan fokus pada keterkaitannya dengan 
sektor keuangan dan perpajakan. 

Selain pembahasan tiga sub-prioritas tersebut, 
sebagaimana yang telah rutin, G20 2017 juga 
melakukan pemantauan implementasi kebijakan 
dan komitmen negara anggota pada presidensi 
sebelumnya. Di samping itu, Presidensi Jerman 
juga meneruskan agenda international financial 
architecture, international tax policy dan financial 
sector development and regulation.

Badan Kebijakan Fiskal selaku lead focal point 
dalam jalur keuangan G20 telah berpartisipasi 
aktif dalam setiap pertemuan G20 Sepanjang 
tahun 2017. Unit ini juga telah melakukan 
beberapa kegiatan kerja sama dengan 
melibatkan kementerian/lembaga teknis untuk 
menyampaikan pandangan dan menguatkan 
posisi Indonesia pada agenda pembahasan forum 
G20.

Hasil-hasil Kesepakatan pada KTT G20 Hamburg 
2017

1. Global Economy & Framework For Growth
Negara-negara anggota G20 sepakat untuk 
menggunakan semua alat kebijakan – fiskal, 
moneter dan struktural – baik secara individual 
dan bersama-sama, demi mencapai tujuan 
pertumbuhan yang kuat, berkesinambungan, 
berimbang, dan inklusif dengan tetap menjaga 
resiliensi ekonomi dan keuangan. Selain itu, 
negara anggota juga sepakat untuk meningkatkan 
inklusivitas, keadilan dan pemerataan dalam 
mengejar pertumbuhan ekonomi dan penciptaan 
lapangan kerja.

2. Compact With Africa

Para pemimpin negara-negara G20 mendukung 
G20 Africa Partnership dan pencapaian Agenda 
2063 melalui Compact with Africa. Amerika Serikat 
dan Inggris akan memberi bantuan finansial 
kepada Afrika. G20 juga harus membantu 
mengatasi akar permasalahan migrasi terkait 
dengan kerugian ekonomis. Guna mengatasi 
Antimicrobial Resistance, G20 bersama WHO harus 
menerapkan one health approach. Jerman juga 
mengusulkan untuk meningkatkan koordinasi G20 
dalam mengatasi pandemik global.

3. International Financial Architecture

Pada agenda pembahasan International Financial 
Architecture, negara anggota G20 sepakat untuk 
memperbaiki sistem yang melandasi aliran 

modal internasional, meningkatkan Global 
Financial Safety Net (GFSN), menyelesaikan the 
15th General Review of IMF Quotas, termasuk new 
quota formula, pada Spring Meetings 2019 dan 
sebelum Annual Meetings 2019, serta mendukung 
kerja MDBs terkait crowding in private finance dan 
optimalisasi neraca keuangan (balance sheet) 
untuk peningkatan investasi infrastruktur dan 
konektivitas. Lebih lanjut, India menambahkan 
keterangan mengenai IMF Quota Formula yang 
mana Quota Formula yang baru diharapkan 
mempertimbangkan dynamic economies dan 
posisi relatif negara di perekonomian dunia. 
Dengan demikian, diharapkan posisi Emerging 
Market and Developing Countries akan meningkat 
kedepannya. 

4. Financial Sector Development and Regulation

Negara-negara anggota G20 sepakat untuk 
memfinalisasi kerangka Basel III, dan terus 
memonitor serta menjaga risiko yang muncul di 
sektor keuangan. Dalam sesi drafting, FSB ingin 
memperkuat bahasa mengenai implementasi 
Basel III secara penuh dan akan mengeluarkan 
surat dari FSB Chairman atas hal tersebut. Perancis, 
yang didukung oleh India dan Italia, menolak 
perubahan bahasa yang diusulkan oleh FSB dan 
meminta untuk mengembalikan ke bahasa yang 
sudah disepakati di Basen-Basen yaitu menyetujui 
upaya finalisasi kerangka Basel III tanpa 
peningkatan capital requirement secara signifikan 
bagi bank-bank.

5. International Tax Issues

Negara-negara anggota G20 mendukung tax 
certainty dan mendorong implementasi paket 
BEPS. Selanjutnya, negara anggota siap untuk 
bertukar informasi untuk pertama kalinya dengan 
standar Common Reporting Standards (CRS) pada 
September 2017, dan paling akhir 2018. Dalam 
hal ini, OECD akan memberikan update tentang 
negara dan jurisdiksi yang tidak memenuhi 
standar internasional. Selain itu, negara anggota 
akan terus membantu negara berkembang untuk 
meningkatkan kapasitas pajaknya, mempelajari 
tantangan perpajakan akibat implikasi digitalisasi 
terhadap perekonomian, dan memperkuat 
transparansi dari ketersediaan informasi untuk 
beneficial ownership.

6. Hamburg Action Plan

KTT kali ini juga menghasilkan dokumen 
Hamburg Action Plan (HAP) yang berisi langkah-
langkah implementasi strategi pertumbuhan 
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di masing-masing negara G20 untuk mencapai 
pertumbuhan yang kuat, berkelanjutan, seimbang, 
dan inklusif. Untuk mencapai tujuan tersebut, 
Indonesia telah mengajukan beberapa kebijakan 
dalam HAP yang memiliki dampak besar bagi 
pertumbuhan. Kebijakan tersebut adalah (i) 
perbaikan transparansi dan efisiensi administrasi 
perpajakan Indonesia pada topik peningkatan 
resiliensi; (ii) pengembangan pembiayaan ultra 
mikro pada topik pertumbuhan inklusif; dan 
(iii) perbaikan sistem logistik nasional pada 
topik reformasi struktural dan pertumbuhan 
berkesinambungan.

Di dalam dukumen Hamburg Action Plan (HAP), 
khusus dalam sesi Anti Money Laundering/
Countering Financing of Terrorism, G20 
menyampaikan apresiasinya kepada FATF yang 
telah membuka proses keanggotaannya untuk 
Indonesia. Dalam sesi pajak internasional di 
dalam dukumen HAP, terdapat usulan baru dari 
Italia (yang didukung oleh Indonesia) mengenai 
perlunya memasukkan kajian yang lebih 
mendalam mengenai tantangan perpajakan di era 
digital ekonomi.

IDB (Islamic Development Bank)

The 3rd Islamic Development Bank Member Countries 
Sovereign Investment Forum (IDB SIF) telah 
diselenggarakan pada tanggal 10 s.d. 12 April 
2017 di Bali International Convention Center (BICC), 
Nusa Dua, Bali. IDB SIF merupakan acara tahunan 
yang diselenggarakan untuk mengeksplorasi 
berbagai peluang investasi di negara-negara 
anggota IDB. Acara ini merupakan forum 
pertemuan bagi Sovereign Wealth Fund (SWF) dari 
negara-negara anggota IDB. Sebagian besar SWF 
dikepalai oleh pejabat setingkat menteri yang 
bertujuan untuk mengekplorasi berbagai peluang 
investasi. Adanya forum ini diharapkan dapat 
memainkan peran penting dalam membantu 
negara-negara anggota IDB di bidang ekonomi 
terutama di bidang perdagangan dan investasi. 
Selain itu, pertemuan ini diharapkan dapat 
melahirkan kerjasama 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.

Penyelenggaraan acara tersebut merupakan 
kerja sama antara Kementerian Keuangan 
dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) 
dan Islamic Development Bank (IDB). Adapun IDB 
telah menunjuk Institutional Investor (II) yang 

berkantor pusat di London untuk mengundang 
dan memobilisasi kehadiran para Sovereign Wealth 
Fund (SWF), yang berasal dari seluruh dunia. Acara 
IDB SIF ini terdiri dari high level panel discussion, 
eksibisi, bilateral meeting, dan culturalshow.

Penyelenggaraan IDB Sovereign Investment Forum 
ke-3 tahun 2017 merupakan kesempatan yang 
tepat untuk menawarkan peluang investasi atas 
proyek-proyek investasi yang ada di Indonesia. 
Rangkaian acara IDB Sovereign Investment Forum 
antara lain: Sidang Dewan Penasihat, presentasi 
peluang investasi dan pertemuan bilateral 
dirancang untuk memaparkan dan mendiskusikan 
peluang bisnis di negara anggota IDB, termasuk 
Indonesia serta menindaklanjutinya melalui 
pembahasan yang lebih teknis. Selain rangkaian 
acara tersebut, juga akan dilaksanakan penawaran 
atas proyek-proyek investasi di Indonesia selama 
penyelenggaraan Forum. Pada acara tersebut, 
selain SWF dari negara anggota IDB, juga akan 
diundang SWF dari beberapa negara non-anggota 
IDB dengan jumlah dana kelolaan lebih dari 
USD3,6 triliun yang terdiri USD1,5 triliun dari SWF 
negara-negara anggota IDB dan USD2,1 triliun 
dari SWF negara non-anggota IDB. Peserta yang 
hadir adalah sekitar 200 orang. Dengan adanya 
forum tersebut, diharapkan minat investor untuk 
berinvestasi di Indonesia akan semakin besar dan 
forum ini diharapkan pula dapat menjadi sarana 
bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk 
terhubung dengan para calon investor terkemuka.

Dalam forum tersebut, Wakil Presiden 
menyampaikan dalam sambutannya tentang 
kesempatan yang terbuka untuk berinvestasi 
di Indonesia serta mengundang perwakilan 
SWF untuk berinvestasi di Indonesia. Wapres 
menyampaikan bahwa dunia saat ini sudah 
berubah khususnya negara-negara Islam dan 
semoga ke depannya para negara-negara 
anggota IDB bisa berinvestasi langsung ke 
Indonesia. Sebab selama ini, mereka lebih banyak 
berinvestasi di Eropa.

Pada IDB SIF ketiga yang diselenggarakan di 
Indonesia tersebut, Wakil Presiden Jusuf Kalla juga 
melakukan pertemuan dengan Eminent Persons/ 
CEO SWF terpilih yang memiliki portofolio cukup 
besar serta berpeluang untuk melakukan investasi 
di Indonesia untuk mendorong para pengelola 
SWF tersebut agar melakukan investasi yang lebih 
besar di Indonesia.

Menteri Keuangan, menyampaikan tentang 
update kondisi makroperekonomian Indonesia 
serta potensi pertumbuhan ekonomi di masa 
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depan. Menteri Keuangan mengungkapkan 
bahwa Indonesia akan memanfaatkan forum ini 
untuk mempresentasikan kesempatan investasi 
bagi SWF. Beliau juga memaparkan bahwa 
Indonesia sebagai negara dengan demografi yang 
masih muda memiliki kondisi ekonomi makro 
yang stabil serta pertumbuhan ekonomi yang 
cukup tinggi. Hal tersebut tentunya membuat 
Indonesia menjadi negara destinasi investasi yang 
menarik. Pada kesempatan ini pemerintah akan 
menawarkan 225 proyek investasi dan 1 proyek 
kelistrikan yang membutuhkan dana 4.900 triliun 
rupiah. Proyek-proyek tersebut diantaranya terdiri 
dari 52 jalan tol, 19 jalur kereta api, 17 bandara, 
13 pelabuhan, 25 zona ekonomi, serta berbagai 
proyek bendungan dan irigasi. Ibu Menteri 
Keuangan juga berharap melalui acara ini para 
SWF akan memahami kondisi ekonomi Indonesia, 
memahami proyek-proyek investasi di Indonesia, 
serta mengetahui bagaimana cara berinvestasi di 
Indonesia.

Selama penyelenggaraan IDB SIF ke-3 tahun 
2017, telah dilaksanakan sejumlah diskusi panel 
pada tanggal 11-12 April 2017. Beberapa diskusi 
panel secara langsung dibawakan oleh Menteri 
Kabinet Kerja. Bapak Thomas T. Lembong (Kepala 
BKPM), Bapak Ignasius Jonan (Menteri ESDM), 
Bapak Bambang P.S. Brodjonegoro (Menteri PPN/
Bappenas), dan Ibu Rini Soemarno (Menteri 
BUMN) secara lebih detail menyampaikan tentang 
area-area investasi terbaik di Indonesia serta 

tata cara berinvestasi di Indonesia yang semakin 
mudah. 

Pada hari terakhir, diskusi panel difokuskan pada 
program tuan rumah untuk menyampaikan 
kesempatan investasi di Indonesia. Untuk 
mengikuti diskusi-diskusi panel tersebut, 
telah disediakan deal room untuk membahas 
prospek, risiko, dan kesepakatan investasi 
di berbagai sektor. Dalam forum tersebut 
juga diselenggarakan kegiatan eksibisi yang 
berlangsung mulai tanggal 10-12 April 2017 yang 
diikuti oleh para BUMN dengan total 8 stan eksibisi 
dengan tujuan untuk mempertunjukkan berbagai 
proyek yang dilakukan di Indonesia. Selain itu, 
terdapat pula cultural program pada tanggal 12 
April 2017 melalui program Devdan Show yang 
merupakan pertunjukkan atraksi perpaduan tari 
tradisional dengan tari modern-kontemporer yang 
fokus pada keragaman budaya di Indonesia untuk 
mempromosikan kebudayaan Indonesia.

Dalam acara tersebut, telah dilakukan 
penandatanganan MoU antara PT SMI dan 
IDB untuk persiapan pembentukan Indonesia 
Investment Infrastructure Fund sebesar USD 1 
miliar yang disaksikan langsung oleh Bapak Wakil 
Presiden dan Ibu Menteri Keuangan. Bentuk kerja 
sama PT SMI dan IDB antara lain co-financing, 
co-investment, produk pasar modal, serta kerja 
sama lainnya untuk mendanai potensi proyek 
infrastruktur.

Gambar 17. IDB SIF ke-3 di Bali
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Selain itu, dalam acara IDB SIF ini juga 
diselenggarakan eksibisi dengan menampilkan 
sejumlah proyek pembangunan di Indonesia 
untuk mendorong minat investasi para pengelola 
SWF. Eksibisi menampilkan beberapa proyek yang 
sedang dikerjakan oleh BUMN-BUMN Indonesia 
dan layak ditawarkan kepada SWF asing. Adapun 
beberapa BUMN yang berpartisipasi dalam eksibisi 
antara lain yaitu PT Waskita Karya (Persero), PT 
Pembangunan Perumahan (Persero), PT Hutama 
Karya (Persero), PT Pengembangan Pariwisata 
Indonesia (ITDC), Direktorat Jenderal Pembiayaan 
Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian 
Keuangan Republik Indonesia, PT Angkasa Pura I 
(Persero), dan PT Adhi Karya (Persero). 

Di sela-sela acara tersebut juga dilakukan 
pertemuan bilateral antara Menteri Keuangan 
dengan Presiden IDB. Menteri Keuangan RI 
menyampaikan apresiasi kepada IDB atas 
terselenggaranya the 3rd IDB SIF dan komitmen 
IDB dalam rangka pembangunan infrastruktur 
sosial-ekonomi di Indonesia. Menteri Keuangan 
juga meminta agar IDB dapat berperan aktif dalam 
memfasilitasi pembentukan Mega Islamic Bank/
World Islamic Investment Bank (MIB/WIIB).

Menuju IMF-WBG Annual Meetings 2018

Sepanjang tahun 2017, Badan Kebijakan Fiskal 
sebagai Unit In Charge (UIC) bidang substansi pada 
Satuan Tugas penyelenggaraan IMF-WBG AMs 
2018 telah berhasil menyelenggarakan beberapa 
policy event baik dalam skala nasional, regional 
maupun internasional dengan kerja sama dan 
dukungan dari beberapa unit terkait. Keseluruhan 
policy event tersebut diselenggarakan dalam 
rangka mendukung suksesnya penyelenggaraan 
IMF-WBG AMs 2018 pada bulan Oktober 
2018. Adapun beberapa policy event tersebut 
diantaranya sebagai berikut.

1. Seminar on Local Disparity: Enhancing Quality 
of Local Development

Workshop ini dilaksanakan dalam rangka 
merumuskan berbagai data dan informasi 
mengenai kondisi terkini di daerah dalam 
menghadapi tugas dan wewenang meningkatkan 
kualitas pelayanan publik di daerah ke depannya 
khususnya dalam mengembangkan inovasi 
pendanaan pemerintah dan swasta. Adapun 
kegiatan ini melibatkan beberapa pihak seperti 
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Akademisi, 
LSM, dan BUMN.

Beberapa kesimpulan dan rekomendasi penting 
yang telah dihasilkan dari workshop tersebut 
diantaranya:
• Strategi Pembangunan. Pertumbuhan 

ekonomi yang tinggi seharusnya dapat 
terlaksana tanpa harus dibarengi dengan 
ancaman Middle-Income Trap. Hal ini dapat 
dicapai melalui pembangunan yang di 
dalamnya mengandung aspek sebagai 
berikut: 
1. Akumulasi: Mendorong investasi publik 

besar yang membantu akumulasi 
infrastruktur dan keahlian yang 
dibutuhkan untuk tumbuh dengan 
cepat; 

2. Inovasi: Mendorong inovasi dan “imitasi” 
atau transfer teknologi); 

3. Alokasi: Merujuk pada isu harga relatif 
antara kapital dan tenaga kerja);

4. Stabilisasi terkait dengan kondisi makro 
ekonomi), dan 

5. Inklusif: Mendorong kebijakan yang 
meningkatkan keterbukaan dalam 
perekonomian.

• Inovasi Pendanaan. Sebagai salah satu 
prioritas pembangunan di tingkat nasional 
dan daerah, infrastruktur menempati porsi 
teratas sebagai katalisator pertumbuhan 
ekonomi. Terkait dengan hal tersebut, 
dibutuhkan inovasi pendanaan dalam 
mendukung pertumbuhan ekonomi daerah 
karena keterbatasan keuangan pemerintah 
daerah.

• Pembangunan Daerah. Integrasi ekonomi 
regional melalui Masyarakat Ekonomi 
ASEAN (MEA) dan Free Trade Area (FTA) harus 
mendapatkan perhatian besar pemerintah. 
Indonesia perlu mengadopsi pembangunan 
daerah yang lebih terintegrasi untuk 
memperkuat kapasitas dan daya saing 
nasional di era globalisasi.

• Layanan Publik. Tata kelola ekonomi yang 
terkait dengan peran masyarakat dan 
peningkatan kapasitas pemerintah harus 
ditingkatkan dengan meningkatkan kualitas 
layanan publik dan interaksi dinamis antara 
institusi publik dan swasta dalam sektor 
publik, memastikan pasar bekerja untuk 
kepentingan publik, dan membangun iklim 
investasi kondusif bagi pertumbuhan bisnis 
dan kegiatan pembangunan daerah.

• Karakter Kepemimpinan. Faktor yang paling 
mempengaruhi kemajuan suatu daerah saat 
ini adalah faktor kepemimpinan daerah yang 
jujur, kreatif, dan inovatif.
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6. Focus Group Discussion on The Rising of a New 
World Order: Indonesia’s Challenges

Focus Group Discussion ini diselenggarakan dalam 
rangka merespon kondisi global dimana telah 
terjadi pergeseran tata nilai dan tata kelola di 
berbagai negara utama dunia, seperti yang terjadi 
di Inggris dengan fenomena Brexit dan Amerika 
Serikat dengan kebijakan baru di bawah kendali 
Presiden Donald Trump. Pergeseran tersebut 
bagi sebagian pihak dianggap menuju arah 
terbentuknya sebuah Tata Dunia Baru (New World 
Order). Meskipun terbentuknya Tata Dunia Baru 
tersebut masih menjadi perdebatan, namun tidak 
disangkal bahwa tren pergeseran tata nilai dan 
tata kelola yang terjadi cukup signifikan dimana 
terdapat perlawanan pergerakan/narasi (counter 
movement/narrative) yang menarik dari negara 
komunis yang mengusung liberalisme ekonomi 
terhadap negara liberal yang sedang memainkan 
retorika nasionalisme ekonomi yang mengarah 
pada kondisi proteksionisme. Adapun pihak-
pihak yang terlibat dalam kegiatan ini terdiri dari 
kalangan akademisi, Pemerintah Pusat, Organisasi 
Internasional (World Bank Jakarta), dan asosiasi 
bisnis.

Beberapa kesimpulan dan rekomendasi 
penting yang telah dihasilkan dari workshop 
tersebut diantaranya:
• Ketimpangan. Indonesia menghadapi 

beberapa tantangan antara lain kemiskinan, 
ketimpangan, dan kesenjangan antara 
wilayah yang diwakili oleh wilayah Indonesia 
Timur yang mengalami pertumbuhan 
yang rendah dan tingkat kemiskinan yang 
tinggi dibandingkan dengan bagian Barat 
Indonesia. Dari sisi Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (APBN), penyusunan 
komposisi anggaran yang lebih kredibel dan 
realistis dapat menjadi stimulus pertumbuhan 
ekonomi yang inklusif. Untuk itu, reformasi 
fiskal perlu terus dilakukan dari sisi 
penerimaan, belanja, dan pembiayaan.

• Kekuatan Global. Beberapa hal yang yang 
saat ini berada di luar kontrol negara karena 
berada dalam kekuatan global yaitu: migrasi 
kaum terpelajar dan kaya, media, ide 
politik, pasar modal dan uang, serta aturan 
perdagangan. Pendapatan perusahaan 
multinasional yang melebihi negara, 
penghindaran pajak dalam jumlah besar yang 
dilakukan perusahaan tersebut di beberapa 
negara menunjukkan berkurangnya kontrol 
negara tersebut.

• Peluang Globalisasi. Konektivitas global 
yang terus meningkat harus dimanfaatkan 

dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan 
perekonomian dan kesejahteraan. Indonesia 
dapat mengambil manfaat dengan 
meningkatkan perdagangan melalui 
perluasan pasar baik yang sudah menjadi 
mitra tradisional maupun mitra-mitra 
perdagangan baru, mengakses modal yang 
lebih banyak melalui kerjasama dengan 
berbagai pihak termasuk investor, mengakses 
pekerjan dan kesempatan bersaing di dunia 
global serta mendapatkan informasi yang 
jauh lebih banyak dan lebih cepat.

• Diplomasi Ekonomi. Penguatan diplomasi 
ekonomi perlu dilakukan terutama diplomasi 
‘multitrack’ untuk isu perdagangan dan  
diplomasi forum multilateral untuk isu-isu 
lain di luar perdagangan melalui forum 
multilateral antara lain untuk memperkuat 
posisi Indonesia dalam forum-forum 
multilateral (misalnya dalam forum G20), 
mendukung kondisi global agar tetap 
kondusif, dan mendukung kerja sama kolektif 
yang lebih efektif untuk menjamin kepastian.

• Perdagangan Internasional. Selain menjaga 
kestabilan nilai tukar Indonesia perlu 
mendorong perdagangan internasional, 
dengan menempuh jalur bilateral dan 
multitrack untuk peningkatan ekspor. Terkait 
hal tersebut, forum regional, sub regional, 
bilateral dan Asean+ adalah forum multitrack 
yang dapat digunakan.

• Sektor Bisnis. Terdapat usulan untuk 
mengembangkan sektor usaha kecil dan 
menengah, ekonomi kreatif serta e-commerce, 
reformasi struktural dan institusional 
–termasuk didalamnya perlindungan 
terhadap hak atas kekayaan intelektual atau 
HAKI - untuk mendukung perekonomian 
dianggap sangat penting di tengah 
ketidakpastian arah politik dan ekonomi 
global.

• Kebijakan Fiskal. Dari perspektif APBN, secara 
normatif APBN perlu kredibel, realistis dan 
menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi. 
Dalam hal ini, Pemerintah perlu melakukan 
reformasi fiskal dalam pengelolaan APBN. Dari 
sisi penerimaan, Pemerintah perlu membuat 
estimasi penerimaan yang akurat, kredibel, 
dan realistis; dari sisi belanja belanja yang 
lebih produktif seperti alokasi anggara kepada 
sektor pendidikan, infrastruktur, kesehatan, 
dan subsidi energi perlu ditingkatkan; dari 
pembiayaan Pemerintah perlu melakukan 
pengelolaan pembiayaan yang pruden 
dengan tetap menjaga defisit dan utang yang 
rendah.

• Tenaga Kerja. Rekomendasi kebijakan yang 



62

dapat dilakukan untuk memanfaatkan 
perubahan global dalam rangka mengurangi 
kemiskinan dan kesenjangan antara 
lain adalah dengan membentuk tenaga 
kerja dengan keterampilan yang hebat. 
Tenaga kerja di Indonesia harus memiliki 
keterampilan yang relevan dengan 
perkembangan dunia. Hal ini dapat dilakukan 
dengan pelatihan kerja yang mutakhir dan 
sesuai dengan kebutuhan pencari kerja, 
kurikulum pendidikan dan pelatihan yang 
menekankan IT Literacy dan bantuan akses 
terhadap pelatihan untuk masyarakat miskin.

• Daya Saing. Perlunya peraturan yang 
mendukung daya saing Indonesia. 
Peningkatan daya saing itu dapat dilakukan 
dengan revitalisasi sektor manufaktur dan 
pembangunan infrastruktur serta peraturan 
yang mendukung kemudahan perdagangan 
dan investasi. Revitalisasi sektor manufaktur 
dapat dilakukan dengan menekan tingkat 
inflasi agar lebih rendah dari partner dagang 
serta mengidentifikasi dan mendukung 
sektor-sektor dengan potensi pertumbuhan 
yang tinggi. Sementara itu kemudahan 
perdagangan dan investasi dapat dilakukan 
dengan mendukung munculnya usaha dan 
wirausaha baru, mempermudah memulai 
dan mengelola bisnis serta mendukung 
munculnya inovasi dalam berbagai bentuk 
usaha.

• Layanan Publik. Pemerintah juga perlu 
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat 
terutama dunia usaha dengan memanfaatkan 
teknologi. Hal ini dapat dilakukan dengan 
membuka akses seluas-luasnya bagi 
masyarakat terutama masyarakat miskin 
terhadap teknologi informasi dengan cara 

membangun infrastruktur untuk memperluas 
penetrasi internet dan jalur komunikasi. Selain 
itu pemerintah juga harus meningkatkan 
mutu layanan dengan memanfaatkan 
teknologi dengan cara integrasi pengelolaan 
data dan layanan dalam e-government serta 
meningkatkan partisipasi aktif masyarakat 
dalam memantau layanan publik.

• Strategi Sektor Jasa. Indonesia perlu untuk 
menyebarkan strategi yang tepat untuk 
meningkatkan kualitas Sektor Jasa dan 
peningkatan daya saing. Daya saing tersebut 
terutama dilakukan untuk meningkatkan 
kualitas SDM di Indonesia. Liberalisasi dan 
reformasi sektor jasa juga perlu dilakukan oleh 
Indonesia dimana studi kasus menunjukkan 
bahwa liberalisasi dan reformasi di sektor jasa, 
bila dilakukan dengan benar maka dapat 
meningkatkan pertumbuhan perekonomian 
secara keseluruhan. Perlunya diformulasikan 
kebijakan strategis yang tepat untuk 
mereformasi sektor jasa di Indonesia sehingga 
Indonesia dapat mengambil manfaat yang 
sebesar-besarnya dalam era globalisasi.

7. Seminar on Managing Urbanization for 
Sustainable Cities

Sebagai salah satu rangkaian kegiatan Voyage to 
Indonesia dalam rangka IMF-WBG AMs 2018 di Bali, 
Kementerian Keuangan melalui Badan Kebijakan 
Fiskal menggelar seminar bertajuk “Managing 
Urbanization for Sustainable Cities” di Hotel Shangri-
La, Jakarta. Rangkaian seminar difokuskan pada 
beberapa agenda utama, yaitu (1) Pendekatan 
inovatif pemerintah daerah dalam mengelola 
urbanisasi termasuk dengan memanfaatkan 
teknologi informasi dan penataan sistem 

Gambar 18. Seminar Managing Urbanization di Jakarta
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transportasi perkotaan yang terintegrasi dan 
berkelanjutan agar urbanisasi dapat memberikan 
manfaat optimal bagi pertumbuhan ekonomi 
(smart city); (2) Pengelolaan permasalahan 
perkotaan termasuk persampahan/limbah serta 
pemanfaatan potensi-potensi sektor unggulan, 
seperti pariwisata; dan (3) Pemanfaatan investasi 
untuk pertumbuhan berkelanjutan.

Pada kesempatan tersebut, Menteri Keuangan 
memberikan keynote speech pada puncak acara 
di tanggal 19 Desember 2017. Disamping itu, 
beberapa pembicara seperti Paul Romer (Chief 
Economist World Bank), Ekonom dari lembaga 
keuangan multilateral,  dan kepala daerah di 
wilayah Indonesia dan Asia juga akan hadir untuk 
menyampaikan pandangan dan pengalaman 
mereka terkait dengan isu urbanisasi yang akan 
diangkat dalam acara seminar dimaksud.

Penyertaan Modal Pemerintah

1. Penyusunan Peraturan Menteri Keuangan 
dalam rangka Pembayaran Investasi 
Pemerintah pada Lembaga Keuangan 
Internasional (LKI):

Sesuai dengan ketentuan pasal 30 ayat (3) 
Undang-Undang APBN Nomor 18 Tahun 2016 
sebagaimana telah diubah menjadi Undang-
Undang APBN Nomor 8 Tahun 2017 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 
2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara Tahun Anggaran 2017, pelaksanaan 

investasi pemerintah pada LKI ditetapkan dengan 
Peraturan Menteri Keuangan. 

Berkenaan dengan hal tersebut, pada tahun 
anggaran 2017, telah disusun satu Peraturan 
Menteri Keuangan (PMK) yang digunakan sebagai 
dasar hukum untuk melakukan pembayaran 
investasi pemerintah pada lima LKI, yaitu PMK 
Nomor 150/PMK.010/2017 tentang Penambahan 
Investasi Pemerintah Republik Indonesia Pada 
Lembaga Keuangan Internasional Tahun Anggaran 
2017.

Adapun proses penyusunan PMK investasi 
pemerintah pada LKI di atas, dilakukan melalui 
beberapa kali rapat dengan unit-unit terkait 
di lingkungan Kementerian Keuangan untuk 
menyusun draft Rancangan PMK (RPMK) 
dimaksud. 

Setelah draft RPMK disepakati dalam rapat 
tersebut di atas, draft RPMK disampaikan 
kepada Menteri Keuangan untuk mendapatkan 
penetapan Menteri Keuangan.

2. Pembayaran Kontribusi, Trust Fund dan 
Investasi Pemerintah pada Organisasi 
Internasional (OI) dan Lembaga Keuangan 
Internasional (LKI)

Pada tahun anggaran 2017, telah dialokasikan 
anggaran untuk keperluan pembayaran kontribusi, 
trust fund dan penyertaan modal dengan rincian 
sebagai berikut:

Tabel 3. Alokasi Anggaran untuk Pembayaran Kontribusi, Trust Fund, dan Penyertaan Modal Pemerintah

No OI / LKI Tagihan Pagu Anggaran pada 
APBN-P 2017

A. Kontribusi dan Trust Fund pada OI

1. Indian Ocean Rim Association (IORA) USD250.000,00 Rp3.325.000.000,00

2. USAID Trust Fund Rp15.000.000.000,00 Rp15.000.000.000,00

3. Global Green Growth Institute (GGGI) USD5.000.000,00 Rp69.500.000.000,00

4. OPEC Fund for International Development 
(OFID)

USD380.000,00 Rp5.282.000.000,00

5. ASEAN Plus Three Macroeconomic Reserach 
Office (AMRO)

USD21.952,30 Rp305.137.000,00

6. OECD Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) 
Project

EUR62.500,00 Rp964.747.000,00

7. OECD Global Forum on Tax Transparency 
(GFTEI)

EUR34.785,49 Rp536.947.000,00

8. Asian Development Fund (ADF) USD3.500.000,00 Rp48.650.000.000,00

9. ASEAN Information and Communication 
Technology (ICT) Fund

USD100.000,00 Rp1.390.000.000,00

10. Global Infrastructure Hub (GIH) USD500.000,00 Rp6.950.000.000,00
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11. Convention On Mutual Administrative 
Assistance In Tax Matters (MAC)

EUR5.282,00 Rp81.533.000,00

12. Multilateral Competent Authority Agreement 
(MCAA)

EUR863,00 Rp13.321.000,00

13. Common Transmission System (CTS) EUR200.000,00 Rp3.147.526.000,00

B. Investasi Pemerintah pada LKI

1. Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) USD134.420.000,00 Rp1.801.228.000.000,00

2. Islamic Development Bank (IDB) USD5.708.529,00 Rp76.494.289.000,00

3. International Fund for Agricultural Development 
(IFAD)

USD3.000.000,00 Rp40.200.000.000,00

4. The Islamic Corporation for the Development of 
Private Sector (ICD)

USD3.085.000,00 Rp41.339.000.000,00

5. International Development Association (IDA) USD3.330.000,00 Rp44.622.000.000,00
 

999.99 dan BA 999.03 Satker Badan Kebijakan 
Fiskal kepada DJA dengan dilengkapi semua 
persyaratan administrasi yang diperlukan.

Rincian pembayaran kontribusi, trust fund, dan 
investasi pemerintah yang jatuh tempo pada 
tahun 2017 dengan rincian pembayaran sebagai 
berikut :

Untuk mencairkan anggaran tersebut, Badan 
Kebijakan Fiskal selaku Kuasa Pengguna Anggaran 
Bagian Anggaran (KPA) Bagian Anggaran (BA) 
Bendahara Umum Negara (BUN) 999.99 untuk 
keperluan pembayaran kontribusi dan trust 
fund pada OI dan BA 999.03 untuk keperluan 
pembayaran investasi pemerintah pada LKI, 
mengajukan permohonan penerbitan DIPA BA 

 Tabel 4. Realisasi Pembayaran Kontribusi, Trust Fund, dan Penyertaan Modal Pemerintah

No OI / LKI Jumlah Pembayaran

A. Kontribusi dan Trust Fund pada OI

1. Indian Ocean Rim Association (IORA) USD248.000,00

2. USAID Trust Fund Rp15.000.000.000,00

3. Global Green Growth Institute (GGGI) USD5.000.000,00

4. OPEC Fund for International Development 
(OFID)

USD380.000,00

5. ASEAN Plus Three Macroeconomic Reserach 
Office (AMRO)

USD21.952,30

6. OECD Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) 
Project

EUR62.500,00

7. OECD Global Forum on Tax Transparency 
(GFTEI)

EUR34.785,49

8. Asian Development Fund (ADF) USD3.500.000,00

9. ASEAN Information and Communication 
Technology (ICT) Fund

USD100.000,00

10. Global Infrastructure Hub (GIH) USD500.000,00

11. Convention On Mutual Administrative 
Assistance In Tax Matters (MAC)

EUR5.282,00

12. Multilateral Competent Authority Agreement 
(MCAA)

EUR863,00

13. Common Transmission System (CTS) EUR200.000,00
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B. Investasi Pemerintah pada LKI

1. Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) USD134.420.000,00

2. Islamic Development Bank (IDB) USD5.708.529,00

3. International Fund for Agricultural 
Development (IFAD)

USD3.000.000,00

4. The Islamic Corporation for the Development 
of Private Sector (ICD)

USD3.085.000,00

5. International Development Association (IDA) USD3.330.000,00
  

menjalankan praktik peraturan yang baik.
4) Memajukan kebijakan pajak dan reformasi 

anggaran.
5) Memperbaiki tata kelola perusahaan.
6) Memajukan pengelolaan risiko bencana.

d. Pertumbuhan berwawasan lingkungan
Mendorong pertumbuhan yang berwawasan 
lingkungan dan yang memperhatikan 
keamanan lingkungan hidup dan penggunaan 
bahan kimia.

Joint Work Programme Indonesia - OECD tahun 
2017-2018 telah ditandatangani dan diluncurkan 
pada kegiatan OECD Day pada bulan Oktober 
2017 bersama dengan beberapa produk kerja 
sama antara lain Economic Survey of Indonesia 
2016, dan Open Government Review Indonesia 
2016. Dalam peluncuran Economic Survey of 
Indonesia 2016 dan Indonesia-OECD Work Program 
2017-2018, OECD diwakili oleh Sekjen OECD Mr 
Angel Guria, sedangkan Pemerintah Indonesia 
diwakili oleh Wakil Menteri Keuangan. Dalam 
peluncuran Open Government Review Indonesia 
2016 Pemerintah Indonesia diwakili oleh 
Deputi Kepala Bappenas bidang Politik, Hukum, 
Pertahanan, dan Keamanan.

2. Pembaharuan dan Penandatanganan 
Framework Cooperation Agreement Indonesia 
and OECD 2018-2023

Framework Cooperation Agreement (FCA) 2012-
2017 merupakan payung hukum kerja sama 
antara Indonesia dan OECD yang berlaku 
selama 5 (lima) tahun, saat ini telah kadaluarsa 
karena FCA ditandatangani pada tahun 2012 
dan berlaku hingga  bulan September  tahun 
2017. Untuk itu, perlu dilakukan pembaruan FCA 
mengingat dokumen tersebut adalah payung 
hukum pelaksanaan Joint Work Programme (JWP) 
2017/2018 antara Indonesia dan OECD yang 
telah ditandatangani dan diresmikan pada bulan 
Oktober 2016. 

Office of Economic Cooperation and Development 
(OECD)

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 
2017 terkait dengan OECD adalah sbb:

1. Penandatanganan Joint Work Programme 
(JWP) Indonesia dan OECD  2017-2018.

Joint Work Programme Indonesia - OECD tahun 
2017-2018 merupakan area prioritas kerja sama 
Indonesia dan OECD pada tahun tersebut yang 
sejalan dengan Framework Cooperation Agreement 
yang sudah ditandatangani oleh Indonesia dan 
OECD pada tahun 2012. 

Dalam penyusunan JWP 2017-2018 ini telah 
dilakukan serangkaian kegiatan konsultasi ke 
beberapa K/L untuk meminta masukan atas JWP 
dimaksud. Adapun secara garis besar terdapat 
empat area prioritas kerja sama dalam JWP 2017-
2018 yang telah diluncurkan pada 24 Oktober 
2016 dalam rangkaian acara OECD Day di Jakarta  
antara lain:
a. Iklim bisnis dan pertumbuhan dinamis

1) Memperkuat iklim bisnis melalui 
perdagangan dan investasi.

2) Mendukung UKM dan kebijakan inovasi.
3) Memperbaiki kebijakan kompetisi bisnis.

b. Kebijakan sosial dan pertumbuhan inklusif
1) Memperluas sistem perlindungan sosial di 

Indonesia.
2) Membina pendidikan dan keterampilan 

untuk pertumbuhan inklusif.
3) Meningkatkan pemahaman dan inklusi 

keuangan.

c. Tata Kelola (governance)
1) Merancang kebijakan anti korupsi yang 

efektif.
2) Memperkuat sistem tata kelola yang baik 

dan sistem desentralisasi yang efektif.
3) Mendorong reformasi peraturan dan 
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Dalam rangka pembaharuan FCA tersebut, 
Badan Kebijakan Fiskal telah menyelenggarakan 
kunjungan ke Kementerian/Lembaga terkait 
yang terlibat kerja sama dengan OECD untuk 
menggalang masukan guna penyempurnaan 
FCA. Adapun K/L yang telah memberikan 
masukan adalah Kementerian Koordinator Bidang 
Perekonomian, Kementerian Perdagangan, 
Kementerian PAN & RB, Kementerian Kelautan 
dan Perikanan, Komisi Pemberantasan Korupsi, 
Kementerian Keuangan (c.q. Direktorat Jenderal 
Pajak, Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal 
Anggaran, Badan Kebijakan Fiskal), Kementerian 
Kesehatan, Kementerian Koperasi dan UMKM, 
Otoritas Jasa Keuangan, Kementerian Pertanian, 
Bank Indonesia, Kementerian Luar Negeri, 
dan Komisi Pengawasan Persaingan Usaha. 
Masukan yang disampaikan oleh K/L meliputi 
masukan redaksional dan substansial. Setelah 
jajak pendapat atas FCA, Badan Kebijakan Fiskal 
berkoordinasi dengan K/L yang telah memberikan 
masukan dan mereviu kembali konsep FCA 
sebelum ditandatangani oleh Menteri Keuangan 
pada pertemuan Ministerial Council Meeting 
(MCM), 7-8 Juni 2017 di Paris. 

FCA 2017-2022, ini dibuat lebih komprehensif 
dengan menambah bidang kerja sama RI dan 
OECD yang mencakup bidang-bidang kerja sama 
yang sebelumnya belum dicantumkan antara lain: 
1)  Memasukkan klausul untuk melibatkan 

Indonesia dalam forum dan komite di lingkup 
OECD dalam rangka mendukung prioritas 
pembangunan nasional untuk menjaga koridor 
kerjasama RI-OECD yang lebih baik; 

2)  Memasukkan dukungan terhadap South 
to South and Triangular Cooperation dan 
dukungan terhadap ASEAN melalui South East 
Asia Regional Programme; 

3)  Memasukkan klausul yang mendukung upaya 
pemerintah untuk mengimplementasikan 
agenda Sustainable Development Goals (SDG) 
2030. 

FCA Tahun 2017-2022 telah ditandatangani oleh 
Menteri Keuangan di sela-sela pertemuan MCM 
pada bulan Juni 2017 dan naskah aslinya telah 
diserahkan ke Kementerian Luar Negeri.

3. Penandatanganan Multilateral Instrument on 
Tax Treaty (MLI)

Multilateral Instrument on Tax Treaty (MLI) adalah 
hasil rekomendasi BEPS Action Plan ke-15, 
yang merupakan instrumen multilateral untuk 
mengimplementasikan seluruh bagian BEPS 
Action Plans yang berkenaan dengan tax treaty. 

Tujuannya adalah memodifikasi pengaturan 
dalam P3B (tax treaty) secara serentak, sinkron, 
dan efisien, tanpa harus melalui proses negosiasi 
bilateral yang pada umumnya memerlukan alokasi 
tenaga dan waktu yang banyak dan panjang. 
Indonesia mengusulkan 33 negara sebagai 
mitra MLI dan dari 33 negara tersebut, ada 22 
negara yang sesuai (juga memilih Indonesia) 
sebagai mitra. Oleh karena itu, setidaknya ada 22 
P3B Indonesia dengan negara mitra yang akan 
diamandemen dengan MLI.

Dalam rangka penandatanganan MLI, Badan 
Kebijakan Fiskal mengkoordinasikan penyiapan 
penandatanganan Multilateral Instrument 
melalui serangkaian kegiatan, antara lain: (i) 
menyelenggarakan rapat koordinasi para 
pemangku kepentingan, yaitu Direktorat Jenderal 
Pajak, Pusat Kebijakan Pendapatan Negara-
Badan Kebijakan Fiskal, dan Kementerian Luar 
Negeri; (ii) membantu penyiapan bahan-bahan 
substansi yang diperlukan dalam kegiatan 
penandatanganan MLI; (iii) berkoordinasi dengan 
pihak OECD terkait pengaturan penandatanganan 
MLI BEPS; (iv) menyiapkan persuratan terkait 
full power MLI serta pengusulan delegasi yang 
mengawal penandatanganan MLI-BEPS, dan (v) 
menyiapkan keperluan logistik.  

Penandatanganan Multilateral Instrument on Tax 
Treaty (MLI) telah dilakukan di sela-sela pertemuan 
Ministerial Council Meeting (MCM) pada tanggal 7 
Juni 2017 di Paris, Perancis, disaksikan oleh Menteri 
Keuangan.

4. Pelaksanaan Kajian Disparitas Fiskal Regional

Salah satu program kerja sama Indonesia dan 
OECD yang rutin telah dilakukan adalah OECD 
Economic Survey of Indonesia. Survei Ekonomi 
OECD Tahun 2016 merupakan yang ketiga 
setelah survei sebelumnya yang dilakukan pada 
tahun 2012 dan 2015 dengan mengusung tema 
“Regional Economic Development and Public 
Spending Efficiency”. Survey Ekonomi OECD telah 
menghasilkan berbagai temuan terutama isu-isu 
yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, 
perubahan struktural, pembangunan daerah dan 
efisiensi belanja publik. 

Terdapat enam rekomendasi utama yang 
disimpulkan oleh tim OECD dalam Survey 
Ekonomi Tahun 2016.  Salah satunya adalah 
peningkatan pembangunan daerah. Dalam 
rekomendasi tersebut, dikemukakan bahwa 
Pemerintah menyadari masih terdapat 
kesenjangan yang cukup tinggi antarwilayah di 
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Indonesia. Untuk itu, OECD merekomendasikan 
agar Pemerintah mengurangi kesenjangan 
pembangunan antardaerah serta meningkatkan 
pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di 
daerah. 

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, untuk 
mengelaborasi temuan OECD terkait disparitas 
fiskal di tingkat pemerintah daerah, Badan 
Kebijakan Fiskal melakukan kajian terhadap 
diparitas fiskal regional sebagai tindak lanjut hasil 
survey ekonomi OECD Tahun 2016. 

Dalam rangka melakukan kajian tersebut, Badan 
Kebijakan Fiskal telah melakukan beberapa 
kegiatan yaitu penyusunan kuesioner kajian 
yang melibatkan unit di Kementerian Keuangan 
yaitu Pusat Kebijakan APBN, Direktorat Jenderal 
Anggaran, dan Direktorat Jenderal Perimbangan 
Keuangan, dan melakukan pretest ke pemerintah 
daerah terdekat untuk menyempurnakan 
kuesioner penelitian yang sudah disusun serta 
memperoleh masukan dari daerah terhadap 
kuesioner dimaksud. Kuesioner yang telah disusun 
telah digunakan sebagai instrumen pengumpulan 
data di beberapa daerah sampel survei yaitu, NTT, 
Sumatera Utara, Jawa Timur, Kalimantan Timur, 
Jambi, dan Sulawesi Utara. Proses pengumpulan 
data kajian telah selesai dilaksanakan dan saat ini 
sedang dilakukan penyusunan laporan hasil kajian.

5. Peningkatan kerja sama OECD-Kemenkeu 
dalam kontinuitas program Knowledge And 
Analytical Capacity Building melalui research 
secondment.

Salah satu bentuk kerja sama Kementerian 
Keuangan dengan OECD adalah dengan  
mengirimkan secondee dalam rangka program 
Knowledge And Analytical Capacity Building 
melalui research secondment. Tujuan dari kegiatan 
ini adalah tersedianya slot secondee untuk 
bidang-bidang kajian kebijakan yang sesuai 
dengan prioritas yang digariskan oleh pimpinan 
Kementerian Keuangan. Tugas secondee selama 
program magang adalah mendukung kerja sama 
Indonesia dan OECD, aktif berperan dalam forum, 
proyek, dan penugasan dari OECD, membantu 
koordinasi kegiatan Pemerintah RI dan OECD, 
dan mendukung kehadiran Menteri Keuangan 
dan delegasi RI dalam menghadiri pertemuan-
pertemuan OECD.

6. Pertemuan OECD Ministerial Council Meeting 
(OECD MCM)

MCM merupakan pertemuan tahunan tingkat 

Menteri pada Organisation for Economic 
Cooperation and Development (OECD) yang pada 
tahun 2017 dipimpin oleh Denmark dengan 
wakil dari Australia dan United Kingdom. Tema 
pertemuan adalah “Making Globalisation Work: 
Better Lives for All.” Pertemuan yang dihadiri oleh 
Menteri-menteri dari negara anggota OECD dan 
negara mitra bertujuan untuk mengeksplorasi 
kebijakan yang dapat menjadikan globalisasi 
lebih inklusif serta menjawab kekhawatiran yang 
semakin meningkat terkait isu globalisasi yang 
tidak memberikan manfaat yang adil kepada 
semua orang. Selain itu, MCM juga membahas 
pertumbuhan inklusif baru yang berpusat 
pada peningkatan kesejahteraan bagi semua 
orang dalam perekonomian terbuka dan digital 
serta penetapan standar internasional dengan 
pendekatan yang berpusat pada orang (people-
centred approach). Hal ini sejalan dengan janji 
Agenda 2030 Pembangunan Berkelanjutan (the 
2030 Agenda for Sustainable Development), yaitu 
“Leave No One Behind.”

Merujuk pada tema besar yang telah disusun 
oleh OECD, penyelenggaraan MCM diisi dengan  
(1) paparan Economic Outlook; (2) diskusi untuk 
inventarisasi permasalahan dan solusi globalisasi; 
(3) orientasi strategis dari Sekretaris Jenderal 
OECD; (4) Kebijakan domestik untuk mendukung 
perekonomian terbuka dan digital; (5) globalisasi 
yang inklusif; dan (6) perdagangan dan investasi 
internasional yang dapat memberikan manfaat 
untuk semua orang.

Mempertimbangkan cakupan diskusi dan 
relevansi pertemuan, perwakilan Indonesia 
dalam MCM 2017 terdiri dari Menteri Keuangan, 
Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Makro 
Ekonomi dan Kerja Sama Internasional, Kepala 
Pusat Harmonisasi dan Analisis Kebijakan, Badan 
Kebijakan Fiskal yang diwakili oleh Kepala 
Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan Iklim 
dan Multilateral (PKPPIM), dan Pusat Kebijakan 
Pendapatan Negara, serta perwakilan dari 
Direktorat Jenderal Pajak. 

Agenda Menteri Keuangan dalam MCM 2017 
ini meliputi (1) sesi diskusi The Challenges of 
Globalisation and the OECD; the Secretary General’s 
Strategic Orientations, (2) penandatanganan 
Framework Cooperation Agreement (FCA) Indonesia 
and OECD; (3) penandatanganan Multilateral 
Convention to Implement Tax Treaty Related 
Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting 
(BEPS), dan  (4) pertemuan bilateral dengan 
Sekretaris Jenderal OECD, Direktur Kebijakan dan 
Administrasi Perpajakan OECD, dan Sekretaris 
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Eksekutif The Financial Action Task Force (FATF). 

Hasil-hasil dari pertemuan yang dilakukan 
Menteri Keuangan dalam rangkaian MCM dapat 
dirangkum sebagai berikut: 
• Sesi The Challenges of Globalisation and 

the OECD; the Secretary General’s Strategic 
Orientations. Pada sesi ini,. Menteri 
Keuangan menanggapi dari 3 aspek, yaitu 
terkait: (1) rekomendasi kebijakan yang 
dikeluarkan oleh OECD; (2) pendekatan 
yang digunakan kepada domestik; dan (3) 
kerjasama internasional. Dalam pertemuan 
ini, dibahas mengenai perkembangan 
economic outlook terbaru yang menunjukan 
bahwa pertumbuhan ekonomi dunia 
menunjukkan oprimisme yang hati-hati 
dengan pertumbuhan 3% tahun lalu, koreksi 
3,5% tahun ini dan 3,6% tahun depan. 
Pertumubuhan yg relatif lambat disebabkan 
oleh lambatnya produktivitas dan distribus 
pendapatan yg tidak merata yg disebabkan 
oleh globalisasi. 

• Terkait bilateral meeting dengan SG OECD, 
MK mengapresiasi pekerjaan OECD untuk 
Indonesia dan berterima kasih karena 
OECD telah membantu meningkatkan 
standar governance di Indonesia. Dalam 
kesempatan ini Menteri Keuangan 
menyampaikan beberapa pesan penting 
agar OECD dalam melakukan revieu 
atas kebijakan dan kemajuan Indonesia 
mengedepankan azas fleksibilitas dan  
penilaian yg berimbang dengan mengakui 
adanya kemajuan-kemajuan penting yang 
telah dicapai Indonesia selain kesenjangan-
kesenjangan yang masih dialaminya. Lebih 
jauh Menteri Keuangan mendorong OECD 
agar terlibat lebih aktif dalam mendukung 
penguatan kebijakan disektor perpajakan 
dan pembiayaan pembangunan yang 
merupakan sektor kunci yg sangat 
menentukan kesuksesan realisasi target-target 
pembangunan pemerintah.

• Dalam Pertemuan dengan Direktur Kebijakan 
dan Administrasi Perpajakan OECD, Mr. Pascal 
Saint Ammans; pihak OECD menyampaikan 
bahwa Indonesia tidak akan termasuk dalam 
blacklisting yang dikeluarkan oleh OECD pada 
bulan Juni ini dan diendorse di KTT G20 pada 
bulan Juli nanti. Hal tersebut disebabkan 
Indonesia sudah memenuhi 2 dari 3 kondisi 
yang dipersyaratkan. Kondisi tersebut adalah:  
(a) Yurisdiksi berpartisipasi pada instrumen 
MAC; (2) Yurisdiksi menerapkan AEOI secara 
efektif ; dan (3) Yurisdiksi mendapatkan rating 
penerapan EOI on request (EOIR) paling sedikit 

dengan status “Largely Compliant”. Pada syarat 
ke-3, Indonesia masih berstatus ‘Partially 
comply’.

• Berkenaan dengan pertemuan dengan 
Sekretaris Eksekutif The Financial Action Task 
Force (FATF), Mr. David Luwis; pihak FATF 
menyampaikan bahwa posisi dukungan 
terhadap keanggotaan Indonesia menjadi 
anggota masih belum cukup untuk diangkat 
dalam pertemuan plenary FATF di Valencia 
Spanyol, 18-23 Juni mendatang. Saat ini, 
banyak negara sudah mendukung secara 
komitmen politik, namun belum sebagian 
besar negara anggota FATF pada level 
teknis mempunyai pandangan yang sama. 
Hal tersebut menimbulkan kekhawatiran 
oleh pendukung utama Indonesia apabila 
mengangkat isu tersebut di Valensia akan 
menimbulkan backfire dan merugikan posisi 
Indonesia. Namun demikian, pada saat 
plenary nanti Presiden FATF berencana untuk 
menyampaikan surat Menkeu Indonesia 
terkait hal tersebut dan meminta pandangan 
anggota FATF. Keputusan yang akan diambil 
adalah berdasarkan konsensus bukan voting. 
Sehingga apabila ada 3 atau 4 negara yang 
sangat kuat menentang maka aplikasi 
Indonesia bisa ditunda.

7. Readiness Assessment Keanggotaan Indonesia 
pada OECD.

Indonesia diperkirakan akan memperoleh banyak 
keuntungan dari kemitraan utamanya dengan 
OECD serta keanggotaan penuhnya dalam 
Development Centre. Sehubungan dengan hal 
tersebut, perlu dilakukan kajian terkait urgensi 
peningkatan status Indonesia dari mitra utama 
menjadi anggota penuh OECD. 

Strategi pelaksanaan kegiatan antara lain adalah 
dengan menyusun analisis SWOT Keanggotaan 
Indonesia pada OECD, melakukan rapat persiapan 
penelitian untuk menyusun TOR dan kuesioner, 
mengadakan serangkaian FGD dengan stakeholder 
domestik, melakukan studi Benchmarking dengan 
mengundang kedutaan besar negara-negara 
berkembang yang telah menjadi anggota OECD 
untuk berdialog membahas manfaat keanggotaan 
mereka pada OECD sebagai dasar benchmarking, 
menyusunan Kajian Keanggotaan Indonesia di 
OECD (dapat  melibatkan konsultan dalam proses 
pelaksanaannya) dan pembuatan laporan hasil 
kajian. 
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Pembiayaan Perubahan Iklim

Pemerintah Indonesia telah berkomitmen untuk 
turut serta secara aktif dalam upaya internasional 
untuk memerangi perubahan iklim yang 
diwujudkan dalam Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations 
Framework Convention on Climate Change dan 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang 
Pengesahan Paris Agreement to the United Nations  
Framework Convention On Climate Change. 
Sebagai konsekuensinya dari komitmen tersebut, 
Indonesia harus menurunkan emisi sebesar 29% 
dengan menggunakan sumber dayanya sendiri 
dalam kondisi business as usual dan sebesar 41% 
jika mendapatkan dukungan internasional.

Dalam rangka mendukung pemenuhan 
komitmen tersebut, maka Kementerian Keuangan 
telah melaksanakan upaya-upaya untuk 
meningkatkan efektifitas penganggaran untuk 
kegiatan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim 
dan upaya-upaya untuk mendapatkan dukungan 
pembiayaan untuk program dan kegiatan dalam 
rangka perubahan iklim.

Green Climate Fund (GCF)

Green Climate Fund (GCF) merupakan entitas 
pelaksana mekanisme pembiayaan berdasarkan 
kerangka konvensi PBB di bidang perubahan iklim 
(United Nations Framework Convention on Climate 
Change), yang menyediakan sumber-sumber 
pembiayaan yang dapat dimanfaatkan oleh 
negara-negara berkembang untuk membiayai 
kegiatan-kegiatan dan/atau program-program 
dalam rangka adaptasi dan mitigasi perubahan 
iklim. GCF dibentuk pada tahun 2010 saat UNFCCC 
- Conference of Parties (COP) ke-16 di Cancun. 

Untuk dapat memanfaatkan sumber-sumber 
pembiayaan dari GCF, disyaratkan agar negara-
negara berkembang memiliki suatu National 
Designated Authority (NDA) dalam rangka 
mengimplementasikan prosedur-prosedur yang 
berlaku pada GCF. NDA GCF di Indonesia saat ini 
dipegang oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal.

Structured Dialogue with Asia merupakan 
pertemuan regional yang bertujuan untuk 
meningkatkan networking antar negara-negara 
di kawasan Asia sekaligus untuk meningkatkan 
pemahaman tentang GCF dan perannya untuk 
pembangunan serta mengidentifikasi proyek-
proyek kunci yang akan dikembangkan dan 
diajukan untuk mendapat pendanaan. Selain itu, 
penyelenggaraan acara ini di Indonesia juga dapat 

untuk: 
• menunjukkan kapasitas Indonesia sebagai 

Regional Hub di kawasan Asia; 
• mendukung lembaga-lembaga keuangan 

domestik untuk menjadi Entitas Terkareditasi 
GCF; 

• menyampaikan potensi-potensi proyek-
proyek infrastruktur hijau yang dapat didanai 
dengan GCF.

Selain itu, mengingat penyelenggaraan acara ini 
merupakan kesempatan yang baik bagi Indonesia 
terkait dengan target menjadikan Indonesia 
sebagai hub climate center di Asia Tenggara, 
sebagai leverage climate forum, di samping itu juga 
membuka kesempatan Indonesia dapat menjadi 
board member yang dapat mengambil kebijakan 
di GCF Board Meeting. 

Belajar dari pengalaman penyelenggaraan GCF 
Structured Dialogue sebelumnya di kawasan Asia 
Pasifik dan Afrika, dapat diambil informasi bahwa 
negara yang menjadi host kegiatan sejenis untuk 
pertama kalinya akan menjadi koordinator dari 
setiap regionalnya.

Indonesia ditunjuk menjadi tuan rumah Green 
Climate Fund Structured Dialogue with Asia (SDwA) 
tahun 2017. SDwA diselenggarakan pada tanggal 
26 s.d. 28 April 2017 di Nusa Dua, Bali. GCF SDwA 
2017 dihadiri oleh 240 orang dari 33 negara yang 
terdiri dari GCF Accredited Entity, NDA, dan pejabat 
pemerintahan. 

Beberapa poin output atas kegiatan yang telah 
dilaksanakan antara lain:
1. GCF memiliki fasilitas berupa readiness fund 

untuk negara-negara berkembang. Readiness 
fund adalah dana yang disediakan oleh GCF 
kepada negara-negara berkembang untuk 
menyusun strategi yang diprioritaskan dalam 
rangka meningkatkan efektivitas, mengurangi 
risiko dan agar dana GCF tersebut tersalurkan 
dengan baik. Jumlah dana yang disediakan 
sebesar USD 1 juta/tahun untuk setiap negara 
untuk seluruh readiness activities dan USD 
3 juta/negara untuk penyusunan National 
Adaptation Plans (NAPs) hingga program 
berakhir.

2. GCF telah membentuk Independent Integrity 
Unit (IUU) berdasarkan Article 68 GCF 
Governing Instrument yang memberikan 
mandat kepada Dewan dalam membentuk 
unit integritas independen untuk menyelidiki 
dugaan kecurangan dan korupsi dengan 
koordinasi dengan pihak berwenang terkait. 
IUU bekerja sama dengan sekretariat untuk 
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mencegah dan menindak pelanggaran 
integritas dengan merekomendasikan 
perbaikan kebijakan, prosedur, kontrol 
mitigasi dan kesempatan dalam pelanggaran 
integritas. Investigasi meliputi fraud, korupsi, 
pelanggaran lainnya.

3. Berdasarkan Asia Roadmap yang telah dibuat, 
GCF mendorong sektor swasta untuk terlibat 
dan berperan aktif dalam melakukan mitigasi 
dan adaptasi perubahan iklim. GCF juga 
memiliki fasilitas GCF Private Sector facility 
yang dapat digunakan untuk mendorong 
green banking. GCF berperan dalam proses 
perubahan paradigma bank komersial untuk 
berubah menjadi green banking dengan 
proses dan mekanisme 1) Akreditasi; 2) 
Readiness programme untuk mempromosikan 
green banking di negara-negara berkembang 
untuk berbagi pengetahuan; 3) Pinjaman, 
kredit hijau dan green bond hanya dapat 
digunakan khusus untuk proyek hijau; 4) 
Ekuitas untuk investasi di green bank; 5) 
Hibah untuk pendampingan teknis dalam 
kaitan peningkatan kapasitas dari bank 
maupun peningkatan pengetahuan dari ESS/ 
mengarusutamakan isu gender.

4. Secara umum, negara-negara peserta telah 
menyusun country program dan program 
mitigasi dan adaptasi mereka dengan fokus 
pada sektor yang berbeda-beda. Selain itu, 
para peserta membahas juga mengenai 
lembaga yang telah terakreditasi maupun 
yang masih dalam proses di GCF. 

5. Bantuan pihak luar sangat penting terutama 
untuk negara-negara berkembang 
agar mereka dapat secara maksimal 
memanfaatkan dana GCF serta mempunyai 
kesiapan secara pengetahuan dan teknis 
untuk berperan dalam penanggulangan 
dampak perubahan iklim. Terdapat banyak 
lembaga internasional yang dapat menjadi 
mitra GCF yang dapat membantu dan 
dimanfaatkan negara-negara berkembang 
dalam menyiapkan antara lain proposal 
readiness fund, bantuan teknis terkait 
lingkungan hidup dan iklim dan capacity 
building seperti yang dilakukan/ditawarkan 
di forum antara lain oleh Climate Technology 
Centre and Network (CTCN), Food and 
Agriculture Organization (FAO), Global Green 
Growth Institute (GGGI), United Nations 
Environmental Programme (UNEP).

Penyelenggaraan Dukungan Sekretariat NDA 
GCF 2017

Sebagai negara yang berkomitmen untuk 

menurunkan tingkat emisi, maka GCF dapat 
dijadikan sebagai opsi pembiayaan bagi 
Indonesia. Oleh karena itu, pada tahun 2017 
Badan Kebijakan Fiskal mengembangkan 
kerangka institusi National Designated Authority 
NDA untuk meningkatkan potensi Indonesia 
dalam mengakses pendanaan GCF tersebut.

Penguatan Legal Konstitusi

NDA bertugas mengimplementasikan prosedur-
prosedur yang berlaku pada GCF. Menurut 
ketentuan GCF, peran NDA tersebut dapat 
dilakukan oleh kementerian yang menyusun 
kebijakan ekonomi dan penganggaran. 
Mengingat bahwa fungsi penyusunan kebijakan 
ekonomi dan penganggaran dimiliki oleh Badan 
Kebijakan Fiskal, terlebih lagi Badan Kebijakan 
Fiskal juga merupakan focal point dalam kerjasama 
internasional, maka Badan Kebijakan Fiskal dapat 
menjadi NDA Indonesia. 

Sepanjang  tahun 2017 Badan Kebijakan Fiskal 
telah menyusun regulasi penguatan Badan 
Kebijakan Fiskal sebagai NDA Indonesia melalui 
berbagai rangkaian kegiatan koordinasi dan 
kegiatan pendukung lainnya. Upaya tersebut 
telah menghasilkan KMK 756 tahun 2017 tentang 
Penugasan Kepala Badan Kebijakan Fiskal sebagai 
NDA GCF yang diterbitkan pada tanggal 6 
Oktober 2017. Adapun pembentukan sekretariat 
dan penyusunan blueprint terkait bentuk 
kelembagaan, SOP, dan RAB NDA Indonesia juga 
telah berhasil dirampungkan.

Penyusunan Country Programme

Untuk memastikan keselarasan program dengan 
kerangka kerja dan tujuan pembangunan nasional, 
termasuk di dalamnya strategi dan kebijakan yang 
berkaitan dengan perubahan iklim, maka rencana 
kegiatan yang akan dibiayai GCF perlu dirumuskan 
dalam country programme. 

Dalam rangka perumusan tersebut, Badan 
Kebijakan Fiskal telah melakukan diskusi dan 
koordinasi dengan kementerian dan lembaga 
terkait seperti Kementerian ESDM, KLHK, dan 
Bappenas. Juga telah melakukan workshop 
stakeholders engagement dan GCF Structured 
Dialogue with Asia pada tanggal 25 April 2017 
sebagai forum perkenalan dan konsultasi NDA 
Indonesia dengan para pemangku kepentingan. 

Melalui kegiatan tersebut, dengan 
mempertimbangkan peran pemangku 
kepentingan, country programme telah berhasil 
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disusun yang diantaranya mencakup Strategic 
Impact Areas, identifikasi prioritas, rencana kerja, 
dan monitoring dan evaluasi. Adapun wilayah 
pendanaan didasarkan pada prioritas nasional, 
yaitu sektor energi, transportasi, bangunan, 
perkotaan, industri, kehutanan dan land 
useduntuk aksi mitigasi serta sektor kesehatan, 
ketahanan pangan dan ketersediaan air, mata 
pencaharian masyarakat, insfrastruktur, ekosistem 
dan jasa ekosistem untuk yang berkaitan dengan 
aksi adaptasi.

Review Programme Proposal dan Penerbitan No-
Objection Letter 

Sejauh ini terdapat satu proposal yang telah 
diterima oleh sekretariat NDA, yaitu proposal yang 
diajukan oleh IUCN untuk Program Mangroves for 
Future. Dalam melaksanakan assessment terhadap 
proposal tersebut, konsultasi dengan ahli 
mangrove dari IPB dan diskusi dengan K/L teknis 
turut dilakukan. Sebagai hasilnya No-Objection 
Letter untuk program Mangroves for Future telah 
diterbitkan pada November 2017.

Penandaan Anggaran Aksi Mitigasi dan Adaptasi 
Perubahan Iklim

Keterbatasan anggaran mengharuskan 
pengalokasian sumber daya untuk aksi mitigasi 
dan adaptasi perubahan iklim dilaksanakan secara 
terukur, efektif, dan efisien. Untuk itu, mekanisme 
penandaan anggaran (budget tagging) diperlukan 
guna mengidentifikasi kegiatan-kegiatan 
pemerintah yang berkontribusi positif pada 
penurunan emisi dan pelestarian lingkungan.

Kegiatan penandaan anggaran mitigasi yang 
dilaksanakan sejak tahun 2015 dilanjutkan pada 
tahun 2017 bersamaan dengan dimulainya 
penandaan anggaran adaptasi. Untuk 
mewujudkan dan mendukung pelaksanaannya, 
serangkaian kegiatan telah dilaksanakan, 
meliputi kegiatan penyusunan naskah akademis 
penandaan anggaran adaptasi, pengusulan 
tematik adaptasi dan mitigasi ke dalam aplikasi 
ADIK dan PMK yang mengatur penandaan 
anggaran, sinkronisasi penandaan anggaran pada 
sistem RENJA dan RKA-KL, penyusunan buku 
pedoman penandaan anggaran adaptasi, serta 
sosialisasi, penandaan anggaran, dan rekonsiliasi 
dengan kementerian/lembagapelaksana dan yang 
terkait.

Karena penandaan anggaran tersebut juga akan 
dilaksanakan pada tingkat daerah, maka rangkaian 
kegiatan persiapan penandaan anggaran tingkat 

daerah mulai dilaksanakan. Kegiatan tersebut 
meliputi koordinasi dengan Kementerian Dalam 
Negeri untuk memasukkan kewajiban penandaan 
anggaran pada konsep integrasi pembangunan 
berkelanjutan dalam RPJMD melalui Peraturan 
Menteri Dalam Negeri serta koordinasi dan 
diseminasi penandaan anggaran dengan World 
Wide Fund dan kementerian/lembaga terkait 
lainnya.

Penyusunan Workbook Pembiayaan 
Keanekaragaman Hayati di Indonesia

Penyusunan workbook Biodiversity Expenditure 
Review bertujuan untuk mengidentifikasi dan 
mengukur besaran belanja kehati di Indonesia 
yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak di 
luar pemerintah, yakni lembaga donor, lembaga 
swadaya masyarakat, dan perusahaan. Berhasil 
disusun, hasil analisis workbook juga telah 
didiseminasikan. Melalui penyusunan workbook 
tersebut, diperoleh informasi bahwa kegiatan 
dengan belanja pemerintah pusat terbesar 
adalah untuk pengelolaan kawasan konservasi 
(43% dari total belanja biodiversity), diikuti oleh 
pemulihan ekosistem di luar kawasan konservasi, 
pengendalian pencemaran, dan pengelolaan DAS 
terpadu. Selain itu dikethaui pula bahwa melalui 
Pinjaman lebih besar daripada hibah, yaitu 85% 
dari nilai keseluruhan. 
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Setiap kebijakan yang direkomendasikan oleh 
Badan Kebijakan Fiskal selalu berdasarkan 
research dan evidence. Rekomendasi kebijakan 
yang dihasilkan selalu melalui kajian teoritis, 
penggunaan data yang valid dan objektif, 
pelibatan analitical skills yang tinggi, serta melalui 
proses research dengan memegang teguh kaidah 
penelitian.

Perumusan kebijakan berdasarkan research 
dan evidence dilakukan dengan memanfaatkan 
sumber data baik di lingkup kementerian 
keuangan maupun dari unit organisasi lain seperti 
Badan Pusat Statistik, Bank Indonesia, Otoritas Jasa 
Keuangan, kementerian/lembaga lain maupun 
dari penyedia jasa eksternal seperti bloomberg, 
ceic, reuters, dan sumber data lainnya. 

Dalam melakukan kajian, peneliti memegang 
peranan yang sentral. Kerja sama antara peneliti 
dan struktural akan memberikan hasil kajian 
yang terarah dan tepat sasaran. Selain itu Badan 
Kebijakan Fiskal juga melakukan kerja sama 
penelitian dengan universitas-universitas dan 
lembaga penelitian.

Badan Kebijakan Fiskal juga berperan sebagai 
knowledge coordinator. Dengan fungsi ini, selain 
melakukan research sendiri untuk menghasilkan 
rekomendasi kebijakan, Badan Kebijakan 
Fiskal juga bisa memanfaatkan hasil kajian dan 
knowledge yang berada di luar organisasi seperti 
di universitas dan peneliti baik di dalam maupun 
luar negeri, di kementerian/lembaga lain, maupun 
melalui jurnal-jurnal ilmiah.

Kolaborasi dan koordinasi kebijakan dilakukan 
oleh Badan Kebijakan Fiskal kepada unit 
organisasi dan kementerian/lembaga lain agar 
rekomendasi yang dihasilkan lebih efektif, efisien, 
dan menghindari kebijakan yang saling tumpang 
tindih. 

Publik sebagai pihak yang secara langsung 
memperoleh dampak dari kebijakan yang 
dihasilkan juga dilibatkan dalam pelaksanaan 
kajian dan proses perumusan kebijakan melalui 
konsultasi publik agar kebijakan yang dihasilkan 
lebih tepat sasaran.

Selama tahun 2017, Badan kebijakan Fiskal telah 
melaksanakan berbagai kajian sesuai ruang 
lingkupnya yaitu terkait ekonomi makro, APBN. 
pendapatan negara, sektor keuangan, maupun 
kerja sama internasional. Beberapa kajian yang 
telah dilakukan antara lain sebagai berikut.

1. Kajian Tax Expenditure

Kajian ini betujuan untuk menganalisis tax 
expenditure baik dari segi konseptual maupun 
praktiknya di berbagai negara, memberikan 
rekomendasi definsi tax expenditure dan 
benchmark tax system di Indonesia secara 
umum dan per jenis pajak, serta memberikan 
rekomendasi bagi pengembangan manajemen 
tax expenditure yang tepat di Indonesia.  

Tax expenditure merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari sistem pajak di setiap negara. 
Secara sederhana, tax expenditure dapat dipahami 
sebagai subsidi yang diberikan pemerintah 
dengan memberikan ketentuan pajak yang 
berbeda dari ketentuan pajak umum. Pembahasan 
konsep tax expenditure dimulai dari benchmark 
tax structure sebagai titik tolak terjadinya berbagai 
bentuk deviasi ketentuan pajak hingga munculnya 
konsep “pengeluaran” pemerintah yang dapat 
disebut dengan istilah tax expenditure. 

Dalam konteks manajemen tax expenditure, 
pengembangan kebijakan maupun pengelolaan 
tax expenditure dapat dibagi menjadi tiga periode 
utama. Pertama merupakan periode perencanaan. 
Periode kedua merupakan kerangka utama 
dalam melakukan pelaporan. Periode ketiga 
merupakan periode evaluasi. Tahap pelaporan 
merupakan salah satu bagian paling krusial dalam 
tax expenditure. Penyusunan laporan bergantung 
pada penyesuaian yang dilakukan pada masing-
masing negara untuk menetapkan perencanaan, 
proses bisnis, dan bagaimana laporan yang 
disusun dapat dipertanggungjawabkan. 

Jika melihat tax expenditure di negara lain, 
sebagian besar negara yang melaporkan tax 
expenditure mendefinisikan hal tersebut sebagai 
deviasi dari benchmark tax system dengan 
menambahkan kriteria lainnya seperti hilangnya 
penerimaan, sementara benchmark tax merujuk 
pada ketentuan umum yang berlaku di negara 
tersebut. Negara-negara tersebut menggunakan 
revenue forgone method sebagai metode 
pengukurannya dengan alasan kemudahan 
metode tersebut. 

Untuk Indonesia, definisi tax expenditure sendiri 
direkomendasikan sebagai “berbagai ketentuan 
khusus yang sifatnya merupakan deviasi dari 
sistem pemajakan secara umum (benchmark 
tax), sengaja didesain untuk tujuan yang jelas, 
menyasar kepada hanya sebagian subjek dan 
objek pajak dengan persyaratan tertentu, 
sehingga memengaruhi besaran penerimaan 
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perpajakan”. Selanjutnya, terdapat beberapa 
kriteria kumulatif untuk mendefinisikan tax 
expenditure dan benchmark tax system untuk 
setiap jenis pajak. 

Dalam menyusun roadmap pelaporan tax 
expenditure, terdapat tiga hal yang patut 
dipertimbangkan, antara lain: perhitungan, 
pelaporan, dan pembuat laporan. Kajian ini 
merekomendasikan sebagai berikut: terkait 
perhitungan, Indonesia dapat memulai dengan 
menggunakan metode yang paling sederhana, 
yaitu metode revenue forgone. Indonesia dapat 
melakukan perhitungan dengan memulai urutan 
dari jenis pajak (i) PPN dan PPnBM; (ii) PPh; dan 
(iii) Bea Masuk, Cukai, dan Pungutan dalam 
Rangka Impor. Selanjutnya, terkait pelaporan, 
Indonesia dapat menggunakan format pelaporan 
yang terdapat dalam bab Manajemen Tax 
Expenditure. Idealnya, laporan tax expenditure 
dibuat berdampingan dengan anggaran. Namun 
demikian, sebagai permulaan, akan lebih baik 
apabila laporan tax expenditure terpisah dari 
laporan anggaran. Dengan tetap memasukkan 
bagian-bagian pokok dari tax expenditure dalam 
Nota Keuangan.

2. Kajian Arsitektur Perpajakan Indonesia

Proporsi penerimaan perpajakan terhadap 
Produk Domestik Bruto (PDB) mengalami stagnasi 
pertumbuhan, bahkan cenderung menurun. Di 
saat yang sama, kebutuhan spending semakin 
membesar, terutama untuk infrastruktur dan 
belanja sosial. Belanja infrastruktur dan sosial ini 
sangat dibutuhkan karena kedua belanja inilah 
yang menjadi kunci untuk capaian pembangunan 
ekonomi jangka menengah.

Tendensi defisit yang semakin dalam dan 
dibarengi dengan penurunan sumber daya 
alam Indonesia karena potensinya yang semakin 
habis, membuat sektor perpajakan perlu di 
upgrade untuk naik kelas menjadi sumber utama 
pembangunan Indonesia. Hal ini sangat mungkin 
dilakukan mengingat potensi penerimaan 
perpajakan yang masih besar dan belum tergali 
sepenuhnya sebagaimana dijelaskan sebelumnya. 

Untuk mewujudkan hal tersebut perlu dilakukan 
reformasi perpajakan di Indonesia. Reformasi 
yang dilakukan harus sejalan dengan reformasi-
reformasi yang sebelumnya sudah dilakukan di 
Indonesia.

Dalam sepuluh tahun terakhir penerimaan pajak 
nonmigas tumbuh rata-rata sebesar 13,3%, 

walaupun persentase pertumbuhan ini terus 
mengalami tren penurunan (perlambatan) 
khususnya sejak 2012 kecuali tahun 2015. 
Sementara itu penerimaan PPh migas tumbuh 
-1,9%. Dalam sepuluh tahun terakhir ini, 
pertumbuhan pajak yang sangat tinggi biasanya 
dipengaruhi oleh kebijakan tertentu atau booming 
harga komoditas yang biasanya tidak sustainable.

Proporsi penerimaan pajak masih didominasi oleh 
PPh khususnya PPh Badan. Sedangkan PPN hanya 
menyumbang 31% dari total penerimaan pajak. 
PPh OP yang seharusnya bisa diandalkan ternyata 
hanya menyumbang sekitar 11% dari total 
penerimaan. Dari sisi realisasi penerimaan pajak 
yang diukur dengan tax ratio, terjadi penurunan 
tax ratio dalam 4 tahun terakhir. Selain itu, tax ratio 
Indonesia juga merupakan tax ratio yang cukup 
rendah dibandingkan dengan negara-negara lain 
termasuk negara di kawasan. Tax ratio diharapkan 
dapat mencapai 14,4% - 16% pada tahun 2030 
sehingga dapat menutupi gap pendanaan APBN. 
Dalam jangka menengah (2018-2021), dengan 
adanya reformasi perpajakan, tax ratio Indonesia 
diharapkan meningkat signifikan mencapai 
13,2-14,1% dari PDB. Untuk mendanai kebutuhan 
belanja dengan size 18% dari PDB maka 
dibutuhkan penerimaan perpajakan sebesar 16% 
dari PDB yang diharapkan dapat tercapai dalam 
jangka menengah (10-15 tahun). Untuk mendanai 
kebutuhan APBN secara ideal dibutuhkan 
kenaikan tax ratio yang cukup besar. 

Hal yang sama terjadi, jika realisasi penerimaan 
perpajakan diukur dengan tax buoyancy. Tax 
Bouyancy Indonesia terus menurun, bahkan 
sudah mencapai di bawah 1 sejak tahun 2013. Hal 
ini berarti pertumbuhan realiasasi penerimaan 
perpajakan berada di bawah pertumbuhan PDB 
Indonesia. Dalam hal kepatuhan pemenuhan 
kewajiban perpajakan, ternyata tingkat kepatuhan 
pajak penduduk Indonesia juga masih sangat 
rendah. Dari sisi tingkat kepatuhan formal saja, 
masih berada di tingkat 62,3% pada tahun 2016. 
Apalagi jika kemudian dihitung tingkat kepatuhan 
materialnya. Sebagai gambaran awal, dari 254,8 
juta penduduk Indonesia di tahun 2015, ternyata 
yang jumlah WP OP yang melaporkan Kurang 
bayar pajak dalam SPT Tahunannya hanya sekitar 1 
juta orang.

Terdapat beberapa rekomendasi yang bisa 
dilakukan oleh Pemerintah dalam jangka pendek 
maupun menengah untuk memperbaiki kondisi 
ini, hal tersebut antara lain:
• Penyesuaian batasan pengusaha kena pajak;
• Pengalihan PPnBM kendaraan bermotor 
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menjadi cukai;
• Penghapusan fasilitas yang tidak efektif;
• Evaluasi atas perlakuan perpajakan untuk 

UMKM (PP Nomor 46 Tahun 2013);
• Penyesuaian terhadap tarif PPh Badan;
• Pengenaan Alternatif Minimum Tax;
• Penerapan General Anti Avoidance Rules (GAAR);
• Evaluasi atas thin capitalization rule;
• Evaluasi terhadap peraturan terkait transfer 

pricing;
• Evaluasi terhadap peraturan mengenai tax 

holiday sehingga lebih apllicable dan sesuai 
dengan tujuannya;

• Evaluasi terkait dengan perlakuan perpajakan 
untuk digital economy;

• Perbaikan terhadap sistem core tax DJP, hal ini 
terkait dengan sistem IT dan database dari DJP.

3. Kajian Roadmap Kebijakan Cukai

Kebijakan cukai hasil tembakau tahun 2018 
memprioritaskan pada aspek kesehatan 
masyarakat dengan melakukan pengendalian 
atas konsumsi hasil tembakau dengan tetap 
memperhatikan aspek-aspek lainnya yaitu kondisi 
industri dan tenaga kerja, optimalisasi penerimaan 
perpajakan dari sektor cukai, serta peredaran 
rokok ilegal.

Roadmap penyederhanaan struktur tarif 
cukai ditetapkan selama periode tahun 2018 
s.d. 2021 yang ditujukan untuk optimalisasi 
penerimaan negara, meningkatkan kepatuhan 
pengusaha pabrik hasil tembakau dan importir, 
dan penyederhanaan sistem administrasi di 
bidang cukai. Kebijakan penyederhanaan 

struktur dimaksud dilakukan secara bertahap, 
mempertimbangkan persiapan/transisi. 
Selama periode tahun 2018 s.d. 2021, skenario 
penyederhanaan berturut-turut adalah menjadi  
10 layer, 8 layer, 6 layer, dan 5 layer.

4. Kajian Pengalihan PPnBM Kendaraan 
Bermotor ke Cukai

Penerimaan sektor PPnBM belum menjadi 
sumber yang signifikan bagi penerimaan pajak. 
Pertama kali diberlakukan, PPnBM menyumbang 
kurang dari 6 persen dari total penerimaan 
PPN. Kemudian seiring perkembangan waktu, 
penerimaan sektor PPnBM meningkat menjadi 
10,1 persen dari total penerimaan PPN (atau 0,3 
persen dari PDB) pada tahun 2001. Tetapi pada 
tahun 2014 penerimaan sektor PPnBM hanya 
menjadi sebesar 4 persen dari penerimaan 
PPN (atau hanya sebesar 0,14 persen dari PDB. 
Ditambah lagi sekitar 90 persen dari penerimaan 
PPnBM tersebut berasal dari kendaraan bermotor 
dan kurang dari 10% disumbang oleh objek selain 
kendaraan bermotor. Selain itu, implementasi 
pengenaan cukai kendaraan bermotor diharapkan 
mampu mendukung inisiatif ekonomi hijau 
yang dapat meningkatan kesejahteraan manusia 
dan keadilan sosial, sekaligus mengurangi risiko 
lingkungan dan ekologis kelangkaan. Pengalihan 
PPnBM Kendaraan Bermotor ke Cukai sudah 
diterapkan dibeberapa negara, antara lain 
Singapura, Thailand, Inggris, Argentina, Kanada, 
Denmark, Jerman, India, Moldova, Selandia Baru, 
Norwegia, Polandia, Romania, Rusia, Afrika Selatan, 
Spanyol, dan Ukraina.

Gambar 19. Ilustrasi Kendaraan Bermotor sebagai Objek Pengalihan PPnBM ke Cukai
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Pengalihan PPnBM kendaraan bermotor ke cukai 
berdampak baik terhadap penerimaan negara, 
apalagi jika pengenaan cukai dilakukan dengan 
harga ditingkat konsumen/dealer. Selain lebih 
besar menambah penerimaan negara, pengenaan 
cukai  dengan harga ditingkat konsumen/dealer 
juga dapat mencegah praktek transfer pricing 
sekaligus memudahkan pengawasan oleh otoritas 
yang berwenang untuk mengawasi.

Pengalihan pengenaan PPnBM kendaraan 
bermotor ke cukai didukung oleh Gaikindo selaku 
perwakilan industri otomotif Indonesia. Namun 
demikian, industri meminta agar kebijakan ini 
tidak dilakukan dengan tiba-tiba dan melalui 
tahap sosialisasi yang memadai, sehingga 
industri memiliki waktu yang cukup untuk dapat 
menyesuaikan struktur produksi.

Oleh karena itu diusulkan untuk mengubah 
kebijakan pengenaan PPnBM kendaraan 
bermotor menjadi pengenaan cukai. Untuk 
tahap awal perubahan dilakukan dengan tetap 
memperhatikan unsur luxury yang ditambahkan 
dengan unsur lingkungan (emisi). Hal ini dilakukan 
untuk mengokamodir kesiapan industri otomotif 
sehingga bisa menyesuaikan struktur produksinya. 
Pada tahap ini proporsi unsur luxury tetap lebih 
besar dibandingkan unsur lingkungannya (emisi). 
Kedepannya tarif yang diberlakukan untuk cukai 
kendaraan bermotor harus diubah dengan lebih 
mengedepankan unsur emisi sampai suatu saat 
nantinya misalnya 10 tahun kedepan unsur emisi 
lah yang menjadi satu-satunya dasar pengenaan 
tarif cukai. Pengenaan pajak dari unsur luxury 
dapat dialihkan melalui jenis pajak yang berbeda.

5. Kajian Perhitungan Potensi PPN dan PPNBM 
dengan Menggunakan Pendekatan Input-
Output

Pertumbuhan penerimaan PPN yang merupakan 
kontributor kedua terbesar penyumbang 
penerimaan pajak, dalam kurun waktu lima tahun 
terakhir cenderung mengalami perlambatan, 
meskipun secara nominal masih mengalami 
peningkatan. Kondisi ini dianggap tidak sejalan 
dengan karakteristik perekonomian Indonesia 
yang terutama ditopang oleh konsumsi yang 
merupakan komponen paling krusial dalam 
mendukung pertumbuhan di Indonesia. Dalam 
kurun waktu yang sama, pertumbuhan konsumsi 
masyarakat dan kondisi perekonomian Indonesia 
masih cukup baik. Hal ini mengindikasikan 
beberapa hal, pertama, penurunan penerimaan 
PPN terjadi karena adanya penggerusan basis 
pajak. Kedua, penerimaan PPN menurun terjadi 

karena adanya kinerja pemungutan PPN yang 
semakin menurun atau dengan kata lain terdapat 
permasalahan administrasi pemungutan PPN. 

Untuk itu, Badan Kebijakan Fiskal pada tahun 2017 
melakukan Perhitungan Potensi PPN dan PPNBM 
dengan Menggunakan Pendekatan Input-Output 
dengan tujuan difokuskan untuk membangun 
model perhitungan tax base penerimaan PPN 
secara sektoral dengan pendekatan Input-Output 
sehingga dapat menghasilkan model potensi 
PPN dan hasil simulasi penerimaan PPN. Selain itu 
juga diarahkan untuk melakukan analisis potensi 
PPN yang dapat memberikan gambaran umum 
potensi penerimaan PPN sektoral sehingga dapat 
digunakan sebagai acuan atau pertimbangan 
untuk melakukan penggalian potensi PPN ke 
depan.

Dengan mempertimbangkan hasil potensi 
PPN dan pemetaan kepatuhan sektoral, maka 
beberapa rekomendasi kebijakan yang dihasilkan, 
yaitu : 
a. Untuk sektor-sektor yang kontribusinya cukup 

besar (industri, perdagangan, dan konstruksi) 
diperlukan pengawasan yang baik mengingat 
kontribusi PPN di sektor-sektor ini sangat 
signifikan. Dengan adanya sistem monitoring 
dan upaya peningkatan kepatuhan di sektor-
sektor ini maka penerimaan PPN diharapkan 
dapat mencapai target; 

b. Untuk meningkatkan penerimaan PPN dan 
PPNBM maka diperlukan upaya peningkatan 
kepatuhan terutama di sektor-sektor yang 
potensinya tinggi namun kepatuhannya 
masih rendah; 

c. Penentuan target PPN pada tahun 2019 
harus disesuaikan dengan potensi dan 
tren kepatuhan yang terjadi pada tahun-
tahun sebelumnya. Peningkatan kepatuhan 
sebaiknya menjadi bagian dan measure dari 
sisi administrasi sebagai bagian dari target 
perbaikan sistem perpajakan.

6. Kajian Dampak Kebijakan Penerapan 
Kawasan Berikat terhadap Perekonomian dan 
Penerimaan Perpajakan

Pada tahun 1984-1987, pemerintah melakukan 
deregulasi untuk meningkatkan iklim investasi, 
terutama dengan mendorong industri yang 
berbasis ekspor. Salah satu upayanya diwujudkan 
melalui pembentukan kawasan berikat melalui 
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1986 
tentang kawasan berikat (Bonded Zone). Fokus 
dari kawasan berikat adalah untuk mendorong 
ekspor dengan cara meningkatkan efisiensi 
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produksi perusahaan yang berada di dalam 
kawasan berikat. Dalam perkembangannya, 
konsep kawasan berikat dianggap efektif untuk 
mendorong tumbuhnya industri manufaktur 
berbasis ekspor.

Berkembangnya berbagai kawasan berikat tidak 
lepas dari fasilitas perpajakan yang diberikan. 
Adanya fasilitas tersebut diharapkan mampu 
mendorong pertumbuhan industri manufaktur 
yang berada di dalam kawasan. Fasilitas 
perpajakan tersebut membantu cash flow 
perusahaan, karena perusahaan bisa mengimpor 
bahan baku tanpa harus membayar bea masuk 
terlebih dahulu. Selain itu, efisiensi biaya produksi 
akan membuat harga produksi yang dihasilkan 
lebih kompetitif, sehingga dapat meningkatkan 
daya saing produk ekspor di pasar global.

Namun demikian, fasilitas perpajakan yang 
diberikan juga tidak menutup kemungkinan 
perusahaan untuk melakukan penyelewengan. 
Banyaknya jumlah kawasan berikat dan lemahnya 
pengawasan lalu lintas barang berkontribusi 
dalam timbunya penyelewengan di kawasan 
berikat. Bahan baku impor yang seharusnya 
diolah di dalam kawasan berikat untuk keperluan 
ekspor, diduga banyak bocor di pasar domestik, 
sehingga terjadi kebocoran bea masuk. Produk 
akhir yang seharusnya sebagian besar ditujukan 
untuk ekspor diduga banyak bocor di pasar 
domestik. Akibatnya, kawasan berikat merugikan 
keuangan negara melalui kebocoran bea masuk 
dan penerimaan pajak.

Berdasarkan hal tersebut, Badan Kebijakan Fiskal 
melakukan kajian untuk mengetahui dampak 
ekonomi kawasan berikat, baik dampak langsung 
maupun dampak tidak langsung yang muncul 
akibat adanya perusahaan di kawasan berikat. 
Selain itu kajian ditujukan untuk melakukan 
gap analysis, yaitu mengidentifikasi berbagai 
isu dan tantangan di kawasan berikat, serta 
langkah-langkah perbaikan ke depan, dimana 
gap analysis tersebut ditekankan terutama terkait 
isu pengawasan kawasan dan permasalahan 
perpajakan. 

Kajian ini merupakan kajian yang pertama kalinya 
berhasil meng-kuantifikasi kontribusi ekonomi 
KB dan KITE, karena sejak didirikan tahun 1972 
(KB) dan 2003 (KITE) belum ada literatur yang 
pernah melakukan pengukuran secara kuantitatif 
mengenai kontribusi kedua kawasan strategis 
tersebut terhadap perekonomian.

7. Kajian Pemetaan Jenis dan Tarif PNBP 
Kemenhub dan Penyusunan Kerangka 
Analisis Penentuan Perubahan Tarif PNBP K/L

Pada tahun 2016, Penerimaan Negara Bukan 
Pajak (PNBP) Lainnya menyumbang sebesar 43 
persen terhadap total PNBP dan penerimaan 
SDA menyumbang sebesar 29 persen terhadap 
total PNBP, sedangkan sisanya yaitu sebesar 
28 persen disumbang oleh dividen BUMN. 
PNBP Lainnya yang merupakan penerimaan 
yang bersumber dari PNBP yang dikelola oleh 
Kementerian/Lembaga (K/L) dalam tahun 2016 
tersebut memberikan gambaran bahwa masih 

Gambar 20. Ilustrasi Kawasan Berikat
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terdapat potensi yang besar untuk dioptimalkan. 
Dengan memperhatikan dominasi PNBP 
Kementerian Perhubungan (khususnya Direktorat 
Jenderal Perbungan  Laut) dalam komponen 
PNBP K/L dan mengingat sektor perhubungan 
merupakan sektor vital dalam menopang kegiatan 
perekonomian, maka perlu dilakukan analisis 
mendalam dan komprehensif atas PNBP dari Jasa 
Transportasi Laut. Disamping itu, secara khusus, 
belum ada konsep untuk mengevaluasi usulan 
baru ataupun usulan perubahan PP tarif dan jenis 
PNBP dari K/L.

Secara garis besar analisis ini bertujuan untuk: 
(1) memetakan dan menyusun tipologi jenis atas 
PNBP Perhubungan Laut; (2) mengidentifikasi 
dan menganalisis dampak pengenaan jenis PNBP 
Perhubungan Laut pada sektor transportasi dan 
perekonomian nasional; dan (3) menyusun contoh 
model analisis atau template analisis usulan tarif 
PNBP dari suatu K/L.

Dari analisis yang telah dilakukan menunjukkan 
bahwa kontribusi terbesar PNBP Kementerian 
Perhubungan bersumber dari Ditjen Perhubungan 
Laut, yang didominasi dari penerimaan jasa 
kepelabuhan dan jasa kenavigasian. Kontribusi 
tersebut didorong oleh perubahan struktur 
organisasi, penambahan fungsi, penambahan 
infrastruktur, perubahan pengelompokan jenis 
PNBP, perubahan besaran dan pengenaannya, 
serta perbaikan administrasi penatausahaan 
dan pelayanan. Dalam hal struktur input dan 
output, struktur input sektor jasa perhubungan 
laut didominasi oleh sektor barang-barang 
hasil kilang minyak dan gas bumi. Hal ini 
mengindikasikan bahwa struktur biaya dari 
operasi jasa perhubungan laut didominasi oleh 
penggunaan/konsumsi BBM. Sementara itu, 
struktur output jasa perhubungan laut digunakan 
untuk permintaan antara (20%) dan permintaan 
akhir (80%). Kenaikan tarif PNBP jasa perhubungan 
laut termasuk dalam kelompok sektor potensial, 
artinya dapat dikembangkan secara lebih optimal 
karena berpotensi mendongkrak perekonomian 
lebih besar, di samping itu perhubungan laut juga 
berdampak relarif kecil terhadap inflasi umum dan 
inflasi sektor transportasi, komunikasi, dan jasa 
keuangan.

Dari hasil analisis yang telah dilakukan, 
rekomendasi yang diberikan pada kajian ini antara 
lain: 
a. Sektor jasa perhubungan laut merupakan 

sektor potensial sehingga optimalisasi PNBP-
nya perlu memperhatikan dampak terhadap 
biaya logistik, inflasi, kegiatan ekonomi di 

sektor terkait, dan kualitas layanan; 
b. Selain penyesuaian tarif, optimalisasi PNBP 

juga dapat dicapai dengan cara perbaikan 
struktur organisasi dan fungsi, penambahan 
infrastruktur, penyesuaian pengelompokan 
jenis PNBP, serta perbaikan administrasi 
penatausahaan dan pelayanan;

c. Izin penggunaan PNBP jasa perhubungan 
laut hendaknya lebih digunakan untuk 
peningkatan kualitas pelayanan kantor di 
daerah. Untuk itu, perlu perbaikan proses 
administrasi, serta penyempurnaan regulasi 
dan sosialisasinya sehingga realisasi izin 
penggunaan PNBP dapat lebih ditingkatkan.

8. Kajian Reformasi Kebijakan Subsidi: Sasaran, 
Mekanisme dan Alokasi

• Perumusan Draf Standar Operasional dan 
Prosedur (SOP) Perubahan Mekanisme 
Penyaluran Pupuk Bersubsidi Secara 
Langsung

Kebijakan peningkatan kualitas belanja juga dapat 
dilakukan melalui efisiensi belanja subsidi yang 
sebelumnya dinilai masih kurang tepat sasaran. 
Untuk itu, pada tahun 2016 Badan Kebijakan 
Fiskal bekerja sama dengan Pemerintah Federal 
Jerman yang diimplementasikan oleh Deutsche 
Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit 
(GIZ)  telah melakukan percontohan mekanisme 
subsidi langsung yang dilakukan di Kota Mataram. 
Untuk mendukung kegiatan ini, database 
terintegrasi telah dibuat secara paralel dengan 
studi yang dilaksanakan. Dalam mekanisme 
subsidi ini, Kementerian Keuangan bekerja 
sama dengan Bank Rakyat Indonesia (BRI) untuk 
menyediakan kartu pintar yang dikenal sebagai 
Kartu Tani. Terdapat sekitar 126 Kartu Tani yang 
dibagikan kepada petani yang dapat digunakan 
untuk membeli pupuk bersubsidi.

Pada tahun 2017, GIZ terus mendukung 
Kementerian Keuangan dalam melakukan kajian 
terkait Reformasi Kebijakan Subsidi. Dukungan 
yang diberikan adalah:
a. mengembangkan mekanisme dan standar 

operasional prosedur (SOP) dalam distribusi 
pupuk bersubsidi melalui kartu yang juga 
termasuk kebutuhan administratif.

b. mengembangkan peta jalan (roadmap) 
institusi dalam pelaksanaan subsidi langsung 
pupuk dengan melakukan koordinasi 
bersama pemangku kepentingan lain yang 
relevan dengan mengacu kepada hasil studi 
percontohan di Pulau Lombok.
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• Perluasan Ujicoba Subsidi Langsung Pupuk 
(SLP)

Subsidi pupuk merupakan salah satu upaya 
pemerintah dalam membantu petani di Indonesia 
guna meningkatkan produktivitasnya. Subsidi 
pupuk merupakan komponen terbesar bantuan 
pemerintah kepada petani dengan besaran 
yang terus meningkat dibandingkan dengan 
tahun-tahun sebelumnya. Di sisi lain pemerintah 
dihadapkan pada upaya efektivitas pengeluaran 
pemerintah di tengah lambatnya perbaikan 
kondisi ekonomi dunia dan tidak tercapainya 
target penerimaan pemerintah. Oleh karena itu, 
berkembang wacana reformasi subsidi pupuk, 
dimana konsep utama pemberian subsidi pupuk 
bergeser menjadi pemberian subsidi tepat sasaran 
atau subsidi kepada petani miskin.

Prosedur penentuan besaran dan penyaluran 
subsidi yang saat ini digunakan memberikan 
tantangan tersendiri dalam upaya penerapan 
subsidi pupuk langsung. Pertama, prosedur 
pengajuan kebutuhan pupuk bersubsidi dilakukan 
secara berjenjang. Tantangan kedua adalah 
keterbatasan kemampuan anggaran pemerintah 
pusat yang mengakibatkan tidak dapat 
dipenuhinya secara total pengusulan kebutuhan 
pupuk bersubsidi. Tantangan ketiga adalah 
dinamika petani di daerah yang sangat tinggi.

Salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk 
menghadapi ketiga tantangan tersebut adalah 
dengan perbaikan database petani penerima 
pupuk bersubsidi. Oleh karena itu, kegiatan 
ini bertujuan untuk membangun database 
petani dan menentukan petani yang berhak 
menerima pupuk bersubsidi sebagai upaya untuk 
menunujang kegiatan perluasan ujicoba subsidi 
pupuk langsung di Pulai Lombok, Nusa Tenggaran 
Barat.

Berdasarkan analisa dari data hasil verifikasi di 
lapangan menunjukkan bahwa terdapat indikasi 
adanya petani yang pada realitanya miskin 
namun tidak tercatat pada data kelompok 
petani yang terpadankan atau petani yang pada 
realitanya tidak miskin namun tercatat pada data 
kelompok petani yang terpadankan. Kondisi 
ini menimbulkan adanya potensi terjadinya 
kerawanan sosial yang besar jika keterpadanan 
data Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok 
(RDKK) dan  Pemutakhiran Basis Data Terpadu 
(PBDT) dijadikan acuan dalam penentuan 
penerima program subsidi pupuk langsung.

Berdasarkan hasil kajian tersebut diberikan 
beberapa rekomendasi kebijakan untuk 
ditindaklanjuti, yaitu: 
a. diperlukan penyempurnaan dalam 

penyusunan data RDKK dari tingkat 
gabungan kelompok tani (gapoktan) sampai 
level provinsi dan Kementerian Pertanian, 
yang disertai dengan proses verifikasi 
dan validasi data yang mencukupi (peran 
penyuluh pertanian sangat dibutuhkan); 

b. untuk meningkatkan validitas data RDKK 
perlu dilengkapi dengan Nomor Induk 
Kependudukan (NIK) dan memenuhi syarat 
sesuai dengan Permentan No. 69 Tahun 2016 
(petani dengan pengusahaan lahan < 2 Ha 
dan menunjukkan SPPT pengusahaan lahan); 

c. perbaikan mekanisme penyaluran subsidi 
pupuk secara langsung sebaiknya dilakukan 
secara bertahap, dimulai dari penyaluran 
subsidi pupuk melalui mekanisme subsidi 
langsung pupuk kuota (SLPK), baru kemudian 
ditransformasikan secara keseluruhan dalam 
bentuk bantuan langsung pupuk (BLP) secara 
non tunai langsung ke rekening petani. 
Hal ini perlu dilakukan mengingat proses 
perubahan mekanisme tersebut memerlukan 
kesiapan baik secara infrastruktur maupun 
kesiapan petani untuk lebih siap masuk dalam 
mekanisme keuangan inklusif; 

d. Penerapan penyaluran subsidi secara 
langsung melalui kartu tani dapat 
direkomendasikan ke Kementerian Pertanian 
untuk dapat dilaksanakan secara nasional, 
sebagai upaya penyaluran subsidi pupuk 
yang lebih tepat sasaran dan efisien, dengan 
memperhatikan SOP dan peraturan yang 
berlaku;

e. Dengan menerapkan Bantuan Langsung 
Pupuk (BLP), selain lebih tepat sasaran juga 
agar tidak terdapat disparitas harga pupuk 
karena sudah menyesuaikan dengan harga 
pasar berdasarkan mekanisme pasar bebas. 
Namun demikian, perlu dikaji lebih lanjut 
terkait kebijakan yang perlu diambil untuk 
menjamin ketersediaan pupuk di daerah-
daerah yang terpencil mengingat sudah tidak 
ada penugasan khusus kepada perusahaan 
pupuk (Pupuk Indonesia Holding Company / 
PIHC) untuk menyediakan pupuk di daerah-
daerah terpencil tersebut.

9. Kajian Analisis Dukungan APBN dalam 
Pengembangan Energi Baru Terbarukan

Selain memiliki posisi yang strategis di lintasan 
garis khatulistiwa, Indonesia memiliki potensi 
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sumber energi cadangan lainnya berupa energi 
baru dan terbarukan (EBT) dalam jumlah yang 
sangat besar dan bervariasi. Kementerian Energi 
dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menyampaikan 
sampai tahun 2015 untuk sektor tenaga air, saat 
ini pemanfaatannya baru sekitar 28%, sementara 
untuk panas bumi Indonesia tercatat telah 
memanfatkan 5% dari potensi yang ada. Untuk 
tenaga bioenergi, angin, dan pasang surut air laut 
telah dimanfaatkan secara berturut-turut sebanyak 
5,1%; 0,0034%; dan 0,0005%. Berdasarkan hal 
tersebut dapat dikatakan bahwa pemanfaatan 
EBT di Indonesia masih sangat kurang dan 
memiliki peluang yang besar untuk ditingkatkan 
pemanfaatannya. Hal ini perlu segera dilakukan 
mengingat produksi energi fosil Indonesia sudah 
terus menurun dan akan habis suatu saat. 

Pemerintah menetapkan target pemanfaatan 
EBT sebesar 23% pada tahun 2025. Dalam rangka 
mencapai target tersebut, Pemerintah akan 
memberikan insentif fiskal maupun nonfiskal 
untuk mendorong diversifikasi sumber energi dan 
pengembangan energi baru terbarukan, terutama 
untuk skala kecil dan lokasi di daerah terpencil, 
maupun bagi lembaga swasta atau perorangan 
yang mengembangkan teknologi inti pada bidang 
EBT. Namun, insentif yang ada saat ini belum 
cukup untuk mendorong pengembangan dan 
pemanfaatan EBT lebih lanjut. Selain itu, bantuan 
Pemerintah melalui APBN untuk pengembangan 
EBT ini pun belum optimal karena adanya 
keterbatasan dalam keuangan negara.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka 
diperlukan suatu kajian komprehensif untuk 
mendukung pengembangan EBT khususnya 
pada mekanisme bantuan/insentif melalui APBN 
dan perlu dilakukan identifikasi serta evaluasi 
atas bantuan/insentif terkait program EBT yang 
telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia 
baik dari sisi kebijakan fiskal maupun kebijakan 
nonfiskal. Secara khusus tujuan dalam kajian ini, 
meliputi: (1) melakukan identifikasi dan evaluasi 
program pengembangan kebijakan fiskal 
maupun dukungan kebijakan nonfiskal yang 
diimplementasikan serta implikasinya dalam 
anggaran Pemerintah; (2) mengusulkan skema 
alternatif pengembangan EBT melalui APBN.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 
dukungan Pemerintah untuk pengembangan EBT 
masih belum optimal karena adanya keterbatasan 
kemampuan keuangan negara. Beberapa 
instrumen pendanaan dari APBN selama ini adalah 
sebagai berikut:
• Fasilitas perpajakan

Pemerintah telah memberikan insentif 
perpajakan untuk pengembangan EBT, 
namun sebagian besar masih terbatas pada 
sektor usaha panas bumi, yang meliputi: (i) 
fasilitas pajak penghasilan (tax allowance, tax 
holiday, pengecualian pemungutan PPh 22 
atas impor dan PPh ditanggung Pemerintah); 
(ii) fasilitas pajak pertambahan nilai (PPN) 
dan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) 
impor; (iii) fasilitas pajak bumi dan bangunan 
(PBB); dan (iv) fasilitas bea masuk.

Gambar 21. Ilustrasi PLTA sebagai Bentuk Energi Baru Terbarukan
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• Belanja Kementerian/Lembaga
Dalam pelaksanaannya, realisasi 
pembangunan pembangkit EBT melalui 
belanja K/L menghadapi beberapa kendala, 
antara lain: (i) lamanya proses penyerahan 
aset Pemerintah Pusat (Kementerian ESDM) ke 
Pemerintah Daerah; (ii) Pemerintah Pusat tidak 
dapat mengalokasikan biaya pemeliharaan 
karena alokasi belanja K/L tersebut masuk 
dalam akun belanja barang untuk diserahkan 
kepada masyarakat/Pemda (dihibahkan); (iii) 
sebelum aset pembangkit EBT dilimpahkan 
kepada Pemda, kontrak perjanjian jual beli 
listrik (PJBL) antara PT. Perusahaan Listrik 
Negara (PLN) dengan badan usaha pengelola 
pembangkit EBT tidak dapat dilakukan; (iv) 
daerah tidak mau menerima aset dalam 
keadaan rusak/tidak terawat sehingga 
proses administrasi pemindahan aset 
menjadi terkendala; (v) inkonsistensi antara 
perencanaan dan pelaksanaan pembangunan 
infrastruktur EBT.

• Dana alokasi khusus (DAK) fisik
Alokasi dana transfer ke daerah dalam bentuk 
DAK fisik penugasan bidang energi pedesaan/
energi skala kecil sekitar Rp3,1 triliun dalam 
periode 2011 s.d. 2017. Beberapa cakupan 
di DAK fisik penugasan bidang energi skala 
kecil adalah: (i) pembangunan pembangkit 
listrik tenaga mikro hidro (PLTMH); (ii) 
pembangunan pembangkit listrik tenaga 
surya (PLTS); dan (iii) pembangunan biogas. 
Sasarannya adalah untuk meningkatkan rasio 
elektrifikasi melalui energi terbarukan yang 
berada di daerah tertinggal, lokasi prioritas 
di kabupaten perbatasan negara, daerah 
kepulauan dan daerah transmigrasi.

Berdasarkan identifikasi dan evaluasi atas bantuan 
APBN untuk pengembangan EBT, beberapa 
rekomendasi kebijakan dari penelitian ini adalah 
sebagai berikut:
a. Penyelesaian permasalahan terkait dengan 

mekanisme alokasi belanja Kementerian 
ESDM dalam bentuk belanja barang 
untuk diserahkan kepada masyarakat/
Pemda diantaranya mempercepat proses 
perpindahan aset dari Pemerintah Pusat ke 
Pemda untuk mengurangi kemungkinan 
terjadinya kerusakan aset (pembangkit EBT), 
mempertimbangkan mekanisme pemberian 
hibah langsung ke daerah dalam rangka 
pembangunan pembangkit EBT sebagai 
ganti mekanisme belanja barang untuk 
diserahkan kepada masyarakat/Pemda, dan 
mempertimbangkan kemungkinan alokasi 

anggaran pemeliharaan atas aset dari “belanja 
barang untuk diserahkan kepada masyarakat/
Pemda” selama aset belum diserahterimakan 
dan disertai dengan persyaratan yang sangat 
tegas untuk menghindari terjadinya moral 
hazard.

b. Dalam rangka membantu pengembang 
EBT untuk mendapatkan akses permodalan, 
perlu dipertimbangkan pemberian dukungan 
dalam bentuk subsidi selisih bunga KUR, 
untuk itu perlu dimunculkan satu jenis KUR 
baru (KUR EBT), dengan batas maksimal 
pinjaman di atas Rp500 juta, alternatif lainnya, 
dukungan pendanaan dapat diberikan 
melalui pembentukan skema kredit program 
baru: kredit program untuk sektor EBT.

c. Memberdayakan swasta untuk terlibat dalam 
investasi di bidang EBT melalui skema Kerja 
sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) 
yang memiliki beberapa fasilitas antara lain: 
(a) Project Development Facility (PDF); (ii) 
Viability Gap Fund (VGF); dan (iii) penjaminan 
Pemerintah. Namun demikian, pemberian 
fasilitas PDF dan/atau VGF untuk proyek KPBU 
mensyaratkan minimal nilai investasi proyek 
sebesar Rp100 miliar. Hal ini kurang sesuai 
dengan kondisi umum nilai investasi pada 
proyek pembangkit listrik EBT yang kurang 
dari Rp100 miliar. Sehingga diusulkan revisi 
terkait besaran nilai minimal proyek yang 
bisa mendapat fasilitas PDF dan/atau VGF 
menjadi minimal Rp25 miliar khusus untuk 
pengembang EBT.

10. Kajian Peningkatan Efektivitas Peranan DAU 
dalam Pemerataan Kemampuan Keuangan 
Antardaerah

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang 
dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan 
tujuan pemerataan kemampuan keuangan 
antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah 
dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Besaran 
DAU dalam APBN selama periode tahun 2012 
– 2017 senantiasa meningkat dengan rata-
rata pertumbuhan mencapai 8,5 persen per 
tahun. Dalam struktur APBN 2017, besaran DAU 
mencapai 53,7 persen dari total alokasi Transfer 
ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), atau mencapai 
19,8 persen dari belanja Negara yang setara 
dengan 3,0 persen PDB.

Proporsi DAU terhadap pendapatan daerah dalam 
APBD sangat bervariasi. Di banyak daerah DAU 
menjadi sumber penerimaan utama namun di 
beberapa daerah lainnya tidak demikian. Data 
kompilasi APBD tahun 2017 menunjukkan 
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terdapat 336 daerah (62 persen dari 542 daerah) 
memiliki proporsi penerimaan DAU di atas 50 
persen dari total pendapatan daerah. Proporsi 
penerimaan DAU terendah dalam pendapatan 
daerah terdapat di Kabupaten Kutai Kartanegara, 
Kalimantan Timur yaitu hanya mencapai 3,8 
persen dan tertinggi terdapat di Kota Tidore 
Kepulauan, Maluku Utara sebesar 73,4 persen. 
Sementara itu Provinsi DKI Jakarta tidak mendapat 
DAU dalam tahun 2017.

Data tersebut mengindikasikan peran DAU yang 
strategis dalam APBN maupun APBD, oleh karena 
itu perlu diikuti dengan tata kelola DAU yang baik 
agar tujuan DAU dalam pemerataan kemampuan 
keuangan antardaerah dapat terwujud sekaligus 
mampu mendorong konvergensi tingkat 
pelayanan publik dan kesejahteraan antardaerah. 
Dalam praktiknya, implementasi kebijakan DAU 
masih menghadapi berbagai tantangan, antara 
lain dalam penetapan besaran pagu DAU nasional, 
penguatan kualitas pemanfaatan DAU, dan 
kemungkinan penyempurnaan formula distribusi 
DAU yang lebih adil dan merata dengan tetap 
meminimalisasi dampak negatifnya.

Dengan memperhatikan kondisi-kondisi tersebut, 
Kajian Peningkatan Efektivitas Peranan DAU dalam 
Pemerataan Kemampuan Keuangan Antardaerah 
dilakukan dalam rangka memberikan gambaran 
atas implementasi kebijakan DAU kepada para 
pengambil kebijakan. Dalam kajian ini dilakukan 
analisis terhadap penetapan pagu DAU nasional 
dan implementasi penyaluran DAU, analisis 
peranan DAU dalam pemerataan kemampuan 
keuangan antardaerah, dan analisis pemanfaatan 
DAU serta korelasinya dengan perkembangan 
indikator kesejahteraan masyarakat serta 
pelayanan dasar publik. Kajian dilakukan dengan 
pengolahan data primer dan sekunder. Data 
primer untuk kajian ini diperoleh dari para 
pejabat pengelola keuangan di 20 daerah sampel 
sementara data sekunder diperoleh dari BPS dan 
internal Kementerian Keuangan.

Hasil temuan kajian menunjukkan dalam 
periode 2015-2017 pengalokasian pagu DAU 
Nasional belum memperhatikan keseimbangan 
pendanaan APBN. Masih diperhitungkannya 
penerimaan negara yang tidak berimplikasi kas, 
yaitu PNBP BLU, Pajak DTP, dan PNBP K/L dalam 
PDN Neto, menyebabkan pagu DAU dalam APBN 
bersifat eksesif dibandingkan dengan perkiraan 
kemampuan keuangan negara mendanai DAU. 
Implikasinya, dari perkiraan penerimaan noncash 
dalam APBN 2017 sebesar Rp111,43 triliun, APBN 
harus mengalokasikan belanja Rp135,21 triliun 

atau sebesar 121,3 persen dari penerimaan 
tersebut. Hal tersebut merupakan salah satu 
penyebab Pemerintah selalu merasakan tekanan 
terhadap ruang fiskal pemerintah pusat dan 
semakin lebarnya rencana defisit anggaran dalam 
APBN.

Penyaluran DAU berdasarkan alokasi dalam 
APBN/APBNP mengakibatkan ketidakpastian 
(uncertainty) pada pengelolaan keuangan 
Pemerintah Pusat. Rencana penerimaan Negara 
yang ditetapkan terlalu optimis dalam APBN telah 
mengakibatkan pagu DAU dalam APBN tidak 
sesuai dengan kemampuan keuangan negara 
yang sebenarnya. Semakin besar disparitas 
antara rencana pendapatan negara dalam APBN/
APBNP dan realisasi pendapatan Negara dalam 
LKPP mengakibatkan ketidakpastian pengelolaan 
APBN yang semakin besar. Simulasi perhitungan 
realisasi APBN 2011-2016 menunjukkan 
mekanisme pengalokasian DAU bersifat final telah 
mengakibatkan pengeluaran untuk pendanaan 
DAU ke daerah yang terlalu besar sebanyak 
Rp193,0 triliun. Sementara itu, penyaluran DAU 
berdasarkan angka dalam APBNP justru membawa 
ketidakpastian pada pengelolaan keuangan APBD 
tanpa sepenuhnya menghilangkan ketidakpastian 
yang dirasakan APBN. Simulasi data 2011-2016 
menunjukkan selisih antara alokasi DAU dalam 
APBN-P dan belanja DAU sewajarnya yang 
dihitung menggunakan angka penerimaan 
negara dalam LKPP Audited mencapai Rp139,0 
triliun.

Dalam periode 2012-2017, DAU relatif mampu 
memperbaiki ketimpangan kemampuan 
fiskal horisontal yang diukur berdasarkan 
Indeks Wiliamson (IW). Trend IW di tingkat 
provinsi menunjukkan perbaikan ketimpangan 
kemampuan fiskal horisontal sejak 2014. 
Sementara di tingkat kabupaten/kota perbaikan 
ketimpangan terjadi disepanjang periode 
2012-2017. Namun demikian, penghitungan IW 
yang dilakukan Pemerintah dalam mengukur 
ketimpangan kemampuan keuangan antardaerah 
belum menangkap semua jenis penerimaan 
daerah, seperti DAK nonfisik yang dialokasikan 
kepada semua daerah untuk mendukung 
penyediaan layanan dasar. Implikasinya, DAU 
belum sepenuhnya mampu memperbaiki 
ketimpangan kemampuan fiskal antardaerah bila 
dilihat dari indikator total pendapatan daerah dan 
pendapatan daerah perkapita.

Pemanfaatan DAU di daerah tidak mudah 
untuk ditelusuri mengingat DAU bersifat block 
grant. Kematangan pengelolaan keuangan 
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daerah dalam proses penentuan prioritas 
pembangunan dan eksekusi program menjadi 
kunci penting dalam meningkatkan Value for 
DAU. Perkembangan indikator kesejahteraan, 
pelayanan dasar pendidikan, dan pelayanan 
dasar kesehatan menunjukkan perbaikan yang 
terlihat dari peningkatan nilai rata-rata capaian 
seluruh daerah. Perbaikan indikator yang diikuti 
pemerataan membaik (konvergensi) terjadi 
pada indikator Indeks Pembangunan Manusia 
(IPM) dan persentase penduduk miskin, Angka 
Partisi[asi Murni (APM) SD dan APM SMP, dan 
akses air minum layak. Perbaikan indikator yang 
diikuti pemerataan memburuk (divergensi) terjadi 
pada indikator PDRB perkapita, Rata-rata Lama 
Sekolah, Angka Harapan Hidup (AHH) dan akses 
sanitasi. Pendekatan analisis korelasi memberikan 
gambaran bahwa daerah dengan proporsi DAU 
dalam pendapatan daerah tinggi cenderung 
mengalami perbaikan IPM, APM SD, AHH, dan 
penurunan jumlah penduduk miskin lebih tinggi, 
serta mengalami perbaikan PDRB Per kapita, APM 
SMP, rata-rata lama sekolah, akses air minum layak, 
dan akses sanitasi yang lebih rendah.

Berbagai dinamika kebijakan DAU akan 
berimplikasi terhadap pemanfaatan DAU di 
daerah. Pemerintah daerah mengharapkan DAU 
dari Pusat meningkat setiap tahun, jumlahnya 
tidak berubah dalam tahun anggaran berjalan, 
dan penggunaannya tidak diarahkan untuk suatu 
jenis belanja tertentu. Bagi pemerintah daerah, 
perubahan DAU dalam pertengahan tahun 
anggaran mengakibatkan ketidakpastian alokasi 
APBD dan dapat mempengaruhi pencapaian 
output APBD.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, beberapa 
rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari kajian 
tersebut, yaitu:
a. Penghitungan pagu DAU nasional 

dalam APBN harus dilakukan dengan 
memperhatikan kemampuan keuangan 
negara dalam mendanai DAU. Oleh karena 
itu, perhitungan pendapatan dalam 
negeri neto (PDN neto) perlu direformulasi 
dengan memasukkan penerimaan negara 
yang tidak berimplikasi kas (PNBP BLU, 
Pajak DTP, dan PNBP K/L) sebagai faktor 
pengurang dalam perhitungan PDN neto 
agar basis perhitungan DAU benar-benar 
mencerminkan kemampuan penerimaan 
negara yang dapat digunakan untuk 
mendanai DAU;

b. Untuk mengurangi ketidakpastian dalam 
pengelolaan APBN, DAU hendaknya 
disalurkan berdasarkan realisasi penerimaan 

negara, bukan berdasarkan alokasi 
dalam APBN atau APBNP. Di sisi lain, 
untuk mengurangi ketidakpastian dalam 
pengelolaan APBD, pagu DAU dalam APBN 
sebaiknya bersifat tetap dalam satu tahun 
anggaran. Dengan mempertimbangkan 
kedua hal tersebut, terdapat tiga alternatif 
kebijakan yang dapat ditempuh, yaitu: (i) 
penghitungan pagu DAU dalam APBN 
dilakukan berdasarkan realisasi penerimaan 
negara dua tahun sebelumnya (t-2); (ii) 
penghitungan pagu DAU dalam APBN tahun 
t berdasarkan perkiraan pendapatan tahun 
t, dengan melakukan penyesuaian pada t+2, 
setelah angka realisasi penerimaan audited 
tersedia; atau (iii) penghitungan pagu DAU 
dalam APBN tahun t berdasarkan perkiraan 
pendapatan tahun t, kemudian pagu DAU 
disesuaikan dengan dinamika PDN Neto 
dalam APBNP, dan kembali disesuaikan 
dengan dinamika realisasi PDN neto 
dalam LKPP Audited pada tahun anggaran 
berikutnya (t+1).

c. Pemerintah Pusat perlu terus mendorong 
daerah untuk meningkatkan kualitas 
pemanfaatan DAU dalam APBD. Kebijakan 
mengarahkan sebagian penggunaan DAU 
untuk infrastruktur dan atau pemenuhan 
belanja prioritas dapat dilanjutkan dengan 
penguatan dukungan Kementerian Dalam 
Negeri dan Pemerintah Provinsi terutama 
dalam hal evaluasi APBD secara berjenjang. 
Di samping itu, perlu dilakukan penguatan 
fungsi monitoring dan pengenaan sanksi 
kepada daerah yang tidak dapat memenuhi 
ketentuan tersebut.

11. Kajian Manfaat Dana Desa dalam Percepatan 
Pembangunan dan Pengentasan Kemiskinan 
Desa

Evaluasi atas implementasi kebijakan Dana Desa 
yang telah dilakukan Badan Kebijakan Fiskal 
pada tahun 2016 menyimpulkan pentingnya 
melakukan perbaikan pada seluruh aspek 
kebijakan Dana Desa agar tujuan kebijakan dapat 
tercapai. Melakukan reviu terhadap formula 
distribusi alokasi Dana Desa agar memperbesar 
porsi Alokasi Formula (AF) dalam rasio Alokasi 
Dasar (AD) : AF merupakan salah satu rekomendasi 
kebijakan yang diusulkan agar distribusi Dana 
Desa dapat memenuhi semua prinsip yaitu 
pemerataan dan berkeadilan. Di samping itu, 
penjadwalan penyusunan dokumen perencanaan 
desa, peningkatan monitoring penggunaan 
Dana Desa, penyusunan laporan realisasi, dan 
konsolidasi penggunaan Dana Desa merupakan 



MENJALIN SINERGI UNTUK MENDUKUNG PERUMUSAN KEBIJAKAN BERKUALITAS 85

hal penting yang perlu dilakukan untuk 
meningkatkan ketepatan waktu penyaluran dan 
penggunaan Dana Desa. Peran pendamping desa 
sangat penting dalam mendukung keberhasilan 
implementasi kebijakan Dana Desa sehingga 
diusulkan kebijakan untuk meningkatkan 
kompetensi pendamping desa dan meningkatkan 
jumlah pendamping desa yang rasional dengan 
jumlah desa.

Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2015 
yang dikeluarkan oleh Kementerian Desa dan 
Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendesa 
PDT) menunjukkan tipologi desa tertinggal 
dan sangat tertinggal di Indonesia yang masih 
sangat tinggi yaitu mencapai 47.045 desa (63,8 
persen) dari total 73.709 desa (lihat Tabel 2). 
Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019 
mengenai pembangunan perdesaan ditargetkan 
bahwa pada tahun 2019 dapat menurunkan 
jumlah desa tertinggal sampai dengan 5.000 desa 
dan meningkatkan jumlah desa mandiri sedikitnya 
2.000 desa.

Di samping itu, dalam RPJMN 2015-2019 
ditargetkan bahwa tingkat kemiskinan mencapai 
7 – 8 persen pada tahun 2019. Mengingat bahwa 
penduduk miskin paling banyak tinggal di desa, 
maka percepatan pembangunan di desa menjadi 
sangat penting karena dapat mengurangi 
kesenjangan antardaerah dan mengurangi 
kemiskinan. Oleh karena itu, kebijakan Dana Desa 

diharapkan dapat menjadi langkah strategis dalam 
pencapaian target tersebut.

Memperhatikan perkembangan implementasi 
kebijakan Dana Desa terutama kendala, tantangan 
yang dihadapi, dan target yang harus dicapai, 
Badan Kebijakan Fiskal memandang perlu untuk 
melakukan kajian mengenai manfaat Dana 
Desa dalam percepatan pembangunan dan 
pengentasan kemiskinan desa. 

Kajian ini diharapkan dapat memberikan 
pengetahuan bagi para pengambil kebijakan 
terkait dengan implementasi kebijakan Dana 
Desa terutama mengenai : (a) Evaluasi formula 
perhitungan Dana Desa AD:AF=90:10 melalui 
analisis distribusi Dana Desa dan keterkaitannya 
dengan kemiskinan dan kondisi geografis 
desa; (b) Analisis kendala/permasalahan dalam 
implementasi kebijakan Dana Desa; dan (c) 
Analisis manfaat Dana Desa dalam percepatan 
pembangunan dan pengentasan kemiskinan 
desa.

Berdasarkan analisis temuan, menghasilkan 
rekomendasi kebijakan sebagai berikut :
a. Untuk mewujudkan distribusi Dana 

Desa yang lebih berkeadilan dan dapat 
mengurangi kemiskinan desa, perlu dilakukan 
reformulasi distribusi Dana Desa dengan 
memperbesar porsi Alokasi Formula (AF) 
dalam rasio AD : AF dan meningkatkan bobot 
jumlah penduduk miskin dalam AF. Di sisi lain, 

Gambar 22. Ilustrasi Kegiatan Pertanian di Pedesaan
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dalam rangka akselerasi pembangunan desa 
tertinggal dan sangat tertinggal, formulasi 
dana desa perlu diarahkan untuk mengurangi 
gap ketimpangan. Meskipun pada tahun 2018 
sudah menggunakan formula baru yang lebih 
baik, namun seiring dengan peningkatan 
alokasi Dana Desa dalam APBN perlu 
dilakukan reformulasi dengan meningkatkan 
porsi AF yang lebih besar lagi agar distribusi 
Dana Desa makin berkeadilan karena dalam 
perhitungan AF mencerminkan kondisi riil 
desa. Selain kebijakan reformulasi, data desa 
merupakan faktor kunci yang perlu dijaga 
validitasnya untuk meningkatkan akurasi 
distribusi Dana Desa yang lebih berkeadilan.

b. Pemanfaatan Dana Desa ke depan perlu 
lebih diarahkan untuk penguatan pada 
kegiatan yang bersifat padat karya (swakelola) 
masyarakat desa, pengembangan potensi 
ekonomi desa melalui kegiatan ekonomi 
kreatif, dan mengoptimalkan program/
kegiatan pemberdayaan masyarakat desa. 
Dana Desa diharapkan menjadi akselerator 
bagi tumbuhnya sentra-sentra kegiatan 
ekonomi baru di desa serta dapat mendorong 
kreatifitas dan komitmen masyarakat desa 
dalam membangun desanya.

c. Semakin meningkatnya dana yang 
dikelola desa, diperlukan kesiapan desa 
melalui penguatan kapasitas SDM, selain 
itu Pemerintah juga perlu melakukan 
pembinaan, pendampingan, dan 
pemantauan yang lebih terarah dan 
berkesinambungan kepada desa. Di sisi 
lain, diperlukan penguatan koordinasi, 
konsolidasi, dan sinergi terhadap pelaksanaan 
program/kegiatan yang menjadi prioritas 
pembangunan desa dari tingkat Pemerintah 
Pusat, Pemerintah Daerah, Kecamatan, hingga 
tingkat desa.

d. Potensi dan karakteristik desa dapat menjadi 
salah satu acuan dalam menentukan prioritas 
penggunaan Dana Desa. Misalnya: bagi 
desa dengan karakteristik tertinggal dan 
sangat tertinggal diutamakan untuk sarana 
prasarana infrastruktur dasar, penyediaan 
layanan dasar publik, dan pemberdayaan 
masyarakat, sedangkan bagi desa dengan 
karakteristik desa berkembang diarahkan 
pada pemberdayaan masyarakat dan 
pengembangan perekonomian desa.

e. Beberapa kegiatan yang dibiayai Dana Desa 
dapat disinergikan dengan pelaksanaan 
program nasional seperti PKH, Rastra, dan KUR 
agar upaya pengentasan kemiskinan desa 
dapat berjalan lebih efektif. Di samping itu, 
diperlukan terobosan sinergi kebijakan untuk 

memperkuat pemanfaatan Dana Desa dalam 
rangka meningkatkan perekonomian desa 
dan mengentaskan kemiskinan desa antara 
lain melalui: (a) optimalisasi peran BUMDes 
untuk membiayai kegiatan-kegiatan ekonomi 
produktif desa; (b) memberikan kemudahan 
akses permodalan bagi masyarakat 
desa melalui kemitraan permodalan 
dengan BUMDesa, Lembaga Keuangan 
Mikro Desa, BUMN, maupun swasta; (c) 
mendorong pengembangan usaha sektor 
informal terutama pada sektor pertanian, 
perkebunan, perikanan, peternakan, dan 
ekonomi kreatif; serta (d) mengoptimalkan 
pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) 
untuk mewujudkan usaha produktif yang 
lebih efisien sehingga dapat meningkatkan 
pendapatan masyarakat, memberikan nilai 
tambah produk, dan meningkatkan kualitas 
hasil produksi.

12. Analisis Pemberian Insentif Perpajakan pada 
Produk Keuangan Syariah: Studi pada Sukuk 
Korporasi

Dalam skala global, konsep keuangan syariah 
tumbuh sangat pesat. Untuk menangkap peluang 
perkembangan pasar keuangan syariah di tingkat 
global, banyak negara melakukan kebijakan 
insentif pengembangan instrumen syariah. Tren 
yang saat ini gencar dilakukan adalah peningkatan 
produk keuangan syariah berupa sukuk.

Meskipun sukuk menjadi instrumen yang paling 
digencarkan, namun beberapa negara di dunia 
masih mempersoalkan faktor pajak karena selama 
ini dianggap menjadi penghambat pertumbuhan 
sukuk.  Atas dasar isu dan permasalahan pajak 
pada sukuk, maka wacana kebijakan pemberian 
insentif perpajakan pada sukuk harus didukung 
dengan kajian yang mendalam. Oleh karena 
itu, kajian mengenai analisis pemberian insentif 
perpajakan pada produk keuangan syariah, yang 
dalam kasus ini adalah sukuk korporasi, sangat 
penting untuk dilakukan.

Tujuan dalam kajian ini dibagi menjadi tiga, yaitu:
a. untuk menganalisis pertimbangan 

pemberlakuan insentif perpajakan pada sukuk 
korporasi,

b. untuk menemukan kasus kebijakan insentif 
perpajakan di beberapa negara, dan

c. untuk menemukan stategi kebijakan 
pemberian insentif perpajakan pada sukuk 
korporasi di Indonesia.
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Metode kajian yang digunakan adalah deskriptif 
evaluatif. Metode ini dilakukan dengan 
pertimbangan ruang lingkup wilayah dan 
kedalaman materi, yakni analisis kebijakan insentif 
perpajakan pada sukuk. Pengumpulan data 
dilakukan melalui penggalian data primer dan 
data sekunder. Sementara itu, alat analisis yang 
digunakan adalah menggunakan alat analisis 
kualitatif deskriptif yang ditunjang dengan 
pengolahan data sekunder dan dipertajam 
kembali melalui analisis literatur kritis.

Kesimpulan dari kajian ini adalah sebagai berikut:
a. Berdasarkan hasil wawancara lapang 

dengan para pelaku sukuk, insentif 
perpajakan merupakan kebijakan yang 
mendesak dilakukan. Jenis sukuk yang 
perlu diperhatikan adalah pada kasus sukuk 
ijarah, dimana terdapat pajak ganda akibat 
pengenaan PPN berdasarkan Pasal 1 ayat (5) 
dan Pasal 1A ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 
2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak 
Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN).

b. Dari beberapa studi kasus negara yang 
memberikan insentif perpajakan, dapat 
dipastikan bahwa pemberian insentif 
perpajakan tidak terlepas dari upaya 
Pemerintah dari negara masing-masing 
untuk merevisi kebijakan atau perundang-
undangan terkait dengan perpajakan.

c. Strategi untuk melaksanakan kebijakan 
insentif perpajakan adalah melalui revisi 
undang-undang terkait perpajakan. Karena 
saat ini masih terjadi perbedaan penafsiran 
UU PPN, terutama Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 
4 ayat (1), maka diperlukan penyeragaman 
penafsiran UU PPN.

Saran dari kajian ini adalah sebagai berikut:
a. Pemberian insentif perpajakan pada sukuk 

mutlak harus dilakukan oleh Pemerintah. Hal 
ini sebagai jalan utama untuk meningkatkan 
laju pertumbuhan sukuk domestik.

b. Pihak OJK dan Kementerian Keuangan harus 
berkoordinasi dalam mengambil langkah 
untuk menyelesaikan masalah perpajakan 
pada sukuk korporasi. Hal ini sangat penting 
sebagai jalan keluar untuk melakukan 
kebijakan pemberian insentif perpajakan 
pada sukuk korporasi.

c. Sebaiknya pihak OJK dan pihak Direktorat 
Jenderal Pajak – Kementerian Keuangan 
bersama-sama melakukan studi banding 
kebijakan insentif perpajakan di beberapa 
negara yang berhasil menerapkannya. 

Berdasarkan hasil kajian ini, negara-negara 
yang direkomendasikan adalah Malaysia, 
Singapura, Pakistan, Arab Saudi, Inggris, dan 
Turki.

d. Undang-Undang PPN seharusnya 
memberikan perlakuan yang sama 
kepada sukuk ijarah korporasi dan obligasi 
konvensional sebagai bukan objek PPN. Hal 
ini dapat dilakukan melalui amandemen 
pasal-pasal yang berpotensi menimbulkan 
perbedaan perlakuan PPN.

Selanjutnya, perlu dilakukan kajian lanjutan terkait 
analisis biaya manfaat (benefit and cost analysis) 
jika pemberlakuan insentif perpajakan pada 
sukuk diterapkan. Hal ini sangat penting untuk 
menemukan alternatif (bentuk) terbaik desain 
pemberlakuan insentif perpajakan pada sukuk.

13. Kesiapan Indonesia Mengimplementasikan 
Cross Border Offering melalui ASEAN Disclosure 
Standard Scheme

Pasar modal memiliki peran penting dalam 
perekonomian Indonesia karena pasar 
modal merupakan salah satu medium yang 
mempertemukan pihak yang membutuhkan 
dana, seperti perusahaan (emiten), dengan 
pihak yang memiliki dana yaitu investor 
perorangan atau institusi. Melalui pasar modal, 
perusahaan dapat menggalang dana yang 
dapat digunakannya untuk mengembangkan 
usahanya, yang pada akhirnya akan mendorong 
perekonomian nasional.

Kegiatan pasar modal diatur dengan UU Nomor 
8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UU Nomor 
8 Tahun 1995) yang telah berumur 23 tahun. 
Berkembangnya situasi dan kondisi di pasar 
modal, seperti pembentukan OJK, adanya 
globalisasi yang terus bergulirn dan kemajuan 
teknologi, membuat UU Nomor 8 Tahun 1995 
dirasa tidak lagi memadai sebagai payung hukum 
atas aktivitas industri pasar modal saat ini. Saat 
ini diperlukan undang-undang yang dapat 
mendukung terwujudnya pasar modal Indonesia 
yang berdaya saing global dan efisien sehingga 
dipandang perlu adanya amandemen atas UU 
Nomor 8 Tahun 1995.

Mengingat perekonomian Indonesia saat 
ini menjadi semakin terintegrasi dengan 
perekonomian negara lain sebagai dampak 
globalisasi, salah satu isu yang menjadi penting 
dalam amandemen UU Nomor 8 Tahun 1995 
adalah Cross Border Offering (CBO) yaitu proses 
penawaran umum yang dilakukan oleh satu 
emiten secara bersamaan di dua negara atau 
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lebih. CBO merupakan topik yang menjadi 
pembahasan berbagai forum kerja sama 
internasional, seperti skema ASEAN Disclosure 
Standard Scheme (ADSS) pada tingkat Association 
of Southeast Asian Nations (ASEAN) dan skema Asia 
Region Funds Passport (AFRP) pada forum Asia-
Pacific Economic Cooperation (APEC). Skema ADSS 
sendiri telah dilaksanakan oleh tiga negara ASEAN 
yaitu Singapura, Malaysia, dan Thailand sejak 
tahun 2013.

Saat ini Indonesia belum mengimplementasikan 
CBO melalui skema ADSS sebagaimana yang 
telah diikuti oleh tiga negara ASEAN (Singapura, 
Malaysia, Thailand) sejak bulan April 2013. 
Besarnya jumlah penduduk, meningkatnya jumlah 
kelas menengah, tumbuhnya kapitalisasi, jumlah 
emiten, dan investor di pasar modal Indonesia 
menimbulkan pertanyaan apakah Indonesia 
sudah siap mengimplementasikan CBO melalui 
skema ADSS.

Setelah melakukan kajian yang mendalam atas 
perkembangan pasar modal Indonesia dari 
berbagai aspek baik teknis, ekonomis, dan aturan 
(regulasi), serta kondisi negara Singapura, Malaysia, 
dan Thailand yang telah CBO melalui skema ADSS 
sejak tahun 2013, kami menyimpulkan bahwa 
Indonesia belum siap mengikuti implementasi 
CBO. Hal ini bukan hanya disebabkan oleh 
kondisi pasar modal di dalam negeri saja yang 
belum mendukung, seperti kualitas tenaga kerja, 
efisiensi perusahaan emiten, pasar modal yang 
masih dangkal (shallow), kurangnya compliance 
dari aturan, dan kualitas investor dalam negeri 
yang belum matang, tetapi kesepakatan CBO 
melalui ADSS yang sudah diimplementasikan oleh 
Singapura, Malaysia, dan Thailand sejak tahun 
2013 sampai saat ini dapat dikatakan sama sekali 
belum ada realisasinya.

Beberapa hal yang masih harus dibenahi oleh 
pasar modal Indonesia adalah: 
a. meningkatkan kualitas tenaga kerja pasar 

modal Indonesia,
b. meningkatkan efisiensi perusahaan emiten,
c. meningkatkan kedalaman pasar modal 

Indonesia yang saat ini masih dangkal 
(shallow),

d. membenahi aturan yang tidak sesuai dengan 
penerapan CBO,

e. meningkatkan kualitas investor dalam negeri 
yang masih belum matang dan masih mudah 
panik, dan

f. Indonesia bersama negara ASEAN 
lainnya, terutama ASEAN 5, perlu 
melakukan pembahasan bersama 

untuk memformulasikan pelaksanaan 
CBO yang lebih membumi agar dapat 
diimplementasikan sesuai dengan kondisi 
masing-masing negara ASEAN saat ini.

14. Kesiapan Spin-Off Unit Usaha Syariah Bank 
Umum Konvensional

UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan 
Syariah (UU Perbankan Syariah) telah disahkan 
dan dinyatakan berlaku oleh Pemerintah pada 
tanggal 16 Juli 2008. Dengan diberlakukannya 
undang-undang tersebut, bank syariah yang 
sudah lama berdiri di Indonesia akhirnya memiliki 
dasar hukum kelembagaan atas organisasinya. 
Perkembangan industri perbankan syariah 
diharapkan dapat tumbuh lebih baik di masa yang 
akan datang setelah diberlakukannya undang-
undang dimaksud.

Pasal 68 UU Perbankan Syariah menyatakan 
ketentuan yang mengatur mengenai pemisahan 
unit usaha syariah yang dimiliki oleh bank 
konvensional di Indonesia, yaitu “dalam hal Bank 
Umum Konvensional memiliki Unit Usaha Syariah 
yang nilai asetnya telah mencapai paling sedikit 
50 persen dari total nilai aset bank induknya atau 
15 tahun sejak berlakunya Undang-Undang ini, 
maka Bank Umum Konvensional dimaksud wajib 
melakukan pemisahan Unit Usaha Syariah tersebut 
menjadi Bank Umum Syariah”. Hal ini berarti 
bahwa Pemerintah mendorong untuk segera 
dilakukannya pemisahan Unit Usaha Syariah 
(UUS) yang berada di bawah kendali bank umum 
konvensional menjadi bank umum syariah dengan 
badan hukum yang terpisah dari induknya. Ini 
merupakan salah satu upaya Pemerintah untuk 
mendorong perkembangan perbankan syariah 
nasional agar semakin meningkat dan mampu 
berkompetisi dalam perbankan nasional secara 
mandiri dan independen. Dalam pasal dimaksud, 
Pemerintah memberikan opsi bagi bank umum 
konvensional yang memilik UUS agar dapat 
melakukan proses spin-off atas entitasnya 
tersebut, baik secara sukarela dengan pembatasan 
ketentuan total nilai aset UUS yang telah 
mencapai 50 persen dari total aset perusahaan 
induknya maupun dengan ketentuan yang 
bersifat memaksa melalui pembatasan 15 tahun 
sejak diberlakukannya UU Perbankan Syariah 
tersebut.

Sejak ditetapkannya UU Perbankan Syariah, 
terdapat beberapa UUS yang berhasil melakukan 
proses spin-off dari induk perusahaannya, antara 
lain PT BRI Syariah, PT BNI Syariah, PT Bank Jabar 
Banten Syariah, PT Bank Syariah Bukopin, PT 
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BCA Syariah, PT Bank Victoria Syariah, PT Bank 
Panin Syariah, PT Maybank Syariah, dan PT Bank 
Tabungan Pensiunan Nasional Syariah. Setidaknya 
terdapat dua cara spin-off yang ditempuh oleh 
UUS, yaitu:
a. menggunakan badan hukum yang sudah 

ada, misalnya PT BRI Syariah, PT Bank Syariah 
Bukopin, dan PT Bank Tabungan Pensiunan 
Nasional Syariah, dan

b. menggunakan badan hukum yang baru, 
misalnya PT BNI Syariah, PT Bank Jabar Banten 
Syariah, PT Bank Syariah Bukopin.

Dari hasil kajian di atas, dapat disimpulkan 
beberapa hal sebagai berikut:
a. perlunya kesiapan dari sisi tata organisasi dan 

kelembagaan bagi UUS yang akan melakukan 
proses spin-off dari induk usahanya,

b. perlunya kesiapan dari sisi finansial dalam 
rangka memenuhi ketentuan perundang-
undangan yang berlaku terutama mengenai 
total nilai aset UUS yang harus mencapai 
50 persen dari total nilai aset bank umum 
konvensional, da

c.. perlunya akselerasi dalam segala aspek, 
baik dari sisi kelembagaan maupun dari sisi 
volume usaha.

Mengingat ketentuan UU Perbankan Syariah 
mengenai spin-off UUS bank umum konvensional 
yang dibatasi waktunya yaitu 15 tahun sejak 
ditetapkannya UU Perbankan Syariah atau sampai 
dengan tahun 2023, maka waktu yang tersisa 
bagi UUS bank umum konvensional yang belum 
melakukan proses spin-off hanya 6 tahun. Untuk 
itu, dibutuhkan usaha-usaha yang nyata, baik dari 
UUS maupun induk perusahaan, serta dukungan 
Pemerintah agar proses spin-off dapat berjalan 
dengan lancar tanpa menyalahi aturan UU 
Perbankan Syariah yang berlaku saat ini. Beberapa 
rekomendasi yang dapat dikemukakan dalam 
kajian ini adalah sebagai berikut.
a. Apabila upaya akselerasi pertumbuhan aset 

UUS sulit untuk dilakukan, pilihan yang dapat 
dilakukan adalah dengan menggunakan 
pendekatan menggunakan badan 
hukum yang sudah ada maupun dengan 
membentuk badan hukum yang baru.

b. Opsi lain yang dapat dilakukan oleh UUS 
adalah dengan menggabungkan beberapa 
UUS yang ada agar total nilai aset gabungan 
UUS yang ada mencapai 50 persen total 
aset bank umum konvensional induknya. 
Hal ini dapat dilakukan terutama bagi UUS 
bank pembangunan daerah, dengan contoh 
sebagai berikut:
i. penggabungan UUS BPD Sumatera 

Utara, UUS BPD Sumatera Selatan dan 
Bangka Belitung, UUS BPD Jambi, UUS 
BPD Sumatera Barat, dan UUS BPD 
Riau dan Kepulauan Riau menjadi 
Bank Umum Syariah Sumatera yang 
diperkirakan dapat mencapai total aset 
senilai Rp7,5 triliun (posisi aset tahun 
2016),

ii. penggabungan UUS BPD Daerah 
Istimewa Yogyakarta, UUS BPD Jawa 
Tengah, dan UUS BPD Jawa Timur 
menjadi Bank Umum Syariah Jawa yang 
diperkirakan dapat mencapai total aset 
senilai Rp5,8 triliun (posisi aset tahun 
2016), dan

iii. penggabungan UUS BPD Kalimantan 
Selatan, UUS BPD Kalimantan Barat, UUS 
BPD Kalimantan Timur, dan UUS BPD 
Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat 
menjadi Bank Umum Syariah Kalimantan 
dan Sulawesi yang diperkirakan dapat 
mencapai total aset senilai Rp4,8 triliun 
(posisi aset tahun 2016). 

c. Perlunya dukungan dari Pemerintah untuk 
mengembangkan perbankan syariah di 
Indonesia terutama dari sisi ketentuan dan 
peraturan perundangan yang berlaku agar 
proses spin-off UUS menjadi bank umum 
konvensional tidak membebani dari sisi 
finansial, baik bagi induk perusahaan maupun 
bagi UUS, yang kemudian menjadi bank 
umum syariah yang baru.

15. Harapan Pelaku Sektor Jasa Keuangan 
terhadap Aturan Pungutan OJK

Pemerintah telah menerbitkan PP Nomor 11 
Tahun 2014 Tentang Pungutan oleh Otoritas 
Jasa Keuangan. Berdasarkan PP tersebut, seluruh 
pelaku usaha sektor keuangan diwajibkan 
membayar iuran (pungutan), termasuk profesi 
penunjang.

Namun demikian, kebijakan pungutan OJK 
menimbulkan polemik. Pihak yang setuju 
menyampaikan bahwa pungutan sangat penting 
bagi operasionalisasi OJK. Sementara itu, pihak 
yang tidak setuju menyampaikan bahwa pelaku 
sektor jasa keuangan akan menjadi terbebani.

Oleh sebab itu, dibutuhkan masukan yang 
mendalam dan konstruktif bagi implementasi 
kebijakan pungutan yang lebih baik. Pendalaman 
ini dilakukan melalui kajian dari perspektif teoritis 
dan analisis empiris. Temuan dari pendalaman 
ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi 
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implementasi kebijakan pungutan yang lebih baik.

Tujuan kajian adalah sebagai berikut:
a. melakukan kajian mendalam mengenai 

kerangka konsep teoritis tentang kebijakan 
pemberlakuan pungutan OJK bagi pelaku 
sektor jasa keuangan,

b. melakukan kajian mendalam mengenai 
berbagai kasus empiris, terutama studi 
komparasi di beberapa negara terkait 
kebijakan pemberlakuan pungutan oleh 
lembaga sejenis OJK bagi pelaku sektor jasa 
keuangan, dan

c. memberikan masukan berupa stategi 
optimalisasi kebijakan pemberlakuan 
pungutan OJK bagi pelaku sektor jasa 
keuangan.

Kajian ini menggunakan desain studi literatur kritis 
(critical literature). Desain literatur kritis berfungsi 
untuk mengangkat berbagai fenomena dan 
realitas sosial menjadi lebih mendalam melalui 
analisa teoritis. Teori yang dimaksud adalah: (i) 
teori pungutan pemerintah, (ii) teori perdebatan 
dalam tugas dan fungsi OJK, dan (iii) teori strategi 
untuk mengoptimalkan kebijakan pungutan. 
Analisis dari ketiga teori ini sangat penting 
dilakukan yang berfungsi untuk mengeksplorasi 
dan mempertajam analisis narasi dan isu kebijakan 
pungutan OJK yang berkembang.

Hasil pembahasan adalah sebagai berikut.
• Relevansi Tugas dan Fungsi OJK dengan 

Kewenangan dalam Melakukan Pungutan

Analisis pertama dalam kajian ini adalah 
mendalami kebijakan pungutan dari sisi 
kewenangannya, yakni kebijakan pungutan 
merupakan salah satu kewenangan OJK dalam 
rangka mengoptimalkan tugas dan fungsi 

OJK. Upaya untuk mengoptimalkan tugas dan 
fungsi OJK merupakan sebuah keharusan, 
mengingat terdapat empat landasan yuridis 
yang melatarbelakanginya, yaitu: (i) UU Nomor 
23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, (ii) UU 
Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU 
Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, 
(iii) UU Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan 
PP Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 1999 
tentang Bank Indonesia menjadi UU, dan (iv) 
UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa 
Keuangan. Seluruh UU tersebut mengamanatkan 
beban berat OJK dalam rangka mengembangkan 
sektor keuangan. Beberapa landasan yuridis ini 
bertujuan agar kebijakan pungutan dilakukan 
dalam rangka kemandirian pembiayaan OJK.

• Analisis Tingkat Kepatutan Kebijakan 
Pungutan OJK dari Pendekatan Kebijakan 
Publik

Dari perspektif teori kebijakan publik, kasus 
pungutan OJK kepada para pelaku sektor jasa 
keuangan dapat dikategorikan sebagai pungutan 
lain selain pajak. Pungutan dari OJK juga hampir 
mirip dengan konsep retribusi, yang dalam teori 
kebijakan publik adalah semacam pungutan 
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian 
izin tertentu yang khusus disediakan dan 
diberikan oleh Pemerintah untuk kepentingan 
pribadi/badan. Selain konsep retribusi, kebijakan 
pungutan dari OJK juga dapat didekati dari 
konsep iuran atau tarif. Adopsi dari beberapa 
pendekatan teoritis tersebut menyimpulkan 
bahwa pungutan OJK adalah bersifat wajib 
(memaksa) dalam rangka mengembangkan sektor 
keuangan pada umumnya dan memberikan 
pelayanan kepada pelaku sektor jasa keuangan 
pada khususnya.

Gambar 23. Ilustrasi Kegiatan Perbankan sebagai Salah Satu Jasa Keuangan
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• Kritik terhadap Kebijakan Pungutan OJK dari 
Pendekatan Ekonomi Kelembagaan

Berdasarkan analisis ini, meskipun kebijakan 
pungutan dianggap penting bagi operasionalisasi 
OJK, namun pendekatan ekonomi kelembagaan 
menganggap bahwa kebijakan ini dapat 
menimbulkan risiko persoalan yang cukup dalam. 
Analisis ini menilai kebijakan pungutan sebagai 
kebijakan yang mencerminkan ketidaksiapan tata 
kelola OJK dalam menghadapi biaya transaksi OJK 
yang notabene sangat tinggi. Oleh karena itu, 
kebijakan pungutan harus dilakukan secara cermat 
karena sebelum adanya OJK, aspek pengaturan 
dan pengawasan sektor jasa keuangan tidak 
menimbulkan beban biaya apapun.

• Menilai Kebijakan Pungutan OJK dari 
Pendekatan Studi Komparasi di Beberapa 
Negara

Berdasarkan hasil studi komparasi di beberapa 
negara, kebijakan pungutan yang diterapkan 
oleh lembaga sejenis OJK menunjukkan tiga 
rezim kebijakan yang masing-masing mempunyai 
kelebihan dan kelemahan.

a. Rezim 1
Pada rezim ini, pembiayaan lembaga 
sejenis OJK murni (100%) dibiayai oleh 
anggaran negara atau APBN. Kelebihan 
rezim ini adalah tidak adanya beban biaya 
yang ditanggung oleh pelaku sektor 
keuangan. Namun demikian, rezim ini 
cukup menguras biaya APBN sehingga 
jika terjadi pembengkakan anggaran 
maka Pemerintah akan menggenjot 
sektor pajak sehingga masyarakat akan 
terkena imbasnya. Rezim ini dapat 
menekan terjadinya pertentangan atau 
protes dari pelaku sektor jasa keuangan. 
Di lain pihak, rezim ini juga memberikan 
ketergantungan yang besar terhadap 
anggaran negara dan menjadikan lembaga 
sejenis OJK dinilai kurang mandiri.

b. Rezim 2
Pada rezim ini, pembiayaan lembaga 
sejenis OJK dibiayai melalui dua saluran, 
yakni dari anggaran negara (APBN) 
dan dari pungutan yang dibebankan 
kepada pelaku sektor jasa keuangan. 
Persentasenya lebih berat dari saluran 
yang kedua, yakni lebih dibebankan 
kepada pelaku sektor jasa keuangan 
dengan komposisi rata-rata sebesar 
40:60, yakni 40% dari APBN dan 60% dari 
pungutan. Syarat dalam memberlakukan 
rezim 2 ini adalah tuntutan adanya kinerja 

yang optimal dari lembaga sejenis OJK 
yang dimaksud.

c. Rezim 3
Pada rezim ini, pembiayaan lembaga 
sejenis OJK murni (100%) dibiayai oleh 
kebijakan pungutan yang diambil dari 
lembaga yang diawasi. Kelebihan dari 
rezim ini adalah terciptanya independensi 
lembaga sejenis OJK karena biaya 
operasional tidak menggantungkan dari 
lembaga lain atau dari negara. Namun 
demikian, pemberlakuan rezim 3 ini 
harus dilakukan secara hati-hati (prudent), 
terutama pentingnya memperhatikan 
kinerja lembaga sejenis OJK yang 
dimaksud dalam rangka memuaskan 
para pelaku sektor jasa keuangan 
sehingga pemberlakuan pungutan tidak 
membebankan para pelakunya.

• Optimalisasi Kebijakan Pungutan OJK: Refleksi 
dari Pendekatan Teoritis dan Masukan dari 
Hasil Studi Komparasi di Beberapa Negara

Untuk mengoptimalkan kebijakan pungutan, 
target pungutan tidak harus dicapai dengan 
mengenakan tarif pungutan yang terlalu tinggi, 
tetapi dengan pengenaan tarif pungutan yang 
lebih rendah yang dikombinasikan dengan 
struktur pungutan yang meminimalkan 
penghindaran pungutan. Upaya meminimalkan 
penghindaran ini dilakukan melalui strategi 
perbaikan tata kelola dan meningkatkan kinerja 
pelayanan bagi lembaga yang diawasi. Langkah 
ini merupakan strategi moderat dalam rangka 
meminimalkan penghindaran pungutan. 
Tujuannya agar kebijakan pungutan dapat 
menciptakan total penerimaan yang maksimum 
tanpa memberatkan pihak yang dipungut.

Agar pengenaan tarif pungutan OJK lebih optimal, 
sebaiknya model yang diadopsi lebih bersifat 
moderat, yakni dengan komposisi berimbang 
antara sumber pembiayaan dari APBN dan 
dari pemberlakuan pungutan. Model ini dinilai 
cocok bagi sumber pembiayaan OJK karena 
pembebanan secara utuh (100%) dari pungutan 
cukup berisiko menimbulkan friksi. Sementara 
itu, jika 100% mengandalkan APBN juga cukup 
berisiko karena menandakan bahwa OJK tidak 
dapat mandiri. Syarat dalam memberlakukan 
model ini adalah tuntutan adanya kinerja yang 
optimal dari OJK.

 Kesimpulan dari kajian adalah sebagai berikut.
a. Berdasarkan hasil studi komparasi di beberapa 

negara, sebaiknya rezim pembiayaan yang 
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digunakan oleh OJK adalah mengadopsi 
komposisi berimbang antara pungutan 
dan dari sumber APBN. Model ini dinilai 
cocok sebagai model yang moderat, yakni 
yang dapat menjadi jalan tengah dalam 
meminimalisir friksi dan juga diharapkan 
dapat menciptakan kemandirian OJK dalam 
menghadapi biaya transaksi yang tinggi.

b. Sebaiknya OJK melakukan efisiensi dan 
perhitungan yang presisi terkait dengan biaya 
operasional, administrasi, dan pengadaan 
asset yang begitu besar sehingga dapat 
mengurangi anggaran, baik yang bersumber 
dari APBN maupun pungutan.

c. Pemerintah sebaiknya mempertimbangkan 
besaran pungutan yang dikenakan kepada 
pelaku sektor jasa keuangan. Kondisi saat 
ini menunjukkan bahwa besaran pungutan 
yang dikenakan kepada pelaku sektor jasa 
keuangan relatif besar sehingga sangat 
memberatkan. Keberatan ini dikarenakan 
kebijakan pungutan akan meningkatkan 
biaya modal bagi perusahaan dan juga cost of 
fund sehingga dapat menurunkan daya saing 
produk.

Selanjutnya, perlu dilakukan kajian lanjutan terkait 
tiga hal, yaitu: (i) perlu dilakukan kajian yang dapat 
mendalami harapan pelaku sektor jasa keuangan 
terhadap aturan pungutan OJK, (ii) perlu dilakukan 
kajian mendalam terkait dengan opsi besaran 
pungutan dan jangka waktunya beserta dampak 
yang ditimbulkan, dan (ii) perlu dilakukan kajian 
yang dapat mendalami kelebihan dan kelemahan 
atas skenario dari penggunaan masing-masing 
rezim dalam pembiayaan institusi pengawas 
sektor keuangan.

16. Optimalisasi Peran Lembaga Keuangan di 
Salah Satu Sumber Pembiayaan

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji: (i) 
urgensi kebijakan Pemerintah tentang program 
pembiayaan Ultra Mikro (UMi), (ii) mempelajari 
skema pembiayaan UMi, (iii) mengetahui 
perkembangan penyaluran pembiayaan UMi, (iii)  
mengetahui perkembangan penyaluran UMi, dan 
(iv) mengetahui evaluasi pilot project, baik dari sisi 
uji akademik maupun uji publik. Metode yang 
digunakan adalah metode penelitian diskriptif. 

Hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Urgensi kebijakan pembiayaan UMi adalah 

sebagai berikut.
i. Bagaimana mengatasi tingkat 

kemiskinan dan kesenjangan ekonomi 
yang masih tinggi di Indonesia, yang 

menggambarkan ketidakadilan ekonomi. 
Pada tahun 2014, tingkat kemiskinan di 
Indonesia mencapai 11 persen, tingkat 
pengangguran 6 persen, indeks inklusi 
keuangan 67,82 persen, dan kesenjangan 
ekonomi yang diikur dengan rasio gini 
sebesar 0,41.

ii. Masih banyak masyarakat yang belum 
memiliki akses terhadap pembiayaan 
murah dan mudah dari lembaga 
keuangan, khususnya perbankan. Dari 
sekitar 62 juta Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah (UMKM), baru sekitar 17,6 juta 
usaha yang sudah akses ke pembiayaan 
bank melalui program Kredit Usaha 
Rakyat (KUR), selebihnya atau sekitar 
44 juta usaha belum akses ke lembaga 
keuangan.

iii. Pemerintah telah menjalankan program 
KUR sejak 2007, akan tetapi jangkauan 
ke usaha mikro masih sangat terbatas. 
Bank sulit masuk ke segmen kelompok 
usaha yang membutuhkan modal atau 
pembiayaan skala kecil (ultra) yang tidak 
memiliki aset untuk diagunkan ke bank.

iv. Program-program pembiayaan yang 
dilakukan perbankan saat ini belum 
memiliki sistem informasi yang 
terintegrasi. Hal ini menyebabkan setiap 
orang atau usaha dapat mengakses lebih 
dari satu program pembiyaan yang akan 
membuat beban nasabah menjadi lebih 
berat.

v. Banyak LKBB yang melakukan operasi 
di segmen yang tidak dimasuk oleh 
bank namun belum diberdayakan untuk 
memperluas kapasitas pembiayaanya di 
segmen ultra mikro.

b. Skema Pembiayaan UMi
i. Pada skema UMi, Pusat Investasi 

Pemerintah (PIP) – Kementerian 
Keuangan bertindak sebagai koordinator 
dana atau penghimpun dana, baik 
yang bersumber dari APBN maupun 
non-APBN. PIP menunjuk BUMN 
sebagai penyalur dengan tujuan untuk 
memitigasi risiko keuangan negara.

ii. Keunggulan dari skema UMi terletak 
pada Sistem Informasi Kredit Progam 
(SIKP) yang dibangun oleh Direktorat 
Jenderal Perbendaharaan – Kementerian 
Keuangan. SIKP berperan menampung 
semua data nasabah KUR, kemudian 
menyaring calon nasabah UMi sehingga 
dapat memastikan ketepatan sasaran 
nasabah UMi. Pemerintah mewajibkan 
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semua LKBB yang ditunjuk sebagai 
penyalur UMi harus meng-online-kan 
sistemnya dengan SIKP (host-to-host) di 
Kementerian Keuangan.

iii. Untuk memitigasi risiko kredit macet, 
Pemerintah mewajibkan LKBB untuk 
menempatkan piutang lancarnya ke PIP 
(penjaminan piutang yang diikat secara 
fiducia). Dengan jaminan ini, PIP hanya 
boleh menyalurkan pembiayan kepada 
LKBB maksimum sebesar piutang yang 
dijaminkan ke PIP.

iv. PIP dapat mengajak Pemerintah Daerah 
dan investor strategis untuk berinvestasi 
ke PIP. Oleh karena itu, perlu ditunjuk 
wali amanah (bank trustee) untuk 
menjaga akuntabilitas dan transparansi 
pengelolaan dana PIP.

v. Dalam skema UMI, instansi vertikal 
Direktorat Jenderal Perbendaharaan 
(Kanwil dan KPPN) mendapat peran 
untuk melakukan pemonitoran dan 
evaluasi serta rekonsiliasi data nasabah 
UMi.

c. Perkembangan Penyaluran Pembiayaan UMi
Pada tahun 2017, PIP mendapatkan alokasi 
anggaran sebesar Rp1,5 triliun dengan target 
nasabah paling sedikit 300 ribu nasabah 
UMi. Hingga akhir Desember 2017, PIP telah 
menandatangani akad pembiayaan dengan 
tiga BUMN penyalur sebesar Rp908 miliar 
atau 90,98 persen dari proposal yang diajukan 
ke PIP sebesar Rp998 miliar, dan pencairan 
sebesar Rp565,5 miliar atau 56,6 persen dari 
proposal pembiayaan. 

d. Uji Akademik
i. Menteri Keuangan menetapkan tahun 

2017 sebagai tahun uji coba piloting 
program pembiayaan UMi. Piloting 
program diperlukan untuk menguji 
skema pembiayaan, apakah sesuai atau 
tidak dengan kondisi di lapangan.

ii. PIP menunjuk UKM Center UI untuk 
bersama-sama PIP melakukan evaluasi 
skema pembiayaan UMi di 21 daerah 
(provinsi). Beberapa aspek yang 
dievaluasi antara lain: (i) lembaga 
penyalur, (ii) pembiayaan berbasis 
nasabah baru, (iii) penjaminan piutang 
yang diikat secara fiducia, (iv) PIP sebagai 
coordinated fund, (v) peran Pemerintah 
Daerah, serta (vi) Peran Kantor Wilayah 
Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan 
KPPN dalam skema UMi. Hasil uji skema 
UMi menunjukkan bahwa skema UMi 

dapat diaplikasikan secara massal dengan 
memperbaiki beberapa hal teknis.

iii. UKM Center UI juga melakukan uji 
keekonomian debitur. Uji base lain 
dilakukan pada bulan Juli-Agustus, 
sementara uji endline dilakukan pada 
Q1 2018. Apabila beberapa indikator 
yang diuji menujukkan perbaikan,h al 
ini berarti Pembiayaan UMi memberikan 
manfaat besar tidak saja pada 
peningkatan inklusi keuangan bagi 
usaha UMi, tetapi juga meningkatkan 
kesejehteraan dan kesinambungan 
usaha.

Penelitian ini merekomendasikan beberapa hal 
sebagai berikut:
a. PIP perlu membangun peta risiko untuk 

memitigasi risiko kredit macet dalam jangka 
panjang. 

b. Beberapa aspek masih memerlukan 
pengujian dalam beberapa tahun ke depan, 
misalnya apakah Pemerintah Daerah dapat 
ikut sharing fund di PIP, apakah peran KPPN 
tidak mengganggu tugas rutin KPPN sebagai 
treasury di daerah, apakah PIP akan memiliki 
penyalur UMi selain 3 BUMN, dan apakah 
koperasi-koperasi memiliki kelayakan sebagai 
penyalur UMi. 

c. Suku bunga yang masih tinggi di tingkat end 
user akan menjadi tantangan untuk menguji 
program UMi, apalagi suku bunga KUR akan 
diturunkan Pemerintah dari 9 persen menjadi 
7 persen pada tahun 2018. 

17. Analisis Pembebasan Pajak atas Investasi 
Keuangan Lintas Negara di Kawasan ASEAN 
dan ASEAN+3

Untuk mewujudkan integrasi ekonomi di kawasan 
ASEAN melalui visi Masyarakat Ekonomi ASEAN 
(MEA) 2025, secara gradual Indonesia akan 
memperluas hubungan kemitraan ekonomi 
dengan negara-negara lain di kawasan ASEAN dan 
ASEAN+3, termasuk meningkatkan arus investasi 
keuangan. Kemitraan ini akan berkontribusi positif 
terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi 
dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Peningkatan arus investasi keuangan lintas 
negara memiliki potensi menjadi pendorong 
perbaikan iklim bisnis di Indonesia dalam hal 
pendanaan perusahaan melalui pasar modal 
sehingga Indonesia perlu memiliki pre-conditions 
investasi yang lebih kondusif dengan mengatasi 
hambatan transaksi yang ada. Adapun salah satu 
wacana untuk mewujudkan hal tersebut adalah 
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dengan menghapus hambatan perpajakan 
berupa Withholding Tax (WHT) atas dua instrumen 
investasi: ASEAN Collective Investment Scheme 
(CIS) dan ASEAN+3 Multi-Currency Bond Issuance 
Framework (AMBIF).

Kajian atas CIS dan AMBIF bertujuan untuk 
mengetahui opsi kebijakan yang tepat bagi 
pemerintah Indonesia dalam menyikapi wacana 
pembebasan WHT atas instrumen investasi 
keuangan CIS dan AMBIF.

Kajian dilakukan dengan menggunakan tujuh 
perspektif analisis, yaitu: 
a. Pemetaan keuntungan bagi pemerintah 

Indonesia dilakukan untuk menganalisis 
wacana pembebasan WHT atas instrumen 
investasi CIS dan AMBIF; 

b. Studi perbandingan dengan Uni Eropa; 
c. Distribusi tax incidence dari aspek perpajakan 

atas instrumen investasi CIS dan AMBIF; 
d. Keterkaitan wacana tersebut dengan 

peraturan domestik; 
e. Pertimbangan dari aspek ekonomi dan fiskal 

pemerintah; 
f. Pemenuhan prinsip keadilan dan netralitas 

sistem pajak; dan 
g. Potensi perilaku penghindaran pajak apabila 

wacana tersebut diterapkan.

Berdasarkan tujuh perspektif analisis tersebut, 
didapatkan kesimpulan bahwa standarisasi 
perlakuan pajak terhadap instrumen investasi 
keuangan CIS dan AMBIF dalam bentuk 
penghapusan withholding tax bukan merupakan 
solusi yang tepat. Penghapusan WHT bukan hanya 
menyebabkan hilangnya penerimaan negara, 
namun juga tidak menambah insentif investor 
untuk melakukan investasi terhadap instrumen 
keuangan lintas negara. Untuk mengurangi 
distorsi bisnis yang dialami oleh pihak pemotong 
pajak (misalnya manajer investasi), maka solusi 
yang perlu dilakukan adalah penyederhanaan 
dan pemberian kepastian mengenai mekanisme 
administrasi pemotongan dan penyetoran pajak 
yang efisien, baik kepada otoritas pajak negara 
sumber penghasilan maupun otoritas pajak 
negara residen pemilik penghasilan tersebut 
sesuai dengan kesepakatan yang berlaku dalam 
P3B.

18. Analisis Biaya dan Manfaat Kenaikan Modal 
Indonesia pada Credit Guarantee and 
Investment Facility (CGIF)

CGIF merupakan sebuah lembaga penyedia 
fasilitas penjaminan kredit dan investasi dalam 

rangka meningkatkan stabilitas keuangan 
dan mendorong pengembangan mekanisme 
pembiayaan investasi jangka panjang di kawasan 
ASEAN+3. CGIF didirikan dengan tujuan untuk 
mempromosikan pembangunan ekonomi, 
meningkatkan ketahanan dari pasar keuangan, 
dan untuk mencegah gangguan terhadap 
tatanan keuangan internasional, dengan 
mengembangkan pasar mata uang lokal dan 
obligasi regional yang dalam dan likuid.

Operasional CGIF diperkirakan akan mencapai 
kapasitas maksimum pemberian penjaminan surat 
utang pada tahun 2017. Kondisi tersebut akan 
memberikan dampak dan risiko bagi operasional 
perusahaan seperti penangguhan operasi 
penjaminan dan penurunan rating kredit. Untuk 
menghindari kondisi tersebut, manajemen CGIF 
mengusulkan opsi penambahan modal menjadi 
dua kali lipat yang diharapkan memberikan 
dampak positif bagi kelanjutan operasional CGIF 
kedepan.

Kajian ini bertujuan untuk menganalisa terhadap 
manfaat dan biaya atas keputusan pemerintah 
terhadap usulan kenaikan modal CGIF. 
Pembahasan difokuskan pada analisa manfaat 
kenaikan modal CGIF terhadap pengembangan 
pasar obligasi nasional dan dukungan terhadap 
pembiayaan pembangunan infrastruktur. 
Sedangkan pembahasan terkait biaya kenaikan 
penyertaan modal Indonesia akan difokuskan 
pada beban APBN yang mungkin ditimbulkan atas 
keputusan tersebut.

Dari hasil analisis menunjukkan bahwa besarnya 
tambahan kontribusi Indonesia sebesar US$ 
12,6 juta ternyata lebih kecil dibanding dengan 
besarnya manfaat yang telah diterima oleh 
perusahaan-perusahaan Indonesia yang 
memperoleh penjaminan CGIF dalam penerbitan 
surat utangnya dimana sampai dengan akhir 
tahun 2016, total jaminan yang telah diterima 
sebesar US$ 273 juta (jumlah tersebut merupakan 
yang terbesar diantara anggota CGIF).

Berdasarkan perjanjian CGIF, besarnya total 
penjaminan yang dapat diterima oleh member 
didasarkan pada kebijakan prudential limits. Batas 
maksimal penjaminan yang dapat diperoleh oleh 
setiap member adalah 20% dari penjaminan 
maksimum CGIF. Dalam hal ini, Indonesia dapat 
menerima penjaminan maksimal CGIF sebesar 
USD 350 juta namun tetap mengacu pada 
kebijakan prudential limits untuk penjamian 
masing-masing sektornya. Besarnya share modal 
masing-masing negara tidak secara signifikan 
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mempengaruhi jumlah jaminan CGIF yang dapat 
diperoleh oleh negara tersebut. Keputusan terkait 
mekanisme persetujuan penjaminan yang akan 
diberikan kepada perusahaan diputuskan oleh 
CGIF board yang didasarkan pada penilaian atas 
proposal yang diajukan tanpa melihat besarnya 
kontribusi negara terhadap penyertaan modal 
CGIF.

Indonesia dapat mendukung usulan kenaikan 
modal CGIF dan berpartisipasi dalam 
penambahan kontribusi CGIF namun hanya 
sebesar kuota. Disarankan agar Indonesia tidak 
perlu mengambil kuota anggota lain yang tidak 
memanfaatkan penambahan kontribusi tersebut. 
Meskipun tambahan kontribusi Indonesia pada 
CGIF akan berdampak pada beban anggaran 
negara namun adanya kenaikan modal akan 
meningkatkan total batas penjaminan CGIF 
kepada member termasuk Indonesia. Peluang 
tersebut apabila dimanfaatkan dengan optimal 
oleh perusahaan-perusahaan Indonesia 
diharapkan dapat mendorong pengembangan 
pasar obligasi nasional.

19. Kajian Penyusunan Cetak Biru Kerja Sama 
Ekonomi dan Keuangan Bilateral

Dalam pelaksanaan kerja sama bilateral di bidang 
ekonomi dan keuangan selama ini, belum 
terdapat panduan yang dapat digunakan sebagai 
dasar kerja sama internasional. Akibatnya, peran 
Kementerian Keuangan dalam kerja sama bilateral 
selama ini cenderung bersifat pasif. Namun 
demikian, seiring dengan meningkatnya profil 
Indonesia di dunia internasional, peran Indonesia 
dalam kerja bilateral di bidang sama ekonomi dan 
keuangan juga harus semakin aktif.

Untuk itu, kajian ini dilakukan untuk menyusun 
panduan kerja sama ekonomi dan keuangan 
bilateral, yang bertujuan memetakan kebutuhan/
agenda, prioritas dan potensi Kementerian 
Keuangan, dalam bentuk Cetak Biru Kerja Sama 
Ekonomi dan Keuangan Bilateral.

Cetak Biru ini membahas mengenai evaluasi kerja 
sama selama ini dan prioritas kemitraan Indonesia 
terhadap beberapa 30 negara mitra, yang secara 
umum merupakan mitra dialog dalam beberapa 
forum internasional seperti ASEAN, APEC, dan 
G20. Cetak Biru juga diharapkan dapat menjadi 
panduan bagi unit-unit di Kementerian Keuangan 
untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang 
terkait dengan kerja sama ekonomi dan keuangan 
bilateral dengan negara-negara mitra utama baik 
dalam memberi dan menerima capacity building 

maupun bentuk kerjasama lainnya.

20. Kajian RCEP : Analisis Dampak Liberalisasi 
RCEP dengan Menerapkan Pendekatan Model 
CGE

Kajian ini dilakukan guna mengetahui manfaat 
yang akan diperoleh Indonesia dari keikutsertaan 
dalam kerja sama RCEP. Kajian dilakukan 
terbatas hanya untuk perdagangan barang. 
Kajian ini menggunakan model Computable 
General Equilibrium (CGE) yang memodelkan 
perekonomian secara keseluruhan (tidak parsial) 
dengan mencakup seluruh pelaku perekonomian 
beserta behaviour-nya masing-masing. Model 
CGE mampu menangkap keterkaitan antarsektor 
dimana ekuilibrium pada satu sektor akan 
mempengaruhi sektor lainnya. Selain itu, kondisi 
ekuilibrium yang terjadi di suatu negara akan 
mempengaruhi ekuilibrium di negara lain melalui 
jalur perdagangan.

Data tarif yang digunakan berasal dari 10 
negara-negara anggota ASEAN dalam ASEAN 
Trade In Goods Agreement (ATIGA) dan 16 RCEP 
Participating Countries (RPCs) dalam kerja-kerja 
sama ASEAN+1 FTA, yaitu ASEAN-China FTA 
(ACFTA), ASEAN-Korea FTA (AKFTA), ASEAN-
Australia-New Zealand FTA (AANZFTA), ASEAN 
India FTA (AIFTA), dan ASEAN-Japan CEP (AJCEP). 
Data tarif tersebut berasal dari offers masing-
masing RPCs untuk setiap kategori, yaitu Kategori 
A (eliminasi tarif pada tahun 1 saat Entry Into Force/
EIF), Kategori B (eliminasi tarif 10 tahun setelah 
EIF), dan Kategori C (eliminasi tarif 15 tahun 
setelah EIF) sesuai hasil yang diperoleh setelah 
perundingan putaran ke-19 RCEP di Hyderabad 
India, tanggal 18-28 Juli 2017. Berdasarkan data 
tersebut, disusun skenario mengenai dampak 
bergabung atau tidak bergabungnya Indonesia 
dalam RCEP.

Hasil yang didapat dalam analisis yaitu, 
keikutsertaan Indonesia dalam RCEP, walaupun 
tidak signifikan, akan memberikan dampak positif 
terhadap pertumbuhan GDP. Dalam hal ini, GDP 
Indonesia akan tumbuh positif sebesar 0,06% 
atau setara USD 0,6 miliar. Sebagai pembanding, 
negara lain seperti China akan mengalami 
kenaikan GDP sebesar 0,07% setara USD 8,0 miliar, 
India sebesar 0,14% setara USD 3,0 miliar, Vietnam 
sebesar 1,51% setara USD 3,1 miliar, dan Thailand 
sebesar 0,33% setara USD 1,4 miliar. Sebaliknya, 
dengan skenario jika Indonesia memilih untuk 
tidak menjadi bagian dari kerja sama RCEP, GDP 
Indonesia akan bergerak negatif sebesar -0,03% 
atau setara USD 0,2 miliar. Ketidakikutsertaan ini 
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akan mendatangkan manfaat tambahan bagi 
Thailand dengan peningkatan GDP menjadi 
sebesar 0,36% dan Malaysia menjadi sebesar 
0,42%.

Secara keseluruhan, sektor-sektor yang 
memperoleh manfaat positif dari keikutsertaan 
Indonesia atau dengan kata lain sebagai winning 
sector adalah sektor pertanian, pertambangan, 
perkayuan, kertas, kimia/karet/plastik, dan 
elektronika. Sedangkan sektor-sektor yang 
mengalami dampak negatif atau losing sector 
adalah sektor perternakan, makanan dan 
minuman, tekstil, industri ringan, industri berat, 
dan otomotif.

Rekomendasi dari kajian ini adalah dengan 
pertimbangan utama, keikutsertaan dalam RCEP 
berkontribusi positif terhadap pertumbuhan 
terhadap GDP, sebaiknya Indonesia berpastisipasi 
dalam keanggotaan RCEP. Dengan keikutsertaan 
ini juga diharapkan dapat membuat Indonesia 
terhubung dalam Global Value Chains (GVCs) 
dalam proses produksi di kawasan RCEP. 
Selain itu, perlu adanya mitigasi/insentif 
untuk meningkatkan daya saing industri yang 
kemungkinan akan mengalami gangguan akibat 
implementasi liberalisasi RCEP, terutama pada loser 
sector, yakni dengan menyusun policy adjustment 
yang perlu dirumuskan oleh Kementerian/
Lembaga terkait sebagai pemangku kepentingan.

21. Kajian Penentuan Prioritas Agenda dan isu 
Internasional yang Memiliki Dampak Strategis 

Indonesia telah berpartisipasi aktif dalam 
beberapa forum kerja sama keuangan dalam 
lingkup regional dan multilateral selain juga 
melakukan kerja sama yang intens dengan 
beberapa lembaga keuangan internasional. 
Dengan demikian menjadi penting bagi Indonesia 
untuk kembali melakukan reviu dan evaluasi 
terhadap kerja sama ekonomi dan keuangan 
internasional yang telah dilakukan untuk dapat 
menentukan strategi kerja sama selanjutnya 
dan melakukan perbaikan dan penajaman yang 
dibutuhkan.

Dalam rangka mereviu dan melakukan evaluasi 
terhadap kerjasama luar negeri yang selama ini 
dilakukan, Badan Kebijakan Fiskal melakukan 
kajian atas efektifitas kerjasama luar negeri yang 
dilakukan. Kajian dengan menggunakan metode 
Analytical Hierarchy Process (AHP) dilakukan 
dengan mengolah data yang diperoleh dari survei 
persepsi dan interview pegawai Kementerian 
Keuangan. Para peserta survei diminta untuk 

memberikan penilaian terhadap beberapa forum 
internasional yang terbagi dalam 3 (tiga) lingkup 
kerja sama: regional, bilateral dan lembaga 
keuangan internasional. Penilaian persepsi 
dilakukan dengan mendasarkan pada lima kriteria 
yang telah ditentukan sebelumnya: dampak, 
peran Kementerian Keuangan, komitmen, isu/
substansi dan biaya.

Berdasarkan analisis yang dilakukan diperoleh 
beberapa kesimpulan dan rekomendasi sebagai 
berikut:
• Peran Indonesia dalam berbagai forum 

internasional semakin menguat, terutama 
dalam hal kerja sama ekonomi dan keuangan 
internasional. 

• Kementerian Keuangan merupakan garda 
terdepan dalam merepresentasikan peran 
Indonesia dalam berbagai forum kerja sama 
ekonomi dan keuangan internasional. 

• Hasil analisis menunjukkan bahwa kriteria 
utama yang digunakan oleh Kementerian 
Keuangan dalam menentukan keikutsertaan 
dalam forum-forum kerja sama internasional 
adalah besarnya dampak yang diakibatkan 
oleh forum tersebut terhadap perekonomian 
Indonesia. Sedangkan kriteria biaya adalah 
kriteria terakhir yang dijadikan sebagai 
pertimbangan. Hal tersebut menunjukkan 
bahwa pertimbangan dampak positif dari 
partisipasi di sebuah forum menjadi hal yang 
utama bila dibandingkan dengan besarnya 
cost yang harus dikeluarkan sebagai akibat 
dari partisipasi tersebut. 

• Berdasarkan hasil analisis data kerja sama 
lingkup regional yang telah dilakukan dalam 
kajian ini, kerja sama ASEAN merupakan 
forum internasional yang menduduki 
prioritas tertinggi. Sedangkan dalam 
lingkup multilateral, G20 dipersepsi sebagai 
forum utama dalam kerja sama ekonomi 
dan keuangan Indonesia. Prioritas serupa 
juga diberikan kepada World Bank sebagai 
lembaga keuangan internasional utama 
dalam kerangka kerja sama internasional 
Kementerian Keuangan.

• Berdasarkan hasil analisis terhadap isu 
strategis dalam kerja sama ekonomi dan 
keuangan internasional, 4 (empat) isu 
strategis yang menjadi prioritas adalah 
pembiayaan infrastruktur, regulasi keuangan, 
perubahan iklim, dan ketimpangan dan 
kemiskinan.

• Dengan memperhatikan hasil analisis 
dalam kajian ini, menjadi penting untuk 
memperkuat posisi Kementerian Keuangan 
dalam forum internasional dengan 
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memastikan kehadiran Menteri Keuangan 
dalam forum-forum yang menjadi prioritas 
utama. 

• Dengan mengacu pada hasil analisis yang 
menyebutkan bahwa kriteria dampak 
menjadi hal yang utama dalam menentukan 
partisipasi dalam forum, maka menjadi 
penting juga untuk menjaga ketersediaan 
anggaran terkait partisipasi Indonesia 
dalam forum-forum dimaksud, utamanya 
untuk forum-forum yang termasuk prioritas. 
Efisiensi penggunaan tentu menjadi tujuan 
dari setiap penggunaan anggaran. Dalam 
hal keikutsertaan Indonesia dalam forum 
internasional, efisiensi dapat dilakukan 
salah satunya dengan mengurangi jumlah 
delegasi yangakan hadir/ditugaskan dalam 
pertemuan.

• Mendorong pembahasan isu-isu strategies 
FDI berbagai forum kerja sama ekonomi dan 
keuangan internasional dan memastikan 
kepentingan nasional Indonesia terjaga dan 
terakomodir.  

• Rekomendasi kebijakan pada kajian ini 
disusun berdasarkan hasil analisis dari 
survey dan wawancara yang dilakukan 
terhadap pejabat di lingkungan Kementerian 
Keuangan. Namun tidak dapat menafikkan 
bahwa agenda dan isu internasional yang 
dalam kajian ini tidak disebut sebagai prioritas 
tetap memiliki peran di lingkupnya masing-
masing. Kajian ini merupakan living document 

yang bersifat dinamis dan dapat diperbarui 
sewaktu-waktu.

• Dalam kajian ini terdapat keterbatasan, di 
antaranya keterbatasan waktu dan relatif 
sempitnya karakteristik serta keterlibatan 
responden dengan level keahlian yang tinggi 
yang dilibatkan dalam pengisian survey dan 
interview. Karenanya, di masa depan, untuk 
mempertajam dokumen evaluasi ini, menjadi 
penting untuk dapat melanjutkan kajian 
dengan dua langkah, yaitu:
- memperluas karakteristik responden  

dengan melibatkan pegawai 
Kementerian Keuangan dari unit lain 
maupun konsultan/pengamat ekonomi 
Indonesia dan meningkatkan level 
jabatan responden, 

- menambahkan alternatif forum kerja 
sama yang dinilai dalam survey/interview, 
misalnya dengan memasukkan forum 
ASEAN+3 yang memiliki karakteristik 
berbeda dengan ASEAN.

22. Analisis Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi 
dan Indikator Pendukung

Kinerja pertumbuhan ekonomi di tahun 
2016 menunjukkan kondisi titik balik (turning 
point) pemulihan pasca berakhirnya era 
boom komoditas. Di tahun tersebut, kinerja 
perekonomian tumbuh 5,02 persen, lebih baik 
dibandingkan capaian tahun 2015 yang sebesar 

Gambar 24. Ilustrasi Kegiatan Pertambangan sebagai Salah Satu Penyokong Pertumbuhan 
Ekonomi
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4,9 persen. Faktor tingkat permintaan domestik 
yang relatif stabil serta kondisi ekonomi global 
dan harga komoditas yang lebih baik memberikan 
dorongan bagi perekonomian untuk kembali 
tumbuh sedikit di atas 5 persen. Di tahun 2017, 
momentum pemulihan ekonomi global berlanjut 
dengan kondisi harga komoditas utama Indonesia 
yang relatif meningkat khususnya pada minyak, 
batubara, dan CPO. Hal ini memberikan pengaruh 
positif bagi perekonomian nasional untuk tumbuh 
lebih baik dimana hingga Triwulan III 2017 tumbuh 
5,03 persen. Perbaikan tingkat pertumbuhan 
ekonomi nasional tersebut terutama didorong 
oleh kinerja investasi dan perdagangan 
internasional. Di sisi lain, kinerja konsumsi rumah 
tangga sedikit mengalami moderasi. Hal tersebut 
menyebabkan beberapa pihak menganggap 
adanya isu pelemahan daya beli masyarakat 
akibat pertumbuhannya yang sedikit di bawah 
5 persen. Meski demikian, analisis atas beberapa 
indikator konsumsi dan pendapatan masyarakat 
belum mengindikasikan adanya pelemahan daya 
beli namun lebih cenderung disebabkan oleh 
pergeseran pola konsumsi masyarakat. 

Dinamika perekonomian nasional mengalami 
pasang-surut di mana pada periode 2011-2014 
kinerjanya berada di atas level potensialnya. Hal 
ini terutama disebabkan oleh commodity boom 
yang menyebabkan kinerja perekonomian 
Indonesia tumbuh cukup tinggi. Kondisi tersebut 
dibuktikan dengan level output gap yang positif. 
Namun demikian, sejalan dengan pelemahan 
kondisi ekonomi global dan berakhirnya 
periode boom komoditas, kinerja perekonomian 
dan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 
periode 2015-2017 kembali berada di bawah 

level potensialnya (output gap negatif). Sejalan 
dengan kondisi turning point perekonomian 
pada 2016, kinerja pertumbuhan ekonomi saat 
ini (2017) bahkan sedikit lebih tinggi dibanding 
pertumbuhan potensial (berdasarkan metode 
fungsi produksi dan Band Pass Filter). Kondisi 
ini ditunjukkan dengan level output gap yang 
mendekati nol.

23. Benefit Incidence: Mendorong Perbaikan 
Penyaluran Subsidi dan Bansos

Dalam rangka mengurangi kemiskinan dan 
ketimpangan, Pemerintah terus mendorong 
peningkatan dan pemerataan akses hidup layak, 
lapangan kerja, permodalan, dan kepemilikan 
aset melalui program-proram perlindungan dan 
pemberdayaan masyarakat. Namun demikian, 
dalam pelaksanaannya program-program seperti 
Rastra, Program Keluarga Harapan (PKH), Program 
Indonesia Pintar (PIP), dan Jaminan Kesehatan 
Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) masih 
menghadapi berbagai kendala. Program Rastra 
dalam penyalurannya masih terjadi sasaran 
yang kurang tepat, sehingga terjadi penurunan 
besaran manfaat yang diterima oleh masyarakat 
yang berhak. PKH masih memiliki kekurangan 
dari sisi cakupan yang belum setara, rendahnya 
tingkat manfaat, tidak memadainya pelatihan, dan 
dukungan bagi para fasilitator, serta koordinasi 
yang terbatas dengan penyedia layanan 
kesehatan dan pendidikan di tingkat nasional 
dan daerah. Sedangkan terkait PIP, terdapat 
kendala seperti tingkat besaran manfaat yang 
masih belum sesuai dengan biaya pendidikan, 
penyerapan di tingkat pendidikan lanjutan masih 
rendah, dan pemantauan yang masih lemah. SJSN 

Gambar 25. Ilustrasi Penyaluran Bantuan Sosial Ekonomi
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yang merupakan induk dari JKN-PBI, kini masih 
berfokus pada kesinambungan finansial sehingga 
berpotensi menghambat reformasi program 
JKN-PBI karena dapat mengalihkan perhatian dari 
peningkatan layanan pada masyarakat dalam 
jangka pendek. Sementara itu permasalahan akses 
yang tidak terjamin dan tidak merata kualitasnya 
di beberapa tempat, tingkat pemanfaatan rendah 
akibat rendahnya pengetahuan tentang hak, serat 
kesalahan penetapan sasaran juga masih terjadi.

Program pemerintah untuk mengentaskan 
kemiskinan dari sisi belanja paling tidak terdiri dari 
dua jenis yaitu perlindungan sosial dan bantuan 
sosial. Perlindungan sosial lebih diperuntukan 
untuk penduduk yang rentan dan hampir miskin 
dengan tujuan untuk mencegah golongan 
tersebut masuk ke jurang kemiskinan apabila 
terjadi guncangan. Salah satu bentuk program 
perlindungan sosial misalnya Kartu Indonesia 
Sehat. Sedangkan program yang sifatnya bantuan 
diperuntukkan untuk mengurangi beban 
penduduk miskin, rentan miskin, dan hamper 
miskin dalam memenuhi kebutuhan minimal 
(standard living cost) dan mendorong perbaikan 
kualitas hidup. Pemerintah memberikan program 
bantuan melalui belanja Bansos dalam bentuk 

Tabel 5. Usulan Perbaikan Program Bantuan Sosial dan Subsidi

Bansos 
dan 

Subsidi
Usulan Perbaikan

PKH 1. Penggunaan single database (BDT) untuk bansos dan subsidi untuk meningkatkan ketepatan 
sasaran;

2. Reviu indeks bantuan PKH dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan;
3. Perluasan cakupan kepesertaan di 14 kab/kota baru dengan menjaga condionality;
4. Sinergi dengan program pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kemandirian (KUBE, 

UEP, KUR);
5. Mendorong peran Pemda untuk penyediaan faskes dan fasdik serta aksesnya;
6. Sinergi dengan Rastra dan KUBe.

PIP 1. Penggunaan single database (BDT) untuk bansos dan subsidi untuk meningkatkan ketepatan 
sasaran, 

2. Reviu besaran bantuan dengan mempertimbangkan tingkat kemahalan dan spesialisasi (SMK),
3. Sinergi dengan program bansos lainnya khususnya yang terkait pendidikan (PKH, Bidik Misi, 

LPDP),
4. Mendorong koordinasi antar pusat dan daerah dan antar unit terkait di daerah),
5. Mendorong peran pemda untuk penyediaan fasdik serta aksesnya,
6. Mendorong peran pemda untuk memberikan bantuan tambahan bagi siswa miskin sesuai 

dengan kapasitas fiskalnya.

Rastra 1. Menyempurnakan mekanisme penyaluran Rastra kepada RTS di kota-kota besar;
2. Mendorong sinergi penyaluran subsidi pangan dengan program bantuan sosial lainnya untuk 

Rumah Tangga Miskin;
3. Melakukan reviu dan desain ulang Rastra (penataulangan kelembagaan, penajaman metode 

penetapan target sasaran, target area, pengawasan, pengendalian), termasuk mengubah 
menjadi bantuan non-tunai dan disalurkan dengan layanan keuangan.

PKH, dan KIP, serta melalui belanja subsidi berupa 
subsidi solar, subsidi LPG 3 kg, dan subsidi listrik.

Beberapat temuan dalam studi ini diantaranya 
diuraikan sebagai berikut. Pertama, subsidi energi 
(LPG 3 kg, listrik, dan solar) masih kurang efektif 
untuk pengurangan kemiskinan dan ketimpangan 
karena target penerima subsidi energi tahun 
2016 masih bersifat non-targeted. Kedua, target 
penerima subsidi listrik saat ini masih bersifat 
non-targeted, sama halnya dengan LPG 3kg. 
Ketiga, penerima subsidi solar saat ini masih non-
targeted karena dijual bebas di pasar. Keempat, 
Subsidi Rastra sebagian besar telah dinikmati 
oleh penduduk lebih miskin dan bersifat progresif 
namun pelaksanaan Rastra masih perlu diperbaiki 
karena terjadi kebocoran dan pelaksanaannya 
tidak sesuai dengan ketentuan. Kelima, Manfaat 
PKH telah dinikmati lebih besar oleh penduduk 
lebih miskin dan bersifat progresif. Keenam, 
manfaat Program Indonesia Pintar (PIP) lebih 
dinikmati oleh penduduk lebih miskin dan bersifat 
progresif. 

Berikut adalah usulan perbaikan untuk 
pelaksanaan PKH, PIP, dan Rastra:
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LPG 3 kg 1. Dilakukan distribusi subsidi sistem tertutup (targeted) secara bertahap di 2017;
2. Target penerima subsidi (by name by address) menggunakan Basis Data Terpadu TNP2K-

Kemsos
• Rumah Tangga : 26,8 juta
• Usaha Mikro : 2,29 juta

3. Kebutuhan subsidi LPG Tabung 3 Kg : Rp20 Triliun;
4. Dipertimbangkan kenaikan harga LPG 3 kg di tahun 2017.

Listrik 1. Subsidi listrik hanya untuk Rumah Tangga Miskin dan Rentan, sejumlah : 
• Rumah Tangga 450 VA : 19,1 Juta
• Rumah Tangga 900 VA : 4,05 Juta

2. Penyesuaian TTL secara bertahap untuk Rumah Tangga Non-Miskin.

Solar 1. Target Penerima subsidi solar seharusnya tidak untuk mobil plat hitam (non-niaga);
2. Perlu adanya penyesuaian harga.

 

24. National Transfer Accounts (NTA): Analisis 
Demografi Untuk Mendukung Kebijakan 
Fiskal

Jumlah penduduk Indonesia mengalami 
peningkatan yang relatif tajam dalam 50 tahun 
terakhir. Berdasarkan data United Nations, pada 
tahun 1950, jumlah penduduk Indonesia masih 
berjumlah sekitar 69,5 juta jiwa, sementara pada 
tahun 2015 telah mencapai 257,6 juta jiwa atau 
meningkat lebih dari tiga kali lipat. Selain secara 
kuantitas mengalami peningkatan, dari sisi 
komposisi usia penduduk juga telah mengalami 
perubahan. Berdasarkan struktur, sebagian besar 
penduduk Indonesia pada tahun 1950 merupakan 
anak-anak. Namun, saat ini struktur penduduk 
mulai didominasi oleh usia produktif dan 
beberapa literatur mengatakan Indonesia akan 
menikmati bonus demografi hingga tahun 2030. 
Selanjutnya, Indonesia diperkirakan akan mulai 
memasuki periode aging population pada tahun 
2045.

Perubahan demografi penduduk secara langsung 
maupun tidak langsung dapat memengaruhi 
perekonomian melalui penyediaan tenaga kerja 
maupun kebutuhan social assistance sampai 
dengan potensi penerimaan negara. Sampai 
saat ini pemerintah secara umum masih belum 
mengoptimalkan manfaat struktur demografi 
penduduk dalam merumuskan kebijakan publik. 
Memaksimalkan informasi unsur generasi 
pada kebijakan yang dikeluarkan Pemerintah 
diharapkan mampu memberikan nilai tambah 
yang optimal bagi perekonomian. Analisis 
perekonomian yang menggunakan struktur 
usia penduduk, salah satunya adalah National 
Transfer Account (NTA). Analisis ekonomi yang 
menggunakan NTA tersebut menjadi populer saat 
ini di beberapa negara dimana unsur generasi 
menjadi perhatian studi-studi di banyak negara. 

Setidaknya saat ini sudah lebih dari 45 negara 
yang telah memiliki analisis NTA.

Dengan menggunakan analisis NTA, pengambil 
kebijakan (policy makers) dapat mengetahui 
aspek-aspek penting suatu economic behavior 
yang dilakukan oleh penduduk berdasarkan 
generasi atau usia. Demikian pula dalam hal 
kebijakan fiskal atau kebijakan yang dikaitkan 
dengan anggaran pendapatan dan belanja 
negara, pembuat kebijakan dapat memanfaatkan 
analisis ini untuk menghasilkan kebijakan fiskal 
yang memberikan output dan atau outcome yang 
lebih optimal bagi perekonomian. Salah satu 
aplikasi NTA yang mungkin bermanfaat misalnya 
dalam hal demographic dividend. Analisis NTA 
dapat digunakan untuk memaksimalkan manfaat 
bonus demografi yang akan dialami Indonesia 
tersebut melalui desain kebijakan yang dilakukan 
Pemerintah sejak dini. Selain itu, NTA juga dapat 
menjadi salah satu tools bagi Kementerian 
Keuangan khususnya dalam mendesain kebijakan 
fiskal yang mampu mendukung dan memberikan 
manfaat yang lebih optimal bagi perekonomian 
baik untuk jangka pendek, jangka menengah 
maupun jangka panjang.

Studi ini menggambarkan bahwa secara per 
kapita penghasilan seseorang akan terus 
meningkat dari usia 15 tahun dan mencapai 
puncaknya pada usia 47 tahun. Sedangkan 
konsumsi puncak seseorang berada di usia 37 
tahun. Di level nasional sesuai populasi, akumulasi 
penghasilan tertinggi pada tahun 2015 berada 
di usia 34 tahun. Sedangkan akumulasi konsumsi 
nasional tertinggi berada di rentang usia 35 
tahun. Terjadinya lifecycle deficit karena defisit di 
kelompok usia 56 tahun ke atas dan 29 tahun ke 
bawah relatif besar dibandingkan surplus yang 
diperoleh pada kelompok usia 30-55 tahun. Hal 
yang menarik adalah defisit di kelompok di atas 
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56 tahun relatif besar dibandingkan 29 tahun 
ke bawah. Namun secara total, defisit terbesar 
berada pada kelompok usia 29 tahun ke bawah 
karena jumlah populasi yang besar. Hasil ini dapat 
diintepretasikan bahwa di masa depan, defisit 
dapat membengkak seiring dengan perubahan 
struktur penduduk. 

Dalam kerangka kebijakan fiskal, penghasilan 
individu merupakan potensi penerimaan pajak. 
Dalam kajian ini, potensi pajak yang dimaksud 
hanya merupakan pajak penghasilan (PPh). Baik 
secara per kapita maupun agregat, kelompok 
penduduk usia produktif menjadi kontributor 
utama pembayar PPh. Oleh karena itu, besaran 
potensi PPh dalam jangka panjang akan sangat 
dipengaruhi struktur demografi.

Secara per kapita, defisit pada kelompok usia 
56 tahun ke atas disebabkan oleh turunnya 
pendapatan  tetapi masih membutuhkan 
konsumsi yang relatif besar. Konsumsi makanan 
dan lainnya pada kelompok usia tersebut 
cenderung menurun, tetapi meningkat pada 
konsumsi kesehatan dan perumahan. Pada 
kelompok usia balita, konsumsi kesehatan relatif 
besar. Sedangkan pada kelompok usia 6-23 tahun, 
konsumsi pendidikan relatif besar.

Proyeksi jangka Panjang atas penghasilan dan 
konsumsi penduduk berdasarkan struktur usia 
dapat diperoleh dengan melihat perubahan 
struktur usia penduduk dalam jangka panjang. 
Profil penduduk berdasar usia di tahun 2030 

dan 2045 menggunakan data United Nations. 
Pada tahun 2030 dan 2045 diperkirakan jumlah 
penduduk Indonesia membesar masing-masing 
menjadi 295,6 dan 317,7 juta jiwa. Di tahun 2030, 
berdasarkan data penghasilan dan konsumsi 
agregat, tingkat penghasilan tertinggi akan 
dialami oleh penduduk dengan usia 46 tahun 
yakni tingkat penghasilan sebesar Rp145,5 T. 
Sedangkan konsumsi puncak agregat berada di 
usia 27 tahun yaitu sebesar Rp145,9 T. Sementara 
di tahun 2045, tingkat penghasilan tertinggi akan 
dialami oleh penduduk dengan usia 42 tahun 
yakni tingkat penghasilan sebesar Rp158,0 T. 
Sedangkan konsumsi puncak agregat berada di 
usia 33 tahun yaitu sebesar Rp148,5 T. 

Dengan melihat aliran pendapatan dan 
konsumsi masyarakat ini maka Pemerintah dapat 
memetakan generasi penerima public transfers 
seperti subsidi dan bantuan sosial berdasarkan 
usia. Sedangkan dari sisi penerimaan negara 
Pemerintah dapat melihat distribusi pembayar 
pajak berdasarkan usia. Akhirnya, kedua indikator 
tersebut transfer publik dan pajak dapat 
digunakan oleh Pemerintah untuk mengukur 
seberapa besar fiscal support ratio antargenerasi 
dan antarperiode. Selain itu, Pemerintah dapat 
pula memanfaatkan NTA untuk membangun 
analisis perekonomian nasional secara agregat 
yang dilengkapi dengan dimensi usia. Sehingga 
NTA juga dapat digunakan sebagai alat untuk 
memproyeksi pertumbuhan ekonomi di masa 
yang akan datang. 

Gambar 26. Ilustrasi Mobilitas Demografi Indonesia
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25. Mendukung Pertumbuhan Ekonomi di 
Daerah Perbatasan (Nusa Tenggara Timur-
Timor Leste) untuk Mengurangi Kemiskinan 
dan Kesenjangan

Pembangunan daerah diarahkan untuk menjaga 
momentum pertumbuhan wilayah Jawa-Bali 
dan Sumatera bersamaan dengan meningkatkan 
kinerja pusat-pusat pertumbuhan wilayah di  
Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, 
dan Papua; menjamin pemenuhan pelayanan 
dasar di seluruh wilayah bagi seluruh lapisan 
masyarakat; mempercepat pembangunan daerah 
tertinggal dan kawasan perbatasan; membangun 
kawasan perkotaan dan perdesaan; mempercepat 
penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah; dan 
mengoptimalkan pelaksanaan desentralisasi 
dan otonomi daerah. Sehubungan dengan hal 
tersebut pembangunan perlu dimulai dengan 
meletakan dasar-dasar kebijakan desentralisasi 
asimetris yaitu dengan melaksanakan kebijakan 
keberpihakan (affirmative policy) kepada daerah-
daerah yang saat ini masih tertinggal, terutama 
(a) kawasan perbatasan dan pulau-pulau terluar; 
(b) daerah tertinggal dan terpencil; (c) desa 
tertinggal; dan (d) daerah-daerah yang kapasitas 
pemerintahannya belum cukup memadai dalam 
memberikan pelayanan publik.

Berdasarkan data yang ada, sebagian besar daerah 
perbatasan di wilayah timur Indonesia relatif 
tertinggal. Oleh karena itu, studi ini dimaksudkan 
untuk mengkaji dari sisi sosial dan ekonomi 
mengenai pengembangan daerah perbatasan 
terutama perbatasan Nusa Tenggara Timur dan 
Timor Leste. Sebagaimana hasil studi, Provinsi NTT 
selama kurun waktu 1992-2015 telah mengekspor 
secara tahunan sekitar US$20 juta yang lebih 
dari 90 persen tujuan ekspor-nya adalah Timor 
Leste. Komoditas yang diekspor ke Timor Leste 
berupa semen, petroleum, besi-baja, kendaraan 
dan furniture. Sementara itu, komoditas terbesar 
negara tetangga (Timor Leste) berupa petroleum 
(lebih dari 95 persen) dan sebesar 4 persen 
merupakan produk kopi. 

Berdasarkan hasil studi, ada potensi kolaborasi 
aktivitas ekonomi antara NTT dan Timor Leste 
yang dapat diupayakan diantaranya melalui 
sektor pertanian dan sektor pariwisata. Dalam 
mendukung tujuan tersebut, NTT harus mampu 
mengintegrasikan aktivitas ekonomi dengan 
mendukung kedua sektor tersebut melalui 
diantaranya perlunya sertifikasi bersama atas 
produk-produk pertanian misalnya kopi, livestock, 
cattle, dsb., perlunya penguatan sumber daya 
manusia di NTT melalui keterlibatan perguruan 

tinggi dan politeknik dalam mendukung 
sektor pertanian dan pariwisata dalam rangka 
mendorong peningkatan nilai tambah, dan 
koordinasi yang lebih intens antarinstitusi terkait 
termasuk koordinasi dengan Timor Leste dalam 
pengembangan kedua sektor ini.

Studi ini merupakan multiyear project, sehingga 
status studi saat ini masih merupakan interim 
report. Oleh karena itu studi ini masih berlanjut 
di 2018 untuk menjalankan next-step dalam 
memperoleh analisis yang lebih dalam 
pengembangan kedua sektor di atas.

26. Analisis Konsumsi Rokok dan Tembakau, 
2010-2016

Analisis ini menggunakan data Susenas dengan 
hasil analisis sebagai berikut. Secara nasional, 
konsumsi nominal penduduk per kapita di 
setiap komponen makanan dan nonmakanan 
mengalami peningatan sejak 2010 ke 2016, yakni 
sebesar 96 persen. Namun bila dilihat berdasarkan 
kelompok pendapatan masyarakat, terlihat 
bahwa kelompok miskin atau desil terbawah 
justru mengalami pertumbuhan konsumsi per 
kapita negatif sebesar 1,9 persen di periode 
yang sama. Sedangkan pada desil kedua, yang 
merupakan penduduk rentan, hanya mengalami 
pertumbuhan negatif di konsumsi beras sebesar 
0,31 persen. Penduduk di desil terbawah 
mengalami pertumbuhan konsumsi nominal 
negatif pada kelompok pengeluaran beras (-30,3 
persen), bahan makanan (19,0 persen), kesehatan 
(-23,4 persen), dan kelompok pendidikan, rekreasi, 
dan olah raga (-29,5 persen). Sebaliknya, konsumsi 
rokok penduduk desil terbawah justru mengalami 
kenaikan sebesar 19,1 persen.

Secara nasional, proporsi konsumsi nominal 
penduduk per kapita juga mengalami pergeseran. 
Pada tahun 2010, konsumsi beras dan bahan 
makanan selain beras masih mendominasi 
masing-masing sebesar 8,7 persen dan 24,9 
persen. Namun, bobot ini semakin berkurang di 
tahun 2016 menjadi hanya sebesar 6,9 persen 
(turun 1,8 persen) dan 19 persen (turun 5,9 
persen). Selain itu, bobot konsumsi kesehatan 
juga mengalami penurunan sebesar minus 1,2 
persen. Penurunan konsumsi beras dan bahan 
makanan selain beras serta konsumsi kesehatan, 
diperkirakan beralih ke konsumsi makanan jadi 
dan minuman, konsumsi transportasi, komunikasi, 
dan jasa keuangan, serta konsumsi rokok dan 
tembakau. Bobot konsumsi rokok dan tembakau 
nasional mengalami peningkatan tertinggi ketiga 
yakni sebesar 1,8 persen.
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Bila dipecah ke dalam kelompok pendapatan, 
proporsi konsumsi nominal penduduk per kapita 
terlihat jelas mengalami pergeseran. Konsumsi 
beras penduduk desil ke-1 yang semula sebesar 
20,9 persen di 2010 mengalami penurunan cukup 
signifikan pada 2016 yakni hanya sebesar 14,8 
persen. Penurunan bobot konsumsi terbesar 
kedua di kelompok ini terjadi pada komoditas 
bahan makanan kecuali beras yakni turun sebesar 
5,1 persen. Demikian juga bobot konsumsi 
mereka untuk bidang kesehatan dan pendidikan 
mengalami penurunan masing-masing sebesar 
minus 1,2 dan 1,1 persen. Yang cukup menarik 
adalah bobot konsumsi rokok dan tembakau 
masyarakat golongan termiskin justru meningkat 
sebesar 1,1 persen dari 5,3 persen menjadi 6,5 
persen di periode yang sama. Bukan hanya di 
kelompok miskin, rata-rata bobot konsumsi untuk 
rokok dan tembakau juga mengalami kenaikan di 
seluruh kelompok pendapatan. Sebaliknya, bobot 
konsumsi kesehatan nominal per kapita, selain 
terjadi penurunan di kelopok terbawah, bobot 
konsumi ini juga menurun di semua kelompok 
pendapatan lainnya. Sementara untuk bobot 
konsumsi pendidikan, terjadi peningkatan hanya 
di desil 3, 4, dan 10.

27. Mengatasi Gap Pendanaan Infrastruktur di 
Indonesia : Peran Sektor Keuangan

Di dalam Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional (RPJMN) disebutkan bahwa 
untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang 
tinggi dalam jangka menengah, diperlukan 
peningkatan investasi, terutama di sektor 
swasta. Upaya peningkatan investasi tersebut 
menghadapi berbagai tantangan dan isu 
terutama terkait investasi jangka panjang untuk 
mendanai proyek infrastruktur.

Kajian ini memberikan pandangan bahwa 
Pemerintah perlu mengembangkan suatu strategi 
yang komprehensif untuk mencapai kesesuaian 
antara supply dan demand pendanaan jangka 
panjang termasuk menentukan instrumen 
keuangan apa yang paling sesuai dalam 
mengalokasikan dana jangka panjang untuk 
proyek infrastruktur. Investor korporasi dan BUMN 
berperan sangat penting untuk melakukan proses 
ini. Inovasi pendanaan melalui sekuritisasi aset 
juga perlu untuk diterapkan.
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Reformasi Birokrasi Badan Kebijakan Fiskal

manusia. Berbagai program inofatif yang dilakukan 
antara lain sebagai berikut:
1. Kelanjutan modernisasi administrasi 

perpajakan;
2. Modernisasi Kantor Pelayanan Bea dan Cukai, 

Perbendaharaan, dan Kekayaan Negara;
3. Pengembangan proses bisnis, seperti: 

penyusunan SOP (Standard Operating 
Procedure), analisis dan evaluasi jabatan, serta 
analisis beban kerja;

4. Penerapan job grading;
5. Pengembangan sumber daya manusia 

antara lain dengan adanya penyelenggaraan 
pendidikan dan pelatihan berbasis 
kompetensi, pembangunan assessment 
center, penyusunan pola mutasi, peningkatan 
disiplin, dan pengintegrasian Sistem Informasi 
Manajemen SDM;

6. Modernisasi sistem misalnya diluncurkannya 
SPAN (sistem perbendaharaan dan anggaran 
negara), SMIPT (sistem manajemen informasi 
dan pelayanan terpadu), dan NSW  (National 
Single Window);

7. Implementasi balance scorecard pada 
manajemen kinerja.

Selain itu, dengan mengingat besarnya tanggung 
jawab Kementerian Keuangan sebagai aktor 
utama dalam pengelolaan keuangan negara 
dalam hal ini APBN sekaligus juga sebagai 
pelaku utama penggerak pertumbuhan 
ekonomi, Kementerian Keuangan terus 
memikirkan terobosan dan inovasi lainnya dalam 
menindaklanjuti tantangan perekonomian 
dimaksud, salah satunya dengan mengenalkan 
program Transformasi Kelembagaan (TK) untuk 
periode 2014-2025. Grand design program TK ini 
pada hakekatnya mengandung berbagai prinsip 
dan semangat change management sebagai 
berikut :
1. Memperkuat budaya akuntabilitas 

berorientasi outcome;
2. Merevisi model operasional, merampingkan 

proses bisnis, mempercepat digitalisasi pada 
skala besar;

3. Membuat struktur organisasi yang lebih “fit for 
purpose” dan efektif;

4. Pengembangan dan penataan sumber daya 
manusia;

5. Proaktif dalam  menciptakan terobosan 
nasional.

Perkembangan Reformasi Birokrasi 
Kementerian Keuangan

Tingginya tuntutan publik akan peningkatan 
kualitas pelayanan publik dan akuntabilitas kinerja 
aparatur sipil negara mendorong setiap organisasi 
pemerintah untuk melakukan perbaikan cara kerja 
pemerintahan melalui sebuah reformasi birokrasi.  
Reformasi birokrasi ini meliputi tiga komponen 
utama dalam sebuah organisasi yaitu organisasi, 
proses bisnis, dan sumber daya manusia. 
Perbaikan secara holistis di seluruh komponen 
tersebut diharapkan akan meningkatkan 
pelayanan publik dan memenuhi ekspektasi dari 
masyarakat.

Reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan 
sudah dilakukan dalam jangka waktu yang cukup 
lama. Berbagai program reformasi birokrasi 
sudah diimplementasikan oleh Kementerian 
keuangan seperti reformasi pengelolaan 
keuangan negara  yang dimulai pada tahun 2002, 
dilanjutkan dengan berbagai program reformasi 
birokrasi secara masif yang dicetuskan pada 
kurun waktu 2007-2009, hingga tersusunnya 
desain program Transformasi Kelembagaan (TK) 
dengan diluncurkannya program Transformasi 
Kelembagaan periode tahun 2014-2025. 

Pada kurun waktu 2002-2006, Kementerian 
Keuangan melakukan berbagai program reformasi 
birokrasi. Pada periode awal reformasi birokrasi 
ini lahir paket undang-undang keuangan negara 
yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 
tentang Keuangan Negara, Undang-Undang 
Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara, dan Undang-Undang Nomor 15 tahun 
2004 tentang Pemeriksaaan Pengelolaan dan 
Tanggung Jawab Keuangan Negara. Pada periode 
ini, Kementerian Keuangan juga melakukan 
pemisahan fungsi penyusunan anggaran dan 
pelaksanaan anggaran. Selain itu, modernisasi 
administrasi perpajakan tahap I juga dilakukan, 
salah satunya dengan pembentukan large tax 
office.

Program reformasi birokrasi di Kementerian 
Keuangan terus berlanjut. Pada periode 2007-
2009, Kementerian Keuangan melakukan 
reformasi birokrasi secara lebih masif meliputi 
perbaikan di tiga pilar reformasi birokrasi yaitu 
organisasi, proses bisnis, dan sumber daya 
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Berkenaan dengan program Transformasi 
Kelembagaan yang dijalankan  Kementerian 
Keuangan selama tahun 2017 yang salah satunya 
melalui implementasi Inisiatif Strategis (IS) baru 
Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan 
(RBTK).  Terdapat dua puluh Inisiatif strategi yang 
dikelompokkan menjadi empat tema sebagai 
berikut:
1. Tema Penerimaan, “Pendapatan negara yang 

optimal”, yang akan dicapai melalui 5 Inisiatif;
2. Tema Perbendaharaan, “Pengelolaan 

Keuangan Negara yang Akuntabel”, yang akan 
dicapai melalui 7 Inisiatif;

3. Tema Penganggaran, Belanja Negara yang 
Efektif dan Efisien”, yang akan dicapai melalui 
4 Inisiatif;

4. Tema Sentral, tema yang menjiwai, 
mendukung, dan menggerakkan pencapaian 
IS RBTK dari ketiga tema di atas. Tema ini akan 
dicapai melalui 4 Inisiatif.

Adapun 20 Inisiatif Strategis baru Program 
Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan 
tersebut sebagai berikut :
1. Penguatan budaya organisasi Kementerian 

Keuangan;
2. Penguatan kompetensi SDM dengan strategi 

Kemenkeu melalui Corporate University;
3. Optimalisasi Kemenkeu Leaders Factory untuk 

mendukung pengelolaan keuangan negara 
yang kredibel;

4. Integrasi Perumusan Kebijakan Fiskal;
5. Pengamanan penerimaan pajak atas belanja 

pemerintah;
6. Modernisasi sistem informasi DJP untuk 

optimalisasi penerimaan pajak;
7. Joint Program optimalisasi penerimaan antara 

DJBC dengan DJP;
8. Pembangunan sistem kepatuhan pengguna 

jasa terintegrasi untuk optimalisasi 
penerimaan kepabeanan dan cukai;

9. Optimalisasi PNBP;
10. Pengelolaan keuangan negara yang modern, 

efisien, dan terintegrasi;
11. Pengelolaan likuiditas keuangan negara 

dengan instrumen keuangan modern;
12. Peningkatan partisipasi masyarakat dengan 

pengembagan jalur distribusi SBN ritel secara 
online;

13. Percepatan pembangunan infrastruktur 
dengan penjaminan obligasi dan pembiayaan 
proyek infrastruktur dengan metode 
performance based financing;

14. Optimalisasi pengelolaan aset untuk 
mendorong perekonomian nasional;

15. Optimalisasi investasi pemerintah untuk 
mendukung pembangunan yang 
berkelanjutan;

16. Sinergi pengawasan pelaksanaan anggaran 
BUN dan implementasi pengendalian intern 
atas pelaporan pada LKPP K/L dan BUN 
(Internal Control Over Financial Reporting – 
ICOFR);

17. Mewujudkan APBN berkualitas melalui 
efisiensi dan efektifitas belanja negara;

18. Perbaikan kualitas belanja bidang pendidikan 
dan kesehatan dalam meningkatkan kualitas 
SDM dan standar kesehatan masyarakat;

19. Sinkronisasi penganggaran pusat dan daerah;
20. Optimalisasi kebijakan penganggaran terkait 

pengelolaan dana pensiun.

Inisiatif strategis baru RBTK dan tema tersebut 
dapat dilihat dalam gambar berikut.

 

Gambar 27. Peta Inisiatif Strategis Baru Program RBTK
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Reformasi Birokrasi dan 
Transformasi Kelembagaan di 
Badan Kebijakan Fiskal

Inisiatif Strategis yang diinisiasi oleh Badan 
Kebijakan Fiskal adalah ISTK #4 Kementerian 
Keuangan,  yaitu Integrasi Perumusan Kebijakan 
Fiskal. Inisiatif ini memiliki tujuan, latar belakang, 
milestones, dan outcomes sebagai berikut :

1. Tujuan
Menghasilkan rumusan kebijakan fiskal dan 
penganggaran yang optimal sebagai dasar 
penyusunan APBN yang berkelanjutan dan 
berdampak nyata dengan tetap menjaga iklim 
perekonomian yang kondusif;

2. Latar Belakang
a. Perumusan kebijakan fiskal tersebar 

di beberapa unit eselon I dan belum 
mempertimbangkan sinergi antar 
kebijakan;

b. Protokol koordinasi penyusunan kebijakan 
fiskal antar unit eselon I belum konsisten; 

c. Kebutuhan peningkatan kualitas analisis 
dan evaluasi atas suatu kebijakan 
berdasarkan knowledge;

d. Perumusan kebijakan fiskal dan 
penganggaran membutuhkan 
pemahaman yang terintegrasi;

e. Adanya keterkaitan antara satu komponen 
dengan komponen lainnya di dalam postur 
APBN (misal: besaran penerimaan negara 
dengan mandatory spending);

f. Peningkatan pendapatan negara tidak 
selalu dapat digunakan untuk menambah 
kapasitas fiskal;

g. Adanya belanja wajib amanat konstitusi 
(20% untuk pendidikan, DAU, DBH, 
Dana Otsus;  dana desa; 5% untuk dana 
kesehatan);

h. Kebutuhan penguatan Kementerian 
Keuangan sebagai interface dengan K/L 
dan DPR   dalam rangka penyusunan 
kebijakan fiskal.

3. Milestones Utama Tahun 2017
a. Sinergi penyusunan kebijakan fiskal dan 

penganggaran :
i. Refinement protokol mengenai tata 

kelola perumusan kebijakan;
ii. Penyusunan KEM-PPKF yang kredibel 

menjadi acuan penyusunan APBN  
serta penetapan kebijakan dan standar 
dokumen KEM-PPKF;

iii. Penyusunan roadmap kebijakan 

optimalisasi penerimaan negara;
iv. Sinergi penyempurnaan kebijakan 

APBN.
b. Implementasi national integrated spending 

review:
i. Penetapan pedoman & metodologi 

spending review;
ii. Piloting pelaksanaan spending review 

pemerintah yang terintegrasi atas 
pelaksanaan APBN di Kementerian 
Keuangan;

iii. Analisis dampak penganggaran 
terhadap pertumbuhan sektor 
sebagai bagian dari national integrated 
spending review.

c. Peningkatan kapasitas SDM :
i. Mutasi pegawai antar unit eselon I;
ii. Secondment program Badan Kebijakan 

Fiskal dengan unit eselon I lain;
iii. Technical assistance;

4. Outcomes
a. Kebijakan fiskal yang optimal;
b. Target penerimaan negara yang kredibel: 

minimalisasi deviasi antara realisasi dengan 
potensi penerimaan.
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Selain itu, Badan Kebijakan Fiskal  juga turut 
berpartisipasi dalam salah satu ISTK Kementerian 
Keuangan pada tema sentral yaitu ISTK #1 
“Penguatan Budaya Organisasi Kementerian 
Keuangan” yang bertujuan untuk mewujudkan 
perbaikan budaya organisasi Kementerian 
Keuangan dalam rangka mendorong reformasi 
birokrasi dan menjadi branding Kementerian 
Keuangan secara nasional melalui pengelolaan 
APBN yang kredibel, berkeadilan, dan 
berkelanjutan. 

Beberapa upaya telah dilakukan Badan Kebijakan 
Fiskal dalam rangka menjalankan komitmen 
untuk mendukung penguatan budaya organisasi 
Kementerian Keuangan, seperti gerakan efisiensi. 
Badan Kebijakan Fiskal menerbitkan Surat 
Edaran Kepala Badan Kebijakan Fiskal  Nomor: 
SE-2/KF/2017 tentang gerakan efisiensi di 
lingkungan Badan Kebijakan Fiskal sebagai bagian 
implementasi penguatan budaya Kementerian 
Keuangan yang bermaksud dan bertujuan untuk :
1. Memberikan dasar pelaksanaan atas 

implementasi dan internalisasi nilai-nilai 
Kementerian Keuangan, perubahan mindset, 
pola kerja dalam kaitannya dengan gerakan 
efisiensi di lingkungan badan Kebijakan Fiskal; 

2. Memastikan keterlibatan dan mendapatkan 
masukan setiap pejabat/pegawai dalam 
mendukung implementasi gerakan efisiensi 
di lingkungan badan Kebijakan Fiskal serta;

3. Mendorong terwujudnya pengelolaan 
keuangan negara dalam hal ini pengelolaan 
anggaran di lingkungan Kementerian 
Keuangan khususnya Badan Kebijakan Fiskal 
yang efisien, ekonomis, efektif, transparan, 
dan bertanggung jawab serta senantiasa 
menjunjung tinggi asas keadilan dan 
kepatutan yang diamanatkan pada Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara.

Gerakan efisiensi ini menjadi tantangan tersendiri 
bagi setiap individu di Badan Kebijakan Fiskal 
untuk senantiasa menjunjung tinggi prinsip-
prinsip efisensi dan efektivitas dalam penggunaan 
anggaran atau keuangan negara. Seluruh pejabat 
dan pegawai di Badan Kebijakan Fiskal khususnya 
para pengelola keuangan harus memerhatikan 
prinsip kehati-hatian dalam mengelola anggaran 
agar tercipta penggunaan anggaran yang efektif 
dan efisien.

Pengelolaan Kinerja

Perencanaan Kinerja

Penetapan kinerja di Badan Kebijakan Fiskal 
dilakukan dengan menggunakan metode 
Balanced Score Card (BSC) seuai dengan amanat 
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/
KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di 
Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana 
telah diubah dengan Keputusan Menteri 
Keuangan Nomor 556/KMK.01/2015. Balanced 
Score Card (BSC) merupakan sistem manajemen 
strategis dan kinerja dengan menggunakan 
beberapa perspektif dalam pengukuran kinerja, 
sehingga mampu memberikan pandangan 
yang lebih komprehensif atas kinerja organisasi 
sekaligus memberikan umpan balik bagi kinerja 
periode berjalan dan kinerja di masa mendatang. 

Terdapat tiga perspektif kinerja yang digunakan 
dalam BSC ini yaitu Stakeholder, Internal 
Process, serta Learning and Growth. Ketiga 
perspektif tersebut merepresentasikan aspek 
kinerja organisasi Badan Kebijakan Fiskal 
secara menyeluruh. Penilaian kinerja Badan 
Kebijakan Fiskal tidak hanya dari keberhasilan 
memenuhi ekspektasi stakeholder, tetapi juga 
dari keberhasilan dalam mengembangkan proses 
bisnis yang efektif dan efisien, serta keberhasilan 
dalam aspek learning and growth yang meliputi 
menata dan mengembangkan organisasi, 
meningkatkan kapasitas SDM, mengembangkan 
sistem manajemen informasi yang terintegrasi, 
serta mengelola anggaran yang efektif dan efisien.

Penetapan kinerja berdasarkan BSC diturunkan 
dari visi dan misi Badan Kebijakan Fiskal 
sebagaimana tercantum dalam Renstra Badan 
Kebijakan Fiskal. Visi dan misi Badan Kebijakan 
Fiskal tersebut diterjemahkan ke dalam beberapa 
Sasaran Strategis (SS) pada setiap perspektif  dan 
memetakannya ke dalam peta strategi (strategy 
map). Dari masing-masing sasaran strategis ini 
ditetapkan beberapa Indikator Kinerja Utama (IKU) 
sebagai ukuran kuantitatif yang menggambarkan 
capaian kinerja SS yang bersangkutan.

Sasaran strategis dan IKU Badan Kebijakan Fiskal 
tahun 2017 tidak banyak berubah dibandingkan 
dengan tahun 2016.  Pada tahun 2017, Badan 
Kebijakan Fiskal mempunyai 12 buah SS dengan 
jumlah IKU sebanyak 21 buah. Sedangkan pada 
tahun 2016, jumlah SS sebanyak 12 buah dengan 
jumlah IKU sebanyak 20 buah. Sasaran Srategis 
Badan Kebijakan Fiskal Tahun 2016 dan tahun 
2017 adalah sebagai berikut.
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Setiap sasaran strategis pada setiap perspektif learning and growth, 
internal process, dan stakeholders merupakan suatu kesatuan yang 
saling berhubungan dan bersinergi dalam rangka mencapai visi “menjadi 
unit terpercaya dalam perumusan kebijakan �skal dan sektor keuangan 

yang antisipatif dan responsif untuk mewujudkan masyarakat Indonesia 
sejahtera”. Pola hubungan sasaran strategis tersebut digambarkan dalam 
suatu map yang disebut peta strategi. Adapun peta strategi BKF adalah 
sebagai berikut :

Peta Strategi Badan Kebijakan Fiskal Tahun 2016

Selain terhadap Sasaran Strategis, re�nement juga dilakukan terhadap 
IKU pada setiap sasaran strategis dengan memperhatikan Rencana 
Strategis Badan Kebijakan Fiskal Tahun 2015 – 2019 dan arahan pimpinan. 
Re�nement dilakukan pada jenis, manual, serta target IKU. Dengan 
re�nement IKU, diharapkan lebih mencerminkan pengukuran kinerja yang 
ideal dan challenging sehingga dapat memacu seluruh elemen organisasi 
untuk berkinerja tinggi dan semakin baik.

Ikhtisar Capaian Kinerja BKF 

Pengukuran capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara 
target (rencana) dan realisasi IKU pada masing-masing perspektif. Dari hasil 
pengukuran tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi 
(NKO) Badan Kebijakan Fiskal adalah sebesar 110,15.  Nilai tersebut berasal 
dari capaian kinerja pada masing-masing perpektif sebagai berikut :
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Fiskal dan Sektor 
Keuangan yang 
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Kebijakan yang 
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Formulasi Kebijakan 

Publik

6
Pengelolaan Manajemen 

Pengetahuan 
dalam Research and 
Development yang 

Berkualitas

7
Pengelolaan Kerjasama 

Internasional yang Andal

Menjadi Unit Terpercaya dalam Perumusan Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan 
yang Antisipatif dan Responsif untuk Mewujudkan Masyarakat Indonesia SejahteraVISI

Gambar 29. Peta Strategi Badan kebijakan Fiskal

Tabel 6. Sasaran Strategis Badan Kebijakan Fiskal

No Perspektif
Sasaran Strategis  

2016 2017

1. Stakeholder • Formulasi Kebijakan Fiskal dan Sektor 
Keuangan yang Berkualitas

• Rekomendasi Kerja Sama Ekonomi 
dan Keuangan Internasional yang 
Optimal

• Informasi Kebijakan dan Knowledge 
Sharing yang Terkini

• Formulasi Kebijakan Fiskal dan Sektor 
Keuangan yang Berkualitas

• Rekomendasi Kerja Sama Ekonomi dan 
Keuangan Internasional yang Optimal

• Informasi Kebijakan dan Knowledge 
Sharing yang Terkini

2. Internal 
Process 

• Perencanaan Kegiatan yang Akurat
• Formulasi Rekomendasi Kebijakan 

yang Menggunakan Kaidah Formulasi 
Kebijakan Publik

• Pengelolaan Manajemen 
Pengetahuan dalam Research and 
Development yang Berkualitas

• Pengelolaan Kerja Sama Internasional 
yang Andal

• Evaluasi Kegiatan yang Efektif dan 
Berkelanjutan

• Perencanaan yang Akurat
• Formulasi Rekomendasi Kebijakan 

yang Menggunakan Kaidah Formulasi 
Kebijakan Publik

• Pengelolaan Manajemen Pengetahuan 
dalam Research and Development yang 
Berkualitas

• Pengelolaan Kerja Sama Internasional 
yang Andal

• Evaluasi yang Efektif dan Berkelanjutan

3. Learning & 
Growth 

• SDM yang Kompetitif
• Organisasi yang Kondusif
• Sistem Informasi Manajemen yang 

Andal
• Pelaksanaan Anggaran yang Optimal

• SDM yang Kompetitif
• Organisasi yang Kondusif
• Sistem Informasi Manajemen yang 

Andal
• Pelaksanaan Anggaran yang Optimal

  

Setiap sasaran strategis pada setiap perspektif 
learning and growth, internal process, dan 
stakeholders berhubungan dan bersinergi satu 
sama lain menjadi satu kesatuan yang tidak 
terpisahkan dalam rangka mencapai visi Badan 
Kebijakan Fiskal yaitu “menjadi unit terpercaya 

dalam perumusan kebijakan fiskal dan sektor 
keuangan yang antisipatif dan responsif untuk 
mewujudkan Indonesia sejahtera”. Pola hubungan 
sasaran strategis tersebut tergambar dalam peta 
strategi (strategy map) di bawah ini.
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Capaian Kinerja

Suatu organisasi dinilai berhasil mencapai tujuan 
organisasi apabila mampu mencapai target kinerja 
organisasi yang telah ditetapkan. Pengukuran 
pencapaian target kinerja Badan Kebijakan 
Fiskal dilakukan dengan cara membandingkan 
antara target (rencana) dan realisasi Indikator 
Kinerja Utama pada masing-masing perspektif 
stakeholder, internal process, dan learning and 

growth. Perbandingan antara realisasi dengan 
target IKU tersebut menghasilkan Nilai Kinerja 
Organisasi (NKO). Untuk tahun 2017, capaian NKO 
Badan Kebijakan Fiskal adalah sebesar 110.47. Nilai 
tersebut berasal dari capaian kinerja pada masing-
masing perspektif sebagai berikut.

Rincian capaian kinerja Badan Kebijakan Fiskal 
terlihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 7. Rincian Capaian Kinerja Badan Kebijakan Fiskal 

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target Realisasi Indeks 
Capaian

Stakeholder Perspective (40%) 45,91

1. 
 
 

Formulasi Kebijakan 
Fiskal dan Sektor 
Keuangan yang 
Berkualitas 
 
 

Deviasi proyeksi asumsi makro 5% 1,53% 120,00

Deviasi proyeksi APBN 5% 4,07% 118,60

Persentase rekomendasi kebijakan 
yang ditetapkan/diterima Menteri 
Keuangan 

85% 95,70% 112,59

2. Rekomendasi Kerja Sama 
Ekonomi dan Keuangan 
Internasional yang 
Optimal

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

50% 87,50% 120,00

3.
 
 

Informasi Kebijakan dan 
Knowledge Sharing yang 
Terkini
 
 

Tingkat efektivitas edukasi dan 
komunikasi

82 85,07 103,38

Persentase laporan perkembangan 
ekonomi keuangan yang tepat waktu

95% 98,68% 103,87

Persentase publikasi hasil kajian 
sesuai rencana

100% 114,17% 114,17

Internal Process Perspective (30%) 31,39

4. Perencanaan yang 
Akurat

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

100% 99,07% 99,07

5.
 

Formulasi Rekomendasi 
Kebijakan yang 
Menggunakan Kaidah 
Formulasi Kebijakan 
Publik
 

Persentase penggunaan alat 
analisis kebijakan dalam perumusan 
kebijakan dan usulan Indonesia 
dalam forum internasional

90% 100% 111,11

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

85% 96,92% 114,02

6.
 

Pengelolaan Manajemen 
Pengetahuan 
dalam Research and 
Development yang 
Berkualitas

Persentase pelaksanaan kajian sesuai 
rencana

100% 96,3% 96,30

Persentase pelaksanaan sinergi 
kegiatan pengkajian

80% 95,8% 119,75

7. Pengelolaan Kerja Sama 
Internasional yang Andal

Persentase penyelesaian kewajiban 
dalam rangka kerja sama 
internasional                                                                                                                        

100% 100% 100,00

8.
 

Evaluasi yang Efektif dan 
Berkelanjutan
 

Persentase rekomendasi BPK 
atas LKPP dan LK BUN yang telah 
ditindaklanjuti

75% 80% 106,70

Persentase pelaksanaan evaluasi 
kebijakan sesuai rencana

100% 100% 100,00
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Learning & Growth Perspective (30%) 33,17

9. SDM yang Kompetitif Persentase pejabat yang telah 
memenuhi standar kompetensi 
jabatan

90% 99.37% 110,41

10.
 

Organisasi yang Kondusif
 

Persentase implementasi inisiatif 
strategis RBTK

90% 94% 104,44

Indeks tata kelola organisasi 73 79,48 108,88

11. Sistem Informasi 
Manajemen yang Andal

Tingkat downtime sistem TIK 1% 0,018% 120,00

Indeks implementasi IT Service 
Management tahap I

80 91 113,75

12. Pelaksanaan Anggaran 
yang Optimal

Persentase kualitas pelaksanaan 
anggaran

95% 102,5% 107,89

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) 110,47
  

Pengembangan Sumber Daya 
Manusia

Sumber Daya Manusia (SDM) memiliki posisi 
sentral bagi setiap unit di lingkungan Kementerian 
Keuangan, termasuk Badan Kebijakan Fiskal. 
Kehadiran pegawai yang profesional, kompeten, 
berdedikasi, dan berintegritas akan membuat 
Badan Kebijakan Fiskal memiliki dasar yang kuat 
untuk terus tumbuh dan berkembang mencapai 
visi ”Menjadi Unit terpercaya dalam Perumusan 
Kebijakan Fiskal dan Sektor Keuangan yang 
Antisipatif dan Responsif untuk Mewujudkan 
Masyarakat Indonesia Sejahtera”. SDM juga 
merupakan faktor penting dalam membentuk 
budaya organisasi, dengan SDM yang berkualitas 
diharapkan budaya yang dibentuk juga akan 
sejalan dengan usaha-usaha pencapaian tujuan 
organisasi.

Menyadari peran penting SDM untuk 
organisasi, Badan Kebijakan Fiskal senantiasa 
melakukan pengembangan pegawai untuk 
memenuhi tuntutan organisasi serta mengikuti 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
Dalam Roadmap Tahun 2015-2019 yang telah 
disusun oleh Badan Kebijakan Fiskal, disebutkan 
bahwa pengembangan pegawai dilakukan 
sebagai mitigasi untuk meningkatkan kapasitas 
dan kompetensi seorang pegawai dalam bidang 
tertentu.

Seiring dengan tingginya permintaan untuk 
mempersiapkan SDM yang kompetitif, maka 

Badan Kebijakan Fiskal menjalankan strategi 
dengan memberikan sejumlah dukungan dan 
fasilitas pengembangan kompetensi bagi setiap 
individu yang nantinya dapat mendukung 
kemajuan organisasi dan mendorong 
mewujudkan visi dan misi Badan Kebijakan Fiskal. 
Upaya pengembangan pegawai ini dilakukan 
melalui berbagai cara seperti pelaksanaan 
knowledge sharing program, penyelenggaraan 
diklat, studi lanjut baik melalui tugas belajar 
maupun izin belajar, pelaksanaan secondment, 
penugasan di instansi lain, serta pelaksanaan 
assesment center dan tes psikologi.

Knowledge Sharing Program (KSP)

KSP merupakan bagian dari usaha Badan 
Kebijakan Fiskal untuk mengembangkan 
knowledge management. KSP merupakan bentuk 
formal transfer knowledge dari pegawai yang ahli 
atau menguasai permasalahan tertentu kepada 
pegawai lainnya. Tujuan dari KSP ini adalah 
untuk memastikan knowledge yang ada di Badan 
Kebijakan Fiskal dapat mengalir dari satu pegawai 
ke pegawai lain, dari satu unit ke unit lain, dapat 
berkembang, dan dapat memberi nilai tambah 
bagi Badan Kebijakan Fiskal. 

 Sepanjang tahun 2017 telah diadakan 20 kegiatan 
yang dikemas dalam skema program Knowledge 
Sharing Program (KSP) dengan mengundang para 
praktisi/akademisi yang kompeten di bidangnya. 
Kegiatan tersebut dapat dilihat dalam tabel 
berikut.
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Tabel 8. Knowledge Sharing Program (KSP) Tahun 2017 

No Tema Tanggal Narasumber

1 Maqashid Sharia Perspective in Public 
Finance and Fiscal Policy

Kamis, 5 Januari 
2017

Chairman of The Sharia Advisory Council: Dr. 
Mohd. Daud Bakar

2 Sharing Session: Australian Department of 
Treasury Secondee

Selasa, 10 
Januari 2017

Bhayu Purnomo, Andi Rachman Salasa, 
Leny Purnamasari, 

3 Kredit Usaha Rakyat Model Baru: Sebuah 
Terobosan

25 Januari 2017 Syahrir Ika, Peneliti Utama

4 Evaluating the effects of regional incentive 
fund to district government in Indonesia

Rabu, 8 Februari 
2017

Adriyanto, Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi 
Makro

5 International Economic Diplomacy Rabu, 22 
Februari 2017

Justin Liu

6 Inequality and Fiscal Policy Kamis, 23 
Februari 2017

Dr. Arief Anshort Yusuf
Center for Sustainable Development Goals 
Studies

7 Kerangka Pembiayaan Perubahan Iklim 
Untuk Infrastruktur Transportasi

Rabu, 29 Maret 
2017

Mahpud Sujaí, Peneliti Madya

8 Membaca Data Tax Amnesty Sebagai 
Bahan Masukan Reformasi Perpajakan

Rabu, 5 April 
2017

Darussalam
Danny Darussalam Tax Center

9 Business and Social Efficiency of the 
Indonesian State-Owned Enterprises: 
Evidence from Data Envelopment Analysis

Selasa, 2 Mei 
2017

Dr. Irwanda Wisnu Wardhana

10 Introduction to Macroeconomics: Theory 
and Policy

Selasa, 23 Mei 
2017

Dhruv Sharma, World Bank

11 Voyage to Indonesia: International Taxation 
I
a. Global Economic Landscape, 

Implementation of the 2030 SDG and 
Key Issues in International Taxation for 
ASEAN + 3, Progress and Challanges 
in Strengthening Domestic Revenue 
Mobilization in ASEAN

b. Policy Discussion: Towards a Fair, 
Regionally-Integrated, efficient Tax 
System and Tax Coordination in 
ASEAN+3

Jumat, 9 Juni 
2017

1. Rubino Sugana (Revenue Strategy 
Adviser, AIPEG)

2. John Hutagaol (Direktur Perpajakan 
Internasional, DJP)

12 Voyage to Indonesia: International Taxation 
II
a. Issues for ASEAN
b. Automated Exchange of Information

Kamis, 15 Juni 
2017

1. Bawono Kristiaji (Partner, Tax 
Research and Training Services, Danny 
Darussalam Tax Centre)

2. Ruben  Hutabarat (Senior Researcher, 
Center for Indonesia Taxation Analysis)

13 Voyage to Indonesia: International Taxation 
III
a. Tax Incentives (Perspective from Tax 

Administration)

Rabu, 21 Juni 
2017

Yon Arsal, Direktur Potensi Kepatuhan dan 
Penerimaan, DJP

14 Income Inequality Studies Jumat, 21 Juli 
2017

1. Dr. Budy Resosudarmo
 (Crawford School of Public Policy, 

Australian National University)
2. Eko Wicaksono

15 Financial Planning for Middle Class to 
Boost Indonesian Economy

Selasa, 25 Juli 
2017

Ligwina Poerwo Hananto

16 Kajian Tematik Hari Kemerdekaan Senin, 21 
Agustus 2017

Ustad Ulis Tofa

17 Targeting Poverty Under Complementaries: 
Evidence from Indonesia’s Unified Targeting 
System

Kamis, 7 
September 
2017

Prof. Anu Rammohan
(University of Western Australia)
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18 Potensi dan Risiko Fiskal PT. Freeport 
Indonesia

Selasa, 10 
Oktober 2017

Almizan Ulfa

19 Economic Gains from Boosting Female 
Labour Force Participation: A Case of 
Indonesia

Selasa, 14 
November 2017

Dr. Ariane Utomo
Research Fellow Crawford School of Public 
Policy, Australian National University

20 Kajian Tematik Hari Pahlawan Jumat, 17 
November 2017

Ustad Bendri Jaisyurahman

Penyelenggaraan Diklat

Badan Kebijakan Fiskal merealisasikan program 
pengembangan kompetensi yang terbuka 
bagi setiap pegawai, Selain mengikuti berbagai 
pelatihan yang difasilitasi oleh Badan Pendidikan 
dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan, 
pegawai Badan Kebijakan Fiskal juga dapat 
mengikuti diklat inisiatif mandiri berupa pelatihan/
kursus yang disediakan oleh berbagai lembaga 
pelatihan. 

Dalam rangka meningkatkan kompetensi 
pegawai, selama tahun 2017 Badan Kebijakan 
Fiskal bekerja sama dengan Badan Pendidikan 
dan Pelatihan Keuangan telah menyelenggarakan 
diklat sebanyak 155 kali penyelenggaraan yang 
terdiri dari 81 jenis diklat dan diikuti oleh 499 
peserta diklat dari Badan Kebijakan Fiskal. Jenis 
diklat yang diikuti disesuaikan dengan kebutuhan 
Badan Kebijakan Fiskal dalam menjalankan tugas 
dan fungsinya. Jenis diklat ini telah direncanakan 
tahun sebelumnya melalui analisis kebutuhan 
diklat.

Untuk jenis diklat atau kursus tertentu, yang 
belum tercakup dalam diklat reguler yang 
diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan 
Pelatihan Keuangan, setiap pegawai mempunyai 
hak untuk mengajukan diklat atas inisiatif mereka 
sendiri.  Persetujuan atas pelaksanaan pelatihan 
melalui mekanisme diklat inisiatif mandiri ini 
mempertimbangkan beberapa hal, antara lain 
keterkaitan dan pentingnya pelatihan tersebut 
bagi organisasi dan memperhatikan kesetaraan 
gender. Selain berbentuk kursus, pelatihan mandiri 
dapat berbentuk workshop, seminar, atau tes 
program beasiswa. 

Berdasarkan data diklat inisiatif 2017, jenis diklat 
pegawai yang paling sering diajukan oleh 
pegawai adalah pelatihan Bahasa Inggris dan 
ekonomi. Pelatihan Bahasa Inggris yang diajukan, 
berbentuk kelas conversation, persiapan dan tes 
TOEFL serta IELTS. 

Studi Lanjut

Sebagai bagian dari usaha untuk meningkatkan 
kapasaitas pegawai, Badan Kebijakan Fiskal 
memberikan kesempatan pagi para pegawai yang 
telah memenuhi persyaratan untuk melanjutkan 
studi baik melalui program beasiswa maupun 
pemberian izin belajar. Sampai Desember 2017, 
Badan Kebijakan Fiskal memiliki 60 pegawai 
yang sedang melanjutkan pendidikan dengan 
menggunakan skema beasiswa (tugas belajar) 
dan mandiri (ijin belajar). Komposisi pegawai yang 
melanjutkan studi tersebut adalah sebanyak 17 
pegawai pada jenjang D-IV/S1, 25 pegawai pada 
jenjang S2, dan 18 pegawai pada jenjang S3. 
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Tugas Belajar

Dalam rangka pemenuhan target rasio pegawai 
lulusan S2/S3 mencapai 40% (saat ini rasio 
39% dari total pegawai Badan Kebijakan Fiskal), 
para pegawai Badan Kebijakan Fiskal diberikan 
kesempatan untuk memperoleh beasiswa S2/S3 
melalui beberapa program beasiswa.

Salah satu beasiswa yang ditawarkan yaitu 
Australian Awards. Saat ini Badan Kebijakan Fiskal 
menjadi salah satu dari 12 organisasi di Indonesia 
yang termasuk key organizations, yang mempunyai 
kesempatan yang lebih besar untuk memperoleh 
beasiswa S2/S3 dari Australia (ADS, ALA, dan 
AAS). Sampai dengan tahun 2017 terdapat total 
53 pegawai yang menerima beasiswa Australian 
Awards, 14 pegawai dalam proses perkuliahan, 
sedangkan 5 pegawai sedang melaksanakan pre-
departure training.

Selain Australian Awards, pegawai yang potensial 
untuk melanjutkan program S2 dan S3 diberikan 
kesempatan untuk secara mandiri mendapatkan 
beasiswa atau mengikuti program beasiwa 
lainnya, antara lain program SPIRIT (dikelola oleh 
PPSDM BPPK), program pascasarjana Kementerian 
Keuangan (beasiswa FETA), program SPIRIT USAID, 
dan program IMF-World Bank Scholarship. Hingga 
akhir Desember 2017, terdapat  9 orang pegawai 
yang sedang melaksanakan program tugas belajar 
dari beasiswa ini.

Jurusan yang ditempuh oleh pegawai disesuaikan 
dengan Human Capital Development Plan (HCDP) 
yang disusun sebagai pedoman pengembangan 
pegawai dalam menempuh pendidikan di jenjang 
yang lebih tinggi. Jurusan prioritas 2017 yang 
diambil pegawai adalah public policy, economics, 
akuntansi, climate studies, international studies, dan 
manajemen.

Izin Belajar

Selain tugas belajar, Badan Kebijakan Fiskal juga 
memberikan kesempatan bagi pegawai untuk 
melanjutkan pendidikan di luar kedinasan melalui 
skema izin belajar. Izin belajar diberikan dengan 
mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
• Kinerja calon pendaftar pada 2 (dua) tahun 

terakhir minimal bernilai baik.
• Telah bekerja paling kurang 2 (dua) tahun 

sejak pengangkatannya sebagai PNS.
• Pendidikan yang diambil terkait dengan 

kedinasan dan kebutuhan organisasi.
• Tidak sedang menjalani hukuman disiplin 

berat dan/atau sedang dalam pemeriksaan.

Pada tahun 2017 tercatat sebanyak tujuh pegawai 
mengajukan izin belajar untuk melanjutkan 
pendidikan di luar kedinasan. Dari total tujuh 
pegawai enam diantaranya melanjutkan 
pendidikan strata satu dengan program studi 
teknik informatika, ilmu administrasi dan 
ilmu manajemen. Sedangkan satu pegawai 
melanjutkan pendidikan strata dua dengan 
program studi ilmu manajemen..

Program Secondment 

Dalam rangka transfer of knowledge dan 
penyelarasan pemahaman sehubungan dengan 
area kewenangan dan bidang tugas yang saling 
berhubungan, serta dalam rangka terbangunnya 
sinergi dan keselarasan kebijakan, Kementerian 
Keuangan mengadakan program magang atau 
secondment yang melibatkan sejumlah satker 
dan lembaga terkait, baik antar unit eselon I di 
lingkungan Kementerian Keuangan, maupun 
Kementerian Keuangan dengan instansi lain. 

Pada tahun 2017, Badan Kebijakan Fiskal 
telah berpartisipasi dalam beberapa program 
secondment, di antaranya secondment pegawai 
Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal 
Bea dan Cukai ke Badan Kebijakan Fiskal dan 
secondment antar lembaga Komite Stabitas Sektor 
Keuangan (KSSK). 

Secondment pegawai Direktorat Jenderal Pajak 
dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke Badan 
Kebijakan Fiskal bertujuan untuk melaksanakan 
transfer of knowledge terkait kebijakan pajak dan 
bea cukai. Sementara secondment antar lembaga 
KSSK bertujuan untuk membangun sinergi dan 
keselarasan kebijakan terkait bidang protokol 
manajemen krisis antara lembaga anggota 
KSSK dalam rangka penguatan stabilitas sistem 
keuangan Indonesia.

Tabel 9. Program Secondment Badan Kebijakan Fiskal

Jenis Secondment Peserta Keterangan

Secondment 
pegawai 
Direktorat 
Jenderal Pajak 
dan Direktorat 
Jenderal Bea dan 
Cukai ke Badan 
Kebijakan Fiskal

8 orang 
(Pelaksana)

5 orang dari 
Direktorat 
Jenderal Pajak, 
3 orang dari 
Direktorat 
Jenderal Bea dan 
Cukai

Secondment antar 
lembaga KSSK

2 orang 
(eselon IV)

Penempatan di 
Bank Indonesia
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Selain program secondment antar organisasi 
pemerintah, Badan Kebijakan Fiskal juga 
melakukan program secondment di organisasi 
internasional antara lain di International Monetary 
Fund (IMF), World Bank dan Global Partnership 
Fund (GPF). Program ini ditujukan untuk 
mengembangkan kapasitas pegawai Badan 
Kebijakan Fiskal serta meningkatkan kerja sama 
dengan organisasi eksternal.

Secondment yang telah dilakukan secara kontinyu 
dalam beberapa tahun terakhir adalah secondment 
dengan IMF. Pada tahun 2017, dua orang pegawai 
pelaksana menjadi secondee di IMF. Program 
ini telah dilakukan sejak tahun 2013 hingga 
sekarang. Program ini dilaksanakan dengan tujuan 
agar pegawai Badan Kebijakan Fiskal memiliki 
wawasan mengenai proses bisnis di IMF sekaligus 
meningkatkan kemampuan analisis pegawai di 
tingkat makro.

Secondment dengan GPF dimulai pada tahun 2016 
hingga sekarang. Dua Pegawai yang mengikuti 
secondment ini ditugaskan menjadi Liaison Officer 
bagi GPF dengan tujuan untuk memberikan 
pengalaman kerja pegawai pada organisasi 
internasional sekaligus mempermudah koordinasi 
antara GPF dan Badan Kebijakan Fiskal.

Pada akhir tahun 2017 Badan Kebijakan Fiskal 
mengusulkan adanya program secondment 
dengan World Bank dalam bentuk penunjukan 
satu orang secondee selama tiga bulan. 
Secondment ini memiliki tujuan yang sama 
dengan secondment di IMF yaitu agar pegawai 
Badan Kebijakan Fiskal memiliki wawasan 
mengenai proses bisnis di World Bank sekaligus 
meningkatkan kemampuan analisis pegawai di 
tingkat makro.

Tugas Diperbantukan / Dipekerjakan

Guna memperluas pengetahuan serta 
memperdalam dan mengoptimalkan kompetensi 
maupun bidang yang dimiliki oleh seorang 
pejabat/pegawai, Badan Kebijakan Fiskal 
memberikan kesempatan pegawai untuk 
mengikuti tugas perbantuan (diperbantukan/
dipekerjakan) pada berbagai instansi/ lembaga di 
luar Badan Kebijakan Fiskal.

Pada tahun 2017, terdapat 4 (empat) pegawai 
Badan Kebijakan Fiskal yang diperbantukan 
pada lembaga internasional antara lain Global 
Infrastructure Hub, Southeast Asia Voting Group 
(SEAVG) World bank, dan Asian Development Bank. 

Pada tahun 2017 juga terdapat 3 (tiga) orang 
pejabat yang dipromosikan pada institusi di 
luar Badan Kebijakan Fiskal, yaitu pada Kantor 
Staf Presiden, Kementerian Koordinator Bidang 
Perekonomian, dan Badan Ekonomi Kreatif 
dengan status dipekerjakan.

Assessment Center (AC) dan Test Psikologi

Dalam rangka pemetaan pejabat dan pelaksana, 
Badan Kebijakan Fiskal melaksanakan kegiatan 
Assessment Center (AC) bagi pejabat dan pegawai 
senior (golongan III/b ke atas), serta tes psikologi 
bagi pelaksana.

Sampai dengan tahun 2017, dari 197 pejabat 
baik struktural maupun fungsional, 97% (191) 
telah mengikuti kegiatan assessment center, dan 
dari 191 pejabat tersebut, 95,81%  telah memiliki 
niai Job Person Match (JPM) lebih dari atau sama 
dengan 72%. Keseriusan Badan Kebijakan Fiskal 
untuk menempatkan pejabat sesuai dengan 
kapabilitasnya ditunjukkan dengan capaian 
kegiatan Assement Center yang telah dilakukan.
Selama tahun 2017 telah dilaksanakan 1 (satu) 
kali/batch kegiatan AC terhadap 10 (sepuluh) 
orang staf senior (golongan III/b ke atas) dan tes 
psikologi yang dilaksanakan secara online (psikotes 
online) dalam 9 (Sembilan) batch terhadap 225 
orang pelaksana.

Perekrutan Pegawai

Pada tahun 2017, Badan Kebijakan Fiskal 
menerima pegawai baru sebanyak 28 orang, yang 
terdiri dari 11 pegawai rekrutmen PKN STAN dan 
17 pegawai rekrutmen umum, yang merupakan 
hasil rekrutmen pegawai yang dilaksanakan secara 
tersentral di Kementerian Keuangan.

Sebagai langkah mempersiapkan pegawai baru 
untuk memasuki lingkungan Badan Kebijakan 
Fiskal, para pegawai diikutsertakan dalam 
berbagai kegiatan orientasi, seperti Orientasi 
Keterampilan Dasar, pelatihan work etiquette, DTSD 
Pajak Non-Pajak, Diklat Dasar-Dasar Penyusunan 
APBN, Orientasi Ekonomi Makro Tingkat Dasar, dan 
Orientasi Kebijakan Publik Tingkat Dasar.
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Komunikasi Publik

Dalam rangka mendiseminasikan informasi 
terkait tugas, fungsi, dan peran Badan Kebijakan 
Fiskal, di tahun 2017, telah diselenggarakan 
berbagai kegiatan komunikasi publik. Kegiatan 
komunikasi yang disusun oleh Badan Kebijakan 
Fiskal bertujuan untuk meningkatkan pemahaman 
publik terkait kebijakan fiskal dan sektor keuangan, 
serta fungsi-fungsi lain yang dilakukan oleh Badan 
Kebijakan Fiskal sebagai unit perumus kebijakan.

Dalam melaksanakan kegiatan komunikasi 
publik, Badan Kebijakan Fiskal menggunakan 
empat media utama humas yaitu media cetak, 
media online, special event, dan media luar 
ruang. Media cetak yang digunakan oleh Badan 
Kebijakan Fiskal meliputi majalah semi ilmiah yang 
diterbitkan setiap dua bulan sekali yaitu “Warta 
Fiskal” dan jurnal “Kajian Ekonomi Keuangan” 
yang dipublikasikan setiap empat bulan sekali. 
Di samping itu, Badan Kebijakan Fiskal juga 
menerbitkan buku-buku yang ditulis oleh para 
pegawai di lingkungan Badan Kebijakan Fiskal 
dengan tema-tema dalam lingkup kebijakan 
fiskal, sektor keuangan dan kerja sama keuangan 
internasional. 

Pemanfaatan media online dalam kegiatan 
komunikasi publik dilakukan dengan 

menggunakan website, Facebook dan Twitter 
sebagai media eksternal dan Portal Fiskal untuk 
media komunikasi internal di Badan Kebijakan 
Fiskal. Pada Agustus 2017, Badan Kebijakan 
Fiskal menambahkan Instagram sebagai media 
komunikasi eksternal organisasi. 

Sepanjang tahun 2017, Badan Kebijakan Fiskal 
telah mendokumentasikan sebanyak 117 kegiatan 
yang dipublikasikan melalui website Badan 
Kebijakan Fiskal (www.fiskal.kemenkeu.go.id). 
Per Desember 2017, Twitter Badan Kebijakan 
Fiskal dengan nama akun @BKFKemenkeu telah 
memperoleh sebanyak 5100 followers dan akun 
Facebook Page Badan Kebijakan Fiskal dengan 
nama Badan Kebijakan Fiskal memperoleh 2500 
likes dan Instagram dengan akun @BKFKemenkeu 
mencapai 1800 followers. Dengan dukungan 
media online ini, diharapkan kegiatan komunikasi 
publik dapat lebih efektif dan efisien.

Special event yang dilaksanakan oleh Badan 
Kebijakan Fiskal ialah sosialisasi kebijakan 
fiskal kepada akademisi dengan mengadakan 
kunjungan mahasiswa. Sepanjang tahun 
2017, Badan Kebijakan Fiskal telah menerima 
kunjungan dari 16 perguruan tinggi yang 
terdiri dari Universitas Cirebon, Universitas 
Pamulang, UIN Metro Lampung, Universitas 
Muhammadiyah Metro Lampung, MAN 4 

Gambar 30. Pelaksanaan Psikotest untuk Pemetaan Pegawai
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Jakarta, PKN STAN, Universitas Indonesia Fakultas 
Ekonomi, Universitas Indonesia Program Vokasi, 
Universitas Purwakarta, Universitas Palangkaraya, 
Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon, Universitas 
Pembangunan Jaya, Universitas Lampung, 
Universitas Pakuan Bogor Program Sarjana, 
Universitas Pakuan Bogor Program Vokasi, 
Universitas Muhammadiyah Jakarta, dengan total 
peserta sebanyak 1.234 mahasiswa.

Media luar ruangan yang mencakup flyer, poster, 
banner, backdrop, dan booklet digunakan untuk 
mendukung pelaksanaan  kegiatan edukasi publik 
di Badan Kebijakan Fiskal. 

Selain dari empat media humas tersebut, Badan 
Kebijakan Fiskal juga menyediakan layanan 
informasi publik melalui pejabat pengelola 
informasi dan dokumentasi (PPID) Badan 
Kebijakan Fiskal. Selama tahun 2017, PPID Badan 
Kebijakan Fiskal menerima 13 permintaan 
informasi publik. Seluruh permintaan yang 
masuk berasal dari civitas akademika yang 
berada di seluruh Inonesia. Di samping itu, Badan 
Kebijakan Fiskal juga melayani permintaan riset 
atau penelitian dari akademisi dalam bentuk 
wawancara atau pemenuhan kebutuhan data.

Akuntabilitas Keuangan
 

Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada 
Tahun 2017 adalah sebesar Rp1.850.146.888 
yang berasal dari pendapatan PNBP sebesar 
Rp1.850.146.888 dan hibah sebesar Rp0. 
Pendapatan PNBP tersebut berasal dari 
pemindahtanganan BMN lainnya, penyelesaian 
Tuntutan Ganti Rugi (TGR) nonbendahara, 
penerimaan kembali belanja pegawai pusat, dan 
penerimaan kembali belanja lainnya.
Realisasi pendapatan dari PNBP pada Tahun 2017 
mengalami kenaikan sebesar Rp1.456.867.999 
dibandingkan Tahun Anggaran 2016. Kontributor 
kenaikan tersebut khususnya bersumber dari 
peningkatan Pendapatan dari Pemindahtanganan 
BMN Lainnya sebesar Rp1.118.066.561 atau terjadi 
kenaikan sebesar 2089,84% dibandingkan tahun 
anggaran sebelumnya.

 Perbandingan realisasi PNBP Tahun Anggaran 
2017 dan 2016 sebagaimana disajikan dalam tabel  
berikut.     

Tabel 10. Perbandingan Realisasi PNBP Tahun Anggaran 2016 dan 2017

Perbandingan Pagu dan Realisasi Per Jenis 
Belanja
Untuk membiayai pelaksanaan tugas dan fungsi, 
Badan Kebijakan Fiskal memperoleh alokasi 
anggaran yang dirinci ke dalam kelompok belanja. 
Pada tahun 2017, realisasi (bruto) penyerapan DIPA 
Badan Kebijakan seluruh belanja (belanja pegawai, 
belanja barang, dan belanja modal) adalah sebesar 
Rp132.244.768.282 atau mencapai 84,62% dari 
total pagu sebesar Rp156.276.761.000.

Sedangkan realisasi belanja (netto) Badan 
Kebijakan Fiskal pada Tahun Anggaran 2017 
adalah sebesar Rp132.149.519.886 atau sebesar 
84,56% dari anggarannya setelah dikurangi 
pengembalian belanja sebesar Rp95.248.396.

Rincian belanja menurut jenis belanja Tahun 
Anggaran 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini.
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Realisasi (netto) Tahun Anggaran 2017 
mengalami penurunan dibandingkan dengan 
Tahun Anggaran 2016. Penurunan sebesar 
Rp78.666.504.319 tersebut terutama karena 
pada tahun anggaran 2016 pagu anggaran 
belanja barang sebesar Rp186.743.993.000 
dibandingkan dengan pagu anggaran pada tahun 
2017 yang hanya sebesar Rp103.716.841.000. 
Adanya perbedaan yang cukup signifikan pada 
besaran pagu anggaran belanja barang pada 
kedua periode ini salah satunya dikarenakan 
pada tahun 2016 terdapat penyelenggaraan 
rangkaian kegiatan The 12th WIEF (World Islamic 

Tabel 12. Perbandingan Realisasi Anggaran (Bruto dan Netto) Tahun Anggaran 2016 dan 2017

Economic Forum) pada tanggal 2-4 Agustus 2016 
di Jakarta dengan keterlibatan Badan Kebijakan 
Fiskal sebagai salah satu UIC pada kegiatan ini. 
Namun demikian, walau terdapat penurunan 
realisasi besaran nominal yang signifikan apabila 
dibandingkan secara year to year, tetapi jika dilihat 
dari sisi besaran persentase realisasi belanja 
total per tahunnya tidak mengalami penurunan 
yang cukup signifikan karena pada tahun 2016 
realisasi belanja sebesar 93,40% yang kemudian 
pada tahun 2017 sedikit mengalami penurunan 
menjadi sebesar 84,56%.

     

Tabel 11. Perbandingan Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2016 dan 2017 

  A.   Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2017

B.   Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2016
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Perbandingan Pagu dan Realisasi Per Kegiatan

Pada Tahun Anggaran 2017, Badan Kebijakan 
Fiskal melaksanakan tujuh kegiatan yang masing-
masing dilaksanakan oleh unit eselon II sesuai 
dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Total 
pagu DIPA dari 7 kegiatan tersebut adalah sebesar 
Rp156.276.761.000

Adapun rincian realisasi anggaran per kegiatan 
Tahun Anggaran 2017 disajikan dalam tabel 
berikut.

Tabel 13. Perbandingan Pagu dan Realisasi Per Kegiatan 
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Penerimaan Hibah

Pada Tahun 2017, Badan Kebijakan Fiskal 
menerima beberapa jenis hibah dari berbagai 
negara. Jenis hibah yang diterima antara lain :

1. Hibah Technical Assistance ADB 8858-INO: 
Strenghtening Knowledge Sharing in Indonesia

Dalam rangka meningkatkan kegiatan knowledge 
sharing dalam penyusunan kebijakan di Indonesia, 
Asian Development Bank (ADB) berkomitmen 
memberikan hibah kepada Pemerintah Indonesia 
melalui Badan Perencanaan Pembangunan 
Nasional (BAPPENAS) sebagai Executing Agency 
dalam bentuk Technical Assistance (TA) ADB 8858-
INO: Strenghtening Knowledge Sharing in Indonesia 
senilai USD725,000 untuk jangka waktu Desember 
2014 hingga Desember 2017.

TA ini bertujuan meningkatkan kapabilitas 
knowledge sharing di Indonesia, dengan 
menyediakan responses to just-in-time knowledge 
request melalui konsultan ADB dan konsultan 
yang diusulkan oleh Kementerian Keuangan dan 
BAPPENAS. TA ini juga bertujuan mendesiminasi 
hasil publikasi kebijakan Kementerian Keuangan 
dan BAPPENAS, termasuk penyelenggaraan 
seminar/workshop dengan topik yang menjadi key 
policy dan sector issues.

Hibah TA ini berlaku efektif di Badan Kebijakan 
Fiskal sebagai Implementing Agency mulai 
Desember 2015 hingga Desember 2017 serta 
telah mendapat register dari Direktorat Jenderal 
Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dengan 
nomor 21SRT4Y3. Sampai dengan  Tahun 
Anggaran 2017, hibah TA ini sudah melakukan 
pengesahan realisasi di DJPPR dan KPPN sebesar 
Rp4.153.756.800.

2. Hibah Technical Assistance ADB 9054-INO: 
Enhancing the Regulatory Framework of 
Financial Sector Development and Oversight

ADB memberikan hibah kepada Pemerintah 
Indonesia dalam rangka mendukung 
pengembangan dan pengawasan industri jasa 
keuangan di Indonesia. Hibah tersebut diberikan 
dalam bentuk Technical Assistance ADB 9054-
INO: Enhancing the Regulatory Framework of 
Financial Sector Development and Oversight senilai 
USD1,500,000. Atas hibah ini, yang bertindak 
selaku Executing Agency (EA) adalah Kementerian 

Keuangan c.q. Badan Kebijakan Fiskal, dan yang 
bertindak sebagai Implementing Agency (IA) adalah 
Kementerian Keuangan c.q. Badan Kebijakan Fiskal 
bersama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Hibah tersebut berlaku efektif mulai tanggal 
17 Februari 2016 dan mempunyai closing date 
tanggal 17 Februari 2018 serta telah mendapat 
register dari Direktorat Jenderal Pengelolaan 
Pembiayaan dan Risiko dengan nomor 2NAXKEJA. 
Sampai dengan Tahun Anggaran 2017, hibah ini 
sudah melakukan pengesahan realisasi di DJPPR 
dan KPPN sebesar Rp1.107.321.250. 

3. Hibah Proyek Sustainable Development 
Financing (SDF) 

Proyek SDF bertujuan untuk meningkatkan 
kapasitas Pemerintah Indonesia dalam efektivitas 
implementasi kegiatan-kegiatan lingkungan 
terkait mitigasi dan adaptasi perubahan 
lingkungan, serta biodiverisity. Selama proyek 
ini berlangsung telah menghasilkan beberapa 
output antara lain adalah (i) pengembangan 
penandaan anggaran (budget tagging) perubahan 
iklim, (ii) penyusunan pedoman penandaan 
anggaran mitigasi dan adaptasi perubahan 
iklim, (iii) penyusunan laporan anggaran mitigasi 
perubahan iklim tahun anggaran 2016 dan 2017, 
(iv) pelaksanaan rekonsiliasi dan pendampingan 
teknis dalam pelaksanaan penandaan 
anggaran untuk kegiatan mitigasi dan adaptasi 
perubahan iklim tingkat nasional dengan lintas 
kementerian, (v) penyusunan naskah akademik 
dan rekomendasi kepada Kemendagri untuk 
pengembangan sistem penandaan anggaran 
untuk kegiatan perubahan iklim tingkat daerah, 
(vi) pelaksanaan penerapan penganggaran 
berbasis kinerja di Indonesia, dan (vii) penyusunan 
analisis Climate Public Expenditure and Institutional 
Review (CPEIR) di level provinsi dengan studi kasus 
di 5 daerah yaitu Jawa Tengah, Jambi, Yogyakarta, 
Nusa Tenggara Timur, dan Bangka Belitung.

Proyek akan dilaksanakan di bawah tanggung 
jawab Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian 
Keuangan, dengan anggaran sebesar USD620,000 
untuk periode September 2014 – Agustus 2017 
yang berasal dari UNDP serta telah mendapat 
register dari Direktorat Jenderal Pengelolaan 
Pembiayaan dan Risiko dengan nomor 2Q36JPE4. 
Sampai dengan Tahun Anggaran 2017, hibah ini 
sudah melakukan pengesahan realisasi di DJPPR 
dan KPPN sebesar Rp5.123.793.945
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4. Hibah Program Biodiversity Finance Initiative 
(BIOFIN)

BIOFIN merupakan upaya kemitraan global 
untuk mengatasi tantangan-tantangan yang 
dihadapi dalam pembiayaan keanekaragaman 
hayati. Inisiatif ini merupakan platform multi-
stakeholders yang melibatkan lintas kementerian. 
Di Indonesia, Kementerian Keuangan, dalam 
hal ini Pusat Kebijakan Pembiayaan Perubahan 
Iklim dan Multilateral, Badan Kebijakan Fiskal, 
menjadi leading unit untuk kegiatan-kegiatan 
BIOFIN. Beberapa hasil perkembangan yang telah 
dilakukan oleh Kementerian Keuangan bersama 
kementerian teknis lainnya adalah sebagai berikut:
a. Komponen 1 mengenai analisa terhadap 

kebijakan, kelembagaan, dan pengeluaran 
publik dan swasta terkait keanekaragaman 
hayati. Komponen 1 terdiri dari workbook 
1a dan 1b mengenai reviu kelembagaan 
dan kebijakan keanekaragaman hayati 
dan workbook 1c mengenai reviu belanja 
kehati. Kementerian Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan (KLHK) dibantu dengan konsultan 
telah menyelesaikan workbook 1a dan 1b, 
tetapi belum dilakukan sosialisasi final kepada 
beberapa kementerian teknis terkait. Untuk 
workbook 1c, Kementerian Keuangan telah 
menyelesaikan dokumen dimaksud dan 
telah melakukan sosialisasi ke beberapa 
kementerian teknis terkait. 

b. Komponen 2 mengenai analisa dan penilaian 
secara menyeluruh terhadap pendanaan 
Rencana Aksi dan Strategi Keanekaragaman 
Hayati di Indonesia (Indonesia Biodiversity 
Strategic and Action Plan/IBSAP), kemampuan 
pendanaan dan sistem pendanaan yang 
ada saat ini dan kebutuhan di masa datang 
untuk mencapai Aichi Biodiversity Target. 
Kementerian Perencanaan Pembangunan 
Nasional (Bappenas) bersama konsultan telah 
melakukan kunjungan lapangan/survei ke 
beberapa locus yang akan dijadikan sebagai 
bahan pendukung dalam penyusunan 
dokumen dimaksud. Saat ini, dokumen 
dimaksud sedang dilakukan analisa terakhir, 
sebelum dilakukan sosialisasi final.

c. Komponen 3 mengenai pengembangan 
rencana memobilisasi pendanaan 
keanekaragaman hayati termasuk analisa 
aktor, kesempatan, dan mekanisme keuangan 
yang potensial. Kemenkeu merupakan lead 
dalam penyusunan komponen ini. Saat ini, 
komponen 3 masih dalam proses analisis.

d. Komponen 4 mengenai inisiasi implementasi 
rencana pendanaan keanekaragaman hayati 
dalam suatu pilot project. Untuk komponen 
ini masih belum dipastikan secara jelas, 
kementerian/lembaga (K/L) yang akan 
menjadi koordinator dalam penyusunan 
komponen ini.

Hibah ini diberikan oleh UNDP dengan nilai 
komitmen sebesar USD1.000.000 untuk periode 
November 2013 – November 2018 serta telah 
mendapat register dari Direktorat Jenderal 
Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko dengan 
nomor 226EDYDA.

Sampai dengan Tahun Anggaran 2017, hibah ini 
sudah melakukan pengesahan realisasi di DJPPR 
dan KPPN sebesar Rp3.579.662.905.
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DAN 

 Otimisme konsumen terhadap kondisi perekonomian 
Indonesia tetap berlanjut ditunjukkan oleh Indeks Keyakinan 
Konsumen (IKK) pada Desember 2016 yang masih berada dalam 
level optimis, yaitu sebesar 115,4. Konsumen juga 
memperkirakan tekanan kenaikan harga melambat pada Maret 
2017 tercermin dari Indeks Ekspektasi Harga (IEH) 3 bulan 
mendatang yang turun menjadi 162,8. Melambatnya tekanan 
kenaikan harga diperkirakan terjadi terutama pada kelompok 
sandang dan kelompok bahan makanan. (Bank Indonesia) 

 Pemerintah resmi menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) 
hasil tembakau tahun ini dari 8,7 persen menjadi 9,1 persen. 
Ketentuan itu tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 
Nomor 207/PMK.010/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor 
174/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Penghitungan dan 
Pemungutan PPN atas Penyerahan Hasil Tembakau. Dalam 
peraturan ini, yang dimaksud dengan hasil tembakau meliputi 
sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan 
tembakau lainnya. (CNN Indonesia) 

 Bursa Efek Indonesia (BEI) berencana menambah indeks 
sektoral dalam waktu dekat untuk memudahkan investor 
membandingkan kinerja antarperusahaan dalam sektor yang 
sama atau bisnis yang sejenis. BEI akan membandingkan aturan 
pembagian sektor dengan yang dilakukan oleh Badan Pusat 
Statistik (BPS) meskipun belum tentu akan menambah jumlah 
indeks sektoralnya menjadi sama dengan BPS. (CNN Indonesia) 

 Pemerintah berencana menggelar lelang surat berharga 
syariah negara (SBSN) atau sukuk negara pada 10 Januari 
2017. Pada lelang tersebut, terdapat lima jenis sukuk yang akan 
dilelang, yaitu SPN-S 11072017 dengan imbalan diskonto dan 
empat seri Project Based Sukuk dengan underlying asset proyek 
atau kegiatan dalam APBN tahun 2017 dan BMN. (Kontan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Indikator 
Posisi 

Terakhir 

Perubahan (%) 

Harian Ytd, 

Nilai Tukar/USD 
Rupiah 13367,00 (0,03) 0,76 
Yen 115,35 (1,45) 0,45 
Yuan 6,88 (0,69) 0,30 
Euro 0,94 (0,69) 0,75 
SGD 1,43 (0,75) 0,81 
Baht 35,68 (0,15) 0,25 
Peso 49,53 0,12 0,38 
MYR 4,49 0,30 0,31 
KRW 1186,17 (0,58) 1,24 
INR 67,96 0,00 0,39 

Pasar Modal 
JCI 5325,50 0,40 0,95 
STI 2954,14 0,29 2,84 
NKY 19520,69 (0,34) 1,78 
MSCI Asia 2954,14 0,29 0,01 
FTSE 100 7195,31 0,20 0,94 
S&P 500 2269,00 0,35 1,70 
Hangseng 22456,69 0,21 2,28 
Shanghai 3165,41 (0,35) 1,63 
DJIA 19899,29 0,32 1,02 
KOSPI 2041,95 0,35 1,13 
EIDO 24,82 (0,56) 2,28 

Pasar Komoditas 
Oil 56,89 0,37 0,49 
Coal          85,70  (2,57) (5,54) 
CPO    3,096,00  0,00 (0,56) 
Gold 1163,65 (0,63) 2,19 

Surat Berharga Negara 
FR53 (5 th)            7,31  (5 bps) (19 bps) 
FR56 (10 th)            7,57  4 bps (36 bps) 
FR73 (15 th)            7,76  6 bps (39 bps) 
FR72 (20 th)            8,05  4 bps (8 bps) 

Monitoring Amnesti Pajak (Rp miliar) 

No, Jenis Total (s.d. 6 Jan 
2017) 

1 Tebusan Badan Non UMKM 12.450,22 

2 Tebusan Badan UMKM 340,52 

3 Tebusan OP Non UMKM 85.784,65 

4 Tebusan OP UMKM 4.783,69 

5 Total Tebusan menurut SPH 103.359,08 

6 
Deklarasi Harta Bersih 
Repatriasi 140.538,70 

7 Deklarasi Harta Bersih LN 1.012.867,28 

8 Deklarasi Harta Bersih DN 3.148.775,12 

9 Total Harta 4.302.181,10 

Sumber: www,pajak,go,id 

 Bursa saham AS ditutup menguat menyusul optimisme pelaku 
pasar terhadap stimulus ekonomi Presiden AS terpilih. Indeks 
Dow Jones dan S&P 500 ditutup menguat masing-masing 
sebesar 0,32 persen dan 0,35 persen. (Bloomberg) 

 Tingkat pengangguran AS naik menjadi 4,7 persen pada 
bulan Desember 2016. (WEC) 

 Defisit neraca perdagangan AS melebar, yaitu dari sebelumnya 
sebesar USD42,40 miliar pada bulan November menjadi 
USD45,20 miliar pada bulan Desember 2016. (WEC) 

 Penjualan ritel di kawasan Eropa pada bulan November 2016 
turun sebesar 0,4 persen dibanding bulan sebelumnya. Secara 
yoy, penjualan ritel naik sebesar 2,3 persen. (WEC) 

 Cadangan devisa Tiongkok pada akhir bulan Desember 2016 
tercatat sebesar USD3,01 triliun, lebih rendah dari bulan 
sebelumnya yang sebesar USD3,05 triliun. (WEC) 
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DAN 

Indonesia telah mampu mengendalikan defisit fiskal dengan tingkat utang yang masih terkendali. Indonesia  juga 
mendapatkan manfaat dari skala besar ekonomi dan sistem perbankan yang stabil dan risiko yang terukur. Selain itu, 
pertumbuhan ekonomi Indonesia juga dinilai lebih sehat jika dibandingkan negara-negara berkembang lainnya. (CNN 
Indonesia) 

 Pemerintah berencana menerapkan kebijakan pengendalian harga pangan impor dengan mengenakan tarif bea 
masuk (BM). Melalui strategi pengenaan tarif tersebut, diharapkan harga produk dalam negeri dapat terjaga dan harga 
pangan tidak akan berfluktuasi seperti tahun-tahun sebelumnya. Pengenaan tarif bea masuk untuk impor pangan bisa 
dilakukan melalui bea masuk umum (Most Favourable Nations atau MFN) dan bea masuk anti dumping (BMAD). 
(Kontan) 

 Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) merancang aturan 
kepemilikan rumah susun bagi masyarakat kurang mampu dengan sistem sewa beli. Aturan ini khusus ditujukan 
untuk rumah susun yang pembangunannya dibantu Pemerintah. Peraturan tersebut bertujuan untuk memberikan 
jaminan kepastian hukum bagi masyarakat kurang mampu serta mengurangi beban subsidi untuk pengelolaan rumah 
susun. (Kontan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indikator 
Posisi 

Terakhir 

Perubahan ( %) 

Harian Ytd 

Nilai Tukar/USD 
Rupiah 13.348,00 (0,14) 0,93 
Yen 112,39 (0,19) 4,39 
Yuan 6,78 0,09 2,36 
Euro 0,88 (0,13) 8,50 
SGD 1,38 0,22 5,14 
Baht 33,93 0,24 5,28 
Peso 50,47 0,14 (1,65) 
MYR 4,29 0,02 4,31 
KRW 1.144,14 (0,25) 5,29 
INR 64,58 0,07 5,34 

Pasar Modal 
JCI 5.829,71 0,00 10,06 
STI 3.226,48 (0,99) 12,00 
NKY 20.033,43 (0,92) 4,81 
MSCI Asia 3.226,48 (0,99) 0,42 
FTSE 100 7.312,72 (0,51) 2,38 
S&P 500 2.423,41 0,15 8,24 
Hangseng 25.764,58 (0,77) 17,11 
Shanghai 3.192,43 0,14 2,86 
DJIA 21.349,63 0,29 8,03 
KOSPI 2.391,79 (0,16) 18,05 
EIDO 27,21 0,26 12,76 

Pasar Komoditas 
Oil 48,77 2,39 (17,11) 
Coal             81,00  0,06 (8,37) 
CPO        2.459,00  (0,80) (19,33) 
Gold 1.241,61 (0,31) 8,20 

Surat Berharga Negara 
FR61 (5 th)               6,63  0 bps (87 bps) 
FR59 (10 th)               6,80  1 bps (113 bps) 
FR74 (15 th)               7,35  0 bps (80 bps) 
FR72 (20 th)               7,52  0 bps (61 bps) 

 Bursa saham AS ditutup menguat pada penutupan pekan lalu 
ditopang oleh penguatan saham-saham sektor energi dan 
konsumsi. Indeks Dow Jones dan S&P500 ditutup menguat 
masing-masing sebesar 0,29 persen dan 0,15 persen. (Bloomberg) 

 Badan Statistik UK melaporkan, ekonomi UK pada Q1-2017 
tumbuh sebesar 0,2 persen qoq, terendah di antara negara G7 
dan negara-negara di Eropa lainnya. Pertumbuhan ekonomi 
terutama ditopang oleh sektor jasa bisnis dan konstruksi, 
sementara sektor yang berfokus pada industri konsumsi 
mengalami kontraksi. (Business Insider) 

 Inflasi di kawasan Eropa tercatat turun menjadi 1,3 persen yoy 
pada bulan Juni dipengaruhi oleh penurunan harga di sektor 
energi. Di sisi lain, inflasi inti mengalami kenaikan dari 0,9 persen 
yoy menjadi 1,1 persen yoy. (Financial Times) 

 Inflasi Jepang pada bulan Mei 2017 tercatat sebesar 0,4 persen 
yoy, tidak berubah dari bulan sebelumnya. Sementara itu, inflasi 
inti melanjutkan kenaikan, yaitu dari 0,3 persen menjadi 0,4 
persen yoy. Meskipun mengalami kenaikan, inflasi Jepang masih 
berada jauh di bawah target bank sentral yang sebesar 2,0 persen. 
(Bloomberg) 

 Aktivitas sektor manufaktur Jepang pada bulan Juni melambat 
dibanding bulan sebelumnya, tercermin dari Nikkei 
Manufacturing PMI yang turun dari 53,1 di bulan Mei menjadi 
52,4. Perlambatan ini terutama disebabkan oleh lemahnya 
permintaan atas barang manufaktur dari dalam negeri. (Reuters) 
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 Lembaga pemeringkat Internasional Moody’s memberikan 
peringkat Baa3 (Investment Grade) untuk surat utang valuta 
asing (valas) jangka menengah Pemerintah yang rencananya 
diterbitkan dalam denominasi Euro (Euro Bond). Menurut Moody’s, 
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DAN 

keuangan Pemerintah Pusat (Pempus) dan perlambatan pertumbuhan aktiva luar negeri bersih. Kontraksi operasi keuangan 
Pempus tercermin dari kewajiban Bank Indonesia dan perbankan kepada Pempus yang tumbuh meningkat dari -0,3 persen 
(yoy) pada September 2017 menjadi 9,8 persen (yoy) pada Oktober 2017. Sementara itu, aktiva luar negeri bersih tumbuh 
melambat dari 20,5 persen (yoy) pada September 2017 menjadi 18,1 persen (yoy) pada Oktober 2017. (Bank Indonesia) 

 Bank Indonesia (BI) menerbitkan peraturan teknis untuk penyelesaian transaksi perdagangan antara Indonesia dengan 
Malaysia menggunakan ringgit, dan dengan Thailand menggunakan baht. Dengan adanya aturan ini diharapkan dapat 
mengurangi ketergantungan terhadap mata uang tertentu dan juga menjaga stabilitas kurs. Peraturan ini tertuang pada 
Peraturan Anggota Dewan Gubernur (PADG) sebagai ketentuan pelaksana Peraturan Bank Indonesia No.19/11/PBI/2017 
tentang transaksi bilateral menggunakan mata uang lokal (Local Currency Settlement/LCS). Perdagangan bilateral tanpa 
menggunakan dolar AS ini akan dilakukan melalui bank umum yang ditunjuk sebagai perantara transaksi, "Bank Appointed 
Cross Currency" Dealer (Bank ACCD). BI bersama otoritas di Malaysia dan Thailand akan menunjuk Bank AACD, yang akan 
mendapat pengecualian beberapa ketentuan dan fleksibilitas dalam melakukan kegiatan dan transaksi keuangan tertentu di 
pasar valuta asing. (Antaranews) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indikator 
Posisi 

Terakhir 

Perubahan ( %) 

Harian Ytd 

Nilai Tukar/USD 
Rupiah    13.526,00  0,02 (0,37) 
Yen          112,17  0,33 4,58 
Yuan              6,62  (0,11) 4,73 
Euro              0,84  (0,08) 12,10 
SGD              1,35  0,10 7,19 
Baht            32,62  0,08 8,95 
Peso            50,28  0,17 (1,26) 
MYR              4,09  (0,23) 8,81 
KRW      1.086,38  0,15 10,07 
INR            64,46  (0,22) 5,52 

Pasar Modal 
JCI      5.952,14  (1,80) 12,37 
STI      3.449,54  0,47 19,74 
NKY    22.819,03  0,41 19,38 
MSCI Asia          693,86  0,47 19,74 
FTSE 100      7.300,49  (0,36) 2,21 
S&P 500      2.642,22  (0,20) 18,02 
Hangseng    29.074,24  0,01 32,15 
Shanghai      3.317,62  (0,35) 6,89 
DJIA    24.231,59  (0,17) 22,61 
KOSPI      2.475,41  (0,04) 22,17 
EIDO            26,59  (0,34) 10,19 

Pasar Komoditas 
Oil            63,73  1,76 8,74 
Coal            96,95  0,15 9,67 
CPO      2.495,00  1,09 (22,47) 
Gold      1.280,62  0,44 11,6 

Surat Berharga Negara 
FR61 (5 th)              6,00  0 bps (150 bps) 
FR59 (10 th)              6,48  (1 bps) (145 bps) 
FR74 (15 th)              7,02  2 bps (113 bps) 
FR72 (20 th)              7,22  (1 bps) (91 bps) 

 Bursa AS ditutup melemah pada akhir pekan lalu (01/12), 
didorong oleh munculnya  ketidakpastian politik setelah 
terungkapnya skandal mantan Penasehat Keamanan Nasional AS 
yang melakukan pembicaraan dengan orang-orang penting Rusia.  
Indeks Dow Jones dan S&P 500 melemah masing-masing sebesar 
0,17 persen dan 0,20 persen. (CNBC) 

 Inflasi eropa untuk bulan November 2017 mengalami 
penurunan dari 1,5 persen menjadi 1,4 persen. Kenaikan ini 
masih di bawah target bank sentral eropa sebesar 2 persen serta 
estimasi analis sebelumnya yang sebesar 1,6 persen. (WEC) 

 Ekonomi korea selatan direvisi tumbuh sebesar 3,8 persen yoy 
untuk Q3-2017, lebih tinggi dibandingkan dengan kuartal 
sebelumnya yang tumbuh sebesar 3,6 persen yoy. Kenaikan ini 
didorong oleh pertumbuhan konsumsi sektor swasta pada barang 
dan jasa serta pertumbuhan investasi. (Financial Times) 

 Pertumbuhan ekonomi Brazil tercatat sebesar 0,1 persen pada 
Q3-2017, lebih rendah dibandingkan dengan kuartal sebelumnya 
yang sebesar 0,2 persen. Penurunan ini terutama didorong oleh 
pelemahan yang terjadi di sektor pertanian. (RTT News) 
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 Pertumbuhan uang beredar dalam arti luas (M2) melambat 

pada bulan Oktober 2017. Posisi M2 tercatat sebesar Rp5.283,3 
triliun atau tumbuh 10,6 persen (yoy), lebih rendah dibanding bulan 
sebelumnya yang tumbuh 10,9 persen (yoy). Berdasarkan 
komponennya, perlambatan pertumbuhan M2 tersebut terutama 
bersumber dari pertumbuhan komponen uang kuasi yang tumbuh 
melambat dari 9,2 persen (yoy) pada bulan September 2017 
menjadi 8,7 persen (yoy). Berdasarkan faktor yang memengaruhi, 
perlambatan pertumbuhan M2 dipengaruhi oleh kontraksi operasi 

(untuk memperoleh versi PDF secara rutin silahkan kirimkan surel ke 
alamat imofnetworks-subscribe@yahoogroups.com) 
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Indikator 
13 

Januari 
‘17 

Perubahan (%) 

WoW YoY Ytd 

T1 ---- Nilai Tukar/USD ---- 
Euro 0,9395 1,03 (4,88) (2,00) 
Yen 115,41 0,25 (11,82) 5,03 

 GBP 0,8189 (0,86) (8,20) (21,31) 
Real  3,9925 (2,41) (8,09) (0,94) 

Rubel  76,9715 1,29 (15,45) (6,14) 
Rupiah 13.338 0,25 (2,23) 3,56 
Rupee 68,33 (0,28) (2,12) (3,05) 
Yuan 6,9377 0,34 (3,86) (6,26) 
KRW 1196,2 1,51 (6,03) (0,21) 
SGD 1,4271 0,74 (6,41) (1,14) 

Ringgit 4,4722 0,21 (10,90) (3,95) 
Baht 35,45 0,85 (1,91) 1,69 
Peso 49,584 0,21 (5,90) 0,01 

T2 (---- Pasar Modal ---- 
DJIA 19.885,73 (0,39) 8,05 14,12 

S&P500 2.274,64 (0,10) 4,78 11,29 
Nikkei 19.287,28 (0,86) 15,94 1,33 
KOSPI 2.076,79 1,35 2,32 5,89 

Brazil IBX 24.606,66 3,16 11,07 44,36 
MICEX 2.195,19 (0,85) 12,73 24,63 

SENSEX 25.190,48 (1,11) 23,10 (3,71) 
JCI 5.272,983 (1,38) (1,65) 14,80 

Hangseng 22.937,38 1,93 3,65 4,67 
Shanghai 3.112,764 (1,32) 5,40 (12,05) 

STI 3.025,07 2,11 4,58 4,94 
FBMKLCI 1.672,5 (0,18) 0,44 (1,18) 

SET 1.575,24 0,24 4,14 22,30 
PCOMP 7.238,52 (0,13) (10,30) 4,12 

T3 ---- Surat Berharga Negara ---- 
Yield FR56  

7,15  16 bps 
135 
bps    37 bps 

Kep, Asing*  37,60 30 bps 55 bps 95 bps 
T4 ---- Komoditas ---- 

Oil 55,45 (2,89) 24,05 20,41 
CPO 3.280,00 2,50 38,11 36,78 
Gold 1.197,34 2,11 (11,51) 12,84 
Coal 83,5 0,00 23,34 65,02 

Nickel 10450 2,00 (2,65) 18,48 
T5 ---- Rilis Data ---- 

Inflasi Tiongkok Des : 2,1 Nov: 2,3 
Manufacturing 

Production 
Inggris Nov : 1,3 Okt: (1,0) 

Trade Balance Tiongkok Des : 
USD40,83 
miliar 

Des : 
USD44,61 
miliar 

Retail sales AS Des: 0,6 Nov: 0,2 
*) Data kepemilikan asing per (12 Januari 2017) 

komoditas dan membaiknya permintaan. Surplus neraca perdagangan Tiongkok mengalami penurunan sejalan dengan kinerja 
ekspor yang lebih rendah dari perkiraan dan pertumbuhan impor yang melambat. 

Produksi industri India pada bulan November 2016 meningkat setelah di bulan sebelumnya mengalami kontraksi. Peningkatan 
tersebut didukung oleh kenaikan permintaan barang modal dan barang konsumsi. Data lainnya menunjukan inflasi India pada bulan 
Desember tercatat lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya akibat demonetisasi yang dilakukan oleh Pemerintah India. 

(untuk memperoleh versi PDF secara rutin silakan kirimkan surel ke 
alamat imofnetworks-subscribe@yahoogroups.com) 

Perekonomian negara maju 

Jumlah warga AS yang mengajukan klaim pengangguran pada pekan ini 
meningkat dibanding pekan sebelumnya meskipun masih berada pada 
level yang stabil. Data lainnya menunjukkan pejualan ritel meningkat 
seiring kenaikan penjualan mobil dan belanja online di bulan Desember 
2016. Di sisi lain, indeks harga produsen mencatatkan kenaikan terbesar 
dalam setahun terakhir yang didorong oleh kenaikan harga gas, 
makanan, dan mobil. 

Hasil survei Sentix menunjukkan optimisme investor terhadap ekonomi 
kawasan Eropa meningkat ke level tertinggi sejak pertengahan 2015 
yang dipengaruhi oleh situasi saat ini dan outlook ekonomi kawasan 
yang dinilai membaik. Dari sektor tenaga kerja, tingkat pengangguran di 
kawasan pada bulan November tidak berubah dibandingkan bulan 
sebelumnya dan merupakan yang terendah dalam tujuh tahun terakhir. 
Di sisi lain, produksi sektor industri pada bulan November 2016 
meningkat tajam. Perkembangan tersebut diharapkan dapat 
mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan Eropa pada Q4-2016.  

Produksi sektor industri UK mengalami ekspansi di bulan November 
2016 yang didorong oleh kenaikan produksi minyak dan gas di North 
Sea. Produksi sektor manufaktur, khususnya obat-obatan, peralatan 
elektronik, dan transportasi juga mencatatkan kenaikan di bulan 
November. Namun, defisit neraca perdagangan semakin melebar di 
bulan November 2016 seiring dengan menguatnya nilai tukar 
Poundsterling.  

Optimisme konsumen tehadap ekonomi Jepang di bulan Desember 
2016 meningkat ke level tertinggi dalam lebih dari tiga tahun terakhir. 
Sementara itu, surplus neraca berjalan masih berlanjut di bulan 
November 2016 sejalan dengan penurunan nilai impor yang lebih besar 
dibanding ekspor. 

Perekonomian negara berkembang 

Inflasi Tiongkok tercatat melambat di bulan Desember 2016 didorong 
oleh perlambatan harga kelompok bahan pangan sementara harga 
kelompok bahan nonpangan tidak mengalami peningkatan. Di sisi lain, 
indeks harga produsen di bulan Desember tercatat berada pada level 
tertinggi dalam lima tahun terakhir didorong kenaikan kenaikan harga 

Minggu II / Januari  / 2017 

“Rilis data ekonomi yang melanjutkan tren positif telah meningkatkan 
optimisme atas perkembangan perekonomian negara maju” 
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Indikator 7 Juli ‘17 
Perubahan (%) 

WoW YoY Ytd 
T1 ---- Nilai Tukar/USD ---- 

Euro 0,8772 (0,23) 5,58 4,77 
Yen 113,92 (0,38) (1,07) 5,50 

 GBP 0,7758 (1,06) 2,75 (14,63) 
Real  3,1728 2,84 19,85 19,89 

Rubel  64,6174 3,53 15,30 10,90 
Rupiah 13.399 (0,38) (0,22) 3,12 
Rupee 64,595 (0,02) 5,31 2,34 
Yuan 6,8057 (0,37) 0,70 (4,80) 
KRW 1,154,32 (0,89) 0,96 1,55 
SGD 1,3822 (0,44) 2,51 2,12 

Ringgit 4,3008 (0,19) 3,14 (0,17) 
Baht 34,117 (0,54) 3,22 5,34 
Peso 50,63 (0,19) (1,35) (1,87) 

T2 ---- Pasar Modal  ---- 
DJIA 2,1414,34 0,30 8,15 22,89 

S&P500 2,425,18 0,07 7,06 18,65 
Nikkei 19,929,09 (0,52) 5,49 4,70 
KOSPI 2,379,87 (0,50) 15,19 21,34 

Brazil IBX 870,71 (0,05) 11,56 23,37 
MICEX 1,912,48 1,75 (10,89) 8,58 

SENSEX 26,108,53 (0,91) 4,00 (0,20) 
JCI 5,814,79 (0,26) 10,74 26,60 

Hangseng 25,340,85 (1,64) 10,67 15,64 
Shanghai 3,217,957 0,80 2,59 (9,08) 

STI 3,229,01 0,08 6,73 12,01 
FBMKLCI 1,759,93 (0,21) 5,30 3,98 

SET 1,569,44 (0,34) (0,09 21,85 
PCOMP 7,889,33 0,59 6,98 13,48 

T3  ---- Surat Berharga Negara  ---- 
Yield FR59  7,13 22 bps N/A    N/A 

Kep. Asing* 39,00 33 bps N/A (145bp
s) 

T4 ---- Komoditas  ---- 
Oil 46,71 (4,22) (18,21) (4,18) 

CPO 2,668,00 2,77 (17,42) 11,26 
Gold 1,212,46 (2,35) (0,47) 14,26 
Coal 82,55 1,91 (1,32) 63,14 

Nickel 8920 (5,01) (8,14) 1,13 
T5 ---- Rilis Data  ---- 

Manufacturing 
PMI 

Tiongkok Juni : 50,4 Mei : 49,6 

 Jerman Juni : 59,6 Mei : 56,3 
 Inggris Juni: 54,3 Mei : 56,3 
 AS Juni : 57,8 Mei : 54,9 

Retail Sales Australia Mei : 0,6 Apr : 1,0 
Suku Bunga Australia Juli : 1,50 Juni : 1,50 
Service PMI Inggris Juni : 53,4 Juli : 53,8 

ADP Nonfarm 
Employment 

Change 

AS Juni : 158 
ribu 

Juli : 230 ribu 

Non Manufactruing 
PMI 

AS JUni : 57,4 Mei : 56,9 

Non Farm Payrolls AS Juni : 222 
ribu 

Mei : 152 ribu 

Tingkat 
Pengangguran 

AS Juni : 4,4 Mei : 4,3 

    
*) Data kepemilikan asing per 6 Juli 2017 

Perekonomian negara maju 

Rilis data Institute of Supply and Management (ISM) menunjukkan 
aktivitas sektor manufaktur dan nonmanufaktur AS pada bulan Juni 
mengalami ekspansi. Hal ini tercermin dari ISM Manufacturing Index 
dan Nonmanufacturing Index yang tercatat lebih tinggi dibandingkan 
proyeksi awal, bahkan Manufacturing Index tercatat berada pada level 
tertingginya dalam 3 tahun terakhir. Kenaikan ini terutama ditopang 
oleh pertumbuhan pesanan baru, produksi, tenaga kerja, dan ekspor 
yang jauh lebih baik dibandingkan bulan sebelumnya. Sementara itu, 
rilis notulen rapat FOMC bulan Juni lalu mengindikasikan bahwa the 
Fed akan kembali menaikkan suku bunga acuannya pada akhir tahun 
2017. Di sisi lain, terkait dengan rencana penurunan kepemilikan 
treasury bond sebesar USD4,2 triliun, the Fed masih belum 
menentukan waktu yang tepat untuk memulainya. Sementara itu, dari 
sektor ketenagakerjaan, pertumbuhan lapangan kerja di bulan Juni 
tercatat lebih tinggi dari perkiraan meskipun pertumbuhan tingkat 
upah masih mengalami perlambatan. 

Pertumbuhan penjualan ritel di kawasan Eropa mengalami kenaikan 
pada bulan Mei yang didorong oleh meningkatnya penjualan pakaian 
dan sepatu serta bahan bakar kendaraan. Data lainnya menunjukkan 
tingkat pengangguran di kawasan tersebut pada bulan Mei turun ke 
level terendah sejak tahun 2009 seiring meningkatnya ketersediaan 
lapangan kerja. Ekspansi di kawasan Eropa juga terjadi pada sektor 
manufaktur dengan Markit Manufacturing PMI yang berada pada level 
tertinggi dalam 6 tahun terakhir. Ekspansi tersebut diperkirakan akan 
terus berlanjut di paruh kedua tahun 2017 seiring meningkatnya 
jumlah pesanan baru. 

Kantor Statistik Nasional UK melaporkan produksi manufaktur dan 
konstruksi pada bulan Mei mengalami penurunan. Penurunan pada 
produksi manufaktur terutama dipengaruhi oleh penurunan produksi 
mobil, sementara penurunan pada sektor konstruksi  tertekan oleh 
faktor ketidakpastian negosiasi Brexit yang menyebabkan pelaku pasar 
enggan untuk membuat komitmen jangka panjang. Sementara itu, 
defisit perdagangan UK melebar di bulan Mei seiring meningkatnya 
impor dari negara-negara di luar kawasan Eropa. 

Berdasarkan survei Tankan, tingkat kepercayaan perusahaan-
perusahaan besar di Jepang mencapai level tertingginya dalam 3 
tahun terakhir pada Q2-2017, hal ini dipandang menjadi sinyal 
pemulihan ekonomi di negara tersebut. Selain itu, perusahaan-
perusahaan tersebut melihat kondisi pasar tenaga kerja yang mulai 
berada pada full employent sehingga memberikan kesempatan bagi 
perusahaan untuk menaikkan tingkat upah. 

Perekonomian negara berkembang 

Berdasarkan Caixin PMI bulan Juni, sektor manufaktur China berada 
pada level tertinggi selama tiga bulan terakhir yaitu di level 50,4 atau 
lebih tinggi dari espektasi yang sebesar 49,5. Perkembangan ini 
dipandang  yang menandakan adanya sinyal ekspansi. Kenaikan 
tersebut didorong oleh peningkatan produksi dan permintaan. 
Walaupun begitu, berdasarkan trend persediaan hal ini diyakini 
sebagai rebound sementara. 
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Indikator 8 Desember ‘17 
Perubahan (%) 

WoW YoY Ytd 
T1 ---- Nilai Tukar/USD ---- 

Euro 0,8494 (1,02) 0,77  11,20  
Yen 113,48 (0,20) 5,56  3,46  

 GBP 0,7472 (0,70) 6,04  5,92  
Real  3,1997 2,62  21,07  19,81  

Rubel  60,1397 1,65  21,07  24,67  
Rupiah 13550 (0,20) 0,25  (0,57) 
Rupee 64,455 0,01  4,31  5,53  
Yuan 6,6209 (0,07) 0,40  4,67  
KRW 1092,5 (0,56) 2,40  9,56  
SGD 1,353 (0,49) 2,29  6,73  

Ringgit 4,0875 0,09  0,45  8,89  
Baht 32,623 (0,02) 3,87  8,94  
Peso 50,555 0,09  0,36  (1,82) 

T2 ---- Pasar Modal ---- 
DJIA 24329,16 0,40  24,03  23,11  

S&P500 2651,5 0,35  18,04  18,43  
Nikkei 22811,08 (0,03) 21,56  19,34  
KOSPI 2464 (0,46) 21,32  21,61  

Brazil IBX 870,71 2,59  14,40  15,06  
MICEX 2104,99 (0,05) (4,62) (5,72) 

SENSEX 28717,91 (1,59) 18,19  9,77  
JCI 6030,958 1,32  13,71  13,86  

Hangseng 28639,85 (1,49) 25,27  30,18  
Shanghai 3289,992 (0,83) 2,32  6,00  

STI 3424,64 (0,72) 15,74  18,88  
FBMKLCI 1721,25 0,20  4,71  4,84  

SET 1706,52 0,40  11,87  10,60  
PCOMP 8304,7 1,97  18,26  21,40  

T3 ----- Surat Berharga Negara ---- 
Yield 5 th (FR61) 6,02 2 bps N/A    N/A 

Yield 10 th (FR59) 6,52 4 bps N/A N/A 
Kep, Asing* 39,25 33 182  170  

T4 ----- Komoditas ----- 
Oil 63,4 (0,52) 12,23  8,17  

CPO 2379 (4,65) (24,91) (26,07) 
Gold 1248,49 (2,51) 6,64  8,80  
Coal 97,55 0,62  16,13  10,35  

Nickel 10950 (3,01) (1,40) 9,28  
T5 ----- Rilis Data ----- 

Retail Sales Australia Okt : 53,1 Sept : 50,8 
Interest Rate  Australia Des : 1,5  Nov : 1,5 

 India Des : 0,6 Nov : 0.6 
Sevice PMI Inggris Nov: 53,8 Okt : 55,6 

GDP Australia Q3 : 0,6 Q3 : 0,9 
 Jepang Q3 : 0,6 Q2 : 0,3 

Nonfarm 
Payrolls 

AS Nov : 228 
ribu 

Okt : 244 ribu 

    
*) Data kepemilikan asing per 7 Desember 2017 

Highlight  Minggu Ini 
 Wall Street ditutup menguat mingguan karena optimisme reformasi 

perpajakan AS dan rilis data tenaga kerja di atas ekspektasi. 
 Dolar AS menguat terhadap sejumlah mata uang dunia pekan lalu. 
 Harga minyak mentah global melemah mingguan seiring naiknnya 

stok AS. Sentimen supply pengaruhi harga minyak mentah dan 
batubara sepanjang tahun 2017 

 IHSG tercatat mengalami penguatan mingguan sebesar 1,32 persen, 
sementara rupiah terdepresiasi sebesar 0,20 persen.  

 The Fed diperkirakan naikkan Fed Fund Rate 25 BPS di Rabu (13/12). 

I. Pasar Global 
Pasar Saham. Pada akhir perdagangan pekan lalu Wall Street ditutup 
menguat mingguan - indeks Dow Jones bertahan di atas 24.000 poin. 
Selain dipengaruhi oleh optimisme investor atas rencana reformasi pajak 
Presiden Donald Trump, pergerakan Wall Street pada akhir pekan lalu juga 
dipengaruhi oleh rilis data tenaga kerja AS yang positif. Pada hari Jumat 
(08/12), Departemen Tenaga Kerja melaporkan bahwa jumlah nonfarm 
payroll meningkat sebesar 228 ribu pada bulan November, di atas 
konsensus pasar sebesar 190 ribu. Sementara itu, tingkat pengangguran 
tidak berubah sebesar 4,1 persen. Hal ini beri dukungan the Fed untuk 
naikkan suku bunga Fed Fund pada rapat FOMC mendatang (Rabu, 13/12).  

Sementara itu, bursa saham Eropa juga menguat mingguan ditopang oleh 
sektor perbankan setelah negosiasi Brexit menunjukkan progress positif. 
Uni Eropa dan Inggris akhirnya sepakat pada 3 isu tertentu yang menjadi 
penghambat negosiasi sehingga membuka jalan bagi perundingan ke 
tahap selanjutnya. Dari pasar saham Asia, bursa Nikkei juga ditutup 
menguat pada akhir perdagangan pekan lalu, didukung oleh data PDB 
Jepang untuk Juli – September yang lebih baik dari perkiraan. 

Pasar Uang. Setelah terpantau stabil pada akhir November lalu, dolar AS 
terapresiasi selama pekan lalu karena reformasi pajak berangsur mendekati 
kenyataan. Data fundamental moneter Amerika Serikat terpantau positif 
kecuali tingkat upah per jam yang masih di bawah ekspektasi. Mengingat 
pentingnya indikator inflasi di dalam The Fed, stagnasi tingkat upah dapat 
membuat The Fed sulit mempertahankan penaikan tingkat suku bunga 
pada tahun 2018. Sementara itu, di tengah penguatan dolar AS tersebut, 
sebagian besar mata uang Asia masih bertahan. 

Pasar Obligasi. Yield treasury AS yang turun selama tiga hari secara 
berturut – turut pada awal pekan lalu, kembali bergerak naik pada hari 
Kamis (07/12) dan Jumat (08/12) seiring rilis data – data ekonomi AS yang 
di atas perkiraan dan dukung penaikkan suku bunga acuan the Fed. Yield 
Treasury 10 tahun AS terpantau stabil 2,38 persen pada akhir pekan lalu. 

Pasar Komoditas. Harga minyak mentah global mengalami pelemahan 
secara mingguan seiring dengan rilis data stok minyak AS yang 
menunjukkan peningkatan. Dalam beberapa pekan kedepan, stok minyak 
AS dipekirakan meningkat seiring dipertahankannya utilisasi kilang 
bersamaan dengan ekspektasi naiknnya konsumsi BBM pada musim dingin.  

Sebaliknya, harga batubara menguat mingguan seiring rencana Tiongkok 
menstabilkan harga batubara. Pemerintah Tiongkok melalui National 
Development and Reform Commission menerbitkan aturan mengatur 
kisaran stok batubara untuk produsen, distributor dan konsumen.  
Harga CPO kembali melemah akibat meningkatnya pasokan di Malaysia di 
saat permintaan dari India melemah. Penurunan harga CPO mencapai level 
terendah dalam empat bulan terakhir. 

Gambar 1 Indeks Bursa Saham Global 

Laporan Ekonomi dan Keuangan Harian
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Laporan ini merupakan sintesa berita dan rilis data perekonomian 
terkini baik lokal maupun global secara harian. Diseminasi 
laporan ini dilakukan melalui surat elektronik kepada Menteri 
Keuangan, Wakil Menteri Keuangan, dan pejabat Eselon I; melalui 
aplikasi WhatsApp kepada grup surveillance dan forum analis; 
serta dimuat di laman Badan Kebijakan Fiskal untuk publikasi 
secara luas.

Laporan Ekonomi dan Keuangan Mingguan
http://fiskal.kemenkeu.go.id/dw-market-update.asp

Laporan ini berisi informasi dan analisis perkembangan ekonomi 
dan sektor keuangan baik lokal maupun global. Isu yang diangkat 
adalah informasi yang berkembang selama sepekan terakhir 
disertai dengan analisis singkat. Produk ini juga didesiminasi 
melalui surat elektronik dan dimuat dalam laman BKF.
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Analysis of Indonesian Sovereign Green Bond and Green

Sukuk Initiatives

Analisis Inisiatif Sovereign Green Bond dan Green Sukuk Indonesia

Pradina Anugrahaeni
α*

Abstrak

Obligasi hijau, sebagai alat untuk memobilisasi investor tambahan dalam

mendukung keuangan yang berkelanjutan, telah menjadi topik hangat

diskusi. Lebih lanjut, sukuk hijau juga telah dikembangkan di berbagai

pasar yurisdiksi Islam, mencerminkan sifat obligasi hijau dalam

mengakomodasi investasi yang bertanggung jawab secara sosial.

Sementara studi-studi sebelumnya berfokus pada pengembangan kelas-

kelas aset baru tersebut di negara maju, tulisan ini secara khusus akan

meneliti dalam konteks negara-negara berkembang, khususnya

Indonesia. Indonesia memiliki inisiatif untuk menerbitkan obligasi hijau

dan sukuk hijau untuk pertama kalinya; sehingga perlu dipastikan bahwa

inisiatif tersebut tidak akan mengganggu praktik yang sudah ada. Studi ini

bertujuan untuk melihat pasar obligasi dan sukuk konvensional yang

telah ada di Indonesia, kemudian menganalisis apakah kondisi yang ada

sekarang memadai – dari perspektif stabilitas keuangan. Bertentangan

dengan studi-studi Islam sebelumnya, tulisan ini akan menunjukkan

bahwa praktik sukuk mungkin tidak kebal dari instabilitas. Studi ini

berpendapat bahwa dukungan yang kuat oleh pemerintah dapat

memberikan efek stabilisasi terkait dengan agenda kebijakan penerbitan

obligasi hijau dan sukuk hijau di Indonesia. Studi ini, bagaimanapun, tidak

mencermati struktur sukuk per kasus, yang berguna untuk

mengidentifikasi isu-isu spesifik yang mungkin timbul.

Abstract

Green bonds, as a vehicle to mobilize additional investors in supporting

sustainable finance, have been a longstanding topic of discussion.

Moreover, Green sukuk also have been developed in Islamic jurisdiction

markets, mirroring the nature of green bonds in accommodating socially

responsible investments. While earlier studies focused on the

development of those new asset classes in the developed economies,

this paper specifically examines the context of emerging countries, in

particular Indonesia. Indonesia is on its way to issue the first green bonds

and green sukuk; therefore, it is needed to assure that the initiatives will

not disrupt the existing practices. This paper aims to look at the existing

Indonesian conventional bond and sukuk markets, then analyse whether

the preconditions are sufficient – from financial stability perspectives.

Contrary to the Islamic researches, this paper will point out that sukuk

practices may not be immune from instability. The paper argues that

strong support by the government may serve as a stabilising effect on

the policy agenda to launch green bonds and green sukuk in Indonesia.

This paper, however, does not scrutiny sukuk structures per case, which

may be useful to identify specific issues that may arise.
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Analisis Persistensi Inflasi di Provinsi Papua Barat

Persistence of Inflation Analysis in West Papua 

Azwarα* dan Achmat Subekan

Abstract 
This study aims to analyze the persistence of inflation in West Papua 
Province and commodities’ contributions to its persistence. In 
addition, this study also aims to know the role of Regional Inflation 
Control Team (TPID) in controlling the inflation rate. Using 
secondary time series data in Januari 2013 until June 2017, this 
study estimates the persistence with Univariate Autoregressive (AR) 
Model approach. This study empirically shows that the inflation in 
West Papua has a high level persistence. This level indicates that 
inflation relatively needs a long time to back to its natural value 
after the shocks. It needs 49 months to back to natural value. 
Furthermore, using Multiple Linier Regression Model, this study also 
shows that the persistence is significantly caused by groups of 
prepared food and water, electricity, gas, and oil as administered 
price and volatile foods groups. TPID as an inflation controller board 
have given good roles in coordinating both fiscal and monetary 
policies. 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat persistensi inflasi 
di Provinsi Papua Barat dan kontribusi sejumlah komoditas terhadap 
pembentukan persistensi inflasi tersebut. Selain itu, penelitian ini 
juga melihat peranan Tim Pengendali Instansi Daerah (TPID) 
menjalankan fungsinya dalam pengendalian inflasi. Dengan 
menggunakan data time series inflasi bulanan Januari 2013 s.d. Juni 
2017, penelitian ini mencoba mengestimasi dengan pendekatan 
Univariate Autoregressive (AR) Model. Penelitian ini membuktikan 
bahwa inflasi di Provinsi Papua Barat memiliki derajat persistensi 
yang tinggi. Tingginya derajat persistensi inflasi Provinsi Papua Barat 
tercermin dari lamanya jangka waktu yang dibutuhkan oleh inflasi 
untuk menyerap 50% shock yang terjadi sebelum kembali ke nilai 
alamiahnya, yaitu selama 49 bulan. Dengan model Regresi Linier 
Berganda diketahui bahwa persistensi inflasi tersebut dipengaruhi 
oleh shock yang terjadi pada kelompok bahan makanan dan 
kelompok perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar sebagai 
kelompok administered price dan kelompok bahan makanan sebagai 
kelompok volatile foods. Selain itu, keberadaan TPID, terbukti 
memiliki arah hubungan negatif meskipun tidak signifikan terhadap 
inflasi regional di Provinsi Papua Barat. 
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The	 Governance	 and	 Demutualization	 of	 Mutual	
Insurance	in	Indonesia	
	
Afif	Hanifahα*	

Abstract	
This	paper	outlines	international	best	practice	in	terms	of	the	governance	

of	mutual	insurance	companies,	the	key	drivers	of	demutualization	and	its	

implications.	 It	 examines	 demutualization	 as	 a	 possible	 option	 for	

Indonesia’s	AJB	Bumiputera	1912,	following	its	poor	performance	in	recent	

years.	 It	 also	 provides	 relevant	 insight	 on	 governance	 issues	 and	 the	

demutualization	 process	 within	 the	 context	 of	 the	 regulatory	 and	

supervisory	framework	for	Indonesia	Insurance	Act	No.	40/2014.This	paper	

use	descriptive	qualitative	approach	to	explain	the	recent	problems	of	AJB	

Bumiputera	1912	as	the	only	mutual	 insurance	company	in	 Indonesia.	To	

conduct	the	analysis,	this	paper	is	using	the	data	of	AJB	Bumiputera	1912	

Financial	Statements	for	the	past	5	years	as	the	main	source	of	information	

as	well	as	other	sources	available,	especially	on	the	company	website.	 Its	

findings	shows	that	governance	 in	AJB	Bumiputera	1912	should	take	 into	

account	 increasing	 the	 involvement	 of	 policyholders	 as	 well	 as	 good	

database	 management	 of	 policyholders,	 using	 latest	 technology	 to	 reach	

them	to	reach	sufficient	number	of	Representative	of	Policyholder.	 It	can	

be	one	of	the	options	to	decrease	moral	hazard	as	well	as	distribution	of	

huge	power	of	 the	Representative	of	Policyholder.	This	paper	also	offers	

possible	options	of	demutualization	and	its	implication	of	the	policy	to	the	

stakeholders	to	overcome	the	problems.	

	
Abstrak	
Tulisan	 ini	 menguraikan	 praktik	 terbaik	 di	 dunia	 international	 dalam	 hal	 tata	
kelola	 perusahaan	 asuransi	 usaha	 bersama,	 faktor-faktor	 apa	 saja	 yang	 dapat	
menjadi	 pendorong	 utama	 kebijakan	 demutualisasi	 dan	 implikasi	 yang	 dapat	
ditimbulkan	dari	kebijakan	tersebut.	Tulisan	ini	mengkaji	demutualisasi	sebagai	
alternatif	 pilihan	 yang	 mungkin	 untuk	 AJB	 Bumiputera	 1912	 di	 Indonesia	
menyusul	kinerjanya	yang	kurang	baik	dalam	beberapa	tahun	terakhir.	Tulisan	ini	
juga	memberikan	wawasan	yang	relevan	mengenai	isu-isu	tata	kelola	dan	proses	
demutualisasi	 di	 Indonesia	 dalam	 kerangka	 pengaturan	 dan	 pengawasan	
Undang-Undang	No.	40	Tahun	2014	tentang	Asuransi.	Tulisan	ini	menggunakan	
pendekatan	metode	deskriptif	kualitatif	untuk	menjelaskan	permasalahan	yang	
terjadi	 saat	 ini	 di	 AJB	 Bumiputera	 1912	 sebagai	 perusahaan	 asuransi	 usaha	
bersama	di	Indonesia.	Untuk	melakukan	analisis,	tulisan	ini	menggunakan	data	
Laporan	Keuangan	AJB	Bumiputera	1912	selama	5	tahun	terakhir	sebagai	sumber	
informasi	 yang	 utama	 dan	 juga	 sumber-sumber	 lainnya	 yang	 relevan,	 seperti	
informasi	dalam	website	perusahaan.	Temuan	kajian	ini	antara	lain	perlunya	tata	
kelola	yang	baik	di	AJB	Bumiputera	1912	dengan	meningkatkan	keterlibatan	lebih	
luas	 dari	 para	 pemegang	 polis	 dalam	 perusahaan	 dan	 perlunya	 memiliki	
manajemen	 database	 para	 pemegang	 polis	 yang	 baik,	 terutama	 dengan	
menggunakan	pemanfaatan	teknologi	terbaru	untuk	mencapai	jumlah	anggota	
Badan	 Perwakilan	 Anggota	 (BPA)	 yang	 cukup.	 Ini	 dapat	 menjadi	 salah	 satu	
alternative	dalam	rangka	mengurangi	moral	hazard	dan	pembagian	kekuasaan	
yang	 terlalu	 besar	 apabila	 hanya	 terdapat	 sedikit	 anggota	 BPA.	 Kajian	 ini	 juga	
menawarkan	alternatif	 yang	mungkin	dilakukan	untuk	menyelesaikan	masalah	
yang	terjadi	di	antaranya	demutualisasi	serta	kemungkinan	 implikasi	kebijakan	
tersebut	terhadap	para	pemegang	polis	perusahaan	
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Dinamika Kebijakan Subsidi Pupuk dan Ketahanan Pangan

Buku ini merupakan kristalisasi pemikiran peneliti Badan 
Kebijakan Fiskal untuk mengisi kekosongan literatur pada tema 
subsidi pupuk dan ketahanan pangan. Sebagai negara agraris, 
sektor pertanian memegang peran yang sangat vital bagi 
ketahanan pangan bangsa Indonesia. Ketercukupan pangan 
harus menjadi prioritas dalam pembangunan. Di sisi lain, 
tingkat kesejahteraan petani sebagai garda depan penyedia 
pangan nasional yang masih terfokus pada beras masih rendah. 
Pemerintah perlu memberi perhatian pada sektor pertanian 
secara terus-menerus agar ketahanan pangan Indonesia ke 
depan dapat terwujud. Pupuk merupakan faktor penting dalam 
peningkatan produksi. Kehadiran Pemerintah dalam menjaga 
ketersediaan, distribusi, ketepatan sasaran, serta keterjangkauan 
harga pupuk sangat penting dalam meningkatkan efektivitas 
penggunaan pupuk.

Penguatan Fundamental Sektor Keuangan Dalam 
Mendukung Stabilitas Perekonomian

Buku ini menyajikan berbagai analisis, hasil penelitian, pemikiran 
dan rekomendasi mengenai beragam isu di sektor keuangan. 
Tema yang diangkat antara lain tentang tingkat keuangan inklusif 
Indonesia 2015, kajian mengenai optimalisasi penerimaan 
perpajakan melalui kelonggaran kerahasiaan perbankan, 
selanjutnya juga dibahas isu pasar modal terutama pengaruh 
kebijakan tax amnesty terhadap volume transaksi di bursa efek 
dan pengaruh BI rate, ekspor dan kebijakan pemerintah terhadap 
indeks harga saham gabungan.  Selain itu, buku ini juga membahas 
dampak kepemilikan asing terhadap pasar surat berharga Negara 
Indonesia, analisis deskriptif perbandingan kinerja surat berharga 
syariah dengan surat berharga konvensional, permasalahan 
perpajakan bagi pengembangan sukuk di Indonesia dan kajian 
mengenai pengembangan wakaf produktif di Indonesia. Kajian 
tentang kepemilikan asing perusahaan asuransi dan strategi fiskal 
atasi ketimpangan pendapatan yang dikaitkan dengan kredit 
usaha rakyat dan pembiayaan ultra mikro diulas berurutan dalam 
bagian berikutnya. Keragaman informasi yang disampaikan 
dalam buku ini dapat menjadi sebuah referensi bagi siapapun 
yang berminat menelaah masalah-masalah di sektor keuangan.
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Aspek Fiskal Bisnis Hulu Migas

Buku ini menjadi dokumentasi dan sarana publikasi atas kajian 
mengenai perubahan besar yang terjadi dalam APBN (Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara) dalam beberapa tahun terakhir, 
salah satunya tentang kontribusi Migas dalam APBN. Kontribusi 
Migas bagi pendapatan negara merosot tajam. Terdapat dua 
faktor utama yang mengakibatkan penurunan kontribusi 
penerimaan ini: (1) harga migas dunia yang anjlok, dan (2) 
produksi minyak nasional yang mengalami tren penurunan. 
Selain fenomena tersebut di atas, buku ini juga menyoroti 
fenomena cost recovery yang nilainya meningkat sementara 
lifting produksi minyak sedang mengalami penurunan. Melihat 
fenomena ini para peneliti di Pusat Kebijakan APBN melakukan 
studi untuk mendapatkan informasi yang lebih komprehensif 
terkait aspek fiskal bisnis hulu migas. Dinamika bisnis hulu migas 
dalam hubungannya dengan negara memberikan perspektif 
menarik untuk didiskusikan terutama terkait aspek fiskalnya 
untuk memenuhi tujuan bernegara.

Penerimaan Perpajakan: Merespon Pencapaian dan 
Tantangan Perubahan Ekonomi

Buku ini merangkum beberapa artikel yang berisi gagasan, 
pemikiran, analisis, dan ide-ide dari para peneliti atas beberpa 
isu mengenai pencapaian realisasi penerimaan perpajakan 
Indonesia. Beberapa tahun terakhir ini, pencapaian realisasi 
perpajakan Indonesia tidak sesuai yang diharapkan akibat 
tingkat patuhan wajib pajak yang masih rendah dan penurunan 
harga beberapa komoditas utama. Sebagai upaya optimalisasi 
penerimaan pajak, peningkatan kepatuhan wajib pajak mutlak 
diperlukan dengan tetap menjaga performa wajib pajak. 
Kelembagaan dan petugas pajak pun harus didorong terus untuk 
meningkatkan kredibilitasnya sehingga tercipta kepercayaan pada 
masyarakat. Di sisi lain, perubahan teknologi dapat dipastikan 
akan terjadi, sehingga perlu dicermati agar kebijakan perpajakan 
dapat seirama serta potensi penerimaan perpajakan nantinya 
tidak hilang begitu saja. Buku ini relevan bagi para pemerhati 
kebijakan fiskal dan mahasiswa di bidang ekonomi. Selain itu, 
buku ini dapat menjadi media komunikasi antara Pemerintah dan 
masyarakat untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian 
masyarakat terhadap kondisi dan kebijakan fiskal di Indonesia.
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10 Januari
Knowledge Sharing Program Pegawai Badan Kebijakan 
Fiskal yang Menyelesaikan Secondment di Australia 

13 Januari
Arahan Awal Tahun Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kepada 
Seluruh Pegawai
 
17 Januari
Peluncuran Laporan Indonesia Economic Quarterly di CSIS 
Jakarta

8 Februari
Kunjungan Kementerian Keuangan Filipina di Badan 
Kebijakan Fiskal

14 Februari
Kick Off Meeting Forum Ekonom Kementerian Keuangan 
(FEKK) Tahun 2017

1 Maret
Kunjungan Mahasiswa Universitas 17 Agustus Cirebon ke 
Badan Kebijakan Fiskal
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3 Maret
Pelantikan Eselon III dan IV Badan Kebijakan Fiskal

29 Maret
Kunjungan Mahasiswa Pascasarjana Palangkaraya ke Badan 
Kebijakan Fiskal
 
11 April
IDB Sovereign Investment Forum di Bali

20 April
Seminar FEKK di Yogyakarta dengan Tema “Menjaga 
Kredibilitas APBN”

27 April
Green Climate Fund Structured Dialogue with Asia di Bali

17 Mei
Workshop Strategies to Build Fiscal Compliance, kerja sama 
BKF dengan Agence Francaise de Development (AFD)
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24 Mei
Pertemuan Forum Analis di Badan Kebijakan Fiskal

26 Mei
Eksibisi Tenis Meja Badan Kebijakan Fiskal
 
6 Juni
Pertemuan Himpunan Peneliti Indonesia di Badan 
Kebijakan Fiskal

15 Juni
Knowledge Sharing Program : Base Erosion and Profit 
Shifting (BEPS)

3 Juli
Halal Bi Halal Pegawai Badan Kebijakan Fiskal

27 Juli
Workshop Technological Change to Economic Development 
di Jakarta
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2 Agustus 
Annual Islamic Finance Conference ke-2 di Yogyakarta

7 Agustus
Apresiasi kepada Pegawai Badan Kebijakan Fiskal yang 
Promosi di Instansi Lain
 
18 Agustus
Partisipasi Badan Kebijakan Fiskal dalam Peringatan HUT 
Kemerdekaan RI

28 Agustus
Sosialisasi Ketentuan Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan 
(JFAK) dan Pelaksanaan Uji Kompetensi

11 September
Serah Terima Jabatan Kepala Pusat Kebijakan Sektor 
Keuangan

14 September
Seminar FEKK di Jayapura
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14 September
Workshop Infrastructure Asset Securitization in Focus, Hasil 
Kerja Sama BKF dengan AIPEG

9 Oktober
Partisipasi BKF dalam Kompetisi Bulu Tangkis Hari Oeang
 
11 Oktober
Diskusi Buku “Cinta 2 Kodi” bersama Asma Nadia di Badan 
Kebijakan Fiskal

28 Oktober
Sepeda Santai dalam Peringatan Hari Oeang

2 November
Diskusi Manfaat Dana Desa dalam Percepatan Pembangu-
nan dan Pengentasan Kemiskinan Desa di Surakarta

3 November
Sosialisasi Badan Kebijakan Fiskal tentang Tarif Cukai 
Tembakau di Kanwil DJBC Jawa Barat
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9 November
Seminar Kebijakan Pendanaan Riset dan Pembentukan 
Forum Profesor Riset Nasional di Depok

6 Desember
Indonesia-Italy G20 Peer Review
 
7 Desember
Pertemuan Annual International Forum on Economic 
Development and Public Policy (AIFED) ke-7 di Jakarta 

18 Desember
Seminar on Urbanization, “Managing Urbanization for 
Sustainable Cities”
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KEMENTERIAN KEUANGAN RI 
BADAN KEBIJAKAN FISKAL 

Komp. Kementerian Keuangan
Gd. R.M. Notohamiprodjo
Jl. Dr Wahidin Raya No.1 Jakarta Pusat - 10710
Telp. +62 21 348 33486

      fiskal.kemenkeu.go.id  BKFkemenkeu
      ikp@fiskal.kemenkeu.go.id @BKFkemenkeu
    @BKFkemenkeu       


