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The Treasurer
Insan dan Mitra Perbendaharaan di seluruh Indonesia,

Pembaca Majalah Treasury Indonesia yang budiman,

U

saha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berperan penting dalam perekonomian Indonesia. Terbukti, bukan hanya bertahan,
UMKM menjadi penggerak perekonomian nasional dalam kondisi krisis. UMKM juga menjadi penyedia lapangan kerja di Indonesia
dengan sifatnya yang padat karya, sehingga menyerap banyak tenaga kerja.

Walaupun dari segi aset dan omset usaha mikro ini memang kecil, tetapi usaha mikro sesungguhnya mendominasi struktur perekonomian
Indonesia. Kemajuan usaha mikro secara keseluruhan akan berdampak pula pada perkembangan perekonomian Indonesia. Dengan
posisi sedemikian, UMKM harus diakui memang masih menghadapi kendala khususnya permodalan.
Ketika pilihan pembiayaan terbatas, pelaku UMKM dapat terdorong untuk mengambil pinjaman dari rentenir yang berbunga tinggi dan
tidak menyelesaikan masalah. Keterbatasan akses pembiayaan atau modal seringkali menjadikan UMKM masuk dalam jebakan klasik
rentenir. Skema yang sebelumnya disediakan pemerintah seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) belum mampu menjangkau pelaku usaha
mikro.
Dengan tujuan mendukung usaha mikro di negeri ini, Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan bekerja sama dengan K/L terkait
seperti Kementerian Koperasi dan UKM serta Kementerian Komunikasi dan Informatika menyediakan solusi berupa Pembiayaan Ultra
Mikro (UMi). Pembiayaan UMi menyasar pelaku usaha mikro yang belum memperoleh pembiayaan dari perbankan.
Dalam rangka turut mewujudkan inklusivitas ekonomi sebagai program pemerintah, Ditjen Perbendaharaan berperan aktif untuk
mensukseskan program pembiayaan UMi selaku regulator, pembina teknis dan keuangan untuk BLU Pusat Investasi Pemerintah (PIP)
yang menjadi coordinated fund, juga melalui monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh kantor vertikal di seluruh Indonesia.
Diharapkan pelaku usaha mikro dapat meningkatkan kapasitas usahanya dengan dukungan yang diperoleh. Dengan demikian,
perekonomian rakyat pun ikut berkembang, khususnya kalangan bawah. Sebagai efeknya, kesejahteraan rakyat dapat meningkat dengan
terbukanya lapangan pekerjaan dan bertambahnya pendapatan. Rasio gini diproyeksikan ikut menurun dengan pemerataan ekonomi
yang didukung kemakmuran masyarakat.
Dinamika itulah yang kami coba angkat sebagai Laporan Utama Majalah Treasury Indonesia kali ini. Menambah wawasan dan
pemahaman bahwa sesungguhnya kalangan ekonomi bawah tetap mendapatkan perhatian dari pemerintah. Dilengkapi dengan sejumlah
rubrik tetap lainnya, semoga Majalah Treasury Indonesia terbitan kali ini dapat diterima oleh pembaca semua.
Selamat menikmati sajian Majalah Treasury Indonesia terbitan ini, Salam Treasury!

Marwanto Harjowiryono
Direktur Jenderal Perbendaharaan
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Cakrawala

K

emajuan tak selalu berarti meninggalkan tradisionalitas.
Kemajuan dalam hal pola pikir dan penyikapan terhadap
tantangan zaman nyatanya terbukti dapat berjalan seiring dengan

kesetiaan menjaga nilai-nilai leluhur dan norma tradisi yang dipegang
secara turun-temurun. Hal ini terlihat jelas di Desa Tenganan, sebuah
desa tradisional di Pulau Bali.
Desa Tenganan terletak di sebelah timur Pulau Bali, tepatnya di
Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem, lebih kurang 66 km dari
Denpasar. Desa ini merupakan salah satu dari desa Bali Aga, selain
Trunyan dan Sembiran. Bali Aga adalah suku asli Bali yang masih
mempertahankan pola hidup adat, sehingga tata masyarakat di desanya
mengacu pada aturan tradisional yang diwariskan oleh nenek moyang
mereka.
Pembangunan seperti penyediaan infrastruktur, air bersih, akses jalan,
sarana pendidikan, dan lain-lain, ternyata di sini dapat diselaraskan
dengan ketentuan adat sehingga tata ruang desa yang dibuat dengan
mengikuti aturan adat secara turun-temurun dapat dipertahankan. Hal
ini berpengaruh pada perikehidupan masyarakat Desa Tenganan yang
terbuka terhadap kemajuan zaman sekaligus kukuh menjalankan tradisi
dan adat setempat.
Teks & Foto: Purwo Widiarto
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Mewujudkan
Kemandirian
Usaha
melalui
Pembiayaan
Ultra Mikro

U

saha Mikro, Kecil, dan Menengah

pembiayaan untuk modal kerja. Dalam mencari

(UMKM) merupakan pemain utama

pembiayaan, banyak UMKM yang tidak dapat

dalam pembangunan ekonomi

memperoleh peluang pembiayaan perbankan

dan peningkatan kesejahteraan masyarakat

komersial karena memiliki risiko usaha yang

di Indonesia. Dengan sifatnya yang padat

tinggi, misalnya UMKM di sektor pertanian,

karya, UMKM merupakan penyedia lapangan

perkebunan, dan perikanan. Dari sudut

kerja terbesar di Indonesia. Menurut data

pandang Bank yang masih terikat oleh aturan-

Kementerian Koperasi dan UKM, pada tahun

aturan microprudential perbankan, penyaluran

2015, UMKM berhasil menyerap lebih dari

kredit kepada usaha mikro memiliki risiko

132.3 Juta

132,3 juta tenaga kerja atau sekitar 96,7% dari

yang tinggi. Usaha mikro dianggap jarang

UMKM menyerap 132.3 juta
tenaga kerja pada tahun 2015

total tenaga kerja di sektor swasta.

bisa menyediakan jaminan yang memadai

96.7%

dan dapat meningkatkan risiko terjadinya
Daya tahan UMKM telah teruji melalui krisis

kredit bermasalah (nonperforming loan/NPL).

ekonomi tahun 1998. Ekonomi kerakyatan

Usaha mikro sendiri juga cenderung tidak

melalui pelaku UMKM masih berjaya di tengah

membutuhkan pembiayaan dalam jumlah

ketidakpastian yang menerpa Indonesia

besar, sehingga timbul keengganan bank untuk

pada masa itu. Untuk itulah Pemerintah

menyalurkan kredit karena dianggap tidak

memberikan fokus perhatian khusus terhadap

sebanding dengan biaya operasional dan risiko

pengembangan UMKM yang memiliki peran

yang harus ditanggung oleh bank.

strategis untuk menjadi buffer zone dalam
Pemerintah hadir untuk memberikan
dukungan kepada para pelaku
usaha tersebut dalam bentuk yang
beragam, antara lain skema imbal
jasa penjaminan, skema subdisi
bunga, dan skema dana bergulir.
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menggerakkan ekonomi dari bawah. Daya

Untuk menjaga dan meningkatkan kapasitas

tahan tersebut didukung oleh sifat UMKM

UMKM agar dapat mengakses pembiayaan,

yang fleksibel dan bergerak di sektor yang

Pemerintah meluncurkan skema kredit

secara langsung melayani kebutuhan day to

program yang dikaitkan dengan tugas dan

day masyarakat.

pembangunan ekonomi di sektor-sektor
prioritas. Skema Kredit Program yang

Tantangan terbesar pelaku UMKM di Indonesia

diluncurkan oleh Pemerintah senantiasa

adalah terkait dengan penyediaan akses

mengalami pengembangan untuk terus

Laporan Utama

SKEMA KREDIT PROGRAM YANG
PERNAH DIJALANKAN PEMERINTAH

2000
Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE)
untuk mendukung ketahanan pangan nasional,

2004
Kredit Pemberdayaan Pengusaha NAD dan Nias
(KPP NAD-Nias) untuk pelaku usaha yang tekena
dampak bencana alam gempa bumi dan tsunami
tahun
foto : Tino Adi Prabowo
mengakomodasi kebutuhan pelaku usaha
agar dapat meningkatkan daya saing
dalam menghadapi kondisi ekonomi
nasional maupun global yang penuh
dengan tantangan. Pemerintah hadir
untuk memberikan dukungan kepada
para pelaku usaha tersebut dalam bentuk

2005
Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK) untuk
peningkatan akses pembiayaan bagi usaha produktif

2006
Kredit Pengembangan Energi Nabati dan
Revitalisasi Perkebunan (KPENRP) untuk program
pengembangan tanaman bahan baku bahan bakar
nabati, dan revitalisasi perkebunan, 2006

2008
Imbal Jasa Penjaminan Kredit Usaha Rakyat

yang beragam, antara lain skema imbal

(IJP KUR) yang bertujuan untuk memberikan

jasa penjaminan, skema subdisi bunga,

pembiayaan bagi pelaku UMKM melalui bantuan

dan skema dana bergulir.

imbal jasa penjaminan bagi pelaku UMKM yang
kesulitan memenuhi aspek collateral sebagai syarat

Skema yang sudah ada sebelumnya

pembiayaan,

seperti KKPE, KPENRP, KUMK, dan
KUR masih menyisakan keterbatasan,

2009

khususnya dalam hal besaran kredit dan

Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS) untuk

persyaratan. Pelaku usaha mikro yang

mendukung program swasembada sapi,

membutuhkan dana untuk melakukan

Kredit Skema Subsidi Resi Gudang (SSRG) untuk

usaha dengan jumlah kecil mulai dari
Rp500 ribu, Rp1 juta hingga Rp10 juta
relatif terbatasi aksesnya untuk dapat
mengakses skema ini yang disalurkan
melalui perbankan.
Kelompok ini memiliki keterbatasan
terhadap inklusi finansial baik dari aspek
penyediaan jaminan maupun plafon
pinjaman yang rendah. Berdasarkan hasil
proyeksi tim peneliti Badan Kebijakan

memberikan fasilitas pembiayaan bagi petani dan
mendukung penstabilan harga pangan setelah panen,

2014
Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang merupakan evolusi
dari skema IJP KUR yang memberikan kemudahan
pembiayaan melalui subsidi suku bunga pembiayaan.

2017
Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)
Majalah Treasury Indonesia 1/2018
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Untuk tahun

Fiskal (BKF) Kemenkeu, pada tahun 2016 terdapat

Layanan Umum (BLU) Pusat Investasi Pemerintah

2018, Pemerintah

44 juta lebih pelaku UMKM yang belum dapat

(PIP) sebagai coordinated fund untuk pembiayaan

mengalokasikan dana

memperoleh akses pembiayaan melalui KUR.

UMKM. PIP merupakan BLU yang berada di bawah

sebesar Rp 2,5 triliun di

Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal

APBN untuk memberikan

Kelompok usaha mikro tersebut secara umum

akses pada 800.000

merupakan usaha yang layak (feasible) dan

pelaku usaha mikro di

produktif, tetapi tidak cukup bankable untuk

Indonesia.

mengakses pembiayaan perbankan. Untuk itu

Perbendaharaan.

Pemerintah kembali melakukan terobosan dalam
skema Kredit Program melalui Pembiayaan
Ultra Mikro (UMi). Pembiayaan UMi ini hadir
untuk menjadi komplementer bagi skema KUR
untuk menjangkau pelaku-pelaku usaha yang
membutuhkan dana di bawah Rp10 juta.
Program Pembiayaan UMi ini memiliki key success
factor antara lain:
a.

Not only empowering but also enhancing.
Dalam pelaksanaan Pembiayaan UMi ini
tidak diciptakan lembaga baru, melainkan
memberdayakan Lembaga Keuangan Bukan

b.

Program Pembiayaan
Ultra Mikro
mengedepankan prinsip
Kementerian teknis
mapun Pemerintah
daerah. Saat ini
Kementerian Keuangan
telah bersinergi dengan
yang berbeda dalam

c.

mengembangkan
Pembiayaan Ultra Mikro.
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Dalam rangka Pembiayaan UMi tersebut di atas,

kapabilitas LKBB dapat meningkat melalui

Pemerintah mengalokasikan dana kepada PIP

enhancement berupa pendampingan oleh

untuk Pembiayaan UMi dalam APBN tahun

LKBB yang telah memiliki pengalaman,

2017. Alokasi tersebut dimaksudkan untuk

Adanya Skema Pendampingan. LKBB

memfasilitasi akses pembiayaan kepada UMKM

diwajibkan untuk menyediakan skema

pelaku usaha mikro yang tidak dapat memenuhi

pendampingan bagi para debiturnya.

persyaratan perbankan dalam memperoleh

Kegiatan pendampingan ini bukan hanya

pembiayaan. Dengan alokasi dana Rp1,5 triliun

untuk mengumpulkan pembayaran cicilan

pada tahun 2017, diharapkan terdapat sebanyak

dari para debitur, melainkan juga bertujuan

300.000 UMKM yang akan terlayani oleh

untuk memberikan konseling dan motivasi

pembiayaan PIP. Untuk tahun 2018, Pemerintah

bagi para pelaku usaha agar terus maju

mengalokasikan dana sebesar Rp2,5 triliun di

hingga mampu mandiri.

APBN untuk memberikan akses pada 800.000

Kombinasi pelaksanaan pendampingan

pelaku usaha mikro di Indonesia.

dan penerapan tanggung renteng yang

sinergi bersama dengan

beberapa Kementerian

Bank (LKBB) yang sudah ada. Harapannya,

sebelumnya sudah pernah diaplikasikan

Program Pembiayaan UMi mengedepankan

pada LKBB seperti Komida, PNM, dan

prinsip sinergi bersama dengan Kementerian

koperasi AKR dianggap cukup efektif untuk

teknis mapun Pemerintah daerah. Saat ini

menekan jumlah NPL. Indikatornya, rata-

Kementerian Keuangan telah bersinergi dengan

rata NPL Penyalur yang menerapkan skema

beberapa Kementerian yang berbeda dalam

group lending angkanya mendekati 0%.

mengembangkan Pembiayaan UMi. Kementerian

Didukung oleh sistem teknologi informasi

Sosial diharapkan tetap dapat menyalurkan

yang memadai untuk validasi guna

bantuan sosial kepada kelompok masyarakat yang

mencegah tumpang tindih program,

membutuhkan, untuk mempersiapkan mereka

monitoring transaksi, dan pelaporan.

sebelum menerima Pembiayaan UMi sekaligus

Sebagaimana data KUR, database penerima

mampu untuk menyediakan pendampingan

Pembiayaan UMi juga terintegrasi dalam

tambahan kepada masyarakat secara umum.

Sistem Informasi Kredit Program (SIKP).

Kementerian-kementerian Teknis juga sangat

Untuk operasional Pembiayaan UMi ini,

diharapkan keterlibatannya untuk menyukseskan

Kementerian Keuangan telah menunjuk Badan

program Pembiayaan UMi ini.

Majalah Treasury Indonesia 1/2018
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Sebagai pendukung di bidang teknologi dan informasi, Kementerian
Komunikasi dan Informatika hadir menyediakan sistem informasi
dan jaringan telekomunikasi bagi para pelaku usaha ultra mikro.
Melalui kerja sama dengan Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan
Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) di bawah Kemenkominfo,
dibangunlah SIKP-UMi sebagai basis data penyaluran Pembiayaan UMi.
SIKP-UMi terkoneksi secara host to host dengan SIKP yang telah lebih
dulu dikembangkan oleh Kementerian Keuangan sebagai basis data
kredit program.
Nantinya, integrasi Big Data UMKM akan menjembatani database
terkait dengan program pemerintah yang baik berupa bantuan sosial
maupun pembiayaan melalui kredit program. Adanya Big Data tersebut
diharapkan menjamin ketepatan sasaran program pemerintah yang
lebih akurat yang melibatkan berbagai Kementerian Negara/Lembaga
antara lain Kementerian Keuangan; Kementerian Koperasi dan UKM;
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Sosial, Kementerian Kelautan
dan Perikanan; Kementerian Pertanian; dan Badan Penyelenggara
Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS).
Pemerintah Daerah juga dimungkinkan untuk mengambil peran
dalam pengembangan pelaku usaha mikro di wilayahnya melalui
mekanisme fund sharing dengan turut mengalokasikan dana untuk
program Pembiayaan UMi dalam APBD untuk dikelola oleh PIP. Melalui
mekanisme fund sharing ini diharapkan skema Pembiayaan Ultra
Mikro dapat menjangkau pelaku usaha secara lebih luas, mengingat
Pemerintah Daerah adalah pihak yang paling mengenal daerahnya
masing-masing.
Pihak swasta pun dapat berpartisipasi dengan penyaluran Corporate
Social Responsibility (CSR) untuk pengembangan UMKM pada sektor
yang menjadi targetnya. PIP dapat mempertemukan kebutuhan CSR

SKEMA KREDIT
ULTRA MIKRO
Kementerian Keuangan c.q
Direktorat Jenderal Perbendaharaan

pihak swasta dengan pengusaha ultra mikro yang membutuhkan.
Dengan semakin banyaknya pihak yang terlibat, tidak hanya
Pemerintah, tapi juga BUMN, Koperasi, LKM, dan swasta maka program
Pembiayaan UMi dapat menjadi pendongkrak dalam pengembangan
dan pemberdayaan UMKM.
Dengan adanya sinergi bersama untuk mengangkat ekonomi rakyat
melalui inklusi keuangan ini, diharapkan Pembiayaan UMi dapat
menjadi alat Pemerintah untuk mencapai sasaran yang ditetapkan

Badan Layanan Umum
Pusat Investasi Pemerintah (PIP)

Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)/
Koperasi

dalam nawacita Pemerintah di sektor ekonomi melalui kemandirian
usaha yang pada gilirannya akan berdampak pada peningkatan taraf
hidup masyarakat.

Pengusaha Ultra Mikro (debitur)

Teks: Dwi Apriany, Rizky Novrianto, Amela Erliana Crhistine
Ilustrasi : Mahardika Argha Mariska
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foto : Mahardika Argha Mariska

Pengembangan UMi untuk
Pertumbuhan Ekonomi Rakyat

S

aat ini Pusat Investasi Pemerintah

menggunakan PT BAV sebagai analis

sebagai linkage Pembiayaan UMi melalui

(PIP) yang merupakan BLU yang

untuk menilai kelayakan LKM/Koperasi.

PT BAV. Kerja sama yang telah berjalan

berada di bawah Kementerian

Sebagai langkah mitigasi risiko PIP,

saat ini antara lain adalah dengan

Keuangan c.q. Direktorat Jenderal

penyaluran tahap pertama dilakukan

Koperasi Mitra Dhuafa, Koperasi Abdi

Perbendaharaan telah menjalin kerja

melalui PT BAV sekaligus menjadi media

Kerta Rahardja, Koperasi UGT Sidogiri,

sama dengan tiga belas Lembaga

transfer knowledge dari PT BAV kepada

Koperasi Amanah Bina Insan, Koperasi

Keuangan Bukan Bank (LKBB), tiga

LKM dan koperasi yang menjadi Lembaga

Bina Masyarakat Utama, Koperasi Bina

BUMN, dan sepuluh koperasi yang

Linkage. Apabila LKM/Koperasi berkinerja

Umat Sejahtera, Koperasi Nusa Umat

tersebar di seluruh Indonesia untuk

baik dan dinyatakan layak untuk menjadi

Sejahtera, Koperasi Al Huda, Koperasi

menyalurkan Pembiayaan Ultra

Penyalur Pembiayaan UMi, penyaluran

Marhamah, dan Koperasi Tamzis Bina

Mikro. Ketiga BUMN tersebut adalah

tahap selanjutnya dapat dilakukan

Utama. LKBB Penyalur Pembiayaan

PT Permodalan Nasional Madani, PT

langsung dari PIP kepada LKM/Koperasi.

UMi tersebut diharapkan akan dapat

Pegadaian dan PT Bahana Artha Ventura
(BAV).

12

menjangkau debitur UMi di seluruh
PIP juga bekerja sama dengan jaringan

Indonesia yang selama ini memiliki

ormas yang memiliki basis luas di

kesulitan terhadap akses pembiayaan.

Khusus untuk Lembaga Keuangan

masyarakat seperti Muhammadiyah,

Mikro (LKM) dan Koperasi yang belum

NU, dan MUI untuk menjaring koperasi-

memenuhi kriteria sebagai Penyalur, PIP

koperasi yang memiliki kapabilitas baik

Majalah Treasury Indonesia 1/2018
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Pembiayaan

sasaran Pembiayaan UMi adalah usaha

Proses tanggung renteng ini dalam

UMi hadir untuk

ultra mikro yang skala usahanya lebih

praktiknya dapat dalam bentuk

memberikan

kecil dari usaha mikro. Namun, sampai

bantuan secara materiil maupun

kemudahan bagi

dengan saat ini, belum ada peraturan

non materiil terhadap anggota

para pelaku usaha

yang membagi skala usaha mikro ke

yang mengalami kesulitan. Untuk

ultra mikro ataupun

dalam kategori yang lebih rinci.

menjamin keberhasilan mekanisme

kelompok masyarakat

tanggung renteng ini, proses

miskin yang

Pembiayaan UMi tidak membatasi

pembentukan kelompoknya tidak

membutuhkan akses

lamanya usaha berjalan sebagai syarat

bisa sembarangan, mengingat proses

pembiayaan di bawah

menerima pembiayaan. Artinya akses

pembentukan kelompok merupakan

Rp10 juta.

pembiayaan UMi terbuka lebar bagi

kunci keberhasilan agar sesama

usaha-usaha baru (startup mikro)

anggota kelompok mau dan mampu

Persyaratan untuk

yang membutuhkan tambahan modal

untuk saling bertanggung jawab.

menjadi debitur

usaha. Dengan bimbingan yang tepat

Kriteria ini sekaligus menjadi bagian

Pembiayaan UMi

dan akses permodalan yang mudah

dari prinsip know your customer yang

berdasarkan PMK

dan cepat, usaha-usaha baru tersebut

harus dilaksanakan oleh Penyalur.

22/2017 antara lain:

diharapkan dapat berkembang dan

Skema individual lending

¡ Tidak sedang

mandiri sehingga dapat menimbulkan

diperuntukkan bagi debitur skema

menerima

multiplier effect dengan penciptaan

group lending yang telah mengalami

pembiayaan lain,

lapangan kerja dan peningkatan

peningkatan usaha (naik kelas),

¡ Memiliki NIK

kesejahteraan masyarakat.

debitur baru yang skala usahanya telah

elektronik yang

cukup besar, maupun debitur yang

dibuktikan dengan

Persyaratan Pembiayaan UMi

kesulitan untuk menemukan anggota

e-KTP atau Surat

dirancang semudah dan sesederhana

kelompok karena alasan tertentu.

Keterangan NIK,

mungkin, agar pelaku usaha mikro

Penyaluran pembiayaan pada skema

¡ Memiliki

dapat mengakses pembiayaan dengan

individual lending dilakukan secara

izin usaha yang

mudah dan cepat. Terdapat dua skema

perorangan.

dibuktikan dengan

penyaluran yang dapat dipilih oleh

surat keterangan

pelaku usaha mikro, yaitu skema group

Skema individual lending bertujuan

dari instansi

lending dan skema individual lending.

untuk mempersiapkan debitur agar

yang berwenang

dapat naik kelas dan mengakses

atau dapat meminta Penyalur

Skema group lending mengadopsi

pembiayaan KUR atau komersial.

Pembiayaan UMi menerbitkan

skema Grameen Bank yang telah sukses

Penyalur diperbolehkan untuk

Surat Pernyataan Usaha.

berjalan di Bangladesh. Penyalur

mensyaratkan agunan tambahan

Pembiayaan UMi dilarang meminta

kepada debitur, tetapi agunan yang

Pembiayaan UMi hanya diperuntukkan

agunan/jaminan kepada debitur

dipersyaratkan adalah agunan dengan

bagi usaha mikro sesuai dengan

skema group lending. Sebagai ganti

tipe non-bankable tanpa perikatan,

Undang-Undang Nomor 20 tahun

dari penjaminan melalui aset tersebut,

misalnya BKPB kendaraan yang

2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan

Penyalur menerapkan mekanisme

berumur lebih dari lima tahun atau

Menengah, yaitu pelaku usaha yang

tanggung renteng, di mana anggota

persediaan dagang seperti kain batik,

memiliki nilai kekayaan bersih paling

kelompok lain harus mau dan mampu

kaleng susu, atau seprai. Persyaratan

banyak Rp50 juta, tidak termasuk

untuk turut bertanggung jawab apabila

agunan tersebut bertujuan untuk

tanah dan bangunan tempat usaha,

ada anggota kelompoknya yang

menjaga kedisiplinan nasabah dalam

serta hasil penjualan tahunan paling

kesulitan melakukan pembayaran.

pengembalian.

banyak Rp300 juta. Sebenarnya,
Teks: Dwi Apriany, Rizky Novrianto,
Amela Erliana Crhistine

Tidak sedang
menerima
pembiayaan lain

Memiliki NIK elektronik

Memiliki izin usaha
atau Surat
Pernyataan Usaha

Persyaratan untuk menjadi
debitur Pembiayaan UMi
berdasarkan PMK Nomor 22
Tahun 2017
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Laporan Utama

Ditjen Perbendaharaan
Bersinergi untuk
Kesuksesan
Pembiayaan UMi

S

ebagai bentuk pertanggungjawaban

Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan

atas keuangan negara yang dikelola,

Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal

Kementerian Keuangan harus memastikan

Perbendaharaan, fungsi pengawasan terhadap

agar belanja pemerintah tersalurkan dengan

pelaksanaan Kredit Program pada Kanwil DJPb

baik dan tepat sasaran. Termasuk dana

berada pada Bidang Pembinaan Pelaksanaan

yang dikeluarkan untuk pembiayaan kredit

Anggaran II, sementara pada Kantor Pelayanan

program. Untuk itulah Kementerian Keuangan

Perbendaharaan Negara berada pada Seksi Bank.

mengembangkan metode-metode dan skema

Adapun petunjuk teknis terkait pelaksanaan

untuk memastikan ketepatan sasaran program

monitoring dan evaluasi terhadap Pembiayaan

Pemerintah. Sistem Informasi Kredit Program

Ultra Mikro diatur melalui Peraturan Direktur

(SIKP) merupakan salah satu aplikasi yang

Jenderal Perbendaharaan Nomor 10/PB/2017

dikembangkan oleh DJPb untuk memantau

tentang Petunjuk Teknis Monitoring dan Evaluasi

kredit program. Awalnya SIKP digunakan untuk

Pembiayaan Ultra Mikro oleh Instansi Vertikal

monitoring KUR, kemudian dikembangkan

Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

pula SIKP-UMi yang secara khusus memantau
pelaksanaan Pembiayaan UMi.

Untuk tahapan awal dalam rangka pelaksanaan
Pembiayaan UMi yang masih berada dalam

Dengan adanya kantor perwakilan Kementerian

periode piloting, proses monitoring dan evaluasi

Keuangan di daerah, dalam hal ini Kantor Wilayah

ini dilaksanakan dalam bentuk rekonsiliasi.

DJPb, diharapkan pengawasan pelaksanaan

Proses rekonsiliasi tersebut dilaksanakan dengan

Pembiayaan UMi pun dapat dilaksanakan dengan

cara membandingkan data yang di-input oleh

baik. Mitigasi atas risiko-risiko yang terdapat pada

penyalur dengan dokumen sumber yang diunggah

pada skema-skema kredit program sebelumnya

ke dalam aplikasi SIKP UMi. Hal ini bertujuan

pun bisa disusun sejak dini.

untuk memberikan masukan secara berjenjang
melalui Direktorat Sistem Manajemen Investasi

Instansi vertikal DJPb yang terdiri dari 34 Kantor

DJPb kepada PIP, terkait dengan kebenaran data

Wilayah dan 179 KPPN akan berperan dalam

yang direkam oleh penyalur. Saat ini, proses

pengawasan Pembiayaan UMi melalui proses

rekonsiliasi masih berada dalam tahapan piloting

rekonsiliasi. Hal ini telah diatur pada Pasal 24

di lingkup wilayah kerja Kanwil DJPb Banten, Jawa

pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/

Barat, Jawa Tengah, dan Yogyakarta.

PMK.05/2017 tentang Pembiayaan Ultra Mikro,
di mana DJPb dapat melakukan monitoring dan

Hasil dari proses rekonsiliasi yang dilakukan

evaluasi secara langsung kepada Penyalur dan

oleh KPPN di lingkup wilayah kerja tersebut

Debitur. Kanwil DJPb dan KPPN merupakan

akan disampaikan kepada Kanwil DJPb untuk

perpanjangan tangan DJPb di daerah yang

dilakukan rekapitulasi dan analisis penyaluran

melaksanakan fungsi monitoring dan evaluasi

pembiayaan di wilayah kerja Kanwil berkenaan.

tersebut.

Hasil rekapitulasi tersebut akan disampaikan ke
Direktorat Sistem Manajemen Investasi untuk

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan
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kemudian diteruskan ke PIP sebagai masukan

Laporan Utama

proses integrasi data SIKP dengan
data kependudukan yang berada di
Kementerian Dalam Negeri. Dengan
integrasi tersebut, validitas NIK
yang direkam oleh penyalur akan
terverifikasi dengan sendirinya. NIK
yang sudah terdaftar dalam SIKP dan
tercatat masih memiliki outstanding
pembiayaan kredit program akan
tertolak secara otomatis dan tidak
dapat memperoleh Pembiayaan UMi.
Dengan adanya integrasi database
tersebut, maka proses rekonsiliasi
kelak akan bergeser menjadi kegiatan
foto : Mahardika Argha Mariska

monitoring dan evaluasi penyaluran
Pembiayaan UMi secara uji petik
sebagai perwujudan peran Kanwil
Ditjen Perbendaharaan dan KPPN
selaku perpanjangan tangan Ditjen
Perbendaharaan di daerah. Kegiatan
Monitoring dan Evaluasi yang
dilakukan oleh KPPN tetap dapat
dilakukan secara langsung untuk

terhadap kinerja Pembiayaan UMi di

dengan aplikasi SIKP, sehingga

mengawasi pelaksanaan Pembiayaan

lapangan.

mendukung upaya agar data yang

UMi di lapangan. Kegiatan ini akan

tersedia lebih akurat.

meningkatkan peran KPPN selaku
pengawas pelaksanaan Pembiayaan

Hasil rekonsiliasi dapat menjadi

UMi di daerah.

masukan bagi PIP dalam pengambilan

SIKP UMi yang menginduk kepada

keputusan maupun pengenaan

aplikasi SIKP menggunakan Nomor

sanksi bagi penyalur yang banyak

Induk Kependudukan (NIK) sebagai

Teks: Dwi Apriany, Rizky Novrianto,

membuat kesalahan terkait dengan

unique ID yang merupakan pembeda

Leila Rizki Niwanda

penginputan data ke SIKP UMi.

identitas debitur. Cara ini akan

Tujuannya, untuk menjaga keandalan

menjamin ketepatan sasaran program

data SIKP UMi yang akan dijadikan

Pembiayaan UMi dan KUR, karena

landasan pengambilan keputusan

debitur tidak akan dapat menerima

oleh Pemerintah. Supaya penyaluran

Pembiayaan KUR dan Pembiayaan

berjalan semakin lancar, LKBB juga

UMi pada saat yang bersamaan.

didorong agar mengembangkan

Proses rekonsiliasi dilakukan pada

aplikasi mereka agar dapat terkoneksi

periode piloting sembari menunggu

Majalah Treasury Indonesia 1/2018
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Laporan Utama

Pembiayaan UMi Terus
Melaju Menjangkau
Masyarakat

P

ada tahun 2017, program Pembiayaan

disasumsikan. Dengan kata lain, debitur

UMi masih dalam tahap piloting

cukup realistis dalam menghitung feasibilitas

dan baru mulai disalurkan pada

dan kapasitas pengembalian mereka. Di sisi

semester kedua. Dalam kurun waktu enam

lain, hal ini menunjukkan bahwa debitur

bulan, penyaluran Pembiayaan UMi telah

masih memerlukan sentuhan dalam hal

melampaui target jumlah yang diamanatkan

pengembangan kapasitas yang notabene

dalam UU APBN yaitu sebesar 300 ribu

berkorelasi dengan kebutuhan modal.

debitur. Per 31 Desember 2017, Pembiayaan

Prosedur pendampingan sebagaimana

UMi telah disalurkan kepada 307.032 usaha

dipersyaratkan telah dijalankan untuk skema

mikro dengan total penyaluran sebesar

group lending, di mana penyalur mendatangi

Rp753,2 miliar dengan rata-rata pembiayaan

debitur untuk melakukan pertemuan

per debitur sebesar Rp2,5 juta. Adapun per

mingguan. Yang membedakan dengan

tanggal 30 April 2018, Pembiayaan UMi telah

pendampingan pembiayaan yang dilakukan

disalurkan kepada 380.998 debitur dengan

oleh bank, pendampingan untuk Pembiayaan

nilai total penyaluran sebesar Rp1.014,2

UMi wajib dilaksanakan untuk semua

miliar. Artinya rata-rata penyaluran per

debitur, sedangkan dalam skema pembiayaan

debitur sebesar Rp2,6 juta.

dari perbankan umumnya pendampingan
dijalankan hanya untuk nasabah tertentu.

Dari penyaluran pembiayaan UMi yang
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sudah berjalan, tampak bahwa debitur

Pertemuan dalam rangka pendampingan

penerima UMi rata-rata memilih untuk

untuk skema group lending diisi dengan

bersikap realistis. Alokasi Pembiayaan UMi

diskusi terkait isu-isu yang dihadapi

untuk tahun 2017 sebenarnya sebesar Rp1,5

oleh debitur, sekaligus sebagai ajang

triliun dengan proyeksi debitur sebanyak

knowledge sharing. Pengumpulan setoran

300.000 orang. Diasumsikan, satu orang

juga dilaksanakan pada pertemuan ini,

debitur mengambil pinjaman sebesar Rp5

sehingga menghilangkan biaya yang perlu

juta. Namun, kenyataannya, rata-rata debitur

dikeluarkan oleh debitur, seandainya

‘hanya’ mengambil Rp2,5 juta. Realisasi

mereka harus menyetor ke tempat penyalur

nominal pembiayaan tersebut menunjukkan

berada. Perkembangan usaha debitur dapat

bahwa debitur belum berani mengambil

lebih terpantau, demikian pula dengan

besaran pembiayaan sebagaimana

kedisiplinan pengembalian.

Laporan Utama

Sri Mulyani :
UMi Menjadi Salah Satu
Solusi Untuk Masyarakat
Yang Membutuhkan Akses
Pendanaan

foto : Mahardika Argha Mariska

Sedangkan pendampingan untuk

rekomendasi koperasi-koperasi yang

“Tahun lalu ada Rp1,5 triliun dan tahun ini

individual lending saat ini masih berupa

feasible untuk dikerjasamakan dengan

Rp2,5 triliun yang diharapkan bisa membantu

pelatihan yang belum rutin untuk

PIP dan sebagai avalist (penjamin)

banyak usaha kecil yang selama ini tidak

periode tertentu. Pelatihan yang telah

pembiayaan bagi koperasi-koperasi

mendapatkan akses dari perbankan, karena

diselenggarakan antara lain pelatihan

yang direkomendasikan. Selain itu,

pinjamannya di bawah Rp10 juta. Dari

kewirausahaan, keahlian penjualan,

dipertimbangkan pula diadakannya kerja

wawancara yang saya lakukan, adanya UMi

pengemasan, dan lain-lain. Pelatihan-

sama dengan pihak asuransi kredit terkait

menjadi salah satu solusi untuk masyarakat

pelatihan teknis ini nantinya juga dapat

dengan proses underwriting penyaluran

yang membutuhkan akses pendanaan. Karena

dilakukan untuk group lending. Hingga

dan rate insurance.

selama ini masyarakat sulit mendapatkan.

saat ini, tingkat kredit bermasalah (non-

Dalam rangka pengujian dampak lebih

performing loan/NPL) dari Pembiayaan

lanjut, PIP telah menggandeng UKM

Mereka (debitur) mendapatkan pinjaman

UMi di Pusat Investasi Pemerintah (PIP)

Center Universitas Indonesia untuk

bersama-sama, melakukan akad kredit

tercatat nihil (0%). Dapat dikatakan,

melakukan uji dampak terhadap penerima

kemudian bersama-sama saling mendukung.

belum ada kredit macet dari seluruh dana

Pembiayaan UMi pada periode piloting

Kebersamaan itu sendiri nilainya luar biasa

yang sudag disalurkan oleh PIP.

ini, yang diperkirakan akan selesai

bagi masyarakat kita, karena mereka kemudian

pada semester I 2018. Layaknya sebuah

bisa saling menjaga, saling solider. Itu adalah

Untuk meyakinkan bahwa skema

program yang baru berjalan, Pembiayaan

sesuatu yang bagus sehingga program UMi ini

Pembiayaan UMi merupakan skema yang

UMi ini masih perlu mendapatkan

menjadi salah satu bentuk fasilitator untuk

tepat untuk meningkatkan perekonomian

pengawalan dari semua pihak untuk

memberikan kegiatan produktif dan aktif bagi

masyarakat, Kementerian Keuangan

memastikan bahwa cita-cita yang

masyarakat.

akan mengkaji apakah kemudahan akses

mulia, yaitu keinginan membangun

pembiayaan yang disediakan melalui

ekonomi kerakyatan mulai dari struktur

Kalau saya lihat dari ibu-ibu ini semuanya

Pembiayaan UMi tersebut sebanding

perekonomian terbawah pada kategori

adalah ibu-ibu yang sangat memiliki sikap

dengan peningkatan nilai keekonomian

usaha ultra mikro, dapat terwujud dengan

dan perilaku untuk membantu ekonomi

debitur baik dari sisi usaha maupun

baik. Semakin berdayanya usaha ultra

keluarganya. Itu sesuatu yang luar biasa baik

pribadi sebagaimana diamanatkan dalam

mikro diharapkan dapat meningkatkan

dari sisi kemauan mereka untuk memperbaiki

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22

kesejahteraan rakyat dan mengentaskan

kondisi ekonomi keluarga masing-masing.”

tahun 2017 tentang Pembiayaan Ultra

rakyat Indonesia dari kemiskinan,

Mikro.

sebagaimana tersurat dalam Nawacita.

Ke depannya, PIP telah menyusun

Teks: Dwi Apriany, Rizky Novrianto, Leila

Pembiayaan Kredit UMi' di Kampung Nelayan

sejumlah rencana strategi ekspansi,

Rizki Niwanda

Bagan Deli, Medan Belawan, Medan (16/01).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
dalam acara 'Dialog Menkeu dengan Nasabah

misalnya melibatkan Kementerian
Koperasi & UKM sebagai pemberi

Sumber: kemenkeu.go.id

Majalah Treasury Indonesia 1/2018

17

Wawancara

Kata Kunci Penyaluran Pembiayaan
UMi ini Empowerment dan
Enhancement
Wawancara dengan Direktur Sistem Manjemen Investasi
Ari Wahyuni

DJPb memiliki peran penting dalam pelaksanaan program Pembiayaan Ultra Mikro
(UMi), baik dari segi kebijakan maupun implementasi penyaluran. Untuk menggali
lebih dalam tentang langkah-langkah yang telah diambil oleh DJPb dan bagaimana
rencana untuk semakin mengoptimalkan program Pembiayaan UMi, redaksi
mewawancarai Direktur Sistem Manajemen Investaasi selaku selaku regulator
Pembiayaan UMi.

Latar belakang Pembiayaan UMi

Kemudahan Pembiayaan UMi dan Respon

Dari total pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan

Masyarakat

Menengah (UMKM) di Indonesia, 44 juta di

Kriteria mudah bagi debitur Pembiayaan UMi

antaranya merupakan pelaku usaha mikro yang

dimaksudkan agar debitur dapat mengakses

selama ini belum dapat mengakses pembiayaan

pinjaman secara cepat, tanpa proses yang panjang,

melalui kredit program Pemerintah yang telah

dan juga tidak perlu agunan, terutama untuk

disalurkan. Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat

skema pembiayaan melalui kelompok.

(KUR) yang telah berjalan selama ini memiliki
rata-rata pinjaman per debitur di atas Rp10 juta,

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang

mengakibatkan adanya kelompok pelaku usaha

telah kami lakukan, debitur merasa sangat

yang termarjinalkan, yang hanya membutuhkan

terbantu dengan adanya Pembiayaan UMi,

pembiayaan dengan jumlah di bawah Rp10 juta.

terutama dari aspek akses pembiayaan yang
sebelum ini sulit mereka dapatkan. Pembiayaan

KUR yang disalurkan melalui perbankan memiliki

UMi melalui skema kelompok yang tidak

keterbatasan tersendiri sehubungan dengan

mewajibkan adanya agunan serta cicilan yang

rigid-nya peraturan terkait perbankan. Untuk

diambil oleh Penyalur secara mingguan tanpa

itulah diperlukan suatu skema pembiayaan baru

perlu Debitur meluangkan waktu untuk berangkat

yang hanya melayani pelaku usaha mikro yang

ke kantor perwakilan atau kantor cabang Penyalur,

membutuhkan dana di bawah Rp10 juta serta

dirasa sangat memudahkan bagi para pelaku usaha

disalurkan melalui Lembaga Keuangan Bukan

mikro.

Bank (LKBB). Kemudian lahirlah Pembiayaan Ultra
Mikro (UMi) yang dioperasionalkan oleh Badan

Efektivitas Penyaluran Pembiayaan UMi

Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah (BLU

Untuk capaian output Pembiayaan UMi, per 31

PIP) pada Kementerian Keuangan.

Desember 2017 yang lalu, Pembiayaan UMi telah
diakses oleh 307.032 debitur di seluruh Indonesia.
Pencapaian tersebut melebihi target awal yang
sebesar 300.000 debitur.
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Wawancara

Pada tataran output, penyaluran kepada
jumlah debitur tersebut rata-rata
pinjamannya di bawah Rp2,5 juta. Maka
secara besaran rata-rata pinjaman,
Pembiayaan UMi telah berhasil memberikan
akses bagi para pelaku usaha mikro yang
membutuhkan pinjaman dana kecil yang
selama ini termarjinalkan oleh bank.
Untuk lebih lanjut mengukur outcome
Pembiayaan UMi, PMK Nomor 22/
PMK.05/2017 tentang Pembiayaan
Ultra Mikro telah mengatur mengenai
pengukuran melalui Nilai Keekonomian
Debitur.
Realisasi Pembiayaan UMi dan
Pengaruhnya
Pembiayaan UMi diharapkan akan dapat
menjadi akses pembiayaan yang mudah dan
murah bagi pelaku usaha mikro di Indonesia
yang selama ini memiliki kesulitan akses
terhadap pembiayaan untuk modal usaha
ataupun pengembangan usaha.
Penyusunan uji dampak Pembiayaan
UMi juga diatur dalam PMK Nomor 22/
PMK.05/2017. Yang akan diukur adalah
nilai keekonomian debitur dari aspek nilai
keekonomian usaha dan nilai keekonomian
pribadinya untuk melihat efek Pembiayaan
UMi pada usaha dan kesejahteraan

Ari Wahyuni
Direktur Sistem Manajemen Investasi

debiturnya.
Sembari menunggu petunjuk teknis

lakukan adalah penyusunan revisi PMK

pengukuran nilai keekonomian debitur

Nomor 22/PMK.05/2017 yang merupakan

Peranan DJPb untuk Keberhasilan

tersebut disusun, PIP saat ini bersama

landasan hukum Pembiayaan UMi

Program Pembiayaan UMi

dengan UKM Center Universitas Indonesia

berdasarkan hasil masukan dari pihak-pihak

Ditjen Perbendaharaan berperan

sedang melakukan survei tahap endline

yang terkait.

melalui monitoring dan evaluasi (monev)

untuk mengukur dampak Pembiayaan

pelaksanaan Pembiayaan UMi melalui

UMi terhadap debitur setelah menerima

Tantangan dan kendala terkait dengan

instansi-instansi vertikalnya di daerah yaitu

Pembiayaan UMi yang diperkirakan akan

pelaksanaan Pembiayaan UMi di lapangan

KPPN. Dalam kegiatan monev ini kami

selesai pada bulan Mei 2018.

merupakan hal yang berusaha kami atasi

meminta dukungan dan kerja sama dari

dengan revisi PMK ini. Kami menyoroti dari

Seksi Bank di KPPN di seluruh Indonesia.

Tantangan yang Dihadapi

aspek pelaksanaan Pembiayaan UMi itu

Hal ini dilakukan mengingat penyaluran

Setelah selesainya periode piloting

sendiri sampai dengan tahapan monitoring

Pembiayaan UMi sampai dengan ke

Pembiayaan UMi pada tahun 2017 lalu,

dan evaluasi yang dilakukan.

daerah-daerah pedesaan sesuai dengan

maka ini adalah periode evaluasi hasil

nature pembiayaannya yang di bawah Rp10

pelaksanaan piloting tersebut. Untuk saat

juta. Kegiatan monitoring dan evaluasi ini

ini, yang mendesak dan sedang kami

dilakukan secara uji petik.
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Adapun Kantor Wilayah DJPb kami harapkan peranannya dalam mengkoordinir
dan menganalisis hasil monev yang dilakukan oleh KPPN di wilayah kerjanya.

Menteri Keuangan:
Modal Kerja dengan Bunga Rendah

Dengan adanya pengawasan yang baik, maka diharapkan pelaksanaan
Pembiayaan UMi akan dapat terkawal dengan baik oleh Instansi Vertikal DJPb.
Koordinasi Ditjen Perbendaharaan dengan Penyalur Pembiayaan UMi
Secara terpusat, koordinasi dengan penyalur Pembiayaan UMi dilakukan oleh
PIP selaku operator dan Direktorat SMI selaku regulator dan pembina teknis
PIP.
Namun dalam pelaksanaannya di daerah, instansi vertikal DJPb diharapkan
akan dapat berkoordinasi secara intens dengan perwakilan atau kantor cabang
penyalur di daerah. Hal ini dilakukan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan
monev yang akan dilakukan oleh instansi vertikal terkait dengan penyediaan
data debitur Pembiayaan UMi dan dokumen pendukungnya.
Harapan penyaluran Pembiayaan UMi ke depan
Kata kunci dalam penyaluran Pembiayaan UMi ini adalah empowerment dan
enhancement. Pembiayaan UMi tidak disalurkan dengan membangun sebuah
institusi microfinance yang baru dalam mendukung tersalurkannya Pembiayaan
UMi. Kami memanfaatkan lembaga-lembaga yang sudah ada melalui
empowerment dengan penunjukan sebagai penyalur linkage untuk kemudian
kami tingkatkan kemampuannya melalui enhancement dengan pendampingan
dari penyalur utama. Contohnya adalah koperasi-koperasi di berbagai
daerah yang mendapatkan pembinaan dari PT Bahana Artha Ventura terkait
peningkatan kapasitasnya dalam menyalurkan Pembiayaan UMi.
Kami harapkan dengan semakin banyaknya penyalur Pembiayaan UMi yang
berdaya saing tinggi, maka perluasan jangkauan debitur dari Pembiayaan UMi
ini akan semakin cepat tercapai untuk mendukung UMKM Indonesia yang
memiliki daya saing tinggi.
Teks: Rizky Novrianto, Leila Rizki Niwanda
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"Pemerintah ingin supaya Ibu Bapak sekalian
mendapatkan modal kerja yang tidak dengan
bunga yang mencekik leher tapi itu bisa
membantu dan insya Allah halal, amanah sehingga
bisa menjalankan kegiatan ekonomi dan bisa
berjalan mendatangkan rezeki untuk keluarga.
Saya turut berharap bahwa dengan adanya akses
pendanaan itu Ibu-ibu dan Bapak-bapak sekalian
bisa paling tidak mendapatkan modal kerja dengan
bunga yang sangat rendah. Karena sebelum ada
UMi Ibu-ibu dan Bapak-bapak juga dapat modal
kerja tapi bunganya tinggi sekali.”
Menteri Keuangan - Sri Mulyani Indrawati di Pasar
Besar Kota Malang (04/01).

Laporan Utama

Kata Mereka
Kemenkop dan UKM: Kami Mendorong Koperasi
Menjadi Penyalur
“Tahun ini koperasi yang telah mengusulkan untuk menjadi penyalur kredit
UMI ke Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebanyak 22 koperasi, terdiri dari 9
koperasi pola konvensional dan 13 koperasi pola syariah. Untuk mendorong
lebih banyak lagi koperasi sebagai penyalur kredit UMI, kami sedang
mempersiapkan konsep untuk melakukan perjanjian kerjasama dengan PIP,
Kemenkeu, dan Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan
Informatika tentang penyaluran kredit UMI bersama PIP dan Kemenkeu.”
Yuana Sutyowati, Deputi Bidang Pembiayaan Kemenkop dan UKM
Sumber: depkop.go.id

Koperasi : Kami Siap Menyalurkan
"Para debitur saya lihat memberi respon yang baik. Kelebihan yang
membedakan dengan LPDB, yaitu karena ada pendampingan. Saya yakin
koperasi BMT siap, karena sistem seperti itu yang sudah dijalani selama ini
walaupun dengan frekuensi yang tidak terlalu besar. Dan sistem itulah yang
benar."
Zulkifli - Pengurus KSPPS BMT Bina Ummat Sejahtera Rembang (14/02)

Debitur : Kami Terinspirasi Desa Ponggok
Kami mengikuti pelatihan oleh BMT, ada pelatihan untuk memunculkan potensipotensi desa. Awalnya kami diajak studi banding ke Ponggok. Menjadi motivasi
bagi kami melihat Desa Ponggok yang maju. Ada keinginan untuk ikut sukses,
paling tidak, ada kebangkitan di desa kami. Sewaktu ada pelatihan pembuatan
susu kedelai, kami antusias mengikuti. Sebelumnya di desa sudah ada yang
membuat, tetapi masih secara manual. Sekarang, kami pakai alat. Selain alat,
perbedaannya adalah kami menggunakan kemasan cup dan botol, sehingga tidak
menyasar pasar yang sama dengan pengusaha di sekitar sini yang sudah ada (yang
memakai bungkus plastik biasa). Dulu kami mulai cuma dengan blender, kedelai
1-2 kg, setelah mendapatkan pendampingan menjadi lebih berkembang. Selain
susu kedelai, kami juga membuat tahu dan nugget yang semuanya tanpa bahan
pengawet. Kebanyakan pegawai kami adalah ibu-ibu sekitar.
Mashuri, pengusaha olahan kedelai di Karasgede, Rembang

Oleh : Leila Rizki Niwanda, Mahardika Argha Mariska
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Masyarakat
Antusias dan
Menyambut
Baik
Pembiayaan
UMi

Dana pembiayaan UMi
bersumber dari Pemerintah
(APBN), atau bersama
Pemerintah Daerah (APBD)
dan/atau pihak lain.
Selanjutnya Pemerintah
menunjuk Badan Layanan
Umum Pusat Investasi
Pemerintah (BLU PIP) menjadi
pengelola pembiayaan UMi.
Mengingat sumber dananya
bisa bersifat sharing fund
dengan Pemerintah Daerah
maupun pihak lain, maka PIP
berperan sebagai koordinator
dana (coordinated fund).

Wawancara dengan Plt. Direktur Utama BLU
PIP (Mei 2017 - April 2018) Syahrir Ika

Koordinasi PIP dengan
LKBB dan koperasi penyalur
di daerah

Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) sebagai
program ternyata mendapatkan respon yang

Dalam menyalurkan

baik dari masyarakat. Untuk mengetahui lebih
lanjut mengenai perkembangan Pembiayaan

Program KUR yang disalurkan perbankan

UMi khususnya di bawah pengelolaan Pusat

tidak bisa menjangkau usaha mikro lapisan

Investasi Pemerintah (PIP), pada akhir Maret

terbawah, karena persyaratan yang terlalu

2018 redaksi melakukan wawancara dengan

ketat, terutama jaminan (collateral),

Syahrir Ika, Plt. Direktur Utama PIP untuk

prosedur yang panjang, serta bunga yang

menggali pandangannya mengenai ekspansi

mahal. Penyaluran KUR lebih banyak

PIP selaku penyalur Pembiayaan UMi, juga

diarahkan ke usaha-usaha yang bankable

pengembangan PIP ke depannya, sebelum

atau usaha komersil yang sebenarnya bukan

Syahrir mengakhiri masa tugasnya pada

merupakan sasaran KUR.

pertengahan April 2018.
Latar Belakang dan Peran BLU PIP dalam
menyalurkan Pembiayaan UMi
Berdasarkan data Tim Nasional Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), Badan
Pusat Statistik (BPS), juga Kemenkop dan
UKM, sampai dengan akhir tahun 2015 jumlah
UMKM yang dapat mengakses pembiayaan
melalui perbankan atau pembiayaan Kredit
Usaha Rakyat (KUR) hanya sebesar 28,5% dari
61,6 juta UMKM. Masih terdapat 71,5% atau
sekitar 44,2 juta UMKM yang belum dapat
mengakses pembiayaan bank. Kondisi ini akan
menyulitkan pemerintah untuk menurunkan
tingkat kemiskinan, pengangguran, dan
kesenjangan ekonomi.

Melihat kondisi seperti itu, pada saat Rapat
Dengar Pendapat antara Menkeu dengan
Komisi XI DPR RI pada tanggal 18 Juli 2016,
disepakati perlu mengembangkan skema
pembiyaan alternatif yang lebih fleksibel
(KUR tailor made), dalam arti menyesuaikan
dengan kondisi masyarakat.
Berdasarkan studi yang dilakukan
Kementerian Keuangan (Direktorat Jenderal
Perbendaharaan dan Badan Kebijakan
Fiskal) serta studi yang dilakukan peneliti
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
(LIPI), dirancang skema pembiayaan baru
yang disebut Pembiayaan Ultra Mikro
atau disingkat Pembiayaan UMi, yang
memberikan fasilitas pembiayaan kepada
usaha mikro dengan pagu pinjaman
maksimum Rp10 juta per nasabah.
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pembiyaan Ultra Mikro, PIP tidak
menyalurkan secara langsung kepada
pelaku usaha mikro, melainkan melalui
Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
yang memenuhi kriteria penyalur yang
ditetapkan Menteri Keuangan. Saat ini
terdapat 3 BUMN yang ditunjuk PIP sebagai
penyalur utama, yaitu PT Pegadaian
(Persero), PT Permodalan Nasional Madani
(PNM, Persero), dan PT Bahana Artha
Ventura (BAV), anak perusahaan PT BPUI
(Persero).
Koordinasi PIP dengan LKBB dan
koperasi penyalur di daerah
Dalam menyalurkan Pembiayaan UMi,
PIP tidak menyalurkan secara langsung
kepada pelaku usaha mikro, melainkan
melalui Lembaga Keuangan Bukan Bank
(LKBB) eksisting yang memenuhi kriteria
penyalur sebagaimana ketentuan peraturan
perundangan yang berlaku. Saat ini terdapat
3 BUMN yang ditunjuk PIP sebagai penyalur
utama, yaitu PT Pegadaian (Persero),
PT Permodalan Nasional Madani (PNM,
Persero), dan PT Bahana Artha Ventura
(BAV), anak perusahaan PT BPUI (Persero).

Wawancara

Pegadaian dan PNM menyalurkan secara

PIP juga bekerja sama dengan UKM

mampu menjangkau pelaku usaha mikro

langsung kepada nasabah usaha mikro

Center Universitas Indonesia melakukan

yang selama ini memiliki keterbatasan

(one step), sedangkan BAV menyalurkan

evaluasi skema pembiayaan dan uji

dalam mengakses pembiayaan dari

pembiyaan secara tidak langsung (two

dampak Pembiayaan UMi terhadap

perbankan, juga menambah jumlah

steps) melalui linkage, salah satunya

nilai keekonomian debitur. Keterlibatan

wirausaha yang terfasilitasi oleh

koperasi/BMT.

para akademisi dalam proses evaluasi

pemerintah, termasuk wirausaha baru.

pembiayaan UMi ini agar mereka bisa

Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan

PIP menggandeng BUMN dalam

memberikan pandangan independen

inklusi keuangan, serta meningkatkan

menyalurkan pembiayaan UMi dengan

tentang hal-hal yang sudah baik dan hal-

nilai keekonomian debitur, baik individu

pertimbangan BUMN-BUMN tersebut

hal yang perlu diperbaiki.

maupun usaha.

bank, dan telah memiliki program-program

Tanggapan Masyarakat

Dengan menggunakan aplikasi SIKP,

pembiayaan yang sasarannya sama dengan

Sejauh ini masyarakat sangat antusias

dipastikan penyaluran Pembiayaan UMi

pembiayaan UMi, telah berjalan baik, dan

dan menyambut baik program ini sebagai

bisa tepat sasaran. Bila ada nasabah yang

memerlukan suntikan dana murah untuk

solusi untuk mengurangi dominasi para

sedang menerima KUR atau kredit program

memperluas pembiayaan kepada UMKM.

rentenir. Pembiayaan UMi tidak hanya

lainnya, akan ditolak oleh sistem jika

Pegadaian misalnya, memiliki program

memiliki kelebihan dalam hal skemanya

mengajukan pembiayaan UMi.

Kredit Agunan Fidusia (Kreasi), PNM

yang mudah dan murah, tetapi debitur

memiliki program Membina Ekonomi

juga mendapatkan pembinaan atau

Guna mengukur keberhasilan tujuan dan

Keluarga Sejahtera (Mekaar), dan koperasi-

pendampingan agar usaha mereka dapat

sasaran tersebut, saat ini sedang dilakukan

koperasi yang menjalankan pembiayaan

berjalan lancar dan tidak menunggak.

survei untuk melakukan uji dampak

dengan mengadopsi model bisnis Grameen

Dalam waktu sekitar 9 bulan (Juli 2017

pembiayaan UMi terhadap keekonomian

Bank dari Bangladesh. BAV berperan

s.d. Maret 2018), jumlah usaha yang sudah

debitur. Survei ini dilakukan oleh UKM

menyeleksi koperasi/BMT yang memenuhi

menjangkau pembiayaan UMi adalah

Center Universitas Indonesia, dengan

kriteria penyalur yang ditetapkan Menteri

sebanyak 376.957 usaha.

sampel sebanyak 2.000 responden di 21

bergerak dalam usaha pembiayaan non-

Keuangan.

daerah piloting.
Selain dari masyarakat, penyaluran

Dalam rangka memastikan program

Pembiayaan UMi ini juga telah mendapat

Parameter Pengukuran Outcome

pembiayaan UMi dapat berjalan sesuai

uji publik dari para anggota Komisi XI

Pembiayaan UMi

dengan yang diharapkan Pemerintah,

DPR RI. PIP bersama-sama para anggota

LKBB dan lembaga penyalur linkage seperti

DPR melakukan sosialisasi dan berdialog

Parameter yang digunakan untuk

koperasi difasilitasi dengan teknologi

dengan nasabah UMi di sejumlah daerah.

melakukan uji dampak meliputi

aplikasi Sistem Informasi Kredit Program

penambahan aset debitur, peningkatkan

(SIKP) guna memonitor perkembangan

Dukungan DPR RI ditunjukan dengan

omzet debitur, penambahan tenaga kerja

penyaluran dan data nasabah secara real

persetujuan anggaran untuk program

dan indeks lainnya yang mengukur nilai

time.

Pembiayaan UMi sebesar Rp1,5

keekonomian debitur. Indeks terkait nilai

triliun (Tahun 2017) dan Rp2,5 triliun

keekonomian pribadi tersebut juga perlu

(tahun 2018). Menteri Keuangan juga

diukur karena bisa jadi para nasabah

PIP Ikut Turun Langsung ke Daerah

menyaksikan secara langsung dan

Pembiayaan UMi tidak mengalami

PIP secara periodik turun ke daerah selain

berdialog dengan masyarakat penerima

peningkatan secara signifikan dari aspek

melakukan sosialisasi pembiayaan UMi,

pembiayaan UMi di beberapa daerah,

usahanya, tetapi terjadi peningkatan dari

juga melakukan evaluasi implementasinya.

antara lain di Belawan-Sumatera Utara,

aspek lain seperti kualitas tempat tinggal,

Evaluasi tersebut difokuskan pada respon

Malang, dan Megamendung Bogor.

tingkat pendidikan, dan lainnya. Hal ini

para penerima pembiayaan UMi terhadap

berdasarkan beberapa hasil penelitian yang

persyaratan-persyaratan sebagai debitur,

Atas respon positif terhadap penyaluran

menunjukkan bahwa hanya sekitar 15-

keandalan teknologi informasi, juga

Pembiayaan UMi tersebut maka untuk

20% usaha mikro yang bisa dan/atau mau

peran pendampingan di masing-masing

tahun 2019 nanti, Bappenas menyatakan

naik kelas ke usaha kecil dan menengah,

lembaga penyalur dan daya dukung SDM.

Pembiayaan UMi menjadi Program

sehingga pengukuran outcome bukan hanya

PIP juga dibantu oleh Kantor Wilayah

Nasional.

dari pengembangan usaha.

Ditjen Perbendaharaan untuk melakukan
monitoring dan evaluasi implementasi

Ketercapaian tujuan Pembiayaan UMi

pembiayaan UMi, juga KPPN untuk

secara output

melakukan rekonsiliasi data Nasabah UMi,

Tujuan pembiayaan UMi adalah

untuk lebih memastikan ketepatan sasaran

menyediakan fasilitas pembiayaan yang

Pembiayaan UMi.

mudah dalam cara memperolehnya dan
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foto : Mahardika Argha Mariska

Pengaruh Realisasi Pembiayaan

Bagaimana melibatkan koperasi-

Analisis kemampuan membayar memiliki

UMi untuk Peningkatan Daya Saing

koperasi/BMT sebanyak mungkin

alur bottom-up, yakni dari debitur-

Ekonomi Masyarakat

untuk membawa anggotanya

koperasi-penyalur utama-PIP, sehingga

menjadi nasabah pembiayaan UMi

pola ini harus memiliki arus yang lancar

Bagaimana mensinergikan peran

untuk mencegah terjadinya gagal bayar

mikro yang terfasilitasi Pembiayaan

Kementerian terkait dan Pemda

(default) mengingat dana yang disalurkan

UMi, maka nilai keekonomian debitur,

untuk mengangkat ekonomi rakyat.

oleh PIP bersumber dari keuangan negara

Dengan semakin banyaknya usaha

3.

4.

baik secara pribadi maupun secara

(APBN).

usaha, akan meningkat. Kedua variabel

Realisasi jumlah debitur tahun 2017

ini merefleksikan peningkatan usaha

melebihi target, tetapi secara nominal

Dukungan Ditjen Perbendaharaan

dan perbaikan tingkat kesejahteraan

realisasinya di bawah pagu

Terhadap PIP dan Implementasi

nasabah UMi. Bila mayoritas usaha mikro
Realisasi penyaluran Pembiayaan UMi

pribadi maupun usaha setelah terfasilitasi

per 31 Desember 2017 adalah sebanyak

Ditjen Perbendaharaan melalui

pembiayaan dari PIP, maka mereka bisa

307.032 debitur dengan jumlah dana

Direktorat Sistem Manajemen Investasi

menjadi penyangga daya tahan ekonomi

yang disalurkan oleh LKBB atau Penyalur

selaku pembina teknis, dan Direktorat

Indonesia dari krisis. Mereka umumnya

sejumlah Rp753.233.893.308,00. Jika

Pembinaan Pengelolaan Keuangan

mengandalkan pasar domestik dibanding

dirata-ratakan, yang diambil per debitur

Badan Layanan Umum sebagai pembina

pasar ekspor, sehingga bila terjadi krisis

adalah sebesar Rp2,5 juta/debitur.

keuangan, berperan dalam memberikan

ekonomi global, pelaku usaha mikro akan

Sedangkan pada saat pengajuan BA

arahan strategis dan melakukan

lebih resisten.

999.03 tahun 2017 pagunya sebesar Rp1,5

pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan

triliun, diasumsikan jumlah plafon per

PIP. Dengan demikian pembagian peran

Tantangan dan Kendala Penyaluran

debitur adalah sebesar Rp5 juta, untuk

dalam program pembiayaan UMi ini

Pembiayaan UMi

menjangkau nasabah UMi sebanyak

adalah DJPb bertindak sebagai regulator

Tantangan dalam penyaluran UMi:

300.000 debitur.

sementara PIP bertindak sebagai operator.

1.

2.
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Pembiayaan UMi

memiliki perbaikan dalam kekayaan

Kemampuan jangkauan LKBB dalam

Sebagai pembina teknis, Direktorat SMI

menyalurkan pembiayaan ke seluruh

Kapasitas pengembalian/pembayaran

memastikan apakah skema pembiayaan

wilayah Indonesia, terutama di

(repayment capacity) debitur selalu

UMi dapat berjalan efektif, kemudian

daerah-daerah terpencil seperti

menjadi concern PIP, bukan hanya kepada

apakah ada hambatan yang berarti baik

Indonesia Bagian Timur

debitur Pembiayaan UMi saja, melainkan

dari sisi SOP, IT, maupun SDM. Direktorat

Bagaimana PIP memperoleh sumber

juga harus diterapkan analisisnya pada

SMI melakukan monitoring dan evaluasi

dana eksternal, sehingga secara

LKBB/Penyalur utama yakni BUMN-

terhadap kecukupan dan keandalan SOP,

bertahap bisa mengurangi porsi dana

BUMN yang menjadi partner utama PIP,

teknologi informasi, dan SDM.

APBN dalam pembiayaan UMi

serta pada level koperasi sebagai linkage.
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Memperluas Akses Penyaluran,
Alternatif Pembiayaan dan
Perkuatan Monitoring serta
Pendampingan, Kunci
Keberlangsungan Pembiayaan UMi
ke Depan
Wawancara dengan Plt. Direktur Utama Pusat Investasi
Pemerintah (PIP) Djoko Hendratto
Hal yang sama juga berlaku pada koperasi. Koperasi
memiliki potensi yang besar untuk dimanfaatkan
sebagai calon-calon penyalur Pembiayaan UMi, dengan
jumlahnya yang mencapai lebih dari 150.000 koperasi
di seluruh Indonesia. Saat ini sejumlah koperasi yang
capable telah ditunjuk sebagai Penyalur Pembiayaan

D

engan purna tugasnya Syahrir Ika sebagai Plt. Direktur Utama PIP yang
lama pada pertengahan bulan April 2018 yang lalu, kiranya menarik pula
disimak penuturan Plt. Direktur Utama PIP saat ini, Djoko Hendratto,

terutama untuk melengkapi informasi kita tentang bagaimana strategi dan kebijakan
yang akan ditempuh PIP ke depan dalam optimalisasi Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)
sebagai upaya pemerintah meningkatkan kapasitas ekonomi UMKM secara nasional.
Perluasan akses penyaluran melalui penjaringan penyalur-penyalur baru
Karena skema penyaluran Pembiayaan UMi diterapkan melalui lembaga penyalur,
dalam hal ini Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB), maka penjaringan LKBB-LKBB
baru merupakan hal yang diperlukan, mengingat potensi besarnya jumlah LKBB
yang tersebar di seluruh Indonesia. Di sisi lain, mayoritas dari LKBB tersebut masih
belum memiliki kapasitas yang cukup untuk menjadi calon penyalur Pembiayaan
UMi. Untuk itulah, ke depannya, PIP akan menjaring LKBB-LKBB yang ada di seluruh
Indonesia untuk dinilai kelayakannya sebagai penyalur.
Pemda juga diharapkan dapat membina LKBB-LKBB yang berada di wilayah kerjanya
yang belum memenuhi syarat untuk menjadi Penyalur. Dengan penjaringan LKBBLKBB ini, diharapkan agar penyaluran Pembiayaan UMi dapat semakin luas dan
mampu menjangkau pelaku usaha mikro yang membutuhkan akses pembiayaan.

UMi. Di samping koperasi-koperasi tersebut,
sesungguhnya banyak koperasi yang sebetulnya ada,
tetapi masih memiliki keterbatasan, baik dari sumber
daya manusia maupun sumber daya sistem informasi
untuk diikutsertakan sebagai lembaga penyalur
Pembiayaan UMi.
Harapannya, koperasi-koperasi yang membutuhkan
pembinaan ini bisa mendapatkan dukungan dari instansi
yang berwenang, karena koperasi sebagai sokoguru
perekonomian Indonesia memiliki potensi luar biasa
untuk berperan dalam akselerasi perluasan jangkauan
Pembiayaan UMi.
Perluasan alternatif sumber dan mekanisme
pembiayaan UMi
Selain akselerasi perluasan jangkauan Pembiayaan UMi
melalui penjaringan penyalur-penyalur baru untuk
Pembiayaan UMi, ke depannya PIP akan menerapkan
mekanisme cashless dalam penyaluran Pembiayaan UMi,
melalui mekanisme virtual account.

Direktorat SMI juga berperan sebagai

bisa berjalan efektif, termasuk menentukan

menjalankan tugas dan fungsi PIP.

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) program

seberapa besar ukuran organisasi PIP

Direktorat PPKBLU juga merancang

pembiayaan UMi, sehingga memiliki

dan bagaimana tugas fungsi PIP dalam

kebijakan remunerasi bagi pejabat

kewajiban memastikan anggaran

menjalankan perannya sebagai coordinated

dan pegawai BLU untuk mendapatkan

pembiayaan UMi (BA 999.03) dapat

fund dalam program pembiayaan UMi.

penetapan Menteri Keuangan. Menjaga

terserap sesuai rencana. Bila karena

Direktorat PPKBLU juga berperan

tata kelola BLU PIP sesuai dengan prinsip-

suatu hal realisasi tidak sesuai rencana,

menyeleksi dan mengusulkan Direksi dan

prinsip tata kelola yang baik, termasuk

maka harus dicari solusi teknis melalui

Pejabat-pejabat PIP di bawah Direksi untuk

pengelolaan risiko, termasuk tugas dari

koordinasi dan sinergi yang baik.

mendapatkan persetujuan dan penetapan

Direktorat PPKBLU.

Menteri Keuangan. Selain itu, Direktorat
Sebagai pembina keuangan BLU, Direktorat

PPKBLU juga melakukan evaluasi terhadap

PPKBLU berperan memastikan organisasi

kebutuhan SDM yang diperlukan untuk

Teks : A. Rahman, Leila Rizki Niwanda
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Wawancara

foto : Tino Adi Prabowo

Dengan memanfaatkan virtual account ini, proses penyaluran dan

mendapatkan manfaat yang optimal dari kegiatan pendampingan,

pengembalian dana akan dapat terpantau dengan baik, sekaligus juga

sekaligus memastikan Non Performing Loan (NPL) atau kredit yang

untuk meningkatkan tingkat inklusi keuangan.

terkendala tetap dapat diminimalisir melalui mitigasi potensi untuk
terjadinya gagal bayar oleh Penyalur sebelum terjadi.

Selain itu, PIP juga akan menerapkan penjaringan sumber dana
lain yang sah di luar APBN untuk mengurangi ketergantungan

Harapan: Mengisi Gap Pembiayaan, Mewujudkan Kemandirian

PIP terhadap alokasi dana APBN. Target utama sebesar 44 juta

Pembiayaan

pelaku UMKM di seluruh Indonesia yang belum mendapatkan akses
pembiayaan bukanlah angka yang dapat dipenuhi melalui APBN

Program Pembiayaan UMi ini diproyeksikan benar-benar dapat

semata. Untuk itu, kemungkinan kerja sama pendanaan dengan pihak-

mengisi gap pembiayaan yang tidak dapat dipenuhi kredit perbankan.

pihak lain seperti Pemda maupun kantong-kantong dana Corporate

Target 44,2 juta Usaha Mikro diharapkan dapat difasilitasi secara

Social Responsibility (CSR) pada pihak swasta dan dana Program

bertahap dan program Pembiayaan UMi sendiri ke depannya dapat

Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) pada BUMN akan menjadi potensi

menjadi suatu program yang sustainable. Semoga para penerima

untuk me-leverage pendanaan PIP lebih lanjut.

Pembiayaan UMi mendapatkan peningkatan bukan hanya dari aspek
usahanya, melainkan juga dari aspek kesejahteraan keluarganya,

Lebih jauh lagi, PIP sedang mengkaji kemungkinan mendapatkan

sehingga akan dapat mengentaskan penduduk Indonesia dari jeratan

pendanaan melalui sekuritisasi aset pada pasar modal melalui fidusia

jaring-jaring kemiskinan.

yang dijaminkan oleh penyalur ke PIP.
Tak hanya bagi debitur Pembiayaan UMi, LKBB juga diharapkan akan
Fungsi Monitoring Penyaluran dan Pendampingan ke Depan

semakin berdaya untuk mampu menyalurkan pembiayaan lebih luas
lagi tanpa dukungan pendanaan dari Pemerintah. Bahkan sangat

Selain leveraging sumber pendanaan, PIP juga akan mengedepankan

dimungkinkan jika LKBB ke depannya dapat melakukan sharing

sinergi antar-kementerian untuk memastikan agar tidak ada program

pendanaan untuk penyaluran Pembiayaan UMi ini.

yang tumpang tindih. Hal ini sekaligus untuk menyelaraskan program
yang ada dan sudah berjalan untuk sebesar-besarnya kemakmuran
rakyat Indonesia, khususnya pelaku UMKM.
Salah satu yang sudah dimulai adalah pengintegrasian data SIKP
dengan data kependudukan untuk meningkatkan validitas data
sebagai data sumber.
PIP juga mengambil peranan dalam memonitor pelaksanaan kegiatan
pendampingan yang dilakukan oleh lembaga penyalur agar debitur
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WBK/WBBM: Suatu
Keniscayaan Membangun
Organisasi Modern Berbasis
Integritas

J

ika mendengar istilah Wilayah Bebas dari

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara

Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi

dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).

Bersih dan Melayani (WBBM), mungkin

yang terlintas di benak pikiran kita adalah

Kalau instansi kita sudah melaksanakan

sebuah wilayah atau lingkungan yang bersih

reformasi birokrasi dengan sederet prestasi di

dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan

atas sebagai pembuktian bahwa DJPb adalah

nepotisme (KKN) serta lingkungan yang dapat

instansi yang bersih dan bebas dari KKN, lalu

memberikan bantuan/jasa yang diperlukan

untuk apa lagi terus dilakukan pembangunan

oleh seseorang/kelompok. Tentu kita merasa

dan penilaian predikat WBK/WBBM?

bahwa DJPb sudah sepantasnya kita berada di

Reformasi birokrasi bukanlah capaian atau

dalam kategori wilayah semacam itu. Perasaan

tujuan akhir, melainkan sebuah upaya

demikian jelas bukanlah tanpa dasar dan

untuk terus melakukan pembaharuan dan

sebab.

perubahan terhadap sistem penyelenggaraan
pemerintahan dengan tujuan menciptakan

Sejak terbentuk pada tahun 2004, DJPb selalu

birokrasi pemerintah yang profesional, bebas

memfokuskan diri terhadap peningkatan

dan bersih KKN, serta mampu melayani

transparansi dan akuntabilitas terhadap

publik.

pengelolaan keuangan Negara. Salah satunya
adalah dengan mendukung pelaksanaan

Upaya inilah yang perlu terus dibangun dan

reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian

dibentuk di lingkungan kerja kita melalui

Keuangan pada tahun 2006 melalui penataan

berbagai faktor penentu pencapaian sasaran

organisasi, penyempurnaan proses bisnis,

hasil pembangunan Zona Integritas menuju

serta aspek sumber daya manusia. DJPb

WBK/WBBM. Faktor penentu tersebut

juga terus membenahi pelayanan kepada

dijadikan sebagai komponen pengungkit yang

stakeholders dengan meningkatkan kualitas

diharapkan dapat memberikan gambaran

pelayanan publik yang bebas dari korupsi dan

terhadap komponen hasil. Komponen hasil

gratifikasi serta menerapkan zero tolerance

merupakan indikator yang memberikan

terhadap tindakan korupsi dan gratifikasi.

gambaran atas pencapaian upaya yang telah
dilakukan di komponen pengungkit dapat

Berbagai capaian dalam bidang reformasi

berdampak pada pencapaian sasaran.

birokrasi telah banyak diraih, seperti
prestasi dari kegiatan yang diinisiasi oleh

Pembangunan Zona Integritas pada setiap

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

indikator komponen pengungkit sepatutnya

melalui kegiatan Survei Integritas KPK serta

menjadi fokus dan perhatian pada setiap

Penilaian Inisiatif Anti Korupsi (PIAK) yang

unit kerja, karena keberhasilan pelaksanaan

dilakukan terhadap seluruh K/L serta Pemda.

reformasi birokrasi bukan hanya pada soal

Kegiatan ini bertujuan untuk mengukur

pemenuhan dokumen atau laporan yang

tingkat penerapan sistem dan mekanisme

dibuat sebatas formalitas saja, melainkan

yang efektif dalam rangka mencegah dan

yang terpenting adalah apakah stakeholders

mengurangi terjadinya korupsi di lingkungan

yang kita layani dapat merasakan dampak

unit kerja. Capaian lainnya, sejak tahun 2013

perubahan atau peningkatan layanan yang

sampai tahun 2017 terdapat 8 KPPN yang

semakin baik.

telah memperoleh predikat WBK/WBBM dari
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KERANGKA LOGIS PEMBANGUNAN DAN PENILAIAN PREDIKAT WBK/WBBM

Sumber : Peraturan MenPAN & RB No. 52 tahun 2014

Komponen pengungkit yang menjadi faktor penentu

organisasi. Program ini bertujuan untuk

pencapaian sasaran hasil pembangunan Zona

meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas
kinerja instansi pemerintah.

Integritas menuju WBK/WBBM terdiri dari:

¡

¡
Manajemen Perubahan. Manajemen perubahan

bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan

bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan

pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada

konsisten mekanisme kerja, pola pikir (mindset),
serta budaya kerja (culture set) individu pada unit

¡

Penguatan Pengawasan. Penguatan pengawasan

masing-masing instansi pemerintah.

¡

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

kerja yang dibangun sehingga menjadi lebih baik

Peningkatan kualitas pelayanan publik

sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan

merupakan suatu upaya untuk meningkatkan

zona integritas.

kualitas dan inovasi pelayanan publik pada

Penataan Tatalaksana. Penataan tatalaksana

masing-masing instansi pemerintah secara

bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan

berkala sesuai degnan kebutuhan dan harapan

efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja

masyarakat.

yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada Zona

¡

¡

Integritas Menuju WBK/WBBM.

Komponen hasil yang menjadi fokus pelaksanaan

Penataan Sistem Manajemen SDM. Penataan

reformasi birokrasi tertuju pada dua sasaran utama

sistem manajemen SDM aparatur bertujuan

yaitu, yang pertama, terwujudnya pemerintahan yang

untuk meningkatkan profesionalisme SDM

bersih dan bebas KKN. Indikator ini diukur dengan

aparatur pada Zona Integritas Menuju WBK/

menggunakan ukuran Nilai persepsi korupsi (survei

WBBM.

eksternal) dan Persentase penyelesaian Tindak Lanjut

Penguatan Akuntabilitas. Akuntabilitas kinerja

Hasil Pemeriksaan (TLHP). Adapun yang kedua adalah

adalah perwujudan kewajiban suatu instansi

terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik

pemerintah untuk mempertanggungjawabkan

kepada masyarakat yang diukur melalui nilai persepsi

keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program

kualitas pelayanan (survei eksternal).

dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan
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Prinsip-Prinsip
Pembangunan Zona
Integritas Menuju WBK/
WBBM
Secara umum, terdapat
beberapa prinsip yang
penting terkait penerapan
Komponen Pengungkit
dan Hasil dalam
pembangunan Zona
Integritas Menuju WBK/
WBBM yaitu:

¡

Konsep PDCA (plan,
do, check, act)
Komponen
pengungkit dirinci
dalam indikator
pengukuran yang
mencerminkan
siklus proses
manajemen modern
secara lengkap dari
perencanaan sampai
dengan monitoring
dan evaluasi (monev)
yang bersifat Process
Improvement yang
berkesinambungan. Pertanyaan di
masing-masing indikator menuntun
dan memberikan pedoman bagi
unit kerja untuk melakukan proses
perbaikan kualitas pekerjaan atau
pelayanan secara terus menerus
ke keadaan yang lebih baik.
Terhadap kegiatan perencanaan
dan pelaksanaan kegiatan pada
pembangunan ZI, secara berkala/
bulanan dilakukan monev. Kegiatan
monev tersebut juga dilakukan
tindaklanjut atas hasil monitoring dan
evaluasi.

¡

Objektif
Pengakuan suatu unit kerja yang
memenuhi predikat WBK/WBBM
tidak hanya bersifat klaim semata
dari jajaran unit kerja terkait, tetapi
harus dibuktikan dengan penilaian
dari pihak independen, yaitu dari Itjen
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¡

selaku Tim Penilai Internal (TPI) dan

mengelola ketidakpastian yang

Tim Penilai Nasional KemenPAN-RB.

dapat mengakibatkan dampak pada

Selain itu, penilaian suatu unit kerja

organisasi. Dalam Lembar Kerja

yang memperoleh predikat WBK/

Evaluasi (LKE) Zona Integritas Menuju

WBBM didasarkan pada dokumen

WBK/WBBM tidak ditanyakan secara

sumber yang mencerminkan bukti

detail proses manajemen risiko secara

otentik suatu unit kerja telah layak

keseluruhan di unit kerja, tetapi

dan memadai dalam pembangunan ZI,

terdapat pertanyaan “Apakah unit

sesuai dengan berbagai pemenuhan

kerja melakukan penilaian risiko atas

indikator komponen pengungkit

seluruh pelaksanaan kebijakan dan

maupun hasil. Pemenuhan dokumen

melakukan kegiatan pengendalian

indikator komponen bersifat

untuk meminimalisir resiko sesuai

komprehensif tidak hanya dokumen

dengan yang ditetapkan organisasi

berbasis ouput/outcome tetapi

dan juga membuat inovasi terkait

juga dokumen berbasis input dan

lingkungan pengendalian yang sesuai

proses, sehingga seluruh dokumen

dengan karakteristik unit kerja?”

yang disiapkan pada hakikatnya

Jelas bahwa penilaian unit kerja WBK/

mencerminkan aktivitas yang

WBBM mengedepankan kemampuan

komprehensif dari sisi input sampai

dalam mengidentifikasi risiko sebagai

dengan output/outcome.

upayanya menjaga keberlangsungan

Manajemen Risiko

unit kerja dalam memberikan

Manajemen Risiko adalah suatu

pelayanan kepada stakeholders.

pendekatan terstruktur dalam

Dinamika

foto : Sugeng Wistriono

¡

Inovasi
Salah satu kelebihan dalam
pembangunan ZI adalah
penekanannya pada sisi inovasi
yang terus-menerus dilakukan oleh
unit kerja dalam meningkatkan
performanya. Inovasi yang
dikembangkan berdimensi luas
karena jika diperhatikan dalam LKE,
seluruh unsur komponen pengungkit
mendorong unit kerja untuk
melakukan inovasi tidak hanya untuk
pelayanan ke stakeholders tetapi
juga untuk pelayanan ke internal,
seperti inovasi untuk mendukung
penataan tata laksana, penataan

SDM, peningkatkan akuntabilitas,

tolerance) terhadap praktik KKN

dan penguatan pengawasan. Inovasi

maupun gratifikasi. Upaya inilah

memang selalu menjadi tolok

yang di dalam penilaian unit kerja

ukur keberhasilan dalam setiap

WBK/WBBM menjadi perhatian

penilaian. Perkembangan teknologi

yang sangat dijaga melalui bentuk

informasi meningkatkan ekspektasi

kegiatan kegiatan pengendalian.

stakeholders terhadap penggunaan

Misalnya berupa kampanye anti

teknologi tersebut dalam layanan

korupsi, penandatanganan pakta

publik. Kemudahan akses berbagai

integritas, sosialisasi kode etik,

layanan khususnya tentang

pengendalian gratifikasi, juga

perbendaharaan menjadi tuntutan

pemanfaatan saluran pengaduan

dari penerima layanan.

yang dilakukan secara masif, berkala

Selain menciptakan sarana inovasi

dan dipublikasikan secara luas. Hal

yang berbasis TI, juga dapat

ini diperkuat dengan pembuktian

dikembangkan inovasi berbasis

suatu unit kerja telah melakukan

non-TI dalam memperkaya bentuk

pencegahan korupsi dan gratifikasi

inovasi yang dilakukan unit kerja.

melalui tindak lanjut atas hasil audit/

Bentuk inovasi tersebut di antaranya

pemeriksaan pengadaan barang dan

menciptakan atau menyempurnakan

jasa oleh Itjen. Dengan demikian

kebijakan dan prosedur, seperti SOP,

suatu unit kerja yang memperoleh

kegiatan-kegiatan yang mengarah

predikat WBK/WBBM secara nyata

kepada human touch, berupa inovasi

merupakan unit kerja yang ‘bersih

kegiatan yang dapat menjadikan

luar dalam’.

suasana kantor tersebut menjadi

¡

lebih kondusif dan mendorong

Hubungan Konsep Pembangunan ZI

produktivitas.

menuju predikat WBK/WBBM dengan

Upaya Pencegahan Korupsi dan

Sistem Manajemen Mutu/Kualitas

Gratifikasi

Lainnya.

Prinsip ini merupakan core hakiki
penilaian unit kerja WBK/WBBM itu

Pada setiap komponen pengungkit di atas,

sendiri. Bagaimanapun optimalnya

kalau kita perhatikan pada Lembar Kerja

pemenuhan dokumen komponen

Evaluasi (LKE) Zona Integritas Menuju

pengungkit yang disiapkan atau

WBK/WBBM, terdapat beberapa indikator

inovasi yang telah dibuat, tetapi jika

yang pengukurannya atau pertanyaannya

ada satu pihak atau orang saja yang

sebenarnya memiliki fungsi dan unsur

menyatakan dan menginformasikan

yang sama dengan penilaian sistem

bahwa terdapat pegawai di Unit

manajemen kualitas lainnya. Misalnya,

Kerja DJPb yang terbukti melalukan

di lingkup Kementerian Keuangan ada

korupsi atau gratifikasi, maka secara

penilaian Kantor Pelayanan atau Kantor

langsung predikat WBK tidak akan

Wilayah Terbaik, sedangkan di DJPb saat

diberikan kepada unit kerja yang

ini KPPN telah mengimplementasikan

bersangkutan.

Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO

Sejatinya memang WBK/WBBM

9001:2008, yang akan diubah menjadi ISO

tidak mentolerir sedikit pun (zero

9001:2015.
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Pada dasarnya, baik penilaian Kantor

pelanggan, kepemimpinan, keterlibatan,

ditemukan ketidaksesuaian layanan selama

Pelayanan/Kantor Wilayah Terbaik maupun

pendekatan proses, peningkatan, dan

tahun 2017.

penerapan SMM ISO memiliki tujuan

sebagainya telah masuk di dalam unsur

yang sama yaitu mewujudkan terciptanya

penilaian Kantor Pelayanan/Kantor Wilayah

Hal yang menarik dari proses assessment,

good governance serta clean governance

terbaik maupun penilaian unit kerja WBK/

bahwa dokumen yang disiapkan oleh KPPN

dengan mempercepat dan meningkatkan

WBBM.

Yogyakarta untuk memenuhi asssessment

kualitas layanan, sekaligus sebagai quality

tersebut seluruhnya berasal dari dokumen

assurance pelaksanaan reformasi birokrasi

Sebagai contoh konkret keterkaitan antara

komponen pengungkit dalam rangka

untuk mewujudkan Zona Integritas menuju

ruang lingkup penilaian WBK/WBBM dengan

kesiapan penilaian WBK/WBBM. Fakta

WBK/WBBM. Hal ini menunjukkan bahwa

penilai ISO adalah KPPN Yogyakarta sebagai

tersebut menunjukkan bahwa seluruh

kegiatan/program hasil dari penilaian

unit kerja yang menyandang sertifikat

dokumen pemenuhan ISO 9001:2008

Kantor Pelayanan/Kantor Wilayah Terbaik

ISO 9001:2008 dan tahun 2017 mengikuti

tercermin di dalam pemenuhan dokumen

maupun penerapan SMM ISO telah banyak

penilaian predikat WBK/WBBM. KPPN

dalam pembangunan ZI menuju WBK/WBBM.

mendukung dan in line terhadap keberhasilan

Yogyakarta pernah mengikuti assessment

reformasi birokrasi.

dalam bentuk surveillance Sistem Manajemen

Keberhasilan kegiatan pembangunan

Mutu ISO 9001:2008 yang diselenggarakan

Zona Integritas Menuju WBK/WBBM

Saat ini apabila dibandingkan dengan

oleh PT British Standard Institution (BSI) Grup

ataupun keberhasilan unit kerja yang telah

unsur penilaian pada Kantor Pelayanan/

Indonesia pada tanggal 31 Oktober 2017.

memperoleh predikat WBK/WBBM memang

Kantor Wilayah terbaik, penerapan SMM

bukan jaminan tercapainya institusi yang

ISO, dan penilaian unit kerja WBK/WBBM,

Assessment ini dilakukan beberapa hari

konsisten pada prinsip integritas, bebas dari

ketiganya saling berhubungan dan memiliki

sebelum penilaian predikat WBK/WBBM

KKN dan konsisten dalam sikap melayani.

keterkaitan. Contohnya, unsur penilaian pada

oleh Tim Penilai Nasional (TPN) KemenPAN-

Namun ini adalah awal bukti komitmen

Kantor Pelayanan/Kantor Wilayah terbaik

RB. Berdasarkan hasil assessment tersebut,

institusi pada prinsip-prinsip tersebut

adalah sejauh mana penerapan SMM ISO

hanya ada satu temuan yaitu ketidaksesuaian

yang perlu terus dijaga dan ditingkatkan

yang ditunjukan dengan adanya sertifikasi

dengan kategori 'Opportunity for Improvement'

kualitasnya serta dievaluasi untuk DJPb yang

ISO terbaru. Atau sebaliknya, ada unsur

(OFI) di mana analisis data terkait hasil

lebih baik.

penilaian unit kerja WBK/WBBM yang juga

survei Semester I 2017 lebih rendah jika

menjadi salah satu unsur pada penilaian

dibandingkan dengan hasil survei 2016. Hasil

Teks : Arif Kurniadi & Ayat Nur Hidayat,

Kantor Pelayanan/Kantor Wilayah Terbaik.

temuan tersebut lebih sedikit dibandingkan

Sekretariat Ditjen Perbendaharaan

Sedangkan penerapan SMM ISO 9001:2015

audit sebelumnya, yaitu sebanyak 6 temuan.

secara prinsip yang meliputi fokus kepada

Untuk prosedur pengendalian layanan tidak

Referensi:
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go.id/portal/id/

32

Majalah Treasury Indonesia 1/2018

Dinamika

TREASURY
CHARTER
2018 DAN
KILAS BALIK
CAPAIAN
QUICKWINS
2017

Q

uickwin merupakan suatu inisiatif
yang mudah dan cepat dicapai
yang mengawali suatu program
yang besar dan sulit. Dalam hubungannya
dengan Transformasi Kelembagaan,
quickwin dapat berupa inisiatif atau inovasi
untuk mendukung program Transformasi
Kelembagaan, baik secara langsung atau
tidak langsung, ataupun kegiatan prioritas/
utama yang dapat dicapai dalam waktu 1
(satu) tahun.
Quickwins Transformasi Kelembagaan yang
tersebar pada Unit Eselon II Kantor Pusat
dan Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan
dituangkan dalam sebuah Treasury Charter
sebagai bentuk komitmen dari para
pimpinan Ditjen Perbendaharaan untuk
mencapai dan menyelesaikan quickwins
tersebut.

Kilas Balik Capaian Quickwins
2017

foto : Sugeng Wistriono

QuickwinsTransformasi Kelembagaan 2017
tercantum dalam Treasury Charter 2017
yang ditandatangani tanggal 25 Februari
2017, sampai dengan akhir tahun 2017 telah
berhasil diselesaikan seluruhnya. Adapun
ringkasan capaian quickwins 2017, yaitu:
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1. Standardisasi Kompetensi Teknis Jabatan Kantor Vertikal
Ditjen Perbendaharaan,
Standar Kompetensi Teknis Jabatan Instansi Vertikal
Ditjen Perbendaharaan telah ditetapkan dalam Kepdirjen
Perbendaharaan nomor KEP-649/PB/2017
2. Implementasi Sistem Informasi Pengaduan
Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Pengaduan (SIPANDU)
telah selesai dikembangkan dan dapat diakses internet melalui
alamat www.pengaduan.djpb.kemenkeu.go.id.
3. Implementasi Simplifikasi SPJ Belanja Bantuan Pemerintah
pada K/L
Telah ditetapkan PMK 173/PMK.05/2017 tentang Bantuan
Pemerintah pada K/L. Dengan adanya PMK tersebut, telah
dilakukan simplifikasi atas penyusunan SPJ Belanja Bantuan
Pemerintah yang awalnya berjumlah 44 laporan menjadi 2
laporan.
4. Pilot Project Penggunaan Kartu Kredit untuk Belanja
Pemerintah
Penetapan Perdirjen Perbendaharaan No.17/PB/2017 dan
Keputusan Dirjen Perbendaharan No KEP- 494/PB/2017 hal
Pelaksanaan Uji coba pembayaran dengan Kartu Kredit dalam
rangka penggunaan Uang Persediaan (UP). Sampai akhir
periode TA. 2017, dari 222 satker yang melaksanakan piloting,
sebanyak 92 satker telah menyampaikan Laporan Monev
Ujicoba Pembayaran Kartu Kredit Dalam Rangka Penggunaan
UP dan Laporan Pelaksanaan dengan Kartu Kredit.
5. Penyelesaian SPM tanpa RPD Harian
RPMK Pengganti PMK No. 277/PMK.05/2014 tentang Rencana
Penarikan Dana, Rencana Penerimaan Dana dan Perencanaan
Kas telah ditetapkan Menteri Keuangan.
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6. Integrasi Sistem Aplikasi Rekening Milik Satker Lingkup K/L
Telah selesai dibangun Aplikasi Rekening Terintegrasi dan
telah diselenggarakan User Acceptance Test (UAT) di KPPN
Jakarta II.
7. Implementasi SIKP Tahap II untuk Peningkatan Akurasi Data
dan Ketepatan Sasaran Penyaluran Kredit Usaha Rakyat
(KUR)
Dalam rangka peningkatan akurasi data dan ketepatan sasaran
penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), web service SIKP telah
berhasil terhubung dengan basis data NPWP, pertukaran data
dengan Sisko TKLN BNP2TKI untuk KUR TKI, dan upload data
oleh Pemda untuk KUR Mikro dan Ritel.
8. Sinergi Pengelolaan Kas BLU dan Kas Pemerintah
Telah ditetapkan PMK No.98 tahun 2017 tentang Penarikan dan
Pengembalian Dana pada BLU
9. Aplikasi Remunerasi BLU
Telah tersedia Aplikasi Remunerasi BLU yang dilengkapi
dengan manual/petunjuk penggunaannya.
10. Register Satuan Kerja Pelaporan Keuangan Pemerintah
Pusat
Telah diterbitkan Buku Register Satuan Kerja Pelaporan
Keuangan Pemerintah Pusat
11. Forum Koordinasi Keuangan Negara Lingkup Ditjen
Perbendaharaan
Telah ditetapkan Keputusan Dirjen Perbendaharaan No.
KEP-667/PB/2017 tentang Keanggotaan Forum Koordinasi
Keuangan Negara Ditjen Perbendaharaan.

Dinamika

12. Launching Treasury Management
Representative (TMR) Pro
TMR Pro telah di-launching pada acara
Pembukaan Treasury Festival 2017, dan
selanjutnya TMR Pro tersebut diusulkan ke
Kementerian PAN RB masuk dalam Jabatan
Fungsional Pengelola Perbendaharaan.
13. Layanan Call Center HAI DJPb
Layanan Call Center HAI DJPb 14090
telah di-launching pada acara Pembukaan
Treasury Festival 2017 dan dapat diakses
oleh masyarakat umum untuk mendapatkan
informasi seputar layanan perbendaharaan.
14. Implementasi Standar WBK/WBBM pada
KPPN
Pada tahun 2017, telah ditetapkan 43 KPPN
yang memenuhi kriteria pembangunan
Zona Integritas menuju WBK/WBBM,
melalui Kepdirjen Perbendaharaan Nomor
KEP-549/PB/2017
15. Implementasi Standar SMM ISO
9001:2008 pada KPPN
40 KPPN telah mendapatkan sertifikat
ISO 9001:2008 dan 106 KPPN ditetapkan
menerapkan Standar Manajemen Mutu ISO
9001:2008

Penandatanganan Treasury
Charter 2018
Sebagai salah satu agenda tahunan PMO
DJPb dilakukan penandatanganan Treasury
Charter. Tahun 2018 menjadi penanda tahun
ke-4 pelaksanaan kegiatan tersebut.
Bertempat di Gedung Jusuf Anwar (Ex.
Mahkamah Agung), Treasury Charter 2018
ditandatangani oleh Direktur Jenderal
Perbendaharaan dan Sekretaris Ditjen
Perbendaharaan, para Direktur lingkup
Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan serta
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan
selaku Initiative Owner pada tanggal 26
Januari 2018. Terdapat 18 quickwins yang
tertuang dalam Treasury Charter 2018 untuk
dilaksanakan dan diselesaikan pada tahun
2018. Pimpinan Ditjen Perbendaharaan
sangat mendukung program Transformasi
Kelembagaan yang telah berlangsung
sejak 2014. Dalam sambutannya, Dirjen
Perbendaharaan menyatakan bahwa
Treasury Charter dan quickwins menjadi
acuan bagi Ditjen Perbendaharaan untuk
terus berkinerja secara optimal.
Adapun quickwins dalam Treasury Charter
2018, yaitu:

1. Pengembangan Aplikasi INCRIMA Tahap II
Aplikasi INCRIMA (Internal Control and Risk Management)
dikembangkan dalam rangka menghasilkan informasi
Manajemen Risiko yang dikaitkan dengan efektivitas
Pengendalian Internal
2. Implementasi Aplikasi Kearsipan
Aplikasi Kearsipan merupakan suatu aplikasi yang dibangun
untuk melakukan penataan arsip secara modern berbasis
teknologi informasi. Aplikasi Kearsipan ini menjadi submodul
dari Aplikasi e-Office
3. Implementasi Pembayaran Kartu Kredit Dalam Rangka
Penggunaan Uang Persediaan
Penggunaan Kartu Kredit untuk belanja Pemerintah dengan
mekanisme Uang Persediaan yang difokuskan pada belanja
keperluan operasional dan perjalanan dinas yang merupakan
bagian terbesar dari penggunaan Uang Persediaan
4. Monev Kinerja Pelaksanaan Anggaran
Penyusunan grand design monitoring dan evaluasi kinerja
pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan secara kontinu dan
berkesinambungan dalam rangka memastikan pelaksanaan
anggaran berjalan secara efektif dan efisien
5. Uji Coba Penggunaan Kartu Kredit untuk Pembayaran Bea
Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor atas Barang Bawaan
ke Rekening Bendahara Penerimaan
Ujicoba dalam rangka memfasilitasi dan memberi kemudahan
pembayaran Bea Masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor atas
barang bawaan ke Rekening Bendahara Penerimaan pada
Bandara Soekarno Hatta dan Ngurah Rai
6. Pengembangan SIKP UMi
SIKP UMi merupakan sistem informasi yang mengintegrasikan
data pembiayaan dengan KUR dan Pembiayaan UMKM
di Kementerian/Lembaga. SIKP UMi mampu memberikan
informasi berupa analisis data statistik, sehingga diharapkan
dapat menjadi sistem kontrol atas pembiayaan Ultra Mikro
7. Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008
Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang
Investasi Pemerintah, dilaksanakan oleh DJPb berdasarkan
arahan Menteri Keuangan dalam rangka penyempurnaan.
kebijakan di bidang investasi pemerintah
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8.

Standardisasi Kompetensi Dewan Pengawas BLU
Perumusan kompetensi standar, penyusunan kerangka acuan pelatihan teknis, serta
penyelenggaraan pelatihan teknis bagi Dewan Pengawas BLU

9.

Penyusunan Buku Saku Penggunaan Data Laporan Keuangan Pemerintah
Konsolidasian (LKPK) dan LSKP/GFS
Buku saku yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam memahami dan menggunakan
data LKPK dan LSKP/GFS dalam pengambilan dan evaluasi kebijakan fiskal

10. Pengembangan Aplikasi Bagan Akun Standar (BAS) Berbasis Android
Aplikasi untuk ponsel berbasis android yang berisi daftar kodifikasi dan klasifikasi akun
pada BAS yang disusun dan dapat digunakan stakeholder sebagai pedoman dalam
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan pemerintah

11. Penyusunan Buku Sejarah Akuntansi Pemerintahan di Indonesia
Buku yang memberikan gambaran perjalanan sejarah akuntansi dan pelaporan keuangan
Pemerintah Pusat sebelum maupun sesudah reformasi akuntansi dan pelaporan keuangan
pemerintahan di Indonesia
12. Implementasi Aplikasi Database Peraturan Perbendaharaan
Aplikasi Database Peraturan Perbendaharaan adalah aplikasi yang menginventarisasi
seluruh database peraturan di bidang perbendaharaan mulai dari Undang-Undang sampai
dengan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan
13. Implementasi Forum Kajian Perbendaharaan
Merupakan wadah atau sarana komunikasi yang dijadikan sebagai ruang publik untuk
kegiatan penelitian dan pengembangan, dialog, komunikasi, sosialisasi, dan edukasi dalam
bidang perbendaharaan
14. Penyusunan IT Blueprint Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Merupakan Blueprint IT yang berisi rencana strategis organisasi untuk
mengimplementasikan dan membangun sistem informasi di Direktorat Jenderal
Perbendaharaan
15. Penerapan ISO 9001:2015 Pada Lingkup Kantor Pusat Direktorat Jenderal
Perbendaharaan
Melalui HAI-DJPb Penerapan SMM ISO 9001:2015 pada layanan HAI-DJPb 14090 dalam
rangka memenuhi standar layanan yang berlaku secara internasional guna pencapaian
sasaran, perbaikan berkelanjutan dan peningkatan kepuasan stakeholder
16. Launching Digital Treasury
Digitalisasi proses pengelolaan perbendaharaan pada KPPN Jakarta II dan penerapan
e-Office pada seluruh kantor Ditjen Perbendaharaan

17. Implementasi Program Perbendaharaan Go Green
Implementasi Program Perbendaharaan Go Green dengan capaian efisiensi penghematan
listrik, air dan kertas sebesar minimal 25% dari realisasi tahun 2017 pada 34 Kantor Wilayah
DJPb (termasuk KPPN di wilayah kerjanya)

18. Implementasi Program Perbendaharaan Menulis
Perbendaharaan Menulis adalah suatu program dalam rangka meningkatkan kapasitas
literasi Insan Perbendaharaan serta gerakan sadar Perbendaharaan bagi masyarakat
melalui penyusunan buku dengan tema sejarah dan capaian prestasi kantor serta kearifan
lokal daerah
Dalam acara tersebut juga ditandatangani Kontrak Kinerja
Kemenkeu-Two s.d. Kemenkeu-Five serta Piagam Risiko 2018.
Kontrak Kinerja akan menjadi tolok ukur dalam mengevaluasi dan
mengukur kinerja organisasi sepanjang tahun 2018. Sedangkan
Piagam Risiko merupakan langkah awal yang dilakukan Ditjen
Perbendaharaan untuk mengidentifikasi pekerjaan yang berisiko
tinggi sehingga dapat dilakukan mitigasi sejak awal.
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Dengan ketiga acara seremoni penandatanganan diharapkan
dapat menjadi batu loncatan bagi Ditjen Perbendaharaan
untuk selangkah lebih dekat dalam mencapai visinya, “Menjadi
Pengelola Perbendaharaan yang Unggul di Tingkat Dunia”.
Teks : PMO Ditjen Perbendaharaan

Opini

Transformasi
dan Otomasi
di Birokrasi,
Ancaman atau
Tantangan?

P

enggunaan teknologi di masa

Kementerian Keuangan sebagai salah

sekarang ini tidak dapat

satu pelopor dalam penggunaan

dielakkan lagi. Hampir semua

Teknologi Informasi dan Komunikasi

sektor telah mengaplikasikannya,

pada tataran pemerintahan telah

tidak terkecuali dalam pemerintahan.

menerapkan teknologi terkini untuk

Penerapan teknologi informasi

pelaksanaan tugas dan fungsinya.

dibutuhkan untuk mengimbangi

Keunggulan Kementerian Keuangan

kebutuhan publik akan pelayanan

dalam hal ini juga telah mendapatkan

yang lebih cepat, akurat, dan dapat

pengakuan. Pengakuan akan kualitas

diandalkan.

penerapan teknologi yang dikelola
oleh Kementerian Keuangan tersebut

Diaplikasikannya teknologi informasi

di antaranya diperoleh dari audit

dan komunikasi ini dalam ruang

sistem yang dilakukan oleh Ernst

lingkup pemerintahan merupakan

& Young belum lama ini, dalam

salah satu indikator dari modernisasi

hal ini oleh Direktorat Jenderal

yang dilakukan oleh negara-negara

Perbendaharaan.

maju maupun berkembang. Akan

foto : Sugeng Wistriono

tetapi, untuk mendapatkan hasil yang

Di sisi lain, penggunaan teknologi

maksimal dari penerapan Teknologi

yang semakin luas dalam pelaksanaan

Informasi dan Komunikasi ini, perlu

pekerjaan menimbulkan kekhawatiran

dilakukan penyesuaian dalam struktur

sendiri bagi pegawai. Arus

pemerintahan, karena kombinasi

penggunaan teknologi yang semakin

antara penggunaan teknologi dengan

cepat ditakutkan akan mengurangi

peningkatan pelayanan terhadap

atau bahkan menghilangkan peranan

publik menciptakan suatu tantangan

pegawai dalam pelaksanaan tugas dan

tersendiri bagi organisasi.

fungsi instansi.

Dengan perkembangan teknologi

Terkait dengan asumsi ini, sejumlah

informasi dan komunikasi yang begitu

penelitian telah dilakukan untuk

cepat, banyak inovasi digunakan

mencari data yang valid tekait dengan

dalam tataran pelayanan publik,

transformasi dan otomasi dalam

yaitu digunakannya teknologi untuk

pemerintahan. Apakah memang akan

melakukan pekerjaan dengan sedikit

meningkatkan pelayanan dengan

bantuan manusia atau bahkan sama

mengesampingkan peranan pegawai

sekali tanpa bantuan manusia. Hal ini

dalam pelaksanaan pekerjaannya,

disebut dengan otomasi. Transformasi

ataukah dapat meningkatkan kualitas

pekerjaan pada pemerintahan yang

pelayanan seiring dengan peningkatan

terintegrasi dengan teknologi juga

kualitas sumber daya manusia yang

tidak dapat dielakkan, seiring dengan

mengoperasikan teknologi tersebut

bertambahnya tuntutan dari publik

tanpa mengurangi peranan pegawai

ataupun mitra kerja untuk pelayanan

dalam organisasi?

yang lebih baik.
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Berdasarkan studi yang dilakukan oleh oleh

dana yang merupakan salah satu tugas pokok DJPb

Universitas Oxford pada sektor pemerintahan di

juga mengalami dampak dari penggunaan teknologi

Amerika Serikat, sekitar 47% dari total keseluruhan

yang dimulai dari tahun 2004 dengan dimulainya

pekerjaan akan terdampak oleh otomasi dan

penggunaan Aplikasi Surat Perintah Membayar

transformasi penggunaan teknologi. Sedangkan

(SPM) yang kemudian dikembangkan kembali dengan

pada studi lain di United Kingdom yang dilakukan

penggunaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran

oleh Deloitte bekerja sama dengan Universitas

Negara (SPAN) pada tahun 2014.

Oxford, 27% dari pekerjaan di sektor publik
mempunyai kemungkinan untuk dilakukan otomasi

Di luar perkembangan teknologi yang telah diadopsi

terkait pelaksanaannya. Walaupun belum ada

oleh DJPb, masih banyak kemungkinan penggunaan

studi yang dilakukan secara menyeluruh pada

teknologi informasi dan komunikasi dalam ranah

sektor pemerintahan di Indonesia, data ini dapat

transformasi dan otomasi pekerjaan yang akan

dijadikan sebagai gambaran untuk memperkirakan

mempertajam fungsi pelayanan yang dimiliki oleh

ranah pelayanan sektor publik yang mempunyai

DJPb. Contoh dari hal ini yaitu kemungkinan untuk

kemungkinan untuk terdampak dari penggunaan

penggunaan chatbot yang merupakan program

teknologi ini.

komputer berbasis kecerdasan buatan. Fungsinya,
menyediakan jawaban berupa audio maupun teks

Untuk menghitung secara pasti jumlah pekerjaan

yang dapat digunakan untuk melaksanakan fungsi

yang akan terkena dampak oleh transformasi dan

customer service.

otomasi ini akan memerlukan pemetaan profil

38

pekerjaan yang lebih detail terhadap 77.883 pegawai

Langkah untuk mengawali penggunaan sistem ini

Kemenkeu, mengacu pada data yang dikeluarkan

sebenarnya telah dilakukan oleh DJPb dengan telah

oleh Biro Sumber Daya Manusia. Akan tetapi, kita

diterapkannya sistem HAI (Help, Answer, Improve)

dapat memperoleh gambaran bahwa perkembangan

DJPb. Sistem HAI DJPb ini telah mengakomodasi

teknologi akan membawa pengaruh yang besar

menu bagi para Customer Service Officer (CSO) dan

terhadap jenis pekerjaan dan ruang lingkup pekerjaan

Treasury Management Representative (TMR) untuk

yang dilakukan oleh pegawai. Misalnya, pencairan

merekam permasalahan pada unit kerja masing-
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masing berikut solusi yang ditawarkan. Apa

akurat. Tujuannya, memperoleh prediksi

Analogi yang dapat digunakan adalah

yang dilakukan sekaligus menjadi input

yang dapat digunakan sebagai dasar untuk

penggunaan smartphone dengan berbagai

bagi basis data yang sangat penting sebagai

pengambilan kebijakan. Kelebihan dari

fungsinya. Dulu ponsel pintar dianggap

komponen utama dalam pengaplikasian

metode ini yaitu kemampuannya untuk terus

sebagai teknologi yang terlalu sulit

sistem chatbot ini.

memperbaiki analisis yang telah dilakukan

untuk digunakan dan terlalu mahal

dengan berdasar pada pengumpulan data

untuk didapatkan. Akan tetapi, sekarang

Nantinya sistem chatbot ini dapat menjawab

terus-menerus ditambahkan tanpa campur

sebagian besar anggota masyarakat

setiap pertanyaan yang diajukan oleh

tangan manusia.

telah menggunakan teknologi ini yang

mitra kerja berdasarkan data dari solusi

dapat didapatkan dengan harga relatif

yang telah direkam sebelumnya pada HAI

Jika berkaca pada sektor swasta,

terjangkau dan cara penggunaannya

DJPb. Keunggulan dari otomasi ini adalah

kemungkinan penerapan otomasi dalam

pun dapat dipelajari. Dapat dikatakan

kemampuan untuk menambah akurasi

pemerintahan ini akan mendatangkan

bahwa penggunaan teknologi tidak akan

jawaban yang diberikan berdasarkan feedback

beberapa keuntungan seperti semakin

meniadakan peranan manusia dalam

yang diberikan oleh pengguna layanan.

baiknya fungsi pelayanan publik, kepuasan

pekerjaannya melainkan akan meningkatkan

Diharapkan seiring dengan berjalannya

terkait pelaksanaan pekerjaan bagi para

standar penguasaan teknologi yang harus

waktu, jawaban yang diberikan akan semakin

pegawai, pengurangan biaya untuk

dimiliki oleh masing-masing orang dalam

akurat dan dapat berjalan tanpa campur

pelaksanaan pekerjaan, dan peningkatan

melakukan pekerjaannya.

tangan manusia. Penggunaan sistem ini akan

efektivitas dan efisiensi organisasi. Hal ini

mengefisienkan kinerja pegawai sekaligus

didukung oleh penelitian yang dilakukan

Secara umum, penggunaan inovasi

mengefektifkan fungsi pelayanan yang

oleh McKinsey, bahwa 45% dari pekerjaan

teknologi dapat menambah kenyamanan

dilakukan oleh organisasi dalam pelaksanaan

dapat dilakukan otomasi menggunakan

dan kesejahteraan pegawai dalam

tugas, pokok, dan fungsinya.

teknologi terutama pada pekerjaan yang

melaksanakan tugasnya. Organisasi dapat

bersifat berulang atau melalui rantai

lebih memfokuskan diri pada kegiatan yang

birokrasi yang panjang.

mempunyai nilai lebih dibandingkan dengan

Hal lain yang memungkinkan untuk
diaplikasikan untuk menambah akurasi

kegiatan yang bersifat administratif. Pada

pekerjaan yang dilakukan yaitu penggunaan

Walaupun demikian, penerapan inovasi

akhirnya, penggunaan inovasi dalam sektor

metode machine learning sebagai suatu

teknologi ini pada sektor pemerintahan

publik memerlukan peran pimpinan untuk

metode analisis data yang mengotomasikan

tidaklah mudah. Sektor publik

menetapkan dan menguatkan ekspektasi

proses. Sistem dapat melakukan analisis

cenderung lebih berhati-hati dalam

bahwa transformasi dan otomasi dalam

berdasarkan data, mengidentifikasi polanya,

mengimplementasikan teknologi baru.

birokrasi ini akan meningkatkan etos

sampai dengan mengambil keputusan

Kultur organisasi pun berperan besar juga

kerja dan memungkinkan pegawai untuk

dengan meminimalisir campur tangan

dalam penerapan inovasi ini. Hal lain yang

menggunakan waktunya dalam pekerjaan

manusia. Metode ini bisa digunakan

akan menjadi penghalang untuk penerapan

yang memerlukan analisis strategis

untuk menganalisis tren pengeluaran

transformasi dan otomasi dalam birokrasi

dibandingkan dengan aktivitas yang

untuk perkiraan kebutuhan dana maupun

ini yaitu resistensi dari pegawai pada unit

berulang. Jadi, siapkah kita?

pengambilan kebijakan dalam bidang

organisasi itu sendiri. Penerapan teknologi

pengeluaran negara.

ini akan mengakibatkan perubahan pada

Teks: Ahmad I. Zakyuddin, Direktorat Sistem

kondisi pekerjaan, dan memerlukan

Perbendaharaan

Penggunaan metode machine learning

penyesuaian pada beberapa aspek organisasi.

memungkinkan untuk diterapkan karena
jenis data yang dibutuhkan telah dimiliki

Untuk menepis pandangan bahwa

oleh instansi DJPb dengan berbagai variabel

penerapan inovasi dalam pemerintahan

sehingga akan menjadi input yang sangat

ini akan membawa kesulitan, kita perlu

berharga. Metode ini diaplikasikan dengan

melihat kepada tataran penggunaan

menyiapkan data dan mendefinisikan fitur

teknologi di masa sekarang. Teknologi telah

yang dijadikan sebagai output dari sistem

berevolusi kepada suatu tahapan di mana

untuk kemudian dianalisis untuk didapatkan

penggunaannya bukan lagi merupakan

algoritma terbaik yang dapat dijadikan

suatu inovasi yang mahal ataupun terlalu

sebagai dasar untuk melakukan prediksi

kompleks untuk dipahami.
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foto : Tino Adi Prabowo

BUN dan Investasi di
BUMN Perbankan

K

eputusan MK nomor

BUN sebagai representasi

negara disetorkan ke kas

48/PUU-XI/2013 yang

pemerintah terkait

negara dengan menggunakan

menolak gugatan

perbendaharaan negara, yang

jasa perbankan. Pembayaran

pengujian UU Nomor 17 Tahun

merupakan kaidah hukum

tagihan atas beban APBN

2003 tentang Keuangan Negara

administrasi atas keuangan

dapat dilakukan dengan dua

menegaskan bahwa BUMN

negara sebagaimana Bagian

cara yaitu melalui mekanisme

adalah bagian dari keuangan

Menimbang huruf c pada UU

Uang Persediaan (UP) yang

negara sehingga pemerintah juga

Nomor 1 tahun 2004 tentang

menggunakan rekening

harus memperhatikan keadaan

Perbendaharaa Negara, tentu

Bendahara Pengeluaran, dan

BUMN-BUMN yang dimilikinya.

harus memperhatikan investasi

mekanisme langsung (LS) yang

Hal tersebut diperkuat dengan

pemerintah pada BUMN.

melalui rekening rekanan pihak

penegasan tujuan pendirian

Perbendaharaan Negara dalam

ketiga. Sehingga bisa dikatakan

BUMN sesuai Pasal 2 ayat 1

pengertiannya juga memasukkan

bahwa perbendaharaan negara

huruf a dan b Undang-Undang

investasi dan kekayaan

kita mendorong agar keuangan

Nomor 19 tahun 2003 tentang

negara yang dipisahkan dalam

negara kita diakses melalui

Badan Usaha Milik Negara,

cakupannya.

institusi jasa keuangan,

yaitu untuk penerimaan negara

dalam hal ini perbankan. Lalu

dan mengejar keuntungan

Sektor BUMN yang paling dekat

bagaimanakah keadaan BUMN

sehingga pemerintah harus

dengan fungsi perbendaharaan

perbankan kita?

memperhatikan hal-hal yang

adalah Perbankan, mengingat

mempengaruhi penerimaan

kas negara baik penerimaan

negara dari keuntungan BUMN

maupun pengeluaran disalurkan

yang diperoleh.

melalui rekening yang ada
di perbankan. Penerimaan

40
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Kita bisa melihat BUMN Perbankan di

Atas dasar parameter di atas,

posisi pendapatan bunga/Interest

lingkup domestik maupun regional/

penulis tergelitik untuk melakukan

Income (sebagai komponen pendapatan

internasional. Berdasarkan Laporan

perbandingan bank BUMN dengan

terbesar bagi sebuah bank) yang dicapai

Keuangan 4 bank BUMN (BRI, Mandiri,

bank-bank asal ASEAN yang telah

empat bank pemerintah, Indonesia

BNI, dan BTN) tahun 2016 (audited)

memiliki kantor cabang di Indonesia.

menjadi yang tertinggi selama tahun

– mengingat laporan tahun 2017 saat

Terdapat tiga bank asal Singapura (DBS,

2009-2016. Detail data perbandingan di

ini masih unaudited – dibandingkan

OCBC, dan UOB) serta dua bank asal

atas dapat dilihat pada lampiran.

dengan Statistik Perbankan Indonesia

Malaysia (Maybank dan CIMB) sebagai

(SPI) tahun 2016 yang dikeluarkan

pembanding. Berdasarkan Laporan

Kondisi Interest Income yang selalu

OJK ternyata secara akumulatif bank

Keuangan tahun 2016 Konsolidasian

menjadi jawara tetapi Net Profit

BUMN memegang porsi mencapai 58%

(audited) dari masing-masing bank,

tersaingi menunjukkan bahwa beban

dari seluruh kantor bank umum di

akumulasi kinerja keuangan keempat

pengurang Income dan Net Profit pada

Indonesia dan mampu mencapai 42%

bank BUMN tersebut ternyata cukup

Bank Pemerintah lebih besar dan perlu

dari Total Aset seluruh bank umum

bersaing.

dikendalikan untuk bersaing dengan

di Indonesia, serta 42% dari jumlah

bank-bank lain. Namun, dengan kondisi

Dana Pihak Ketiga (DPK) yang berhasil

Dari sisi Total Assets, memang aset

penetrasi pasar 4 Bank Pemerintah

dikumpulkan oleh seluruh bank umum

keempat bank BUMN masih kalah jauh

yang belum merata di seluruh wilayah

di Indonesia. Kredit yang Diberikan

dengan DBS, OCBC, dan UOB, dan

Indonesia tetapi mampu bersaing dari

oleh 4 bank dimaksud mencapai 40%

bersaing dengan Maybank dan CIMB.

segi Net Profit dan Interest Income,

dari seluruh penyaluran kredit oleh

Hal ini terkait dengan keberhasilan

bisa dikatakan bahwa keempat Bank

Bank Umum. Dengan kondisi itu,

bank-bank tersebut untuk membuka

Pemerintah berada di sebuah pasar

ternyata laba yang diperoleh mencapai

cabang di beberapa negara (termasuk

dalam negeri yang sangat menjanjikan,

52% dari seluruh laba Bank Umum di

Indonesia), sehingga aset total mereka

yaitu: Indonesia.

Indonesia. Maka BUMN Perbankan

juga besar. Dalam Laporan Tahunan

di Indonesia memegang peran yang

tahun 2016 masing-masing bank, DBS

Di sisi lain, kondisi Interest Income yang

sangat strategis di lingkup domestik.

telah memiliki cabang maupun kantor

lebih tinggi itu bisa berubah mengingat

representatif di 15 negara, OCBC di 18

saat ini terjadi pergeseran kebijakan.

Di lingkup regional, kita bisa melihat

negara, UOB di 18 negara, Maybank di

Bank Indonesia, OJK, dan pemerintah

dari Daftar 10 bank terbesar di

21 negara, dan CIMB di 17 negara.

justru mendorong terjadinya

Asia Tenggara berdasarkan Market

penurunan suku bunga kredit yang

Capitalization per 31 Oktober 2017 yang

Sementara, dari empat bank

diawali dengan penurunan suku bunga

dikeluarkan oleh Bloomberg. Dalam

pemerintah hanya tiga bank yang

acuan. Penurunan suku bunga kredit

daftar tersebut, BRI berada di posisi

telah memiliki cabang atau kantor

tentu akan sangat mempengaruhi

5 sedangkan Mandiri berada di posisi

representatif di luar negeri, yaitu: BRI

pendapatan perbankan nasional,

6, di bawah bank-bank asal Singapura

(Singapura, Hong Kong, New York, dan

termasuk bank BUMN, yang selama ini

(DBS Holding, OCBC, dan UOB).

Cayman Island), Mandiri (Singapura,

menjadikan pendapatan bunga sebagai

Sementara bila melihat Global2000

Hongkong, Cayman Island, Dili, China,

pendapatan utama mereka. Oleh karena

yang dikeluarkan oleh Forbes yang

London, dan Kuala Lumpur), serta

itu, dunia perbankan harus mulai

berisi daftar The World’s Biggest Public

BNI (Singapura, Hong Kong, Tokyo,

beralih kepada sumber pendapatan lain

Companies, untuk 2017 Ranking,

London, New York, dan Seoul). Di sisi

yang berbasis pada keuntungan atas

terdapat 3 bank BUMN di antara

lain, dengan kondisi pasar yang digarap

jasa layanan perbankan lainnya yang

negara-negara ASEAN, yaitu: BRI

masih terbatas, keuntungan bersih (Net

disebut dengan fee based income.

(nomor 386), Mandiri (nomor 494), dan

Profit) yang berhasil dicapai 4 bank

BNI (nomor 924). Daftar Forbes di atas

pemerintah ternyata mampu bersaing

menjadikan empat parameter dalam

dengan semua bank dimaksud, bahkan

pemeringkatan, yaitu: Sales, Profits,

sempat menjadi yang tertinggi selama

Assets, dan Market Value.

tahun 2010-2014. Bahkan, bila melihat
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Fee based income bisa berupa

perbankan yang bisa menghasilkan fee

pun melakukan olah data sekunder

komisi, provisi, fee, hasil transaksi

based income.

dengan membandingkan data Laporan

valuta asing, dan operasional

Tahunan empat bank BUMN tahun

lainnya (seperti: biaya transfer, LC,

Dalam Ringkasan Eksekutif hasil

2016 dengan laporan Lembaga

Inkaso, dll). Lalu bagaimana cara

survei bank Dunia tahun 2009

Penjamin Simpanan (LPS) tahun

meningkatkan fee based income bank

yang berjudul “Meningkatkan

2016. Dalam Laporan Tahunan LPS

BUMN? Mengingat keuntungan atas

Akses Terhadap Jasa Keuangan di

Tahun 2016, total jumlah rekening

jasa transaksi layanan perbankan

Indonesia”, akses terhadap jasa

per 31 Desember 2016 perbankan

biasanya berdasarkan jumlah

keuangan formal hanya tersedia bagi

Indonesia adalah 199.301.502

transaksi, bukan nominal transaksi,

setengah penduduk Indonesia. Walau

rekening. Sebanyak 57,06% rekening

maka tentu yang harus dilakukan

melebihi negara-negara seperti China,

tersebut ada di Bank BUMN, atau

adalah meningkatkan jumlah

Pakistan, Bangladesh, dan Filipina,

sejumlah lebih dari 113 juta rekening.

transaksi.

tetapi posisi Indonesia tidak lebih

Sementara, jumlah nasabah 4 bank

baik dari negara-negara seperti Sri

pemerintah adalah sebanyak 83,316

Bagaimana cara meningkatkan

Lanka, Thailand, dan Malaysia. Akses

juta, dengan rincian: BRI 40,267

jumlah transaksi? Pastinya dengan

Jasa Tabungan masyarakat Indonesia

juta, Mandiri 15,54 juta, BNI 21,99

meningkatkan kepercayaan

hanya sebesar 68%, yang meliputi

juta dan BTN 5,519 juta. Perbedaan

masyarakat dan nasabah untuk

47% di bank, 3% di institusi formal

jumlah nasabah dengan jumlah

menggunakan jasa layanan perbankan

lainnya, dan 18% sektor informal,

rekening sekitar 20 juta menunjukkan

dimaksud. Pada titik inilah terdapat

sehingga masih ada 32% masyarakat

fenomena seorang nasabah memiliki

fenomena masih kurangnya akses

Indonesia yang financially excluded.

lebih dari satu rekening.

masyarakat Indonesia atas layanan

42

perbankan yang berakibat belum

Mengingat laporan tersebut dibuat

optimalnya penggunaan jasa layanan

berdasarkan data tahun 2009, penulis
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Data Perbandingan Akumulasi Bank BUMN dengan Beberapa Bank ASEAN
lembaga keuangan formal
pada tahun 2023. Lalu,
bagaimana peran Menteri
Keuangan yang memperkuat
tim tersebut bersama
Menteri Perencanaan
Pembangunan Nasional,
Menteri Koperasi dan Usaha
Kecil dan Menengah, serta
Menteri Sosial?
Di sinilah peran Direktorat
Jenderal Perbendaharaan
sangat diperlukan untuk
menyusun kebijakan teknis
pelaksanaan anggaran
yang semaksimal mungkin
menggunakan rekening
dan meminimalisir
penggunaan uang tunai.
Seharusnya pemberian UP
bisa diminimalkan, dan
pembayaran Langsung
(Ls) diperbanyak. Bahkan
penyaluran bantuan
sosial juga bisa dilakukan
dengan menggunakan
rekening langsung ke
masyarakat yang dituju.
Sehingga masyarakat pun
didorong untuk mengakses
jasa keuangan dengan
menggunakan APBN sebagai
stimulusnya.
Bila mengacu pada jumlah nasabah

kenaikan. Untuk itulah program

Bank Pemerintah dibandingkan dengan

keuangan inklusif melalui pembentukan

jumlah rekening Bank Pemerintah

Tim Pengarah Dewan Nasional Keuangan

adalah 73,73%, kita bisa asumsikan

Inklusif (DNKI) pada tahun 2016 yang

bahwa sebenarnya hanya ada 146,945

melibatkan pemerintah, BI dan OJK

juta nasabah di Indonesia. Dibandingkan

melalui penyusunan Strategi Nasional

dengan jumlah penduduk Indonesia yang

Keuangan Inklusif (SNKI) menjadi

diperkirakan sebanyak 258 juta orang

relevan.

di tahun 2016, maka penetrasi bank di
Indonesia baru mencapai 57%. Artinya,

Menko Perekonomian sebagai Ketua

nasabah potensial yang masih bisa

Harian DNKI menargetkan persentase

digarap oleh perbankan masih sangat

akses layanan keuangan pada lembaga

besar, mencapai 111 juta di tahun 2016.

keuangan formal hingga mencapai
75% pada akhir tahun 2019. Sementara

Artinya pula, dari tahun 2009-2016,

Gubernur Bank Indonesia sebagai Ketua

masyarakat yang terakses jasa keuangan

Harian I berharap 90% masyarakat sudah

perbankan tidak banyak mengalami

memiliki akses ke layanan keuangan ke

Dengan sistem
perbendaharaan yang sudah cashless dan
mendorong masyarakat untuk mengakses
jasa perbankan, maka Direktorat Jenderal
Perbendaharaan berperan besar dalam
kesuksesan program keuangan inklusif
sehingga membantu peningkatan potensi
fee based income perbankan, khususnya
Bank BUMN, sehingga investasi negara
melalui BUMN sektor Perbankan pun bisa
lebih optimal.
Teks : Sarimin, Direktorat Pengelolaan Kas
Negara
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R EK A M
PERISTIWA

Oleh : Sugeng Wistriono
Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono menerima penghargaan Pejabat
Pimpinan Tinggi (PPT) Madya Teladan Nasional.
Penghargaan PPT Madya Teladan Nasional ini diberikan oleh Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB). Marwanto merupakan satu dari Top
9 PPT Madya Teladan Nasional. “Di Kementerian Keuangan sendiri kerja keras dan keikhlasan
dalam bekerja tanpa mengharapkan apa pun adalah hal yang utama, tetapi penghargaan ini
tetap menjadi penambah semangat untuk bekerja lebih giat lagi ke depannya,” sebut Marwanto
dalam sambutannya mewakili seluruh penerima penghargaan.

Januari

02
Dirjen Perbendaharaan
mendampingi
Menteri Keuangan
melakukan konferensi
pers Perkembangan
Ekonomi Makro dan
Realisasi APBNP 2017
di Jakarta.
Dalam konferensi
pers tersebut Menteri
Keuangan menyebutkan
bahwa realisasi
belanja K/L lebih
tinggi dibandingkan
dengan realisasi tahun
2016 dengan kinerja
penyerapan terhadap
pagu APBN yang lebih
baik.

16
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09

11

Dirjen Perbendaharaan mendampingi
Menteri Keuangan mengunjungi Pasar
Besar Malang meninjau Pembiayaan
UMi.

Dirjen Perbendaharaan melakukan
kunjungan kerja ke Kantor Wilayah Ditjen
Perbendaharaan Provinsi Sulawesi
Selatan di Makassar. 11

Kunjungan ke Pasar Besar Malang
merupakan bagian dari rangkaian
penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro (UMi).
DJPb turut berperan dalam program UMi,
antara lain dengan penyusunan regulasi,
monitoring, dan evaluasi.

“Bersikap hati-hati dan memberikan
pelayanan yang prima kepada stakeholderlah yang menjadi jembatan bagi kita dan
stakeholder dalam membangun kerja sama
yang baik dalam bekerja” pesan Dirjen
Perbendaharaan.

17

Dirjen Perbendaharaan mendampingi
Menteri Keuangan mengunjungi para debitur
Pembiayaan UMi di Belawan, Sumatera Utara.

Dirjen Perbendaharaan menandatangani Kontrak Kinerja Indikator
Kinerja Terpilih (IKT) antara pimpinan BLU Bidang Layanan
Kesehatan dengan Menteri Keuangan c.q. Dirjen Perbendaharaan.

“Tahun lalu ada Rp1,5 triliun dan tahun ini Rp2,5
triliun yang diharapkan bisa membantu banyak
usaha kecil yang selama ini tidak mendapatkan
akses dari perbankan, karena pinjamannya di
bawah Rp10 juta,” kata Menteri Keuangan.

“Kontrak kinerja yang telah disepakati menjadi bagian yang cukup
penting bagi tolok ukur dari seberapa jauh dalam satu tahun ke depan
kita bisa mengetahui janji-janji yang kita buat dalam perencanaan awal
tahun. Secara langsung kontrak kinerja ini telah berhasil mendorong
kinerja di beberapa Rumah Sakit,” papar Dirjen Perbendaharaan.
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Refleksi Hari Bakti Perbendaharaan
Dalam kegiatan tersebut Menteri Keuangan mengingatkan bahwa
Kementerian Keuangan masih sangat perlu untuk melakukan
sosialisasi dan pemahaman APBN kepada masyarakat. Karenanya,
Menteri Keuangan memberikan apresiasi kepada DJPb atas inisiatif
untuk menumbuhkan minat di bidang literasi.

Februari

Maret

19-20

Kontrak Kinerja Kemenkeu secara simbolis ditandatangani oleh
jajaran pegawai Ditjen Perbendaharaan
“Ini jangan hanya diartikan sebagai sebuah seremonial. Ini adalah
bagian dari pengawal kita supaya dari waktu ke waktu, kita betulbetul ingat apa yang harus kita lakukan di sepanjang tahun 2018,”
sebut Dirjen Perbendaharaan.

21

Knowledge Sharing Program (KSP) antara
pemerintah Indonesia dengan pemerintah Korea
kembali diselenggarakan.

Rapat Koordinasi Nasional Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018
angkat tema Modernisasi dan Simplifikasi Pelaksanaan Anggaran
untuk Mengawal APBN yang Efektif, Efisien, dan Akuntabel.

“Pengalaman Korea Selatan dalam manajemen
investasi publik, yakni pada bagaimana alokasi
anggaran infrastruktur dapat menghasilkan belanja
yang efektif dan efisien, bisa menjadi pembelajaran
bagi Indonesia,” kata Dirjen Perbendaharaan.

Dalam Rakornas PA, Dirjen Perbendaharaan menyampaikan bahwa
Pemerintah terus melakukan berbagai terobosan dan inovasi yang
mengarah ke simplifikasi dan modernisasi agar program-program
pembangunan cepat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

7

22

Dirjen Perbendaharaan mendampingi
Menteri Keuangan dalam kunjungan ke
Ambon, Maluku.

Dirjen Perbendaharaan mengunjungi
Kanwil DJPb Termuda di Provinsi
Kalimantan Utara

Menteri Keuangan mengungkapkan,
sebagai bendahara negara, Kementerian
Keuangan harus mampu memberikan suatu
panduan dan contoh yang baik ketika
diberikan anggaran.

Dirjen Perbendaharaan mengajak para
pegawai untuk selalu berinovasi dan
mengembangkan diri sehingga dapat
berperan aktif kepada stakeholder sebagai
konsultan dalam pengelolaan keuangan
negara oleh seluruh satuan kerja.
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10
Stakeholder Meeting BLU Tahun 2018
BLU sebagai instansi Pemerintah yang
memiliki proses bisnis dan fleksibilitas
pengelolaan keuangan ala korporasi,
kerap menimbulkan dilema bagi para
pengelolanya terkait akuntabilitas laporan
keuangan. Hal inilah yang menjadi pokok
diskusi pada kegiatan Stakeholder Meeting
BLU Tahun 2018 yang diselenggarakan
oleh Direktorat Pembinaan Pengelolaan
Keuangan BLU.

11
Rapat Koordinasi Teknis Seksi Bank dan
Seksi SPB
Hasil pemeriksaan BPK atas Laporan
Keuangan Tingkat Kuasa BUN menjadi
dasar bagi Direktorat Pengelolaan Kas
Negara (PKN) Ditjen Perbendaharaan untuk
kembali berkoordinasi dengan seluruh
Kanwil dan KPPN, khususnya pada Seksi
Bank dan Supervisi Proses Bisnis, dalam
upaya mewujudkan good governance
terkait pengelolaan keuangan negara yang
diselenggarakan melalui kegiatan Rakortek
2018.

18
Sebagai Wujud Publikasi dan Edukasi
APBN, Ditjen Perbendaharaan Jalin
Kerja Sama dengan TVRI
Ditjen Perbendaharaan menandatangani
Nota Kesepahaman (MoU) dengan
LPP TVRI terkait dengan kerja sama
penyiaran informasi dan publikasi
pengelolaan APBN sebagai bagian dari
edukasi APBN kepada masyarakat.

30
Seminar Indonesian Treasury Update
Dirjen Perbendaharaan mengapresiasi
transformasi Indonesian Treasury Update
yang dapat menjadi wadah edukasi
perbendaharaan. Harapannya, rilisan
ITUp bisa dijadikan sebagai ruang untuk
memberikan pemahaman mengenai
treasury ke masyarakat luas.

46
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Rapat Pimpinan Nasional DJPb Tahun
2018 tekankan pesan untuk Kerja Bersama
Memperkokoh Peran DJPb dalam Mengawal
APBN
Dalam sambutannya, Wamenkeu Mardiasmo
mengatakan bahwa dengan pemahaman
Public Finance yang baik maka segenap
jajaran DJPb betul-betul bisa menggantikan
posisi Menteri Keuangan dan seluruh
jajaran Kementerian Keuangan di daerah
masing-masing sesuai dengan beragam
permasalahannya.

Pelita

Abdul Halim,
Tetap Humanis
di Tengah
Kesibukan
sebagai
Bendahara

S

ebagai sebuah

sejak 2016. Sebelumnya,

membiayai kehidupannya.

organisasi besar

ketika bertugas di KPPN

“Kenapa kami memilih

yang mengemban

Kolaka dan KPPN Kendari,

untuk membantu lansia,

amanah untuk mengawal

posisi bendahara rupanya

karena kami ingin tiru

penyaluran APBN ke

juga telah diamanahkan

semangat mereka,

seluruh nusantara,

padanya. Tidak heran,

meskipun sudah berusia

Ditjen Perbendaharaan

pegawai asal Ternate

senja tapi mereka tetap

erat hubungannya

itu terpilih menjadi Best

semangat bekerja.

dengan para pengelola

Employee KPPN Ternate

Semangat itu yang kami

keuangan di lingkup

di tahun 2015 berkat

ingin tularkan ke orang

satuan kerja terutama

ketekunannya.

lain,” tambah Halim.

Tanggung jawabnya

“Pada prinsipnya semua

Komunitas Share if You

yang tinggi dalam

kerjaan pasti punya risiko

Care Ternate telah 11 kali

mengelola keuangan

masing-masing. Bedanya,

melaksanakan kegiatan

pada unitnya menjadikan

kalau kerjaan lainnya

sosial untuk lansia di

posisi bendahara tidak

uangnya itu hanya berupa

sekitar Ternate. Agenda

mudah untuk diisi

angka-angka di kertas,

kegiatannya berupa

oleh sembarang orang.

kalau bendahara itu

pengumpulan donasi yang

Bahkan, bendahara selalu

uangnya dalam bentuk

akan disalurkan untuk

identik dengan kesibukan

nyata. Kita jadi paham

membantu keseharian

dan rutinitas pekerjaan

seni mengelola uang,”

para lansia termasuk

yang padat.

tutur Halim yang sudah

melakukan pemeriksaan

dua tahun lebih menjabat

kesehatan oleh dokter

Namun berbeda

sebagai bendahara KPPN

yang tergabung dalam

dengan Abdul Halim

Ternate.

komunitas tersebut.

para bendahara satker.

(31). Bendahara KPPN
Ternate ini justru masih

Menduduki posisi

“Selain itu, setiap

bisa tetap aktif dalam

bendahara dengan

menjelang lebaran,

berbagai komunitas dan

rutinitas kerja yang

kami juga menggalang

kegiatan sosial di Ternate,

tinggi tidak membuat

donasi untuk membantu

meskipun banyak hal

keseharian Halim hanya

para lansia itu agar

yang harus dikerjakan di

dihabiskan untuk bekerja

bisa menyambut dan

kantor. Ini menjadi hal

di kantor. Pada awal

merayakan lebaran

yang menarik, sehingga

tahun 2016, Halim justru

dengan suasana yang

penting kita simak

membentuk sebuah

sama dengan orang yang

bersama.

komunitas bernama

mampu lainnya,” kata

Share if You Care Ternate,

Halim selaku penggagas

Halim dikenal sebagai

sebuah komunitas yang

berdirinya komunitas

orang yang disiplin.

bergerak di bidang sosial

tersebut.

Keuletannya dalam

khususnya terhadap para

bekerja menjadikan

lanjut usia yang di usia

dirinya dipercaya sebagai

senjanya masih tetap

bendahara KPPN Ternate

semangat bekerja untuk
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Pelita

Sampai saat ini, sebanyak

Aktif dalam kegiatan sosial

15 orang tergabung sebagai

tersebut menjadikan Halim

pengurus dalam komunitas

perlu mengatur strategi

tersebut dari berbagai kalangan

agar tetap bisa menjalankan

mulai dari dokter, notaris,

perannya sebagai Bendahara

PNS, hingga pekerja swasta.

KPPN Ternate dengan baik.

Salah satu anggota komunitas

“Harus pintar-pintar bagi

tersebut, Eko Ady Prabowo,

waktu. Jadi tantangannya itu, di

membenarkan bahwa Halim

saat rekan kerja yang lain sudah

memang berjiwa sosial tinggi

pulang istirahat di rumah, saya

dan sangat disiplin terutama

masih harus persiapkan untuk

masalah waktu. Jiwa sosial

kegiatan komunitas. Dan jangan

tersebut memang sudah lama

pernah tunda-tunda kerjaan,

dimiliki Halim sebelum dia

karena kita tidak akan pernah

membentuk komunitas Share

tau kerjaan apa yang akan kita

if You Care Ternate. Halim

hadapi besok,” jelas Halim.

memiliki kebiasaan sering
membeli dagangan penjual

Kepala KPPN Ternate, Toding

berusia lanjut meskipun tidak

Luther, turut mendukung

membutuhkannya karena dia

komunitas sosial yang diikuti

membayangkan jika orang

oleh Halim. “Kegiatan sosial

tuanya yang berada pada

peduli lansia yang tidak

kondisi tersebut.

kenal lelah berusaha untuk
menghidupi dirinya tanpa

Tidak hanya aktif dalam

tergantung kepada orang lain

komunitas Share if You Care

patut untuk didukung. Karena

Ternate, Halim juga aktif dalam

dilaksanakan di luar hari kerja

komunitas 1000 Guru Maluku

jadi tidak mengganggu tugasnya

Utara, sebuah komunitas yang

di kantor. UP/TUP/GUP/LS tidak

bergerak di bidang pendidikan

pernah terlambat dibayarkan.

khususnya daerah pedalaman

Hak-hak pegawai juga terbayar

di Maluku Utara. Halim yang

tepat waktu,” tegas Toding

bergabung pada komunitas

Luther.

1000 Guru Maluku Utara
menjadi koordinator humas

Halim berharap semakin banyak

dan fasilitator pengajar sejak

orang-orang yang tergerak

Januari 2017 telah beberapa

hatinya untuk lebih peduli

kali mengikuti kegiatan

terhadap sesama khususnya

mengajar. Di antaranya adalah

para lansia, bahwa mereka juga

SDN Oikumene Mahanaim

butuh perhatian kita meskipun

Kabupaten Halmahera Timur,

bukan orang tua kandung kita.

SDN Talasi Kota Tidore

Di tengah kesibukannya sebagai

Kepulauan, serta SDN Pulau

bendahara, Halim tidak merasa

Kolorai Kabupeten Pulau

apa yang dilakukannya ini

Morotai.

sebagai sebuah pengorbanan
yang berat.
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“Saya merasa itu bukan suatu
pengorbanan, melainkan
wujud rasa peduli saya,” sebut
Halim. Untuk organisasi Ditjen
Perbendaharaan sendiri, Halim
berharap semoga jabatan
fungsional bendahara segera
terealisasi sehingga tupoksi
bendahara semakin jelas.
Cerita Halim dalam mengajak
untuk peduli terhadap sesama
kiranya dapat memberikan
inspirasi dan semangat
bagi insan perbendaharaan
lainnya, bahwa masih banyak
masyarakat yang memerlukan
kepedulian dari sesama, dan
bahwa sesungguhnya kita
memiliki potensi kemampuan
untuk menunjukkan rasa
kepedulian itu.
Teks & foto: Abdul Halim,
Pelaksana KPPN Ternate / Dinar
Rafikhalif

Resensi Buku

J

ika biasanya orang

otak kanan, manusia

disisihkan waktu dan

mengajarkan

tidak akan mampu

uang untuk orang tua

bagaimana

menghadirkan sesuatu

maka waktu dan uang

mengumpulkan rezeki

yang mengejutkan dan

akan semakin lapang

dengan cara menabung,

menakjubkan. Namun,

(halaman 30).

berinvestasi, dan

pendidikan konvensional

sejenisnya, Ippho Santosa

(mulai dari sekolah

Berbagai testimonial

dalam bukunya berjudul

dasar hingga perguruan

dari para praktisi buku

7 Keajaiban Rezeki

tinggi) terlalu banyak

juga dimuat dalam buku

justru menawarkan

memanjakan otak kiri.

ini. Mulai dari manajer

cara yang unik dalam

Digojlok pendidikan

perusahaan, direktur

menarik rezeki. Dengan

otak kiri selama hampir

utama, pimpinan cabang

menggunakan pendekatan

20 tahun, tak dapat

berbagai perbankan,

otak kanan yang lebih

dielakkan, mayoritas

pengusaha, birokrat,

bersifat lateral, penulis

orang menjadi golongan

hingga ibu rumah tangga

menguraikannya menjadi

kiri. Jadilah golongan

turut menyumbangkan

tujuh bagian utama.

kanan ini minoritas.

pengalaman mereka

Namun di mana-mana

setelah menerapkan ilmu

Otak kanan, seperti yang

orang sukses itu memang

dalam buku ini.

diuraikan oleh penulis

minoritas (halaman 51).

pada salah satu bagian

Secara keseluruhan,

dalam bukunya, lebih

Untuk itulah banyak

buku 7 Keajaiban Rezeki

bersifat emosional,

tips yang diberikan

merupakan buku yang

intuitif, dan imajinatif.

penulis untuk mengasah

menyajikan materi

Kuatnya otak kanan

keterampilan cara

tentang kiat dalam

mampu membuat orang

berpikir menggunakan

menjemput rezeki

lebih self-motivated,

otak kanan untuk menarik

melalui cara berpikir

lebih supel, dan lebih

rezeki sebagaimana judul

otak kanan yang cukup

cerdas secara emosi.

dalam buku ini. Pada

unik. Penggunaan

Sifat-sifat otak kanan

setiap akhir bagian materi

bahasa yang ringan

tersebut sejalan dengan

dalam buku ini disediakan

menjadikan ilmunya

sifat yang dimiliki oleh

poin-poin langkah yang

lebih mudah untuk

para pemimpin, manajer,

bisa dipraktikkan oleh

dipahami oleh pembaca

atasan, maupun orang

pembaca sesuai dengan

dari segala kalangan.

sukses lainnya. Sehingga

materi yang disampaikan

Pengalaman yang juga

dikatakan tanpa otak

sebelumnya. Salah

disisipkan dalam buku

kanan, manusia tidak

satu praktiknya ialah

ini diharapkan mampu

lebih dari sebuah prosesor

dengan mendahulukan

menginspirasi pembaca

komputer (halaman 50).

kesenangan orang tua di

untuk antusias dalam

atas kesenangan pribadi.

menjemput rezeki

Otak kiri membawa sifat

Penulis mengatakan

yang lebih berkah dan

rasional, logis, realistis,

jangan pernah berkata

berlimpah.

dan serba urut maupun

tidak punya waktu atau

terukur. Padahal tanpa

tidak punya uang ketika

spontanitas, kreativitas,

memberi kepada orang

dan daya imajinasi dari

tua. Justru semakin

7 Keajaiban Rezeki

Judul buku: 7 Keajaiban Rezeki
Penulis: Ippho Santosa
Tebal: 192 halaman
Penerbit: Elex Media Komputindo
ISBN: 978-979-27-6923-4

Teks: Dinar Rafikhalif
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Gapura

KPPN
Amlapura:
Inovasi
Melahirkan
Layanan
Berkelas
Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara Amlapura menjadi salah satu
dari sedikit unit kerja di Kementerian
Keuangan yang memperoleh
triple winner anugerah Penerapan
Reformasi Birokrasi yaitu KPPc 2014,
WBK 2015 dan WBBM 2016.

K

PPN Amlapura berada di Kabupaten
Karangasem yang berjarak 16 km dari Gunung
Agung. KPPN Amlapura hadir melayani

kebutuhan pelayanan perbendaharaan masyarakat
di tiga Kabupaten yaitu Karangasem, Bangli, dan
Klungkung dengan jumlah satuan kerja sebanyak 61.
Amlapura sendiri dalam beberapa tahun terakhir telah
menjadi tujuan para wisatawan yang ingin menikmati
pesona Pulau Dewata. Tirta Gangga, Pantai Virgin,
Desa Adat Tenganan dan Taman Ujung merupakan
beberapa destinasi yang memanjakan mata para
wisatawan baik lokal maupun asing.
Aktivitas Gunung Agung menjelang akhir tahun
2017 memang sempat membawa dampak kepada
perekonomian Bali dan Kabupaten Karangasem
khususnya karena hilangnya potensi pendapatan dari

Kepala KPPN Amlapura, Sri Martini

industri pariwisata. Namun di awal tahun 2018 setelah
status Gunung Agung yang semula Awas diturunkan
menjadi Siaga (Level III), Kabupaten Karangasem dan
Pulau Bali mulai menyambut lagi para wisatawan.
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Gapura

merupakan embrio salah satu quickwin Transformasi
Kelembagaan Kementerian Keuangan berupa colocation.
Layanan ini menyatukan layanan KPKNL Singaraja
(instansi vertikal Ditjen Kekayaan Negara), KPP
Pratama Gianyar (instansi vertikal Ditjen Pajak),
dan KPPN Amlapura (instansi vertikal Ditjen
Perbendaharaan) dalam satu lokasi, yaitu bertempat
di KPPN Amlapura. Inovasi ini membawa KPPN
Amlapura menjadi Juara I Kantor Pelayanan
Percontohan (KPPc) tingkat Kementerian Keuangan.
Penilaian untuk lomba tersebut pada tahun 2014
lalu dilakukan oleh Kepala Biro Umum Sekretariat
Jenderal Kementerian Keuangan, Sekretaris
Direktorat Jenderal Pajak, dan Sekretaris Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai.
Pada tahun 2015 sebagai unit peraih KPPc,
KPPN Amlapura diusulkan oleh Kantor Pusat
DJPb untuk mengikuti kontes penilaian unit
kerja menuju predikat WBK (Wilayah Bebas dari
Korupsi) dan WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani) yang diselenggarakan oleh Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (PAN-RB), Komisi Pemberantasan Korupsi
(KPK), dan Lembaga Ombudsman. KPPN Amlapura
menjadi satu-satunya unit kerja Kementerian
Keuangan yang memperoleh predikat WBK dari
7 unit kerja yang mengikuti kontes tersebut. Hal
Sejarah

ini merupakan sebuah kebanggaan bukan hanya

KPPN Amlapura pertama kali menempati gedung

bagi insan Perbendaharaan, melainkan juga bagi

di kantor PDAM Amlapura yang dipinjamkan oleh

masyarakat di Kabupaten Karangasem.

Pemerintah Kabupaten Karangasem, tepatnya
di Jalan Ngurah Rai Amlapura. Sejak 17 Oktober

Tahun 2016 KPPN Amlapura juga mewakili

2003, KPPN Amlapura telah menempati gedung

Kementerian Keuangan untuk penilaian unit

sendiri yang diresmikan Sekretaris Direktur

kerja dengan predikat menuju WBBM. Pada ajang

Jenderal Perbendaharaan, terletak di Jalan Cempaka

kontes WBBM ini, KPPN Amlapura membuat

Amlapura.

inovasi layanan publik berupa aplikasi berbasis
Android yaitu Sipande (sistem panduan SP2D)

Inovasi dan Prestasi KPPN Amlapura

dan Siregra (sistem rating terintegrasi). Hasilnya,

Pada tahun 2014, KPPN Amlapura yang memiliki

KPPN Amlapura menjadi satu-satunya unit kerja di

pegawai (sudah termauk pejabat) sebanyak 17 orang

Kementerian Keuangan yang memperoleh predikat

ini menginisiasi inovasi layanan bersama yang

WBBM.

I Nengah Mindra (Kepala BPKAD Kab.
Karangasem)
Koordinasi dan kerja sama dengan KPPN
Amlapura sampai dengan saat ini dapat berjalan
dengan baik sehingga penyaluran DAK Fisik dan
Dana Desa di tahun 2017 dapat berjalan dengan
lancar dan dilaksanakan sesuai ketentuan, berkat
arahan dan tuntunan KPPN Amlapura.
Majalah Treasury Indonesia 1/2018

51

kementerian lain di Provinsi Bali bahkan
dari luar Bali pun dapat belajar bersama
membangun Zona Integritas. PEPZI
selain diwujudkan berupa ruangan
belajar dengan sarana prasarana yang
nyaman serta lengkap juga dibangun
dalam bentuk aplikasi berbasis web.
Dengan aplikasi ini diharapkan semakin
banyak unit kerja yang berpredikat WBK
dan/atau WBBM.
Implementasi BCP (Business
Continuity Plan)
Pada tanggal 18 September 2017
status Gunung Agung yang semula
Waspada (II) dinaikkan menjadi Siaga
Aplikasi Sipande membantu memenuhi
kebutuhan informasi layanan
perbendaharaan bagi stakeholders mitra
kerja KPPN Amlapura. Sedangkan
Siregra merupakan layanan yang
memberikan kemudahan bagi
stakeholders untuk menilai kualitas
layanan petugas front office sekaligus
memberikan masukan secara real
time. Kedua layanan ini dibangun oleh
salah satu pegawai KPPN Amlapura
yang memiliki kemampuan di bidang
teknologi informasi, yaitu Nyoman
Sudarma.
Sebagai unit kerja yang berpredikat WBK
dan WBBM, KPPN Amlapura dituntut
menularkan “virus zona integritas”
kepada unit kerja di sekitarnya. Untuk
menjawab tantangan dari Kementerian
PAN-RB tersebut, pada tahun 2017 KPPN
Amlapura kembali menginisiasi lahirnya
inovasi baru berupa sarana edukasi
pembangunan zona integritas atau Pojok
Edukasi Pembangunan Zona Integritas
(PEPZI). Dengan PEPZI diharapkan tidak
hanya unit kerja lingkup Kementerian
Keuangan saja yang dapat memperoleh
predikat WBK/WBBM, tetapi unit kerja
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(III) oleh Badan Geologi Kementerian
ESDM. Sebagai konsekuensinya, KPPN
Amlapura memindahkan layanan
sementara ke Denpasar guna memitigasi
risiko. Perpindahan ini adalah hasil
putusan dari Board Meeting Business
Continuity Plan (BCP) Kantor Pusat DJPb
sebagai implementasi dari Keputusan
Direktur Jenderal Perbendaharaan
Nomor 277 tahun 2017 tentang BCP
dan Disaster Recovery Plan (DRC) Sistem
Perbendaharaan dan Anggaran Negara
(SPAN).
Business Continuity Institute’s Glossary
mendefinisikan BCP sebagai kumpulan
prosedur dan informasi informasi
yang dikembangkan, dibangun, dan
dijaga agar siap untuk digunakan di
waktu-waktu darurat atau saat keadaan
bencana. Penerapan PMK tentang
BCP di KPPN Amlapura dapat menjadi
model bagi unit kerja sejenis apabila di
kemudian hari tertimpa bencana alam
yang membutuhkan penanganan cepat
untuk pemulihan layanan.

Kepala KPPN Amlapura Sri Martini

pegawai KPPN Amlapura. Salah satu

mengatakan, koordinasi dengan semua pihak

tantangan terberat adalah mempertahankan

terkait dalam bidang kebencanaan menjadi

kualitas layanan kepada stakeholders pasca

kunci kelancaran proses evakuasi layanan

penetapan KPPN Amlapura sebagai Kantor

KPPN Amlapura ke Denpasar. Lebih lanjut

Pelayanan Percontohan terbaik serta unit

disampaikan, pedoman evakuasi di dalam BCP

kerja berpredikat WBK dan WBBM. Tugas lain

sangat membantu kantor vertikal DJPb yang

yang baru dijalankan adalah sebagai penyalur

mengalami bencana alam untuk memulihkan

DAK Fisik dan Dana Desa, yang menuntut

layanan, khususnya operasional SPAN.

dilakukannya koordinasi secara simultan
dengan Pemerintah Daerah agar penggunaan

Pada saat evakuasi layanan dari Amlapura ke

dan penyaluran Dana Desa tepat sasaran dan

Denpasar, kebijakan umum yang diambil oleh

sesuai dengan peraturan yang berlaku.

KPPN Amlapura terkait BCP antara lain:
Seiring dengan tuntutan masyarakat akan

¡

¡

BCP dilaksanakan untuk menjamin

pelayanan KPPN Amlapura, diharapkan

kelangsungan kegiatan dan layanan

Pencapaian KPPc, WBK dan WBBM ini tidak

SPAN pada keadaan darurat, sesuai

menjadi akhir kerja keras seluruh pegawai

dengan kebutuhan dan jangka waktu

KPPN Amlapura. Justru seluruh pegawai harus

yang diharapkan;

lebih mengembangkan potensi yang ada demi

BCP mempresentasikan kepentingan

menciptakan terobosan yang berguna bagi

DJPb secara luas, mengutamakan

masyarakat.

keselamatan pegawai, dan dilaksanakan

¡
¡

secara terus-menerus;

Dengan menerapkan moto “KPPN Amlapura,

Keberhasilan BCP merupakan tanggung

Luar Biasa” dalam bekerja, seluruh jajaran

jawab seluruh pegawai KPPN Amlapura;

pegawai KPPN Amlapura diharapkan mampu

Pernyataan keadaan darurat dan kembali

menjadi pengelola perbendaharaan negara

ke keadaan normal ditetapkan oleh

yang profesional dan akuntabel demi

pejabat yang berwenang.

kemakmuran rakyat.

Tantangan dan Harapan

Teks : Yogi Bekti Swasana

Tak ada pekerjaan yang bebas hambatan.

Foto: Dok. KPPN Amlapura

Begitu pula yang dirasakan oleh seluruh

Santiari (Kejaksaan Negeri Bangli):
KPPN Amlapura telah memberikan contoh secara
riil implementasi Reformasi Birokrasi dalam hal
Peningkatan Layanan Publik. Layanan yang
sudah sangat baik ini agar dipertahankan.
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Kilometer
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1. Desa Pinggan, Kintamani, Bangli
2. Tegalalang, Ubud, Gianyar
3. Desa Adat Tenganan, Karangasem
4. Pura Lempuyang, Karangasem
5. Pelabuhan Padang Bai, Karangasem
Foto: Tino Adi Prabowo, Purwo Widiarto
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Persona

Suwarji,
Berkah dari
Pembiayaan
Ultra Mikro
untuk Batik
Lasem

Batik merupakan salah satu warisan budaya

lantas belajar membatik pada sesepuh batik

luhur di Indonesia. Hampir setiap daerah

tulis di Lasem, dan mulai memproduksi batik.

di nusantara memiliki batik tersendiri yang

Ternyata batik yang mereka produksi cukup

menjadi ciri khas. Di antaranya adalah batik

banyak diminati, sehingga Suwarji sekeluarga

Lasem, Jawa Tengah. Keunikan batik Lasem

memutuskan untuk menekuninya.

ini adalah penggunaan warna-warna cerah
dan pengaruh budaya Tionghoa yang cukup

Usaha batik keluarga ini diberi nama Fitroh

kental dalam corak motifnya. Suwarji adalah

Batik, diambil dari nama putrinya. Suwarji

salah satu pengusaha yang ikut melestarikan

bersyukur ia berkesempatan memanfaatkan

budaya melalui batik tulis Lasem. Ditemui di

Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Menurutnya,

rumahnya di Desa Sendangagung, Pamotan,

persyaratan pembiayaan ini juga mudah.

Rembang, Jawa Tengah, Februari silam,

“Biasanya kalau kerja sama dengan yang

Suwarji menceritakan bahwa produksi batik

lain tidak cocok, ya dihindari, ada firasat.

yang dijalaninya merupakan usaha keluarga.

Kalau sama yang ini bagus, jadi saya lanjut.”
tegasnya.

Awalnya, Khoiriyah, istrinya, bertekad
membuka usaha setelah kedua warung
sembako milik mereka bangkrut. Khoiriyah
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melonjaknya jumlah pesanan, Suwarji pun
memerlukan pegawai lebih banyak. “Cari tenaga
yang lain, dari luar daerah,” Suwarji menyebut
upayanya mempertahankan kapasitas produksi.
Kendala di bidang tenaga kerja ini memang
menjadi tantangan dalam penambahan
kapasitas produksi batik. Apalagi jika sedang
musim tanam di sawah, pekerja akan lebih
memilih untuk menggarap lahan. Maka keluarga
Suwarji-lah yang turun tangan langsung.
“Dimaklumi karena memang waktunya tandur,
jadi ada yang tidak masuk. Kami jadi harus
membatik sampai pukul dua malam.”
Pembiayaan UMi awal yang diterima oleh
Suwarji sebesar Rp3 juta langsung digunakan
untuk membeli kain mori sebagai bahan baku
pembuatan kain batik. Sebagian pegawai akan
membawa pulang kain untuk menggambar
polanya di rumah, kemudian kain yang sudah
digambar itu akan dibawa ke rumah Suwarji
untuk proses berikutnya.
Untuk dapat menghasilkan selembar kain
batik, prosesnya memang cukup panjang. Kain
polos yang telah dipotong harus diberi gambar
sebagai semacam sketsa panduan, kemudian di‘lukis’ dengan cairan lilin malam menggunakan
alat canthing, di-lengkreng atau ditambah
gambar sebagai pengisi, di-tembok atau ditutup
bagian yang tidak diwarnai, kemudian diwarnai
dengan cara dicelup, lantas di-lorod atau
diluruhkan lilin malamnya dengan air panas
Firasat apa itu? “Kebetulan pesanan banyak, untuk
tahun 2018 itu jadi tiga kali lipat. Ibarat orang
berjalan, baru sekali ini kami ‘lari’. Banyak sekali,
jauh kalau dibandingkan dengan tahun 2016,
2017. Baru permulaan tahun saja sudah begitu
meledak pesanannya. Biasanya kan cuma 50, 70,
100 potong,” tutur Suwarji. “Alhamdulillah, ini
kebetulan bersamaan pertama kali kerja sama
dengan BMT (Koperasi Baitul Mal Wat Tamwil
Bina Ummat Sejahtera yang menjadi penyalur
Pembiayaan UMi-red), ada keajaiban, pesanannya
di luar dugaan. Untuk bulan Januari ini harus ada
300 potong,” ungkapnya.
Suwarji telah memiliki pegawai sebanyak total
hampir 50-an. Namun hanya sekitar 10 orang
yang aktif dari 50 orang yang tercatat. Dengan

hingga terlepas. Jika menghendaki lebih dari satu

foto : dok. pribadi

warna, maka proses bisa diulangi lagi. Tak heran,
semakin rumit prosesnya, semakin tinggi pula
harga kain batik tersebut.
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Merek batik Fitroh yang digunakan oleh

jalur penjualan konvensional, batik Fitroh ikut

Suwarji sekarang sudah terdaftar di

mengisi toko Batik Jayakarta, salah satu toko

Kemenkumham. Suwarji sendiri memilih

batik terbesar di Semarang.

fokus ke teknis produksi, sedangkan untuk
pemasaran ia menyerahkan ke anggota

Tentu Suwarji tidak ingin usahanya berhenti

keluarga yang lain, khususnya anak-anaknya.

pada tingkatan yang sama selamanya. “Ingin

Pemasaran batik ini juga merambah media

membesarkan hingga pasar seluruh Indonesia,

online, termasuk media sosial seperti Facebook

memperoleh sertifikasi, dan mengikuti

dan Instagram.

pameran yang lebih besar. Pada gilirannya
ingin ganti bisa meminjamkan uang bekerja

Diakui oleh Suwarji, persaingan untuk

sama dengan BMT. Jangkauannya nanti moga-

penjualan batik memang cukup besar. Namun,

moga lebih luas untuk anak-anak saya juga

ia bersyukur karena pesanan tetap terus

yang sekarang masih muda,” harap Suwarji.

berdatangan.
Teks: Leila Rizki Niwanda
“Sekarang tiap hari selalu ada pesanan,
dari pameran, medsos. Tetapi belum bisa
menyetok barang banyak karena modalnya
juga masih kecil,” kata Suwarji. Pesanan juga
datang dari luar Jawa seperti dari Riau bahkan
luar negeri seperti Turki. Sedangkan melalui
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Pontianak Coffee: Liven Up the
Culture and Economy
IDR 15,000 to 25,000 for enjoying coffee
time. Meanwhile, the number of visitors is
relatively varied depending upon the size
of the business and their reputation. As an
illustration, small coffee shops may have
about 5 to 15 visitors, while the middlesized coffee shops could be visited by 15 to
25 people at a single occasion. In contrast,
a big sized café with good reputation could
earn more, since the number of visitors
could be ranged at about 30 to 80 people,

T

or even more.

here are many cities in Indonesia

the President Jokowi’s favorite, since he

which have a very strong coffee

visited Kalimantan Barat for several times

culture. Not only their culture,

in order to supervise the projects at the

but they also produce a great coffee

country’s borderline.

which is very well known worldwide. One

Aming Café is unique. It’s not only

of the famous Indonesian cities with a

regarded as one of the oldest coffee shops

very strong coffee culture is Pontianak.

in Pontianak, but also provides processed

Different from Aceh or Toraja, this city

coffee for the customers who interested in

doesn’t specifically produce coffee beans,

buying it. This product is also available at

but it maintains the coffee culture. At the

the big stores as well as souvenir shops in

same time, it livens up the economy.

Pontianak. It makes Aming Café different
from other coffee shops.

With the population number of about 700
thousand people in 2017, Pontianak is

Despite the current number of coffee shop

also considered as a “never resting city”,

in the entire city is unknown, equator.

particularly at the shopping areas and

co.id claimed that there were 115 coffee

the Chinatown. If we explore this city, we

shops at GM Street. Unfortunately, the

could see dozens of coffee shops along the

research listed only the permanent coffee

streets, particularly at night. Surprisingly,

shops (with name plate) which are located

almost all of them are full of visitors.

at GM Street. The data ignored other

Moreover, this scenery could be seen every

impermanent coffee shops as well as other

day. How could? It’s simply due to the fact

locations. In fact, there are so many coffee

that this is the Pontianak’s culture. People

streets in Pontianak other than GM Street,

have coffee at any time, regardless in the

such as Tanjungpura Street, Komyos

morning, afternoon, evening, or late in the

Sudarso, Imam Bonjol, Wahidin, and many

night.

more. Not all of them are permanent
coffee shops. Considering those coffee

Here in Pontianak, coffee shops are located

street areas, it needs a few days or even

everywhere. You don’t have to go to the

weeks to conduct a deeper research to

shopping areas or Chinatown to enjoy

make sure how many coffee shops exactly

your coffee. However, people tend to have

in Pontianak.

a favorite place where they usually enjoy
their time with friends or relatives. One of

On the other hand, according to the

famous coffee shops in Pontianak is Aming

person-to-person experiences and

Café, which is located in Gajah Mada

observations, an individual visitor

Coffee Street (GM Street). This café is also

ordinarily spent for a minimum amount of

Considering this fact and the large
number of café in Pontianak, it can be
imagined how much money spent and
how it potentially boosts the economy.
Unfortunately, most of the coffee shops
are unregistered. In other words, they
mostly don’t have any legal permit to
run their businesses. This leads to the
lower tax income gained by the local
government. Imposing them to register
could increase the tax revenue, but it may
become a disincentive for the business
sector. Hence, the government should be
carefully implementing the right policies.
In spite of the complexity in managing
the coffee business, we could see this city
is keep growing with its unique culture.
It's clear that Pontianak is having a bright
future in terms of potential tax income as
well as tourism. Why? Despite the fact that
Pontianak doesn’t produce coffee beans as
commodity, its culture in enjoying coffee
is definitely attractive, and in turn, invites
more tourists to come. Nevertheless, the
government should create the conditions
needed to keep the culture living as well as
the business growing.
Teks/Foto : Bachrul Ulum, Kasubbag
Kepegawaian Kanwil DJPb Prov. Kalimantan
Barat
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“Indonesia tetap tumbuh dan tahan terhadap krisis
karena pada saat itu UMKM berperan sangat aktif dalam
menggulirkan roda ekonomi masyarakat. Tantangannya
adalah bagaimana masyarakat UMKM dapat memanfaatkan
teknologi informasi yang berkembang sekarang untuk
mendorong perekonomian Indonesia.”

- Dirjen Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono

