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MK Corner

RECOVER TOGETHER,
RECOVER STRONGER

Para pembaca yang budiman,

S

etelah dua tahun mengarungi pandemi Covid-19, dengan
pengalaman yang telah didapatkan, pemerintah merancang
APBN agar makin strategis dan adaptif mengikuti
perkembangan ekonomi dan kondisi kas. Pemerintah
terus melakukan refocusing dan penyesuaian belanja
agar lebih sesuai dengan kebutuhan dan menjaga kesinambungan
fiskal. Dalam perkembangannya, pemulihan ekonomi menjadi
lebih baik sejalan dengan upaya percepatan program vaksinasi dan
peningkatan harga komoditas, yang akhirnya berimplikasi pada
peningkatan pendapatan.

Tak Boleh Hanya
Dikenal sebagai
Pengelola Treasury
yang Konvensional,
DJPb Harus
Manfaatkan Data
untuk Penyusunan
Kebijakan

Demikian pula perjalanan pengelolaan kas tahun 2021 sangat
berfluktuasi seiring dengan perubahan kebijakan. Pengelolaan
kas sepanjang tahun lalu mendukung APBN yang efisien di tengah
tuntutan untuk fleksibel dan responsif dalam menanggulangi
pandemi sehingga melahirkan strategi dan inovasi. Inovasi ini
antara lain pembiayaan yang efisien, optimalisasi pemanfaatan
saldo kas dalam rangka pengurangan cost of fund maupun
mendorong pemulihan ekonomi antara lain melalui penempatan
PEN, serta digitalisasi di sisi pengeluaran maupun penerimaan
negara yang lebih efisien melalui penerapan dan pengembangan
Digipay yang didukung dengan penerapan virtual account, kartu
kredit pemerintah, serta perluasan kanal-kanal penerimaan pemerintah.
Tahun 2022, kita masih akan melaksanakan APBN secara adaptif dengan asesmen kondisi perekonomian. Berkaitan
dengan pengelolaan kas negara, pelaksanaan APBN didorong dapat diakselerasi sejak awal tahun. Dengan demikian,
hasil dari kerja keras APBN pun dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat, dan efeknya dapat segera tampak pada
perekonomian nasional. Untuk itu, insan perbendaharaan agar senantiasa berkarya dan berupaya melebihi apa yang
diekspektasikan, seperti melakukan analytical works agar dapat memberikan kontribusi lebih bagi perekonomian
masyarakat.
Sajian Majalah Treasury Indonesia Volume I tahun 2022 ini mengulas pengelolaan kas negara yang menjadi salah satu
kunci kelancaran pelaksanaan program-program pemerintah, termasuk program prioritas serta program penanganan
pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional. Selain itu, kami hadirkan juga sejumlah sajian khas dari redaksi
untuk menemani mengawali tahun baru dengan semangat baru.
Semoga di tahun 2022, bangsa Indonesia diberikan kesehatan dan pemulihan total dari pandemi. Insan Perbendaharaan
siap terus meningkatkan kapasitas dan kualitas untuk mengawal pelaksanaan APBN demi pemulihan ekonomi dan
kesejahteraan rakyat. Selaras dengan pesan Menteri Keuangan agar tidak pernah lelah mencintai negeri ini, maka Insan
Perbendaharaan hendaknya juga memupuk rasa cinta kepada negeri ini dengan bangga dan bahagia.
Salam Treasury,
Hadiyanto
Dirjen Perbendaharaan

Majalah Treasury Indonesia merupakan
majalah resmi yang diterbitkan oleh Direktorat
Jenderal Perbendaharaan. Memberikan informasi terkini seputar pengelolaan
keuangan negara dan informasi perbendaharaan didukung oleh narasumber
penting dan kredibel
di bidangnya
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Majalah Treasury Indonesia saat ini
juga dapat dibaca dan diunduh secara online
melalui website resmi djpb.kemenkeu.go.id , atau scan di sini:

D

JPb merupakan institusi core atau utama dari Kementerian Keuangan sebagai bendahara negara. Perjalanan DJPb
menggambarkan reformasi dan perubahan terus-menerus dalam Kementerian Keuangan. Pelajaran yang luar
biasa ini saya harap tidak sekadar sebagai momen sejarah yang berlalu begitu saja.

Alhamdulillah sampai dengan hari ini seluruh perubahan itu tidak menimbulkan gejolak. Ini adalah suatu
prestasi, karena tidak mudah mengubah sebuah sistem menjadi makin baik tanpa terjadi gejolak dan disrupsi, terutama dalam
hal pelayanan. Saya ingin prestasi Indonesia yang begitu besar di DJPb ini bisa disampaikan kepada publik, karena banyak
sekali negara di dunia yang sedang dan akan melakukan perubahan, dan banyak dari mereka yang gagal. Kita sebagai bangsa
yang besar, penduduknya besar, pemerintahannya sampai daerah, dengan geografis yang juga sangat luas, mampu membuat
reformasi terus-menerus dan terus terjaga, bahkan dari pemerintahan ke pemerintahan. Hasilnya juga menunjukkan tata
kelola yang makin baik, akuntabel, dan transparan.
Era sekarang memberikan tantangan yang makin nyata. Dalam era digital ini data is the new natural resource. Data is the
new oil. Ibarat oil, kalau hanya ada di dalam bumi, tidak dieksplorasi, dieksploitasi dan diproduksi, maka tidak memiliki nilai
ekonomi. Kita harus mampu memanfaatkan data yang ada di berbagai sistem kita untuk kepentingan Indonesia, memperbaiki
policy, membuat keuangan negara menjadi tools yang betul-betul mampu sesuai dengan Undang-Undang Keuangan Negara:
menciptakan alokasi yang efisien; distribusi yaitu membantu masyarakat atau perekonomian atau daerah yang masih belum
bisa maju; dan stabilisasi sebagai instrumen countercyclical pada saat ekonomi menghadapi berbagai kemungkinan gejolak.
Keberadaan DJPb di daerah jangan hanya sekadar dikenal sebagai pengelola treasury yang konvensional, tempat keluarnya
uang negara untuk membayar transfer atau pembayaran kewajiban yang sudah ditetapkan. Kita memang dianggap sebagai
pengelola treasury yang konvensional yang reliable, yang bebas dari korupsi, yang memberikan pelayanan terbaik. Tapi
bukan sekadar itu reputasi yang kita inginkan, karena kita pengelola keuangan negara dengan fungsi mengawal Republik
Indonesia mencapai tujuan bernegara. Kuatkan reputasi sebagai bendahara negara yang andal dengan kemampuan untuk
bisa menjelaskan berbagai elemen APBN, APBD, ekonomi dan juga bahkan seluruh keuangan negara dan daerah secara
komprehensif.
(Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam kegiatan peringatan Hari Bakti Perbendaharaan ke-18)
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H

ari Bakti Perbendaharaan ke-18 tahun 2022 dengan semangat DJPb HAnDAL perkuat
Kemenkeu Satu untuk pemulihan ekonomi, menjadi spirit bagi #InsanPerbendaharan
membangun sinergi dan meningkatkan komitmen dalam bekerja turut serta menyukseskan
berbagai program pemerintah guna mengatasi dampak pandemi saat ini.

DJPb harus mampu membangun reformasi jilid kedua melanjutkan reformasi jilid pertama, dengan
berfokus pada kemampuan analitis baik dari sisi data maupun analisa kebijakan sesuai pesan Menkeu
Sri Mulyani. Tak lupa, DJPb juga terus melakukan transformasi dan reformasi dalam penguatan fungsi
untuk lebih kontributif bagi perekonomian daerah melalui pelaksanaan fungsi sebagai Regional Chief
Economist (RCE). Dengan berbagai tugas dan tantangan ke depan, SDM DJPb diharapkan mampu
meningkatkan kemampuannya untuk dapat terus berinovasi dan bersinergi dengan berbagai pihak
untuk kesejahteraan Indonesia. Berbagai rangkaian kegiatan dilaksanakan untuk menyemarakkan Hari
bakti Perbendaharaan ke-18 dalam rangka meningkatkan jiwa corsa dan sinergi insan perbendaharaan.
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REKAM PERISTIWA

REKAM PERISTIWA
20 Januari

JANUARI

Penyusunan KPI Pimpinan BLU, Perkuat
Peran sebagai Entitas Pelayanan
Masyarakat
Hadiyanto, Dirjen Perbendaharaan, dalam kegiatan
Kick-off Meeting Pembahasan Kontrak Kinerja
Pemimpin BLU Tahun 2022 menyampaikan bahwa
seiring dengan perkembangan Badan Layanan
Umum (BLU) dan aset yang dikelola, tantangan dan
risiko pengelolaan BLU makin besar sehingga perlu
31 Januari
mitigasi
yang baik untuk mengawal APBN 2022.
Oleh karenanya diperlukan keselarasan antara arah
kebijakan teknis dengan arah kebijakan di aspek
keuangan melalui penyusunan Key Performance
Indicators (KPI) oleh pimpinan BLU tahun 2022.

5 Januari
Menkeu Dorong Segmentasi Pembiayaan UMi Meningkat di Tahun 2022
Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan, dalam Festival UMi 2022 di Balikpapan menyampaikan bahwa
perekonomian tahun 2022 diproyeksikan makin membaik disertai dengan perluasan upaya vaksinasi dan
disiplin protokol kesehatan yang terus digalakkan. APBN tahun 2022 diarahkan untuk mendukung pemulihan
ekonomi dan reformasi struktural.
11 Januari
Jalin Kemitraan dengan BSI, DJPb
Dukung Peran Bank Syariah dalam
Pelaksanaan APBN
Potensi tumbuhnya ekonomi dan keuangan
syariah di Indonesia yang makin besar
kontribusinya dalam perekonomian di tengah
pandemi COVID-19, mendorong Kementerian
Keuangan mendukung peran perbankan syariah
dalam pelaksanaan APBN, termasuk dalam
penempatan dana Pemulihan Ekonomi Nasional
(PEN). Kemitraan dengan bank syariah ini
salah satunya dijalin dengan PT Bank Syariah
Indonesia, Tbk (BSI).

18 Januari
Dirjen Perbendaharaan Harap Kanwil
DJPb Pimpin Program KUR di Daerah
18/01
Hadiyanto, Dirjen Perbendaharaan, pada acara
Penyerahan Penghargaan KUR Tahun 2021 dari
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Penghargaan KUR tahun 2021 ini dapat memacu
Kantor Wilayah DJPb untuk meningkatkan
asistensi terhadap pengembangan UMKM, yang
salah satunya melalui program KUR di wilayah
masing-masing.

2 Februari
Dorong Desentralisasi Fiskal Yang Lebih
Sehat Lewat UU HKPD
Hadiyanto, Dirjen Perbendaharaan, saat membuka
acara Kick-Off Pelaksanaan Anggaran Tahun 2022
dan Internalisasi UU Hubungan Keuangan Pusat dan
Daerah menekankan bahwa Implementasi UU HKPD
bukan hanya tugas dari DJPb atau DJPK semata, tetapi
juga tugas bersama seluruh jajaran Kementerian
Keuangan. UU HKPD ini juga merupakan babak baru
GDULGHVHQWUDOLVDVLˉVNDO\DQJOHELKVHKDW\DQJKDUXV
dikelola bersama.

Hadiyanto, Dirjen Perbendaharaan, dalam kegiatan
Penandatanganan dan Penyerahan Kontrak Kinerja
dan Piagam Risiko Kemenkeu-Two lingkup DJPb serta
Treasury Charter DJPb 2022 mengingatkan bahwa
berbagai kontribusi positif yang dicapai DJPb saat ini
tidak terlepas dari pengelolaan kinerja organisasi yang
mature, pengelolaan risiko yang efektif, serta komitmen
dan dedikasi yang tinggi dari jajaran pegawai DJPb untuk
terus memberikan nilai tambah bagi Indonesia. Pengukuran
kinerja tersebut dapat terus tercermin dalam berbagai
kontrak kinerja yang lebih chalenging dari waktu ke waktu.

23 Februari
Digipay dan SAKTI sebagai
Lima Inovasi Terbaik
Kemenkeu
Inovasi platform integrasi belanja
pemerintah melalui digipay dan
integrasi sistem pengelolaan
keuangan pemerintah melalui
SAKTI sebagai lima inovasi
terbaik Kemenkeu dalam
Kompetisi Inovasi Kemenkeu
2021.

Kontribusi UMKM Perempuan Dukung Presidensi G20
Indonesia

Sri Mulyani Indrawati, Menteri
Keuangan, dalam Peringatan Hari
Bakti Perbendaharaan ke-18 tahun
2022 menegaskan bahwa DJPb harus
mampu membangun reformasi jilid
kedua yang dibangun atas reformasi
jilid pertama, dengan berfokus pada
kemampuan analitis baik dari sisi
data maupun analisa kebijakan.
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Tandatangani Kontrak Kinerja 2022, DJPb
Peroleh Amanah Lebih Besar dari Menkeu

FEBRUARI

Peringati Hari Bakti
Perbendaharaan, Menkeu
Dorong Reformasi DJPb untuk
Pertajam Analisa Data 27/01

27 Januari

31 Januari

Suahasil Nazara, Wakil Menteri Keuangan, dalam acara Seminar
“Digitalisasi UMKM Perempuan Untuk Mendorong Pemulihan
Ekonomi: Harapan dan Tantangan” di Jakarta menyampaikan
bahwa momentum pemulihan ekonomi yang diraih pada tahun
2021 terus dilanjutkan tahun ini. Salah satu kunci penting dalam
pemulihan ekonomi Indonesia adalah terus mendorong UMKM
melalui dukungan pembiayaan yang disalurkan kepada debitur
dan pemanfaatan teknologi digital.
17 Februari
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Belanja Negara Optimal,
Bagian dari Peran APBN
yang Sentral
Keberlanjutan pemulihan ekonomi nasional
didorong oleh kebijakan-kebijakan stimulus
fiskal oleh pemerintah yang berjalan dengan
efektif, dengan dukungan partisipasi
masyarakat dalam menerapkan protokol
kesehatan dan berpartisipasi dalam
program vaksinasi. Belanja negara berperan
penting lewat responsnya yang fleksibel
untuk pelaksanaan program pemulihan
ekonomi nasional.

P

ada tahun 2021, kinerja perekonomian global
mulai menguat, termasuk di Indonesia.
Meskipun sempat terdampak oleh pandemi
Covid-19 varian Delta, tetapi pelonggaran untuk
aktivitas sosial seiring dengan terkendalinya
kasus telah mendukung meningkatnya pula aktivitas
ekonomi. Program penanganan Covid-19 dan pemulihan
ekonomi nasional dapat menjaga momentum pemulihan
ekonomi. Salah satunya lewat vaksinasi Covid-19 yang
pelaksanaannya mencapai sebanyak 276 juta dosis atau
sekitar 51 persen populasi pada akhir tahun 2021. Total
kumulatif vaksinasi di Indonesia ini merupakan nomor lima
tertinggi di dunia.
Pertumbuhan ekonomi pada kuartal pertama tahun 2021
sempat mengalami kontraksi 0,7 persen, dipengaruhi oleh
kenaikan kasus Covid-19 setelah momen pergantian tahun.
Pada kuartal kedua, pertumbuhan ekonomi meningkat
hingga 7,1 persen karena terkendalinya kasus. Namun, pada
kuartal ketiga, terjadi lonjakan kasus karena menyebarnya
varian Delta sehingga pertumbuhan ekonomi melambat
menjadi 3,5 persen. Angka ini tergolong masih cukup baik
karena negara tetangga seperti Thailand pada periode yang
sama masih mengalami kontraksi -0,3 persen, sedangkan
Malaysia -4,5 persen.
Akhirnya, perekonomian nasional kembali menguat dengan
pertumbuhan pada angka 5,02 persen (yoy). Pertumbuhan
ekonomi Triwulan IV 2021 ini secara quarter-to-quarter
(qtq) tercatat sebesar 1,06 persen, melebihi rata-rata qtq
sebelumnya yang cenderung negatif (qtq Triwulan IV
2015 – 2019 rata-rata -1,7 persen). Secara keseluruhan,
pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2021 adalah 3,69
persen.

10

Pengakuan atas berjalannya program pemulihan ekonomi
nasional dengan baik ini juga tecermin dari afirmasi
peringkat (rating) kredit Indonesia yang diterbitkan oleh
Moody's bulan Februari 2022 pada posisi Baa2 outlook
stable. Mengingat banyak negara mengalami perubahan
outlook negative bahkan downgrade di tengah pandemi,
rating tersebut menjadi pencapaian yang luar biasa.
Keberlanjutan pemulihan ekonomi nasional ini didorong
oleh kebijakan-kebijakan stimulus fiskal oleh pemerintah
yang berjalan dengan efektif, dengan dukungan partisipasi
masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan
dan berpartisipasi dalam program vaksinasi. Belanja
negara berperan penting lewat responsnya yang fleksibel
untuk pelaksanaan program PC-PEN. Terbukti, tingkat
pengangguran menurun dari 7,07 persen pada Agustus
2020 menjadi 6,49 persen pada bulan Agustus 2021. Tingkat
kemiskinan pun turun dari 10,14 persen pada Maret 2021
menjadi 9,71 persen pada September 2021. APBN pun
tetap menjaga kualitas sumber daya manusia, terlihat dari
meningkatnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari
71,94 tahun 2020 menjadi 72,29 pada tahun 2021.
Adapun gini ratio atau tingkat ketimpangan pengeluaran
penduduk Indonesia turun dari 0,384 pada Maret 2021
menjadi 0,381 pada September 2021. Tingkat inflasi
tahun 2021 adalah sebesar 1,87 persen (yoy), lebih tinggi
dibandingkan inflasi tahun 2020 yang sebesar 1,68
persen. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi perbaikan
tingkat permintaan dan konsumsi domestik. Sedangkan
pendapatan negara meningkat hingga di atas target APBN
sekaligus melampaui capaian pra-pandemi (tahun 2019),
didukung oleh membaiknya perdagangan global dan
peningkatan harga komoditas.
Kinerja Pelaksanaan APBN
Realisasi pendapatan negara tahun 2021 mencapai
Rp2.003,1 triliun, melampaui target yang ditetapkan dalam
APBN tahun 2021 (114,9 persen dari target atau tumbuh
21,6 persen dibandingkan realisasi tahun 2020). Sedangkan
realisasi belanja negara pada periode yang sama mencapai
Rp2.786,8 triliun atau meningkat 7,4 persen dari realisasi
tahun 2020, sejalan dengan strategi kebijakan APBN yang
bersifat countercyclical untuk mendorong pertumbuhan
ekonomi nasional agar bangkit dari dampak pandemi
Covid-19. APBN sebagai instrumen countercyclical berperan

Ketersediaan
kas negara
secara
tepat waktu
dan tepat
jumlah akan
mendorong
realisasi
program
dapat berjalan
sesuai dengan
rencana,
sehingga
manfaatnya
dapat segera
dirasakan oleh
pihak-pihak
yang menjadi
sasaran.

mengatur keseimbangan, mengendalikan
penyebaran Covid-19, melindungi masyarakat
rentan, sekaligus mendukung kelangsungan
dunia usaha. Karenanya, kebijakan fiskal
harus tetap responsif, fleksibel, dan antisipatif
terhadap ketidakpastian.
Realisasi belanja Pemerintah Pusat tahun 2021
mencapai Rp2.001,1 triliun atau meningkat 9,2
persen dari realisasi tahun 2020. Beberapa faktor
yang memengaruhi realisasi tersebut antara lain
peningkatan pagu belanja K/L untuk mendukung
berbagai program di bidang kesehatan,
perlindungan sosial, sektoral K/L, juga bantuan
pelaku UMKM dan dunia usaha. Tambahan
belanja di bidang kesehatan khususnya
diperuntukkan bagi program vaksinasi, biaya
perawatan pasien Covid-19, insentif dan
santunan bagi tenaga kesehatan, serta dukungan
sarana dan prasarana di fasilitas kesehatan.
Naiknya belanja di bidang perlindungan sosial
utamanya untuk melanjutkan Program Kartu
Sembako, Bantuan Sosial Tunai, Bantuan
Sembako PPKM, Bantuan Subsidi Upah, serta
Bantuan Subsidi Kuota Internet.
Realisasi belanja non-K/L tahun 2021 mencapai
Rp812,0 triliun, meningkat 5,0 persen apabila
dibandingkan realisasinya tahun 2020, antara
lain terdiri atas subsidi sebesar Rp243,1 triliun
atau meningkat 23,9 persen dari tahun 2020
yang digunakan untuk pembebasan/diskon
pembayaran listrik, subsidi bunga UMKM, imbal
jasa penjaminan (IJP) UMKM dan korporasi,

serta subsidi pajak ditanggung pemerintah.
Untuk Transfer ke Daerah dan Dana Desa
(TKDD) tahun 2021 capaiannya adalah Rp785,7
triliun atau 98,8 persen dari APBN, meningkat
3,0 persen dibandingkan realisasi tahun 2020.
Realisasi anggaran TKDD tersebut antara lain
dipengaruhi oleh tambahan alokasi kurang
bayar Dana Bagi Hasil, kinerja daerah dalam
memenuhi persyaratan penyaluran Dana
Transfer Khusus, serta pemanfaatan Dana Desa
untuk pemberian BLT Desa.
Kelancaran pelaksanaan program-program
tersebut tentunya memerlukan dukungan
dari pengelolaan keuangan negara yang baik,
lebih spesifik lagi dalam hal cash management.
Ketersediaan kas negara secara tepat waktu
dan tepat jumlah akan mendorong realisasi
program dapat berjalan sesuai dengan rencana,
sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan
oleh pihak-pihak yang menjadi sasaran. APBN
juga harus sigap merespons kondisi yang dapat
berubah dengan cepat di tengah situasi yang
penuh dengan ketidakpastian, untuk melindungi
masyarakat. Seperti apa upaya pemerintah
khususnya DJPb yang memegang tugas dan
fungsi pengelolaan kas negara, agar tujuan
tersebut dapat dicapai dengan baik? Simak
selengkapnya dalam laporan berikutnya.
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Kas Negara Kuat,
Dorongan Pemulihan
Ekonomi Meningkat

D

alam pelaksanaan program untuk
penanganan Covid-19 dan pemulihan
ekonomi nasional, ketersediaan dana
secara tepat waktu menjadi sangat
penting. Implementasi kebijakan mulai
dari penanganan pasien, pencegahan penyebaran
pandemi, vaksinasi, dukungan untuk dunia usaha,
hingga bantuan untuk masyarakat yang terdampak
membutuhkan dukungan dari pengelolaan kas negara
yang mumpuni.

peran dan beban (burden sharing) dalam PC-PEN,
sebagai kolaborasi antara pemerintah dan bank sentral
yang tidak melanggar rambu-rambu perundang–
undangan dan integritas serta independensi BI. Burden
sharing tersebut telah dilaksanakan sejak tahun 2020
lewat Surat Keputusan Bersama (SKB) I sampai SKB III
yang programnya masih berlangsung sampai tahun ini.
Proyeksi belanja satker

Proyeksi belanja dibutuhkan untuk menentukan ke–
Salah satu ruang lingkup dalam pelaksanaan APBN
tersediaan kas, termasuk dalam mendukung program
adalah pengelolaan likuiditas, yang bertujuan agar
PC-PEN. Proyeksi belanja satker dilakukan dengan
kas negara dijaga dalam jumlah yang optimal pada
pembuatan RPD baik bulanan maupun harian. RPD
waktu yang tepåat sehingga selain dapat menjamin
Harian adalah rencana penarikan kebutuhan dana
terpenuhinya semua kewajiban dan belanja negara,
harian yang memuat tanggal penarikan dana, jenis
juga dilakukan dengan biaya yang efisien dan
belanja, dan jumlah nominal penarikan yang
risiko yang terkendali.
ditetapkan oleh KPA. RPD memberi sinyal
Terjaganya likuiditas
Melalui Integrated Treasury
pengeluaran kas dalam 3 – 7 hari kerja.
tentunya tidak dapat
direncanakan pengembangan
Satker menyampaikan RPD Harian ke KPPN
tercapai dengan
RPD Harian lewat Metode
untuk transaksi besar. Data tersebut yang
sendirinya, sehingga
kemudian dikonsolidasikan dan digunakan
Scheduled
Payment
Date
yang
perlu dilakukan kegiatan
oleh Direktorat Pengelolaan Kas Negara
akan
membentuk
regulasi
dan
pengelolaan likuiditas
(PKN) untuk mengatur cashflow pemerintah.
sistem
(dalam
hal
ini
SAKTI)
di
seperti monitoring posisi
mana
tanggal
SP2D
dibentuk
kas dan melakukan
berdasarkan data SPP, sehingga RPD satuan kerja memberikan manfaat
optimalisasi saat terjadi
kelebihan kas.
menghasilkan perencanaan kas baik kepada pengelolaan kas pemerintah
maupun kepada satker yang mendapatkan
yang lebih akurat.
dana sesuai dengan jumlah dan waktu
Kas Negara Sokong
yang telah direncanakan. Pada tahun
Program PC-PEN
2021 dilakukan simplifikasi pelaksanaan RPD yaitu
perubahan threshold nilai transaksi besar menjadi
Dalam mendukung pelaksanaan program PC-PEN,
mulai dari Rp5 miliar dan perubahan batas waktu
dari sisi manajemen kas telah dilakukan penyesuaian
penyampaian menjadi selama 3, 5, atau 7 hari kerja.
kebijakan, di antaranya koordinasi yang lebih intens
Dengan perubahan tersebut diharapkan satuan kerja
dengan mitra kerja terkait proyeksi penerimaan
lebih mudah merealisasikan program kerja, dan akurasi
dan belanja, juga koordinasi dengan DJPPR untuk
perencanaan kas juga meningkat.
memastikan pembiayaan program dapat terlaksana
dengan efisien dan terkendali risikonya. Selain
itu dilakukan penyederhanaan regulasi terkait
Melalui Integrated Treasury direncanakan pengemba
pelaksanaan rencana penarikan dana (RPD). Juga
ngan RPD Harian lewat Metode Scheduled Payment
penempatan kepada bank umum dalam rangka
Date yang akan membentuk regulasi dan sistem
pemulihan ekonomi nasional tahun 2020 sampai 2021.
(dalam hal ini SAKTI) di mana tanggal SP2D dibentuk
berdasarkan data SPP, sehingga menghasilkan
perencanaan kas yang lebih akurat. Dengan demikian
Dari sisi pembiayaan, sejak tahun 2020 telah dilakukan
cash buffer lebih efisien dan makin besar ruang
kerja sama dengan Bank Indonesia (BI) untuk berbagi
optimalisasi karena didukung dengan perencanaan
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yang lebih akurat. Proses pencairan juga lebih efisien
dengan menghilangkan kewajiban penyusunan RPD
Harian oleh satker. Diharapkan jumlah ketersediaan
kas dapat diketahui lebih akurat, sehingga belanja
dapat dilakukan dengan efektif dan efisien serta
memungkinkan dukungan pada Program PC-PEN makin
maksimal.
SKB III Burden Sharing
Pandemi Covid-19 menyebabkan anggaran kesehatan
dan perlindungan sosial meningkat signifikan. Untuk
mengurangi beban fiskal dilaksanakan kolaborasi antara
Pemerintah dan BI untuk pembiayaan penanganan
kesehatan dan kemanusiaan akibat pandemi yang terus
berlanjut setelah sempat terealisasi melalui SKB Jilid I
sampai Jilid III.
Bentuk SKB III ini adalah Kesepakatan antara
Pemerintah dan BI berupa pembelian di pasar perdana
oleh BI atas Surat Utang Negara (SUN) dan/atau Surat
Berharga Syariah Negara (SBSN) yang diterbitkan oleh
Pemerintah. Berdasarkan kesepakatan itu BI akan
membeli Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp215
triliun di tahun 2021 dan Rp224 triliun di tahun 2022.
Selain itu BI akan berkontribusi atas seluruh biaya
bunga untuk pembiayaan vaksinasi dan penanganan
kesehatan dengan maksimum limit Rp58 triliun di tahun
2021 dan Rp40 triliun di tahun 2022, dengan tetap
mempertimbangkan kemampuan neraca BI.
Sisa bunga untuk pembiayaan penanganan kesehatan
lainnya, serta penanganan kemanusiaan, menjadi
tanggungan pemerintah dengan tingkat bunga acuan
Suku Bunga Reverse Repo BI tenor 3 bulan (di bawah
tingkat suku bunga pasar).
Ke depannya, skema ini diharapkan tetap berlanjut
melalui Integrated Treasury, yang direncanakan adanya
jaminan pembiayaan oleh BI baik jangka pendek melalui
penerbitan SPN < 3 Bulan dan jangka panjang melalui
jaminan pembelian SBN oleh BI sebagai standby buyer
dalam kondisi tertentu dengan tujuan memberikan
confidence bagi penyediaan pembiayaan, penurunan cash
buffer dan biaya pengadaan utang yang lebih efisien.
Monitoring posisi kas dan analisis potensi idle cash
satker
Penerapan Treasury Single Account (TSA) merupakan
salah satu best practices dalam upaya mengkonsolidasi
kas dan mengoptimalkan penggunaan kas pemerintah.
Implementasi TSA sejak tahun 2009 menjadikan
pemerintah memiliki kesatuan rekening untuk
menampung seluruh saldo kas dari sisi penerimaan
maupun pengeluaran sehingga dapat diketahui posisi
kas aktual yang dimiliki pemerintah pada suatu waktu.
TSA memungkinkan pemerintah untuk melaksanakan
pengelolaan kas yang aktif dengan menginvestasikan
idle cash saat kondisi kas surplus dan penyediaan
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instrumen pembiayaan jangka pendek saat kondisi kas
defisit.
Adapun Treasury Notional Pooling (TNP) merupakan
konsolidasi secara virtual tanpa melakukan
pemindahbukuan kas pada rekening bendahara
penerimaan dan rekening bendahara pengeluaran
yang dimiliki satker di bank komersial. Saldo kas dari
semua rekening Bendahara Penerimaan dan rekening
Bendahara Pengeluaran yang dimiliki satker di
bank komersial dikonsolidasikan di akhir setiap hari
kerja setelah proses penutupan. Dengan demikian,
pemerintah dapat mengetahui potensi idle cash yang
dimiliki oleh satker. Kemudian dari hasil konsolidasi
tersebut, bank komersial wajib menyediakan informasi
secara online dan real time serta membayar remunerasi
atas saldo harian yang tersimpan dalam rekening
tersebut. Remunerasi atas saldo ini akan dibayarkan
setiap hari berdasarkan jumlah saldo terkonsolidasi
dengan tingkat suku bunga yang telah ditentukan
dalam perjanjian antara pemerintah dan bank terkait.
Remunerasi yang dihasilkan dari penerapan TNP disetor
ke negara sebagai PNBP.
Pemerintah juga sedang berupaya untuk
mengkonsolidasi seluruh sumber daya kas pemerintah
baik yang berada di dalam TSA (pada fungsi pengelolaan
kas dan pengelolaan utang) dan di luar TSA pada
Satker BLU, Sui Generis, BUMN dan Pemerintah Daerah
dengan penerapan Integrated Treasury. Surplus Kas dan
Dana Kelolaan BLU memiliki potensi sumber daya kas
yang dapat dimanfaatkan. Pemerintah dimungkinkan
untuk menarik Surplus Anggaran dan Dana Kelolaan
BLU dengan atau tanpa pengembalian. Namun, proses
penarikan tidak dapat dilakukan dengan cepat karena
belum tersedia sistem dan mekanisme yang memadai.
Diharapkan dengan adanya Integrated Treasury, sumber
daya BLU dapat dimanfaatkan sebagai dukungan
likuiditas dan jaminan sumber pembiayaan jangka
pendek dan jangka panjang. Karena itu, diperlukan
pengembangan sistem yang terintegrasi antara SPAN
(pengesahan BLU), Sistem Pengelolaan Keuangan
BLU, dan SPRINT (Sistem Monitoring Saldo Rekening)
sebagai perangkat monitoring potensi sumber daya
kas BLU. Jaminan dukungan pembiayaan maupun
dukungan likuiditas dari sumber daya kas di luar TSA ini
memungkinkan pemerintah memiliki opsi pembiayaan
utang yang lebih efisien ketika kondisi pasar kurang
kondusif, penurunan cash buffer, dan optimalisasi atas
sumber daya kas BLU.
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Strategi optimalisasi kas direalisasikan dengan mengaktifkan
kembali optimalisasi melalui TDR, berkoordinasi dengan BI. Adapun
strategi strategis pengelolaan kas adalah berupaya mengembangkan
kebijakan dan instrumen untuk memperkuat pengelolaan kas pada
tahun-tahun mendatang. Strategi ini salah satunya mencakup
pengembangan inisiatif-inisiatif dalam penerapan Integrated
Treasury.

A

Noor Faisal
Achmad,
Direktur PKN:
Tujuan Utama
Integrated
Treasury adalah
Pelaksanaan
APBN Yang
Efisien
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PBN dalam
pelaksanaannya tentu
memerlukan dukungan
dana. Penyediaan dana
ini membutuhkan sinergi
dari berbagai peranan treasury di
Kementerian Keuangan dalam wujud
Integrated Treasury. Sesuai dengan
tugas dan fungsinya, DJPb mengambil
peran sentral dalam pengembangan
Integrated Treasury tersebut. Apa saja
yang telah dan akan dilakukan dalam
mendukung penerapan Integrated
Treasury dan pengelolaan kas negara
yang efisien secara umum? Simak
wawancara redaksi Majalah Treasury
Indonesia dengan Noor Faisal
Achmad, Direktur Pengelolaan Kas
Negara (PKN).
Bagaimana perjalanan pengelolaan
kas negara pada tahun 2021,
khususnya dalam mendukung
pemulihan ekonomi nasional? Apa
saja tantangan yang ditemui dan
apa solusinya?
Awalnya kita masuk tahun 2021
dengan optimis bahwa pandemi akan
segera berakhir. Sampai kemudian di
pertengahan tahun kita kembali diuji
dengan munculnya varian Delta. APBN
kembali bekerja sangat keras untuk
mendampingi rakyat menghadapi
pandemi. Dari sisi pengelolaan kas
negara, kami selalu berusaha untuk
selalu efisien sekaligus tetap fleksibel
dan responsif. Langkah-langkah yang
dilakukan sesuai dengan hasil analisis
berdasarkan data yang valid, relevan,
terkini, dan hasil komunikasi dan
kolaborasi baik dengan pihak internal
maupun pihak eksternal. Melalui
kolaborasi dengan Ditjen Pengelolaan
Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), kami
selalu menjaga pembiayaan dilakukan
seefisien mungkin. Kami juga
berusaha turut mendorong pemulihan
ekonomi melalui penempatan dana
Program PEN. Tak lupa berbagai
inovasi terkait digitalisasi baik di sisi
penerimaan maupun pengeluaran
juga lahir di tengah masa pandemi

Covid-19 demi pengelolaan kas negara
yang semakin efisien.
Apa strategi untuk cash
management pada tahun ini,
dan apa yang melatarbelakangi
pemilihan strategi tersebut?
Pada tahun 2022 strategi pengelolaan
kas negara dapat dibagi menjadi
Strategi Teknis dan Strategi
Strategis. Strategi Teknis lebih
menekankan pengelolaan kas negara
memanfaatkan perangkat kebijakan
dan instrumen yang telah tersedia,
sedangkan Strategi Strategis lebih
pada upaya pengembangan kapabilitas
dan kapasitas pengelolaan kas negara
pada tahun-tahun ke depan.
Strategi Teknis meliputi pengelolaan
saldo kas yang efisien dan
peningkatan optimalisasi kas.
Penyediaan saldo kas yang efisien
bertujuan agar saldo kas pemerintah
dijaga pada level yang efisien dengan
risiko yang terkelola, di mana saldo
kas selalu cukup untuk membiayai
kebutuhan belanja dan pembiayaan
pemerintah. Untuk mewujudkan hal
tersebut terdapat beberapa langkah
strategis, yang pertama adalah
bersinergi dengan DJPPR dalam
rangka penerbitan utang sehingga
lebih sesuai dengan kebutuhan
kas. Sinergi ini diwujudkan terkait
besaran dan timing penerbitan utang.
Berikutnya, peningkatan pemanfaatan
SAL dalam bentuk cash bridging
sebagai dukungan likuiditas implikasi
dari pengaturan besaran dan timing
penerbitan utang. Selain itu, juga
dioptimalisasikan pemanfaatan
pembiayaan melalui skema SKB III.
Fleksibilitas dalam besaran dan timing
pembiayaan SKB III dimanfaatkan
untuk menekan saldo kas yang lebih
rendah dan pembiayaan yang lebih
sesuai dengan kebutuhan.
Strategi optimalisasi kas direalisasikan
dengan mengaktifkan kembali
optimalisasi melalui Treasury Dealing

Room (TDR), berkoordinasi dengan BI selaku pengelola
moneter. Adapun strategi strategis pengelolaan kas adalah
berupaya mengembangkan kebijakan dan instrumen
untuk memperkuat pengelolaan kas pada tahun-tahun
mendatang. Strategi ini salah satunya mencakup
pengembangan inisiatif-inisiatif dalam penerapan
Integrated Treasury.
Pengelolaan kas negara tidak lepas dari berbagai
risiko. Bagaimana taktik agar risiko-risiko ini dapat
dikelola dengan baik?
Pengelolaan kas memang sangat identik dengan risiko.
Kami harus memastikan bahwa fungsi utama dari
pengelolaan kas yaitu terbayarnya semua kewajiban
pemerintah secara tepat waktu dan tepat jumlah bisa
terlaksana. Paling tidak kami di sisi cash management
memantau dari aspek kecukupan likuiditas dan efisiensi
dari likuiditas yang kami kelola. Dari sisi likuiditas,
mitigasi risiko yang kami lakukan misalnya berusaha
untuk mengontrol cash flow secara aggregate melalui
perencanaan kas yang akurat.
Dalam penyusunan perencanaan kas, di level teknis kami
memiliki forum Cash Planning Information Network
(CPIN) yang berisi semua unsur dalam Kementerian
Keuangan yang mempengaruhi penerimaan dan
pengeluaran. Di high level ada forum Asset and Liability
Committee (ALCo) yang selalu memantau isu-isu strategis
terkait posisi kas pemerintah. Selain perencanaan kas,
kami menyediakan liquidity buffer guna menghadapi
kejadian tidak terduga yang berdampak pada kas.
Dari aspek efisiensi likuiditas, kami memitigasi risiko
tingginya cost of fund menggunakan cara-cara kreatif
untuk melakukan optimalisasi kas di pasar finansial.
Banyak instrumen yang sudah diutilisasi oleh TDR, seperti
transaksi reverse repo Surat Berharga Negara (SBN), jual/
beli SBN di pasar outright, dan money placement di bank
umum untuk mampu menekan biaya dana yang idle.
Beberapa upaya mitigasi tersebut berhasil mengelola risiko
yang dihadapi dalam pengelolaan kas negara.
Pengelolaan kas negara menjadi bagian penting dari
konsep Integrated Treasury. Apa yang ingin dicapai
melalui Integrated Treasury?
Tujuan utama dari Integrated Treasury adalah pelaksanaan
APBN yang efisien, yakni penyediaan dana untuk
pelaksanaan APBN dilakukan secara efisien. Efisiensi
diwujudkan melalui pengkonsolidasian dan optimalisasi
sumber daya kas pemerintah yang berada di dalam
Treasury Single Account (TSA) yang menjadi bagian dari
domain pengelolaan kas dan pengelolaan utang, maupun
sumber daya kas yang berada di luar TSA baik pada BLU,
Sui Generis, BUMN maupun Pemerintah Daerah.
Secara umum terdapat empat cakupan dalam Integrated
Treasury yang dikembangkan, antara lain mewujudkan
pembiayaan yang efisien dengan risiko yang terkelola
melalui sinergi antara pengelolaan kas negara (DJPb)
dan pengelolaan utang (DJPPR). Yang kedua adalah
optimalisasi pemanfaatan sumber daya kas TSA dengan
tujuan menghasilkan remunerasi maupun dengan
tujuan untuk mendorong sektor tertentu. Kemudian,
optimalisasi pemanfaatan sumber daya kas di luar TSA
yang dapat mengambil dua bentuk yakni dimanfaatkan

sebagai penyediaan buffer pembiayaan, sebagai salah satu
sumber pembiayaan, maupun untuk dukungan investasi
pemerintah. Terakhir, pengembangan sistem pendukung
pengambilan kebijakan pengelolaan likuiditas melalui
business intelligence.
Apa saja peran cash management dalam memperkuat
pengembangan Integrated
Treasury?
Integrated Treasury dalam makna yang lebih luas
merupakan upaya menghadirkan sinergi peranan treasury
yang tersebar di berbagai unit Kementerian Keuangan.
DJPb dengan tugas dan fungsi, kekayaan data, serta
didukung dengan sumber daya yang dimiliki, mengambil
peran sentral dalam pengembangan Integrated Treasury.
Sesuai dengan tujuannya, yaitu penyediaan dana yang
efisien dalam pelaksanaan APBN, maka penerapan
Integrated Treasury akan berdampak pada pengelolaan kas
negara. Penerapan Integrated Treasury diwujudkan melalui
pelaksanaan sembilan inisiatif, yaitu pengembangan
Fasilitas Jaminan Pembiayaan di BI, pengembangan
Fasilitas Term Deposit di BI, pelebaran Dana TDR dan
Penempatan Tujuan Khusus, penerapan Just in Time
Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), penerbitan
Surat Perbendaharaan Negara (SPN) kurang dari tiga
bulan secara reguler, Fine Tuning Pembiayaan melalui
Prefunding, pemanfaatan Sumber Daya Badan Layanan
Umum, pengembangan Scheduled Payment Date serta
pengembangan Business Intelligence Pengelolaan
Likuiditas.
Karena Integrated Treasury melibatkan unit-unit eselon II
lainnya, diperlukan sinergi untuk mewujudkannya. DJPb
sedang menyusun tim kerja untuk masing-masing inisiatif,
dan masing-masing tim kerja sudah menyusun timeline
kegiatan dan melaksanakannya.
Apa rencana Direktorat PKN ke depannya?
Perubahan berjalan dengan sangat cepat, sehingga
kita harus bisa memperkirakan kondisi-kondisi yang
kemungkinan akan terjadi. Direktorat PKN sudah dan terus
berusaha melakukan penyempurnaan dan inovasi agar
selalu bisa memberikan kontribusi terbaik bagi negara
dan masyarakat. Jika baru memikirkan perubahan pada
saat kondisi sudah berubah, maka kita akan terlambat
mengantisipasi perubahan tersebut dan kehilangan
momentum untuk memberikan pelayanan terbaik.
Kami berupaya mewujudkan Pengelolaan Kas Negara
yang terintegrasi dan efisien dalam pembiayaan,
optimalisasi kas, dan pelaksanaan anggaran. Beberapa
program strategis kami inisiasi untuk mewujudkan hal
tersebut, misalnya mengembangkan Integrated Treasury
sebagai upaya mendukung high quality fiscal consolidation
untuk keberlanjutan fiskal, digitalisasi pengelolaan
uang persediaan melalui pengembangan marketplace
pemerintah, juga digitalisasi penerimaan negara,
pengembangan portal penerimaan negara melalui Treasury
Billing System sebagai sarana penerbitan kode billing, serta
restrukturisasi rekening pemerintah yang telah diterapkan
pada 21.000 rekening pengeluaran milik K/L dalam bentuk
rekening induk dan rekening virtual.
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Jika pengelolaan kas kurang baik, maka perlu dana dengan
biaya dana yang tinggi untuk mendanai program pemerintah
yang harus dilaksanakan. Cash management yang kurang
baik dapat menyebabkan kas tidak tersedia pada saat
dibutuhkan sehingga menghambat pelaksanaan anggaran.

Tri Budhianto,
Direktur PA:
Kas Negara
Berpengaruh
Besar pada
Kelancaran
Pelaksanaan
Program
Pemerintah
untuk Rakyat

Dalam menyalurkan
pembayaran dari
APBN untuk programprogram PC-PEN,
tersedianya kas negara
dalam jumlah yang
cukup dan pada waktu
yang tepat amatlah
penting. Tanpa cash
management yang
andal, pelaksanaan program
yang sudah dirancang untuk
membantu masyarakat
maupun dunia usaha dari
dampak pandemi akan
menemui hambatan. Seperti
apa sinergi antara unit
terkait untuk memastikan
terlaksananya programprogram tersebut? Berikut
adalah wawancara redaksi
Majalah Treasury Indonesia
dengan Direktur Pelaksanaan
Anggaran (PA), Tri
Budhianto.

Seberapa besar
ketersediaan kas negara
berpengaruh terhadap
kelancaran realisasi program-program pemerintah,
khususnya pada masa pemulihan ekonomi nasional?
Pada masa pandemi Covid-19, peran belanja pemerintah
sangat signifikan dalam menjaga kestabilan ekonomi dan
kesejahteraan masyarakat. Belanja pemerintah harus bekerja
lebih keras untuk memberikan dampak countercyclical ketika
sektor lainnya mengalami kelesuan. Kondisi ini mensyaratkan
pemerintah untuk mempercepat penyaluran belanja bantuan
sosial, pemberian insentif/dukungan kepada UMKM,
penyediaan vaksin dan alat kesehatan, hingga bantuan
perawatan bagi pasien Covid-19. Ketersediaan kas untuk
mendukung belanja-belanja tersebut tentunya menjadi hal yang
sangat krusial.
Apa saja dampak cash management yang kurang baik
terhadap pelaksanaan anggaran?
Cash management yang kurang baik dapat menyebabkan kas
tidak tersedia pada saat dibutuhkan sehingga menghambat
pelaksanaan anggaran. Terhambatnya pelaksanaan anggaran
dapat menyebabkan manfaat yang diharapkan dari programprogram pembangunan pemerintah menjadi tertunda. Hal ini
juga dapat berpengaruh negatif terhadap reputasi pemerintah.
Cash management yang tidak optimal juga dapat berimplikasi
pada potential loss karena pemerintah kehilangan kesempatan
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untuk memperoleh remunerasi yang lebih baik dari pengelolaan
kas pemerintah yang berlebih (cash exceeds). Selain itu dapat
muncul cost of fund karena biaya penyediaan dana yang lebih
tinggi melalui pinjaman berbunga, pada saat pemerintah
membutuhkan kas untuk menutupi kekurangan dana (cash
shortfall).
Mengingat pentingnya cash management yang baik,
sebagai direktorat yang membina pelaksanaan anggaran
pada K/L, apa saja upaya Direktorat PA dalam membantu
memastikan K/L juga mendukung optimalisasi
pengelolaan kas negara?
Kami memberikan pemahaman mengenai landasan filosofi
atas pentingnya cash management yang baik untuk mencapai
tujuan pemerintah. Kemudian kami melakukan koordinasi,
komunikasi, dan edukasi yang intensif dengan K/L sebagai
mitra strategis mengenai pentingnya perencanaan kegiatan
dan penjadwalan pencairan dana yang akurat dalam Halaman
III DIPA. Untuk mengukur akurasi Halaman III DIPA, kami
menyusun Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)
yang menyediakan sistem penilaian kinerja yang efektif,
transparan, dan akuntabel. Kualitas perencanaan pelaksanaan
anggaran dimasukkan sebagai salah satu indikator dalam
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan
harapan dapat mendorong K/L untuk meningkatkan akurasi
perencanaan kas.
Secara berkala, setidaknya sekali dalam satu triwulan, kami
melakukan evaluasi atas kinerja IKPA Halaman III DIPA
K/L, serta menyusun langkah-langkah tindak lanjut untuk
perbaikan kinerja di masa mendatang. Salah satunya dengan
One-on-One Meeting pada Forum Evaluasi Pelaksanaan
Anggaran (EPA).
Tantangan apa yang ditemui dalam mengedukasi ataupun
bersinergi dengan K/L terkait hal tersebut, dan apa
solusinya?
K/L umumnya hanya fokus dalam melaksanakan tugas
sebagai eksekutor belanja pemerintah dan merasa tidak
memiliki kewajiban ataupun mengemban peran penting dalam
mewujudkan cash management yang optimal. Salah satu
langkah yang dapat dilakukan yakni dengan menyediakan
mekanisme reward and punishment atas kinerja cash
management K/L sehingga dapat mendorong awareness untuk
berkinerja dan berkontribusi optimal dalam mendukung cash
management pemerintah. Selain itu, masih terdapat kurangnya
koordinasi di internal K/L antara bagian data dengan pelaksana
kegiatan yang membutuhkan data. Solusinya adalah dengan
membuat alur penyampaian data dan tugas kewenangan
antarbagian dengan mengutamakan kerja sama antarbagian
tersebut.
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krisis, pemerintah melakukan consumption smoothing
untuk menjaga APBN tetap seimbang. Prioritizing
belanja strategis dilaksanakan dengan reallocation dan
refocusing penganggaran. Sebagai contoh: prioritas
Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi
Nasional (PC-PEN) pada tahun anggaran 2021.
Stabilisasi fundamental ekonomi bersifat
countercyclical, pemerintah melakukan kebijakan
ekspansif dengan menerapkan stimulus fiskal. UU
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) dan UU
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (HKPD) membangkitkan
optimisme bahwa realisasi defisit pada tahun 2022
dapat diturunkan. Bahkan, pada tahun 2023 pemerintah
berdisiplin memenuhi kembali pembatasan defisit
APBN sebesar 3%.

Government Debt, Cash Management,
dan Transformation
Oleh: Muhdi, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Provinsi Kalimantan Timur

T

he world is but a canvas to our imagination”
[Henry David Thoreau], sebuah quote yang
barangkali relevan untuk mengantar semangat
merdeka berinovasi, menguatkan inspirasi
pengelolaan kas negara (cash management) dan
utang negara. Meningkatnya nominal utang (government
debt) menjadi public discourse yang membutuhkan penalaran
secara scientific-based dan berimbang. Pertanyaan yang
kerap mengemuka adalah: “Mengapa negara melakukan
utang dan bagaimana pengelolaan utang diselenggarakan?”
Ini memantik kekhawatiran sebagian kalangan terhadap
risiko debt trap dan gelembung debt burden pada generasi
mendatang.
Quo Vadis Utang Negara
Dalam portfolio utang negara, pemerintah dapat melakukan
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pinjaman berdasarkan perikatan (loan agreement) dengan
kreditor dalam bentuk non-SBN (Surat Berharga Negara),
dan dengan penerbitan SBN; dalam denominasi internal
atau external currencies (sovereign debt). Keputusan besaran
nominal utang mensyaratkan aspek fiscal sustainability, debt
repayment capacity, dan risiko yang terukur (measurable);
sekaligus memenuhi fungsi alokasi, distribusi, dan
stabilisasi. Di samping itu, theoretically perlu kalkulasi
dampak utang terhadap ekonomi makro, seperti: inflation,
exchange rate, interest rate, crowding-out effect, dan exportimport.
UU Nomor 6 Tahun 2021 tentang APBN 2022 menetapkan
besaran defisit anggaran sebesar Rp868 triliun atau 4,85%
terhadap PDB. Pemerintah melakukan pinjaman untuk
menutup pendapatan yang rendah (dissaving). Pada situasi

optimization model, financial inclusion, hedging strategy,
financial intelligence, dan lain-lain.
Modernisasi pengelolaan utang perlu didukung
integrated cash management system yang menyajikan
informasi ekonomi makro, financial/capital market,
serta perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
Sistem diharapkan mampu menghasilkan indikator
Cash Management Performance Index (CMPI) yang
merupakan barometer informasi yang tepat (precise)
atas kebutuhan jumlah utang, waktu penerbitan
utang, dan kebutuhan external currencies. Sistem
yang andal mampu menekan idle cash, cost of fund,
kerugian nilai tukar (realized exchange rate), menjamin
fiscal sustainability, menerapkan optimalisasi kas,
menerapkan lindung nilai, dan memetakan risiko secara
terukur.

Utang digunakan untuk menjaga momentum
pembangunan, untuk menghindari opportunity loss.
Reformulasi Gagasan
Keterlambatan belanja PC-PEN akan berimbas pada
Reformulasi dan transformasi cash management
meningkatnya kompleksitas masalah kesehatan,
mendesak untuk dilakukan. Perlu sinergi secara lintas
ekonomi, dan
entitas; di antaranya
sosial. Penerbitan
dengan BI, OJK, BPS,
Modernisasi pengelolaan utang perlu didukung
utang diharapkan
Lembaga Keuangan
integrated cash management system yang
menciptakan legacy
Perbankan/Bukan
menyajikan informasi ekonomi makro,
produktif dan
Bank, Satuan Kerja
financial/capital market, serta perencanaan
memenuhi rasa
K/L, SKPD, BPKAD,
dan pelaksanaan anggaran. Sistem diharapkan
keadilan antargenerasi
kelembagaan
(intergenerational
mampu menghasilkan indikator Cash
marketplace, dan
equity). Konsep debt
Management Performance Index (CMPI) yang
sebagainya. Forum
burden distribution
merupakan barometer informasi yang tepat
Asset and Liability
menegaskan bahwa
(precise) atas kebutuhan jumlah utang, waktu
Committee (ALCo)
beban investasi pada
Regional dapat
penerbitan utang, dan kebutuhan external
dasarnya merupakan
dioptimalkan dalam
currencies.
beban penerima
menjaga tata kelola
manfaat sesuai proporsi
utang. Implementasi
benefit yang diterima.
otonomi daerah
Cash Management dan Transformation
diharapkan tetap menjunjung konsep value for
money. Per 31 Desember 2021 tercatat Rp113,38
Everything begins with an idea. Implementasi
triliun dana Pemda mengendap di perbankan, bahkan
pengelolaan utang senantiasa memperhatikan tata
pada November 2021 mencapai Rp203,05 triliun.
kelola yang profesional, prudent, efektif, efisien,
Ini kontraproduktif, karena secara simultan central
dan akuntabel. Keorganisasian treasury diharapkan
government dihadapkan pada target penerbitan utang.
memiliki karakteristik learning organization dan datadriven organization. Cash management sigap menghadapi
Di penghujung narasi ini, disimpulkan bahwa
ekonomi global dan technological revolution yang
keputusan penerbitan government debt perlu disikapi
volatile, uncertain, complex, agile, novel, dan turbulence
dengan berimbang dan mindset yang konstruktif. “Raise
(VUCANT). Gagasan pengembangan cash management
your words, not your voice. It is rain that grows flowers,
bersinggungan dengan spektrum inovasi yang luas,
not thunder [Jalal ad-Din Muhammad Rumi]”.
seperti: artificial intelligence, digital transformation,
blockchain technology, digital financial services, integrated
cash management system, big data management, bank
account management, e-commerce, cashless society, cash
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makin adaptif dan agile mengikuti dan memanfaatkan
keberlangsungan UMKM serta dapat meningkatkan
perkembangan teknologi. Dengan digital marketplace
kinerja UMKM yang berkontribusi pada perekonomian
dan didukung digital payment, belanja online tidak hanya
Indonesia.
dapat dilakukan oleh
UMKM sebagai salah satu tulang
individu (C to B), tetapi
punggung perekonomian nasional
Digipay memberikan ruang dan
juga dapat dilakukan
tidak luput dari pemanfaatan teknologi
oleh instansi
akses pasar yang lebih luas bagi
digital. Berdasarkan data Kementerian
pemerintah (G to B),
Koperasi dan UKM, dari total 64 juta
UMKM
untuk
berkembang
melalui
sehingga lebih aman,
UMKM di Indonesia, hanya sekitar
dunia digital. Hal ini sejalan
praktis, dan efisien.
26 persen atau 16,4 juta UMKM yang

dengan upaya pemerintah untuk
Digipay memberikan
telah digitally onboard. Digipay menjadi
ruang dan akses
platform yang menyediakan akses
mengurangi dampak pandemi
pasar yang lebih luas
lebih luas bagi UMKM untuk memasuki
terhadap perekonomian melalui
bagi UMKM untuk
dunia digital marketplace.
program Pemulihan Ekonomi
berkembang melalui
Terdapat tiga manfaat yang sudah
dunia digital. Hal
Nasional (PEN).
dirasakan dari implementasi inovasi
ini sejalan dengan
belanja negara melalui Digipay.
upaya pemerintah
Pertama, belanja pemerintah menjadi
untuk mengurangi
lebih mudah, cepat, aman, akurat, dan transparan dengan
dampak pandemi terhadap perekonomian melalui program
meminimalkan risiko belanja secara konvensional. Kedua,
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Selain penanganan
Digipay meningkatkan dan memberdayakan UMKM
krisis kesehatan, program PEN juga merespons penurunan
dengan membuka dan mengembangkan pangsa pasar
aktivitas masyarakat yang berdampak pada perekonomian
baru di lingkungan instansi pemerintahan. Dengan kata
khususnya sektor informal atau UMKM. Program ini
lain, makin besar Digipay diharapkan makin besar pula
diharapkan dapat melindungi dan mempertahankan
dampak ekonomi yang diperoleh UMKM dari belanja
pemerintah. Yang ketiga, Digipay ikut mendukung
dan menyukseskan program PEN.

DIGIPAY, Modernisasi Manajemen
Pengeluaran Kas Negara Dukung
Program PEN
Oleh: Indra Soeparjanto, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Provinsi Kepulauan Riau

D

isrupsi teknologi digital dan pandemi Covid-19
telah menjadi faktor yang mengakselerasi
modernisasi pengelolaan kas pemerintah.
Sebenarnya upaya modernisasi pengelolaan
kas pemerintah melalui digitalisasi belanja
pemerintah telah dimulai jauh sebelum pandemi, salah
satunya untuk mendukung Gerakan Nasional NonTunai (GNNT) yang dicanangkan oleh Bank Indonesia
bersama Pemerintah pada tanggal 14 Agustus 2014 agar
menciptakan sistem pembayaran nontunai yang aman,
efisien, dan lancar.
Digitalisasi belanja pemerintah terus dikembangkan
oleh Ditjen Perbendaharaan melalui kerja sama dengan
perbankan. Inovasi digitalisasi belanja pemerintah
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tersebut berupa pembentukan digital marketplace untuk
membuka pasar bagi para UMKM. Inovasi tersebut terus
dikembangkan dan dikolaborasikan dengan inovasi sistem
pembayaran elektronik pemerintah yang sudah ada terlebih
dahulu yaitu Kartu Kredit Pemerintah dan virtual account
rekening bendahara pengeluaran. Inovasi tersebut adalah
Sistem Digital Payment Marketplace atau yang lebih dikenal
sebagai Digipay.
Platform digital marketplace makin berkembang dan
terakselerasi pada situasi pandemi Covid-19, ketika
diberlakukan pembatasan aktivitas masyarakat untuk
mencegah penularan. Transaksi yang semula dilakukan
secara tatap muka, dengan adanya digital marketplace
ini beralih menjadi digital. Pemerintah dituntut untuk

Dalam implementasi Digipay di lingkup Provinsi
Kepulauan Riau sejak Oktober 2020 sampai dengan
bulan Januari 2022, tercatat 117 satuan kerja
kementerian/lembaga telah berpartisipasi dan 111
vendor tergabung, serta telah dilakukan sebanyak
752 transaksi dengan nominal mencapai Rp1,77
miliar. Nominal ini merupakan nominal tertinggi
ke-3 secara nasional per 31 Desember 2021. Namun
demikian, perluasan penggunaan uang persediaan
melalui Digipay masih perlu terus ditingkatkan.
Pengembangan Digipay harus terus dilakukan
untuk menyesuaikan dengan kondisi terkini
dan lebih memberikan kemudahan. Selain itu,
pengembangan Digipay dilakukan untuk menjawab
berbagai tantangan, seperti integrasi menjadi satu
platform yang bisa diakses dari berbagai gadget
dan komputer dengan mengintegrasikan ke dalam
berbagai sistem pembayaran dan melibatkan
berbagai bank. Juga simplifikasi sistem Digipay
untuk menciptakan basis data tunggal vendor
UMKM. Kemudian, meningkatkan reliabilitas
sistem untuk memberikan keamanan, kemudahan,
dan kelancaran akses.
Digipay menjadi bukti bahwa proses modernisasi
pengelolaan kas negara dapat berjalan secara
simultan dengan upaya digitalisasi dan
pemberdayaan UMKM dalam mendukung program
PEN. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden RI
saat penyampaian Nota Keuangan APBN 2021 yaitu
untuk mempercepat transformasi ekonomi menuju
era digital.
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silam (Tribunnews.com). Hal ini menunjukkan perlunya
langkah revolusioner dalam pengelolaan dana TKDD,
khususnya Transfer ke pemda.
Dana TKDD meliputi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana
Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, DAK
Nonfisik, Dana Otsus, Dana Tambahan Infrastruktur
dalam rangka Otsus, Dana Keistimewaan, Dana Insentif
Daerah (DID), hingga Dana Desa. Semua disalurkan
melalui rekening pemda kecuali Dana Desa, DAK
Fisik, dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang
merupakan bagian dari DAK Nonfisik. Apabila ingin
menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan kas negara pada
Dana TKDD, maka bisa fokus untuk penyaluran kepada
pemda. Namun, mengingat desentralisasi memberikan
wewenang pemda untuk menggunakan dana TKDD, maka
penerapannya hanya bisa dilakukan pada fase sebelum
pencairan dana dan rekening tempat penyaluran dana
TKDD.

Pengaturan Mekanisme Penyaluran
TKDD untuk Cegah Idle Cash
Oleh: Sarimin, Kepala Seksi Pembinaan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat Kanwil
DJPb Provinsi Papua
Upaya penerapan prinsip-prinsip
pengelolaan kas dalam penyaluran TKDD
selaras dengan pernyataan Menkeu dalam
acara puncak Hari Bakti Perbendaharaan
ke-18, yang meminta agar DJPb tidak
terjebak dalam peran sebagai pengelola
treasury yang konvensional, tetapi
Bendahara Negara. Ini bisa terjadi apabila
pemda merasakan manfaat atas keberadaan
kantor vertikal DJPb dalam asistensi
pengelolaan kas di daerah.
—--
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P

orsi anggaran Transfer ke Daerah dan
Dana Desa (TKDD) dalam APBN terus
meningkat. Tercatat untuk APBN Tahun
2022, porsi TKDD mencapai Rp769,61 triliun
sementara Belanja K/L mencapai Rp945,8
triliun. Penyediaan anggaran TKDD merupakan bagian
kebijakan desentralisasi atas pelaksanaan urusan
yang telah diserahkan kepada daerah. Namun, adanya
pengendapan dana pemerintah daerah (pemda) pada
perbankan yang ditengarai mencapai ratusan triliun
membuat Menteri Keuangan menggandeng Menteri
Dalam Negeri dan Kepala Departemen Statistik BI
meminta klarifikasi 10 gubernur yang dinilai memiliki
dana mengendap terbanyak pada 22 Desember 2021

Foto: Bendungan Rotiklot
Nusa Tenggara Timur

Implementasi pada fase sebelum pencairan bisa
dilakukan dengan memperluas syarat dan mekanisme
sehingga tidak lagi berpatokan pada realisasi dana APBN
yang sudah disalurkan. Mekanisme pencairan dapat
diatur berdasarkan kebutuhan berdasarkan rencana
kerja anggaran pada periode tertentu. Sebab dengan
tujuan utama penyaluran dana untuk menggerakkan
perekonomian daerah, menjadi tidak selaras dengan
banyaknya dana pemda yang mengendap di perbankan.
Mekanisme lain bisa dilakukan dengan menambahkan
persyaratan pelunasan kewajiban perpajakan dari
belanja yang dilakukan oleh pemda. Ini selaras dengan
kebijakan DJPb yang menggandeng Bank Persepsi
untuk memperluas channel SP2D Online, yang otomatis
memotong dan menyetorkan Pajak Pusat yang dipungut
pemda ke kas negara.
Berikutnya yang bisa dilakukan adalah monitoring
rekening pemda yang menampung dana TKDD sehingga
terlihat pergerakan saldonya secara real time, bukan
hanya dari laporan pemda yang itu pun disampaikan
bulanan. Pola ini sudah dilakukan pada rekening satker
K/L yang mencapai 20-an ribu lebih melalui program
Treasury Notional Pooling (TNP). Sementara rekening
pemda untuk TKDD asumsinya menyesuaikan jumlah
provinsi dan kabupaten/kota yang kurang dari 600.
Maka memasukkan rekening pemda dalam program TNP
tidaklah sulit. Hal ini bisa dilakukan dengan memastikan
bahwa setiap rekening yang menjadi tujuan penyaluran
TKDD ke pemda disertai surat pernyataan kesediaan ikut
program TNP.
Dengan demikian, keuntungannya adalah menghindari
idle cash. Setiap dana TKDD yang dicairkan sudah
jelas peruntukannya, berapa besarannya, dan kapan
digunakannya. Saldo rekening pemda juga terpantau
secara real time sehingga dapat diambil kebijakan

lanjutan. Namun, terdapat pula tantangannya. Salah
satunya, selama ini penyaluran dana TKDD kebanyakan
terpusat di KPPN Jakarta II yang tidak berhubungan
langsung dengan pemda terkait sehingga pemda relatif
tidak mengenal KPPN kecuali sebagai yang “mentransfer”
dana TKDD ke rekening mereka. Penyaluran dana TKDD
ke pemda juga merupakan wewenang DJPK yang tidak
memiliki kantor vertikal di daerah dan tidak bermitra
secara langsung dengan perbankan
Untuk itu, perlu dilakukan terobosan melalui
penyaluran TKDD pada semua KPPN. Desentralisasi ini
memungkinkan mengingat KPPN sudah menjalankan
penyaluran sebagian TKDD berupa Dana Desa, DAK
Fisik, dan BOS dengan jumlah mitra yang jauh lebih
banyak dibandingkan jumlah provinsi dan kabupaten/
kota. Selain itu, perlu diperkuat koordinasi antara DJPK
dan DJPb dengan semangat Kemenkeu Satu melalui
sharing atau forum antar-eselon I untuk sinergi informasi
kebutuhan pencairan dana TKDD berdasarkan rencana/
realisasi kerja anggaran pemda dan keadaan rekening
pemda untuk mencegah terjadinya idle cash yang tidak
efisien.
Upaya penerapan prinsip-prinsip pengelolaan kas
dalam penyaluran TKDD ini selaras dengan pernyataan
Menteri Keuangan dalam acara Puncak Hari Bakti
Perbendaharaan ke-18 pada hari Kamis, 27 Januari
2022, yang meminta agar DJPb tidak terjebak dalam
peran sebagai pengelola treasury yang konvensional,
tetapi Bendahara Negara. Ini bisa terjadi apabila pemda
merasakan manfaat atas keberadaan kantor vertikal DJPb
dalam asistensi pengelolaan kas di daerah. Awalnya bisa
dengan membuat jalur hubungan antara Kanwil dan
KPPN dengan pemda yang tidak hanya sekadar koordinasi
tetapi juga ada kebutuhan dalam penyaluran dana.
Sehingga pesan Menteri Keuangan agar DJPb membangun
reformasi jilid II, yang berfokus pada kemampuan analitik
baik dari sisi data maupun analisis kebijakan, lebih bisa
dilakukan karena bisa memperoleh data dari pemda
berdasarkan hubungan timbal balik yang positif.
Lebih jauh, penerapan ini juga bisa mengatasi masalah
pengendapan dana pemda di perbankan yang disinyalir
mencapai Rp157 triliun pada bulan Januari 2022 kemarin
(Kompas.com). Harapannya, pengurangan idle cash di
pemda mampu menggerakkan perekonomian di daerah
sehingga bisa mendukung perekonomian nasional dalam
mendukung cita-cita Indonesia menjadi Negara Maju di
usia 100 tahun nanti.
**Isi tulisan merupakan pandangan pribadi dan tidak
mewakili opini unit tempat bekerja
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KATA MEREKA
Soft Landing Menuju Defisit Anggaran
Kurang dari 3%
APBN terbukti berhasil menjadi game changer dalam penanganan pandemi Covid-19. Salah satunya
melalui penerbitan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 (kini menjadi UU Nomor 2 Tahun 2020) yang
memberikan keleluasaan pelebaran defisit anggaran di atas 3% untuk penanganan Covid-19. Kebijakan
ini diamanatkan akan berakhir pada tahun 2022, dan di tahun 2023 besaran defisit akan kembali
menjadi paling tinggi sebesar 3% dari PDB. Sehingga, kinerja APBN tahun ini akan menjadi proses soft
landing dalam mewujudkan amanat undang-undang tersebut.
Adapun langkah konkret yang dilakukan oleh pemerintah melalui APBN 2022 untuk mewujudkan
misi tersebut antara lain melalui penurunan target defisit, pemberlakuan UU Harmonisasi Peraturan
Perpajakan, serta tentunya dari sisi belanja, penguatan peran DJPb sebagai Regional Chief Economist
yang secara langsung mendukung program spending better agar belanja negara semakin berkualitas
dan tepat sasaran.

Qurrata
A’yun,
pegawai
KPPN Bima

Peran Indonesia sebagai tuan rumah presidensi G20 di tahun ini juga menjadi salah satu motivasi
sekaligus milestone bagi negara kita dalam menyesuaikan kembali defisit APBN menjadi 3%, karena
Indonesia tidak hanya disoroti dunia dari segi penanganan krisis kesehatannya, melainkan juga
pengelolaan keuangan negara, hingga perlindungan yang diberikan untuk sosial dan ekonomi
masyarakat. Di sisi lain, dengan motto recover together, recover stronger yang diangkat pada presidensi
tahun ini, Indonesia berperan memastikan bahwa pemulihan ekonomi dunia dilaksanakan secara
bersama-sama, untuk mencegah terjadinya taper tantrum yang berisiko meningkatkan beban
pembiayaan di tahun ini dan tahun yang akan datang, karena meningkatnya biaya utang pemerintah.

Solusi Pulih dari Dampak Pandemi
APBN agar Dapat Benar-Benar Dirasakan
oleh Setiap Orang

Jein Olivia
Baransano,
pegawai
Kanwil DJPb
Provinsi
Papua

K

emarin saya dan teman-teman Kementerian Keuangan di Papua baru saja menerima
vaksin booster atau vaksin ketiga yang menjadi program pemerintah dan pastinya
menggunakan anggaran APBN kita. Nah, di tahun 2022, dana APBN yang ditetapkan
untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) naik menjadi Rp455,62 triliun.
Saya berharap dengan ini semoga tahun 2022 semua rakyat Indonesia bisa menerima
hingga vaksin ketiga dan kita bisa keluar dari suasana ancaman akibat COVID-19. Dan semoga
dengan hal ini kita bisa terbebas dari antigen atau PCR ketika ingin melakukan perjalanan maupun
bertemu dengan orang. Tidak hanya itu, harapan saya juga semoga dana APBN di tahun 2022 terus
mendorong Ekonomi di Papua dan peningkatan kesejahteraan rakyat Papua. Saya ingat kata Bu
Menteri ketika datang ke Papua untuk meresmikan Gedung Keuangan Papua di Jayapura, beliau
mengatakan bahwa di tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Papua jauh lebih tinggi dari nasional.
Untuk itu saya berharap dengan APBN tahun 2022 ini bisa tercapai Papua yang tumbuh lebih tinggi
lagi dan menjadi momentum bagi Papua untuk terus membangun terutama sumber daya manusia
dan kesejahteraan serta mendorong perekonomian Papua untuk terus bangkit.
Semoga di tahun 2022 ini dengan Dana APBN yang tersalurkan ke seluruh Indonesia, tidak hanya
tersalurkan tapi juga dapat dirasakan oleh masyarakat. Dengan ini kita dapat bangkit kembali
sehingga menjadikan Indonesia makin sejahtera. Saya sangat berharap Dana APBN kita tidak hanya
keluar dan hilang begitu saja tapi benar-benar dapat dirasakan oleh setiap orang.
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APBN Tahun 2022 bagi saya dapat diibaratkan sebagai sebuah mata air, sumber kehidupan yang
alirannya dapat dirasakan sampai ke seluruh negeri. APBN 2022 hadir sebagai solusi untuk memberikan
dukungan terhadap pemulihan ekonomi nasional yang menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat
setelah dampak signifikan akibat dinamika pandemi Covid-19. Kehadiran ini juga dapat dirasakan di
seluruh negeri dengan adanya Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang bersumber dari APBN
yang dialokasikan kepada daerah guna mendukung pembangunan di daerah, antara lain pembangunan
infrastruktur serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Selain itu, hasil APBN yang dapat dirasakan sampai ke daerah adalah Dana Bantuan Operasional
Sekolah (BOS) Tahun 2022 yang termasuk ke dalam DAK Non-Fisik untuk diberikan kepada total
45.158.031 siswa di seluruh Indonesia. Dana BOS hadir untuk meningkatkan mutu pembelajaran dan
pemerataan akses layanan Pendidikan Dasar dan Menengah di daerah sehingga masyarakat di seluruh
wilayah Indonesia dapat memiliki akses dan kesempatan yang sama dalam meraih pembelajaran dan
pendidikan yang berkualitas. KPPN dengan peran sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara di daerah
berkontribusi langsung dalam memacu percepatan penyaluran Dana BOS sehingga dampaknya dapat
lebih cepat dirasakan oleh masyarakat.

Hafid Nur
Alfianto,
pegawai
KPPN
Sampit

Diharapkan, APBN yang bersumber dari rakyat, salah satunya melalui penerimaan perpajakan,
manfaatnya dapat kembali lagi, dirasakan oleh masyarakat luas di seluruh Indonesia. Meskipun pada
tahun 2022 ini masih berfokus pada penanganan Covid-19 serta pemulihan ekonomi nasional, tetapi
diharapkan APBN tahun 2022 juga dapat hadir di tengah-tengah masyarakat dalam menjaga stabilitas
perekonomian sampai pada ranah grass root sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan
dampak positif dari APBN tahun 2022.
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KATA MEREKA

Perlu Optimalisasi Pendapatan dan
Penguatan Spending Better
Sudah tiga tahun Covid-19 masuk ke Indonesia. Kebijakan APBN tahun 2022 masih difokuskan pada
penanganan kesehatan, perlindungan masyarakat, dan penguatan pemulihan ekonomi. Risiko dan
dampak dari Pandemi Covid-19 masih terus membayangi negara Indonesia dengan memengaruhi berbagai
aspek kehidupan masyarakat.

Veronika,
pegawai
KPPN
Tanjung
Pinang

Pada kegiatan penanganan kesehatan di tahun 2022, semoga vaksinasi mencapai 100%, insentif dan hak
perawatan pasien dapat tersalurkan, serta kesiapsiagaan sektor kesehatan meningkat dan kemandirian
farmasi terwujud. Kegiatan perlindungan masyarakat yang diharapkan semakin memperkuat fondasi
kesejahteraan sosial, mengentaskan kemiskinan, termasuk memperkuat UMKM dan dunia usaha yang
mulai bangkit kembali. Kegiatan terkait penguatan pemulihan ekonomi yang mencakup belanja K/L dan
TKDD, terwujudnya infrastruktur publik yang memadai, pembangunan SDM sesuai kebutuhan, serta
kualitas pelayanan publik yang memuaskan tidak hanya sesuai standar.
Bantuan pemerintah diharapkan dapat lebih tepat sasaran, terintegrasi dan sampai ke golongan
masyarakat yang paling membutuhkan. Pada lingkup pemerintah pusat maupun daerah, optimalisasi
pendapatan dan penguatan spending better dapat terealisasi sehingga Indonesia tidak terlalu bergantung
pada pembiayaan yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Pegawai pemerintah lebih bertanggung
jawab dalam menjalankan amanah penyaluran dana APBN hingga dapat dirasakan oleh seluruh
masyarakat, tidak ada korupsi. Secara khusus, dapat terpenuhi dengan nilai-nilai Kementerian Keuangan
yaitu integritas dan sinergi dalam mengawal #UangKita dengan semangat budaya “Kemenkeu Satu,
Kemenkeu Tepercaya”.
Kesejahteraan masyarakat yang adil dan merata menjadi target Pembangunan 2022, sehingga kehadiran
negara dapat dirasakan masyarakat. Dengan harapan tercapainya target tersebut yang dibuktikan dengan
Indonesia dapat menangani dampak dari Covid-19, Pemerintah dapat memberikan ruang pada APBN tahun
anggaran berikutnya untuk pembangunan infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

APBN Harus Memperhitungkan Masa
Mendatang
Abillio
Christofory,
pegawai
KPPN
Saumlaki
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Pada tahun 2022, APBN merupakan salah satu instrumen pemerintah dalam menghadapi berbagai
tantangan yang dialami oleh negara ini. Salah satunya adalah pandemi Covid-19 ini yang pada akhir tahun
2021 mengalami penurunan drastis. APBN 2022 berfokus pada pemulihan ekonomi yang terdampak dari
pandemi Covid-19 dengan tetap memprioritaskan penanganan sektor kesehatan, mulai dari program
vaksinasi, perlindungan sosial, peningkatan daya saing melalui implementasi reformasi struktural dan
reformasi fiskal, hingga optimalisasi pendapatan dan belanja pemerintah diikuti inovasi pembiayaan
dalam rangka konsolidasi fiskal.
Tumbuhnya pendapatan negara dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang meningkat merupakan bentuk
optimisme pemerintah akan bangkitnya perekonomian negara Indonesia. Hal ini tentunya didasarkan
pada beberapa kebijakan yang sukses dilakukan pada periode-periode sebelumnya, seperti program
vaksinasi massal, kebijakan pengurangan aktivitas masyarakat yang disertai dengan bantuan sosial oleh
pemerintah, hingga program prakerja dan BLT UMKM yang tentunya membantu masyarakat. Turunnya
belanja negara dan mengecilnya defisit negara menunjukan komitmen pemerintah dalam menjaga
tingkat defisit negara tetap dalam batas yang diatur Undang-Undang. Namun demikian tidak mengurangi
pelayanan yang diberikan oleh pemerintah, melainkan melakukan efisiensi serta refocusing kepada
sektor kesehatan sehingga diharapkan Indonesia tetap kuat menghadapi gelombang pandemi yang mulai
kembali bangkit oleh karena adanya varian baru dari virus Corona ini. Turunnya pembiayaan anggaran
merupakan salah satu hasil dari konsolidasi fiskal dan refocusing anggaran sehingga pembiayaan utang
tetap terkendali.
Seluruh postur pada APBN ini tidak hanya berfokus pada permasalahan yang terjadi pada masa ini,
tetapi juga memperhitungkan keberlangsungan negara ini pada masa yang akan datang. Pada akhirnya,
seluruh bagian yang ada pada APBN dirancang dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan
masyarakat.
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The Future of Public Cash Management:
Blockchain Technology

ENGLISH LOUNGE
However, using blockchain, it will be easy to answer those questions. All the processes since the disbursement of
the fund are tokenized in the blockchain. The tokens can be tracked as they are transferred all the way down from
the local treasury office to the end beneficiary. With such features, all stages of government fund disbursement can
be consolidated for reporting and monitoring purposes, as shown in figure 2.

Adi Vibriyanto, Kepala Seksi Riset Ekonomi dan Pengembangan Strategi
Direktorat PKN

T

he idea of blockchain technology adoption has emerged in many areas of life. This technology is
considered to have a bright future ahead. Different types of blockchain applications have been built to
advance each service area. Transparency and accountability become the main feature of blockchain
that might be useful for cash management purposes. Knowing how, when, and where money is spent is
a dream for a cash manager, and blockchain has its ability. As an authority responsible for government
spending across the country, DG Treasury should consider blockchain technology in its ongoing financial
management transformation efforts.
Before we move on to the possibility of using blockchain to pursue cash management transparency, accountability,
and efficiency, let’s jump into the technology itself. Blockchain is, in a nutshell, a series of data records managed by
a group of computers that are not owned by any entity involved in the transaction (Karaszewski et al., 2021). These
various data blocks are secured and tied to each other using cryptographic principles. The figure 1 chart below shows
the process of transaction under blockchain technology.

Figure 2. the general process of fund disbursement and monitoring under blockchain technology
With the list of advantages that Blockchain technology has, shall we ignore the existence of this technology?
We couldn’t agree more that we have to start developing a business process and an application that enables this
technology in cash management. DG treasury should strive to embrace technological advancement to meet
stakeholder evolving needs, and blockchain technology should be on our bucket list.

Figure 1. Process of a transaction on Blockchain technology. Source: Lakshmi and Sricharan, 2019.

Blockchain Technologies-A Use Case in Cash Management Area
In Yang et al.’s (2017) article reviewing four main features of blockchain technology, it was decentralization, consensus
mechanism, traceability, and high trust. From the cash manager’s point of view, which has to deal with a huge amount
of money spread to many different departments for different purposes, these features can help track how money is spent
and the output of the government spending. Therefore government spending is more accountable and easy to evaluate.
There is an example of inefficiency in the government payment system in the current state. Vibriyanto, A., & Sigit, T.
(2021) mentioned there are still many complaints regarding the late payment of government transactions. Ideally, all
the contracts between the government and goods/service providers should be settled once all the contract terms are
agreed upon by the contracting parties. Late payment still exists even though government regulation stipulated that
the settlement of claims to the government must be completed no later than 30 calendar days after the bill was complete
(Government regulation number 50 of 2018). Such conditions are not ideal and can disrupt the function of government
spending in stimulating economic growth, and also have an impact on the difficulty of predicting cash flows out of the
treasury.
Based on the situation above, it’s important to develop a government cash management system that drives efficiency,
security, and transparency in its implementation. Under blockchain technology, we can imagine that implementing
a smart contract must solve such a problem. Smart contracts are simply programs stored on a blockchain that run
automatically when predetermined conditions -in this case- the contract term between government and provider are
met. They are typically used to automate an agreement’s execution so that all participants can be immediately certain of
the outcome without an intermediary’s involvement or time loss.
In another case, when state money is spent, for example, for building a new road, it’s difficult for a government to
monitor the outputs resulting from the money they spent. There is a long and complex process of asking different
agencies (spending unit, local treasury office, etc.) to collect and report financial and non-financial information,
including the progress of output. It isn’t easy to monitor whether the output achievement and budget disbursement are in
line. It is also hard to track whether or not money leaks to parties that are not entitled.
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Selamat kepada pemenang kuis MTI 4/2021 kepada:
Edy Slamet (KPPN Purwodadi), Chyntia Bella Br. Sitepu (Direktorat PA), Adityo Mahardhiko (Kanwil
DJPb Prov Kalimantan Utara)
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PELITA

Asyik, Punya Pesawat
Ulang Alik!

Pengelolaan Cashflow
Optimal, Kunci Kecepatan
Layanan Digital

Adenada Kharishma D.H., Pegawai Sekretariat DJPb

Muhammad Faisal, Bendahara Pengeluaran
BAKTI Kominfo

Sebagai Centennial, Kharish merasakan bahwa DJPb
banyak memberikan wadah dan kesempatan untuk
berkarya. Kepercayaan pimpinan dirasakan telah
memberikannya keberanian mengeksplorasi kemampuan
dan kreativitas yang dimilikinya. Hal itu yang membuat
potensi Kharish dapat berkembang di organisasi,
salah satunya adalah dalam pengembangan minat dan
bakatnya dalam data analitis.

S

etiap masa dan generasi punya tantangannya
tersendiri. Generasi Centennial merupakan
generasi yang lahir setelah tahun 1995 yang
dikenal juga sebagai generasi post-millennial.
Karakter khas yang membedakan mereka
dengan generasi sebelumnya ialah dikenal sebagai
Digital Native yang sangat erat dengan dunia digital.
Para centennial bisa memanfaatkan keunggulan tersebut
untuk mencapai pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi
DJPb lebih baik lagi.
Salah seorang pegawai centennial yang saat ini bertugas
di Sekretariat DJPb (saat diwawancarai masih bekerja
di Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Barat -red), Adenada
Kharishma D.H. (23), menyampaikan pandangannya
bahwa generasi Centennial dapat memberi kontribusi
optimal untuk DJPb dengan cara mengambil peran
layaknya teknisi mesin pesawat ulang alik yang siap
diluncurkan ke luar angkasa.
“Pegawai muda DJPb harus memahami bagaimana
sistem organisasi kita beroperasi dan bersikap kritis
untuk mencari cara agar ‘mesin’ kita dapat menjadi
semakin baik. Kita harus bisa mengombinasikan
instruksi ‘pilot’ dengan kreativitas kita supaya dapat
terbang lebih tinggi menembus langit yang belum
pernah ditempuh sebelumnya,” tutur Kharish.
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Kemampuan untuk membaca data digital dengan sangat
baik yang menjadi keunggulan kompetitif Centennial
berhasil dioptimalkan oleh Kharish. Berbagai pelatihan
dan kompetisi DJPb terkait data analitis pun diikutinya.
Upaya pun berbuah hasil, Kharish terpilih dalam
juara pertama dalam kompetisi DJPb Data Analytics
Competition 2021.
“Setiap hari saya bertekad untuk terus memperdalam
kemampuan analitis saya untuk pekerjaan yang saya
lakukan di bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran 1.
Dengan terus mengasah kemampuan tersebut, saya pun
berhasil memenangkan kompetisi DJPb Data Analytics
Competition 2021 bersama teman-teman saya,” ujar
Kharish.
Tidak hanya tentang analisis data, bakat Kharish juga
ditunjukkan dalam bermusik sebagai minatnya. Dirinya
pun memenangkan kompetisi Treasury Got Talent 2020.
Bagi Kharish, tekat kuat untuk belajar merupakan
potensi terbesar yang bisa membuat potensinya sebagai
Centennial terus berkembang.
“Saya terus menggali sesuatu baik yang telah saya
ketahui ataupun belum. Dengan dasar pemikiran ini,
saya yakin bisa membawa DJPb semakin dekat dengan
visi organisasi untuk menjadi pengelola perbendaharaan
yg unggul di tingkat dunia.”
Semangat Kharish kiranya bisa menginspirasi para
Centennial lainnya. Menjalankan organisasi DJPb bak
“pesawat ulang alik” oleh para Centennial diharapkan
bisa lebih mengakselerasi teknologi digital untuk
mendorong terwujudnya DJPb HAnDAL dengan generasi
muda yang dibanggakan organisasi.

P

embangunan Indonesia melalui pengelolaan APBN guna
mewujudkan tujuan bernegara yaitu untuk sebesarbesar kemakmuran rakyat dapat terwujud dengan
sistem pengelolaan keuangan negara yang dilakukan secara
profesional, terbuka, dan bertanggung jawab. Perkembangan
kebutuhan pengelolaan keuangan negara pun dirasakan semakin
penting khususnya dalam menunjang fungsi perbendaharaan
dalam rangka pengelolaan sumber daya keuangan pemerintah
yang terbatas secara efisien. Pihak yang sangat berperan
melaksanakan fungsi perbendaharaan tentunya adalah
Bendahara Pengeluaran.
Salah satu Bendahara Pengeluaran yang memiliki peran cukup
besar di masa pandemi ini ialah Bendahara Pengeluaran pada
Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI)
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Hal ini
dikarenakan perannya dalam memberikan dukungan berupa
penyediaan infrastruktur dan teknologi informasi, di mana saat
ini konektivitas menjadi hal utama dalam mendukung akselerasi
digitalisasi pada masa pandemi. Muhammad Faisal, Bendahara
Pengeluaran BAKTI Kominfo. ingin berbagi pengalamannya.
“Sebagai Bendahara Pengeluaran, tugas dan rutinitas utama
saya adalah melakukan penatausahaan kas dan pembayaran
atas tagihan terkait kegiatan kontraktual maupun non
kontraktual, kemudian juga melakukan transaksi pembayaran
atas tagihan yang diajukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen
hingga melakukan pencatatan dalam buku kas bendahara sesuai
dengan aturan yang berlaku. Pada akhirnya di setiap akhir bulan
membuat dan melaporkan pertanggungjawaban kepada KPPN,”
jelas Faisal.
BAKTI Kominfo adalah satuan kerja BLU yang memiliki pagu
anggaran 70-75% dari total pagu Kementerian Kominfo. Faisal
menuturkan, konsekuensi dari ini adalah jumlah tagihan atas
pekerjaan yang dilakukan oleh para mitra bakti yaitu perusahaan
jasa telekomunikasi, infrastruktur telekomunikasi, dan penyedia
jasa terkait pengembangan ekosistem yang melakukan tugasnya
dalam hal pembangunan dan maintenance infrastruktur
telekomunikasi. Saat ini konektivitas menjadi hal utama
dalam mendukung akselerasi digitalisasi pada masa pandemi,
seperti pelaksanaan Work from Home, update data kasus dan
pelaksanaan vaksinasi, atau telemedicine.
“Tren jumlah penagihan yang ada setiap tahunnya selalu
meningkat seiring dengan pagu anggaran yang bertambah. Rata rata setiap bulan tagihan yang masuk bisa mencapai 500 sampai
1500 tagihan, baik kontraktual maupun non kontraktual. Bahkan

pada triwulan akhir setiap tahun bisa lebih dari 2000 tagihan,”
tuturnya.
Hal ini sungguh menjadi tantangan bagi Faisal. Dari sisi
pengelolaan keuangan, relevansi antara baiknya pengelolaan
keuangan dengan kecepatan tersedianya layanan digital yang
disediakan oleh BAKTI Kominfo sangat berhubungan erat. BAKTI
bekerja sama dengan para mitra BAKTI dalam menyediakan
infrastruktur jaringan yang diaktualisasikan dalam kontrak
kerja antara BAKTI dan para Mitra. Kondisi ini menimbulkan
konsekuensi di mana BAKTI harus melakukan pembayaran atas
prestasi kerja yang dilakukan oleh para mitra atas layanan yang
diberikan kepada masyarakat.
Selama lebih dari dua tahun menjawab sebagai Bendahara
Pengeluaran, beberapa strategi dilakukan Faisal dalam
pengelolaan cashflow agar optimal. Sejak awal tahun, perlu untuk
disusun rencana pengelolaan kas dengan menajamkan Rencana
Penarikan Dana yang akan dilakukan setiap bulan. Faisal
membuat jadwal penagihan yang tepat waktu sehingga antara
kebutuhan transaksi pembayaran dengan ketersediaan kas di
rekening dapat berlangsung secara optimal dan mengurangi idle
cash yang terlalu banyak.
Mengingat pentingnya tugas yang diemban oleh Bendahara
Pengeluaran, maka pegawai yang mengemban amanah jabatan
tersebut dituntut untuk memiliki kualifikasi tertentu seperti
karakter, tingkat pendidikan, pengetahuan tentang akuntansi,
pengetahuan tentang keuangan negara. Peran KPPN dirasakan
Faisal menjadi penting dalam mendukung tugas dan fungsinya
sebagai Bendahara Pengeluaran. “KPPN selalu siap memberi
pelayanan jika ada kendala kendala teknis terkait dengan
permasalahan yang saya alami dalam menjalankan tugas sebagai
Bendahara,” ujarnya.
Faisal yang justru berlatar pendidikan Sarjana Hukum tidak
pernah terbayangkan sebelumnya akan menjadi seorang
Bendahara Pengeluaran. Namun baginya, kondisi tersebut
menjadi tantangan baginya untuk terus meningkatkan
kapasitasnya. “Menjadi bendahara berarti siap untuk melayani,
siap untuk menjadi pelayan bagi para stakeholders. Bagi saya
menjadi seorang Bendahara Pengeluaran di BAKTI Kominfo
bukan sekedar menjalankan tugas dan fungsi sebagai bendahara,
namun menjadi jalan pengabdian saya bagi bangsa dan negara,”
tutupnya.
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menjadi tempat pertemuan berbagai kepentingan sosial,
ekonomi, dan budaya karena letaknya yang strategis.
Dengan semakin pesatnya perkembangan wilayah tersebut,
kehadiran KPPN Lubuklinggau menjadi semakin penting
dalam membangun Lubuklinggau dan sekitarnya.
KPPN Lubuklinggau menjadi garda dalam mengawal
pelaksanaan APBN di wilayah Kota Lubuklinggau,
Kabupaten Musi Rawas, dan Kabupaten Musi Rawas Utara.
Ketiga wilayah tersebut juga menjadi objek penyaluran
TKDD berupa DAK Fisik dan Dana Desa (kecuali Kota
Lubuklinggau) melalui KPPN Lubuklinggau. Pada tahun
2022, terdapat 48 satker dari 12 Kementerian/Lembaga
yang tersebar di tiga wilayah tersebut dengan total pagu
mencapai Rp1,1 triliun. Termasuk TKDD, terdapat 268 desa
di dua kabupaten dengan total alokasi Dana Desa sebesar
Rp257,3 miliar dan 50 subbidang DAK Fisik untuk tiga
wilayah tersebut dengan total pagu Rp250,9 miliar.

KPPN Lubuklinggau:
Kesempatan Kedua Tak Patah
Arang, Raih WBBM Gemilang

S

ebuah pepatah mengatakan bahwa
kesempatan hanya datang sekali, tak
datang untuk kedua kalinya. Lalu jika
kesempatan pertama terlewat, bisa jadi tidak
ada peluang berikutnya untuk jadi lebih
baik. Namun berbeda dengan sikap jajaran KPPN
Lubuklinggau, dogma tersebut dipatahkan olehnya,
bahwa kesempatan kedua pasti ada dan harus tetap
diperjuangkan dengan sebaik mungkin.
Setelah sebelumnya, pada tahun 2020 KPPN
Lubuklinggau mendapatkan kesempatan mengikuti
penilaian untuk memperoleh predikat WBBM yang
sayangnya tidak berhasil diraih pada saat itu. Di
kesempatan berikutnya, KPPN Lubuklinggau kembali
ditunjuk untuk mengikuti kontestasi ini. Berbekal
pengalaman dari penilaian tahun sebelumnya, para
punggawa KPPN Lubuklinggau kembali berjibaku
dan berupaya memberikan yang terbaik agar pada
akhirnya dapat memperoleh predikat WBBM dari
KemenPAN-RB.
Berbagai macam upaya juga dilakukan untuk
menambah kesiapan dalam menghadapi penilaian
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dan menunjukkan berbagai keunggulan kepada
Tim Penilai Nasional (TPN) dari KemenPAN-RB
serta meyakinkan bahwa KPPN Lubuklinggau layak
untuk mendapat predikat WBBM. Upaya-upaya yang
dilakukan seperti melaksanakan Gugus Kendali Mutu
(GKM) dengan tema pembahasan yang berkaitan
dengan WBBM yang melibatkan seluruh pegawai di
KPPN Lubuklinggau, baik yang ASN maupun PPNPN.
Disusun pula strategi dan rencana kerja yang disertai
dengan timeframe dan penanggung jawab kegiatan,
tidak lupa pelaksanaan evaluasi secara berkala.
KPPN Lubuklinggau pun tidak ragu untuk menimba
ilmu dari KPPN yang telah sukses meraih predikat
WBBM. Berbagai dokumentasi dan bukti dukung yang
diperlukan untuk memenuhi persyaratan administratif
penilaian WBBM pun telah dilengkapi dengan baik.
Lubuklinggau merupakan kota dengan wilayah
strategis karena terletak pada jalur transportasi darat
yang terkenal di Pulau Sumatera, yaitu Jalur Lintas
Sumatera, yang menghubungkan Provinsi Sumatera
Selatan dengan Provinsi Bengkulu pada sisi barat
dan Provinsi Lampung di sisi selatan. Kota yang
terletak di wilayah paling barat Sumatera Selatan ini

Di tengah kondisi pandemi yang mengakibatkan pelayanan
tidak dapat berjalan secara maksimal, KPPN Lubuklinggau
banyak melakukan perubahan dan berinovasi agar
tetap dapat memberikan pelayanan yang terbaik di
tengah keterbatasan yang ada. Maka dari itu hadirlah
inovasi-inovasi seperti Silampari070 untuk memantau
secara online kemajuan proses penyelesaian pengajuan
dokumen, atau One Click Bank Confirmation (ONCAK)
yang merupakan inovasi dalam pelayanan penyaluran
Dana Desa dengan penambahan konfirmasi data rekening
desa ke BPD (Bank Sumsel Babel) sebelum pengajuan
permintaan pembayaran sehingga KPPN Lubuklinggau bisa
menerapkan one-day-service untuk penerbitan SP2D Dana
Desa (norma bakunya 3 hari).

menyediakan pelayanan dengan kualitas yang terbaik.
Dengan segala upaya dan kerja keras tersebut, KPPN
Lubuklinggau berhasil meraih predikat WBBM dengan
meyakinkan.
“WBBM merupakan ‘PR’ yang harus kami selesaikan.
Alih-alih menunggu nanti, kami putuskan untuk secara
total menyelesaikan PR tersebut di 2021. Alhamdulillah,
pada kesempatan kedua yang diberikan, kami dapat
memanfaatkannya secara maksimal dengan berfokus
pada area-area yang memang dibidik untuk menjadi
kantor berpredikat WBBM. Totalitas itu sendiri sebetulnya
merupakan justifikasi dari kinerja pelayanan dengan
berperspektif bersih dan melayani, yang notabene secara
faktual sudah dijalankan oleh seluruh rekan-rekan pejabat
dan pegawai KPPN Lubuk Linggau,” ungkap Kepala KPPN
Lubuklinggau, Purwo Widiarto.
KPPN Lubuklinggau sebagai entitas pertama yang meraih
WBK dan WBBM di kabupaten wilayah kerjanya terus
berbenah diri. Saat ini KPPN Lubuklinggau yang telah
memperoleh standar ISO 9001:2015 pun telah memiliki
fasilitas Coworking Space Fresh Office serta layout ruang
layanan Front Office dengan standar terbaru. Satu hal yang
menarik adalah tata ruang tersebut dilakukan dengan
memodifikasi dan optimalisasi asset maupun perabutan
yang sudah ada. Pada tahun 2022 ini KPPN Lubuklinggau
juga terpilih mewakili kantor pelayanan DJPb lingkup
Provinsi Sumatera Selatan untuk mengikuti kontestasi
Kantor Pelayanan Terbaik 2022.Oleh karenanya, capaian
WBBM bukan hanya sekedar predikat, tetapi terbukti
secara nyata bahwa KPPN Lubuklinggau berkomintmen
untuk memberikan pelayanan dengan kualitas terbaik.

Inovasi tersebut menunjukkan kerja keras KPPN
Lubuklinggau untuk menjadi wilayah birokrasi yang tidak
hanya bersih dari segala macam jenis korupsi, tetapi juga
*Testimoni Satker

Komitmen dalam penyaluran
dana desa oleh KPPN
Lubuklinggau sangat tinggi.
Terbukti sampai sejauh ini
penyalurannya lancar dan tidak
ada pengembalian atau retur.
Zulkifli Idris, Kepala BPKAD
Kab. Musi Rawas Utara

Inovasi KPPN Lubuk
Linggau sangat membantu
dalam menyelenggarakan
pemanfaatan anggaran pada BPS
Lubuklinggau.
Eka Yulyani, Kepala BPS
Lubuklinggau

KPPN Lubuklinggau sebagai sebagai
salah satu instansi pemerintah yang
paling awal memperoleh predikat WBK
dan WBBM di wilayah Lubuklinggau
dan sekitarnya dapat menjadi inspirasi
satker lain dalam mewujudkan secara
nyata reformasi birokrasi melalui
layanannya yang bersih dan berkualitas.
AKBP Nuryono, Kapolres
Lubuklinggau
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Tanjung Selor juga berhasil mendapat peringkat ke-7
dari Dirjen Perbendaharaan dalam Penilaian Pelaksanaan
Pengelolaan Kinerja Tingkat KPPN Tipe A1 Provinsi
Tahun 2021.
Wilayah kerja KPPN Tanjung Selor meliputi Kabupaten
Bulungan dan Kabupaten Malinau. Secara gografis,
Kabupaten Malinau terpaut jarak yang cukup jauh dari
KPPN Tanjung Selor sekitar 215 km. Dikarenakan jarak
yang cukup jauh, untuk melayani satker di wilayah
Kabupaten Malinau, KPPN Tanjung Selor membentuk
KPPN Filial Malinau. Oleh karenanya, KPPN Tanjung
Selor tidak hanya KPPN termuda dengan berbagai prestasi
tetapi juga memiliki layanan filial yang beroperasi.
Perjalanan dari Tanjung Selor ke Malinau ditempuh
melalui jalur darat selama 5 sampai 6 jam dengan kondisi
jalan yang berliku dan naik turun karena merupakan
daerah perbukitan dan beberapa bagian jalan yang rusak
dan berlubang. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri
bagi KPPN Tanjung Selor dalam menjalankan fungsi
perbendaharaan. Sejak pandemi, penugasan ke Malinau
hanya bersifat monitoring yang dilakukan setiap triwulan.

KPPN Tanjung Selor:
Yang Termuda,
Namun Tak Kalah Karya
Jika ada sebuah pertanyaan, dari sebanyak 182 KPPN yang
tersebar di seluruh tanah air mana KPPN yang termuda?
KPPN Tanjung Selor jawabannya.
KPPN Tanjung Selor merupakan KPPN termuda yang
dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
PMK 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Instansi Vertikal DJPb, sejalan dengan dibentuknya provinsi
Kalimantan Utara yang baru diresmikan pada 2013. Pada
1 Januari 2018, KPPN Tanjung Selor secara resmi mulai
beroperasi dengan menempati gedung yang sama dengan
Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Utara.
Baru setahun berdiri, KPPN Tanjung Selor telah mampu
menorehkan berbagai prestasi. KPPN Tanjung Selor
memperoleh sertifikat ISO 9001:2015 sebagai pengakuan
atas pelayanan publik terbaik yang memenuhi standar
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internasional pada tanggal 12 Oktober 2018. Di awal tahun
2019, KPPN Tanjung Selor mendapatkan penghargaan dari
Dirjen Perbendaharaan sebagai peringkat pertama capaian
realisasi anggaran terbaik tahun 2018 lingkup DJPb. Di
akhir tahun anggaran 2019, KPPN Tanjung Selor berhasil
mendapat peringkat ke-7 dari Dirjen Perbendaharaan dalam
Penilaian Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja di lingkungan
Ditjen Perbendaharaan Tahun 2019.
Tahun 2020, tepatnya tanggal 20 Mei 2020, KPPN Tanjung
Selor kembali meraih capaian yaitu Peringkat III Kategori
KPPN A1 Provinsi – Evaluasi Pelaksanaan Sertifikasi
Bendahara pada Kanwil DJPb dan KPPN Tahun 2019.
Kemudian pada 20 Desember 2020 KPPN Tanjung Selor
memperoleh predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dari
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi (PAN dan RB). Di akhir tahun anggaran 2021, KPPN

Pada akhir 2021, Presiden Joko Widodo meresmikan
dimulainya pembangunan Kawasan Industri dan
Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah KuningMangkupadi yang telah ditetapkan sebagai Program
Strategis Nasional (PSN). Proyek pembangunan KIPI
disebut akan menjadi kawasan industri terbesar dunia
dengan luas 30.000 hektar. Di situ juga akan dilakukan
pembangunan industri aluminium, kombinasi antara
China, Abu Dhabi, dan Indonesia. Meskipun pembangunan
proyek ini didanai oleh swasta, namun peran KPPN
Tanjung Selor tentunya menjadi semakin vital dalam
menangani pencairan dana untuk mendukung kegiatan
fasilitatif terkait proyek KIPI oleh instansi pengguna
APBN.

Pada tahun 2022, KPPN Tanjung Selor menyalurkan
DIPA sebesar Rp3,17 miliar kepada 127 Satker di wilayah
kerjanya. Dalam rangka memberikan layanan terbaik,
KPPN Tanjung Selor telah memunculkan berbagai
inovasi yang dapat menunjang kelancaran pelaksanaan
anggaran di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara, di
antaranya layanan antar jemput bagi para petugas satker
yang datang dari Malinau melalui pelabuhan speedboat
Kayan II, Tanjung Selor. Dengan adanya layanan ini
diharapkan petugas satker dari Malinau dapat dengan
mudah memperoleh akses transportasi menuju KPPN
Tanjung Selor. Namun untuk sementara layanan tersebut
belum dapat beroperasi karena pandemi. Ada pula aplikasi
SELOR (Sistem Edukasi Layanan Satker) yaitu aplikasi
berbasis android sebagai bentuk edukasi kepada satker.
“Merupakan kebanggaan tersendiri menjadi bagian dari
keluarga KPPN Tanjung Selor, KPPN termuda yang telah
mampu menorehkan berbagai prestasi. Berbekal SDM
yang didominasi generasi centennial dengan semangat
muda yang menggelora, KPPN Tanjung Selor optimis
menatap tahun 2022 dengan target prestasi yang semakin
gemilang”, ujar Juanda, Kepala KPPN Tanjung Selor.
Mengemban label sebagai KPPN termuda, KPPN Tanjung
Selor benar memiliki semangat muda yang dapat
menginspirasi unit lain, terutama dalam menyongsong
pelaksanaan APBN di awal 2022 ini.

*Testimoni Satker

Apresiasi kami berikan yang
setinggi-tingginya atas
profesionalisme kerja layanan
KPPN Tanjung Selor untuk
pembangunan Indonesia yang
maju dan sejahtera.
Irjen Pol Indrajit, Kapolda
Kalimantan Utara

Terima kasih atas layanan tanpa
biaya dan kerja profesional dari
KPPN Tanjung Selor, demikian
pula dengan inovasi yang terus
dikembangkan membuat kami
merasa nyaman dan semakin
dimanjakan dengan layanan
yang diberikan kepada kami.
Ricky Tommy Hasiholan,
Kepala Kejaksaan Negeri
Bulungan

Pelayanan terbaik dari KPPN Tanjung
Selor turut membantu pelaksanaan
tugas pengadilan di Tanjung Selor. Kami
sangat mendukung KPPN Tanjung Selor
untuk terus berprestasi memberikan
pelayanan yang terbaik.
Benny Sudarsono, Ketua Pengadilan
Negeri Tanjung Selor
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CATATAN PERJALANAN

Mengkaji Kebijakan
dan Fenomena
Ekonomi dalam
Ekonomi
Eksperimental

Dukungan Optimal Prestasi Centennial
Tarian Sekar Jagat, tarian penyambutan
bagi tamu kehormatan khas Bali yang
menggambarkan kedamaian alam untuk
menyampaikan pesan bahwa seluruh Insan
Perbendaharaan menyambut gembira
kedatangan tersebut.

D

i sela kegiatan kunjungan ke Ibu Kota
Negara di Kalimantan Timur bersama
Menteri Keuangan Sri Mulyani, Dirjen
Perbendaharaan Hadiyanto menyempatkan
diri menyambangi Kanwil DJPb Provinsi
Kalimantan Timur (4/1). Setelah menempuh perjalan
sekitar 2,5 jam dari Bandara Sepinggan, Balikpapan,
Dirjen Perbendaharaan disambut oleh yel-yel khusus
yang diinisiasi para centennials, “Semoga senang di
Bumi Etam” begitu sebutan khas tanah Kalimantan
Timur.
Tarian Burung Enggang yang merupakan tarian dari
suku Dayak Kenyah Kalimantan Timur ditampilkan
dengan kompak dan selaras oleh pegawai Kanwil
DJPb Provinsi Kalimantan Timur dan pegawai KPPN
Samarinda. Tarian ini biasa dimainkan oleh para
wanita suku Dayak dan menjadi tarian wajib di setiap
acara adat, penyambutan tamu, dan acara festival
budaya. Pengalungan manik-manik khas Kalimantan
Timur pun dilakukan sebagai tanda diterima dengan
hangat di Kalimantan Timur.
Selain arahan yang disampaikan, Dirjen
Perbendaharaan memanfaatkan waktu secara optimal
untuk tetap bersama para pegawai, salah satunya
dengan makan malam bersama. Dalam kesempatan
tersebut, Dirjen Perbendaharaan menyampaikan
motivasi kepada jajaran Centennial untuk terus bekerja
dan memberikan kinerja terbaik, terlebih provinsi
tersebut merupakan bakal Ibu Kota Negara Baru.
Begitu pula ketika Dirjen Perbendaharaan berkunjung
ke KPPN Singaraja dalam acara Rapat Koordinasi
Gabungan Wakil Menteri Keuangan (12/1). Rombongan
Dirjen Perbendaharaan yang mendampingi Wakil
Menteri Keuangan Suahasil Nazara disambut dengan
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Area pintu masuk KPPN Singaraja dihias
dengan dekorasi khas Bali yaitu cacahan
pandan, bunga gumitir, bunga jepun, dan
bunga pacar galuh yang disusun melingkari
podium rindik di mana para pegawai
menabuh rindik, alat musik tradisional Bali.
Dirjen Perbendaharaan pun mendukung
penuh kreativitas para pegawai yang ingin
mengekspresikan bakatnya. Dua pegawai
centennials KPPN Singaraja yang berinisiatif
meminta waktu beliau untuk melakukan
vlog bersama pun disambut ramah oleh Dirjen
Perbendaharaan.
Dalam kunjungan kerja pada Kanwil DJPb
Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak, Dirjen
Perbendaharaan berkesempatan naik kapal
Galaherang untuk menyusuri Sungai Kapuas.
Perjalanan kapal Galaherang tersebut mengantarkan
ke Tugu Khatulistiwa. Dalam perjalanan tersebut,
Dirjen Perbendaharaan memecahkan rekor tercepat
mendirikan telur dari semua pegawai Kanwil DJPb
Kalimantan Barat dalam waktu 9 detik. Artinya,
kunjungan tersebut telah sah dan diterima di Kota
Pontianak, sebab ada pepatah kota Pontianak yakni
“jika belum bisa mendirikan telur di garis khatulistiwa
maka orang itu belum sah berada di Pontianak”.
Dirjen Perbendaharaan juga melakukan vlogging
bertajuk wawancara dengan salah satu pegawai
centennial Kanwil DJPb. Kegiatan tersebut merupakan
salah satu kegiatan khusus yang selalu didorong pada
Kanwil DJPb Kalimantan Barat dan diberi nama CIA
(Centennials in Action). Pada sesi wawancara tersebut,
Dirjen Perbendaharaan menyampaikan apresiasi
dan dukungan penuh terhadap para centennial DJPb
untuk terus mengembangkan bakat dan potensinya
dengan tetap profesional pada pekerjaan. Begitu pula
yang dilakukan dalam kunjungan kerja pada Kanwil
DJPb Provinsi Lampung (21/2), dukungan kepada para
centennial tak berhenti disuarakan agar prestasi tetap
optimal dalam mewujudkan DJPb HAnDAL.

Judul: Ekonomi Eksperimental
Penulis: Prof Bambang Juanda, Ph.D.
Penerbit: PT Gramedia Pustaka Utama
Tahun Terbit: 2021
Tebal Halaman: 352
ISBN: 978-602-06-4865-1

S

aat ini makin banyak orang menyadari
bahwa pendekatan eksperimen dalam
kajian ekonomi sangat baik dalam analisis
hubungan sebab akibat. Namun di sisi lain
masih banyak ekonom yang berpendapat
bahwa ilmu ekonomi tidak dapat menguji hipotesis
atau teorinya dengan pendekatan eksperimen karena
mereka menganggap karakteristik yang dimiliki
pelaku ekonomi (sebagai pelaku eksperimen) sangat
beragam dan sulit dikontrol karena adanya berbagai
faktor yang tercampur baur dan mengganggu
hubungan sebab-akibat.
Untuk melakukan eksperimen alamiah secara aktif
dengan pengacakan dalam ilmu sosial hampir tidak
mungkin karena masalah praktis dan etis. Jadi ini
merupakan tantangan bagi para ekonom bagaimana
memprediksi keputusan manusia dalam berbagai
interaksi ekonomi dengan memperhatikan faktor
kognitif dan psikologi sosial berdasarkan kajian
dengan pendekatan eksperimen.
Dengan menerapkan induced value theory yang
dikembangkan Vernon Smith (penerima hadiah
Nobel Ekonomi 2002) yang diuraikan dalam buku
Ekonomi Eksperimental, prinsip dasar “pengendalian
lingkungan” dalam desain eksperimen dapat
dilakukan karena setiap pelaku ekonomi bertindak
rasional berdasarkan struktur insentif sehingga
karakteristik bawaannya dapat dikendalikan.

baik di IPB, BI, UI, Unand, UNHAS, UNEJ, UNJA,
ULM, USK, UNP, UNIPA, STKIP PGRI Sumbar,
STAN, Unmas Denpasar, dan Pusdiklat Keuangan
Umum Kemenkeu, sehingga buku ini bukan
hanya membahas ekonomi eksperimental untuk
pengembangan teori ekonomi, tetapi juga mengkaji
kebijakan yang sudah dan akan diimplementasikan
seperti pengaruh kebijakan pemeriksaan pembayaran
pajak dan penegakan hukum (pengenaan denda bagi
pelanggaran pembayaran pajak), kajian terhadap
pro dan kontra dalam kebijakan penyelamatan Bank
Century, pengaruh kebijakan penerbitan denominasi
Rp200.000, dan pengaruh kebijakan redenominasi
mata uang rupiah.
Penjelasan buku ini sangat praktis dan dilengkapi
berkas animasi Power Point untuk simulasi
eksperimennya sehingga memudahkan pembaca yang
akan merancang suatu penelitian ekonomi atau ilmu
sosial lainnya dengan pendekatan eksperimental. Tak
lupa, buku ini juga disertai testimoni dari para tokoh
ekonom seperti Prof Bambang P.S. Brodjonegoro,
Prof Suahasil Nazara, Prof Robert Simanjuntak,
dan beberapa tokoh lainnya sehingga membuktikan
bahwa buku Ekonomi Eksperimental karya Prof
Bambang Juanda, Ph.D. memang layak menjadi buku
acuan terbaik.

Isi buku ini disusun berdasarkan pengalaman penulis
dalam berbagai penelitian ekonomi, perkuliahan,
dan lokakarya terkait Metodologi Penelitian,
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CERPEN

Puisi

Balada Tresa
Oleh: Amela Erliana Crhistine, Dit. SMI (Bagian Pertama)

Bayangan
Oleh : Ahmad Fahrudin, KPPN Poso
tayang pada artreasury.id (Maret 2022)

Tak ada hari esok untuk kita
Setidaknya hanya sekarang yang bisa kita rasa
Karena hanya diriku yang mampu bertanya
mengapa
Mengapa kau tak pernah menganggap ini jadi
kita
Bahkan tidak satu kata pun kau memberi arti
Tentang siapa sebenarnya diri ini
Di matamu, ceritamu, bahkan tentang hati
Atau mungkin kau hanya tak ingin aku pergi
Katamu jangan cintai aku
Karena aku tak bisa menjadi duniamu
Ku kira kau sedang menggambarkan ragumu
Ternyata, akulah yang bukan duniamu
Mungkin, begitu caramu menghargai rasaku
Dengan tak berubah dan tetap seperti dulu
Tapi hal ini menjadi berat untukku
Karena ini hanya seperti mengulang cerita lalu

"Saya bingung, Mas. Pembeli pada protes kalau saya naikin
harga. Protes juga kalau ukuran gorengannya lebih kecil.
Sementara kalau tetap pakai harga lama, untung saya tipis
sekali."
Tresa perlu berusaha ekstrakeras untuk menjaga pandangannya
tetap terarah pada pria itu. Untung saja dia memakai masker,
sehingga mulutnya yang menguap tidak terlihat.
Padahal tadi Tresa hanya bertanya berapa rupiah yang
dikeluarkan untuk kebutuhan sehari-hari. Pria itu justru lanjut
merepet tentang harga minyak yang melambung tinggi. Seakan
itu saja belum cukup menyiksa, cacing-cacing di perut Tresa
mulai menabuh genderang meminta jatah makan siang.
Begitu pria itu berhenti bicara untuk menarik napas, Tresa
segera melemparkan pertanyaan selanjutnya.
"Putra Bapak ada berapa dan usianya berapa saja?" tanya Tresa
seramah mungkin. Dalam hati dia berdoa semoga pria itu
memberikan jawaban dengan ringkas. .
Di balik maskernya, pria itu tersenyum lebar. Sudut matanya
sedikit tertarik ke atas dan wajahnya terlihat bersinar saat
berbicara. "Dua, Mas. Yang sulung sudah kuliah. Walau saya
cuma penjual gorengan, alhamdulillah bisa nyekolahin anak
sampai kuliah."
"Kalau yang bungsu umur berapa?" potong Tresa cepat-cepat,
sebelum pria itu lanjut bercerita tentang hal lain.
"Dua belas tahun, Mas. Tahun depan masuk SMP, insyaAllah."
Sorot bangga makin terpancar dari kedua mata pria itu.
Tresa menggoreskan pena di lembar kuesioner yang dibawanya.
Belum sempat dia mengajukan pertanyaan selanjutnya, pria itu
keburu bersuara.
"Mas sendiri sudah punya anak?"
Pertanyaan itu seperti anak panah yang ditembakkan tiba-tiba,
membuat Tresa tersenyum kecut, berusaha menyembunyikan
rasa kaget atas pertanyaan yang cukup sensitif itu. "Belum,
Pak."
"Tapi ... sudah menikah?" Lagi-lagi pria itu lebih gesit.
"Belum juga, Pak."
"Tapi ... sudah ada calon?"
Wajah Tresa mulai memerah. "Sudah, Pak," jawab Tresa
sekenanya. Dia memilih berbohong untuk menghindari
interogasi selanjutnya.
Sebenarnya, Tresa baru putus cinta. Tidak semua orang
ditakdirkan untuk menjalani long distance relationship.
Hubungan yang sudah terjalin lima tahun kandas begitu saja,
dikalahkan jarak dan kesibukan masing-masing.
"Semoga bisa disegerakan, ya, Mas."
Tresa mengamini saja. "Boleh saya lanjutkan wawancaranya,
Pak?" tanyanya sesopan mungkin, mencoba mengembalikan
arah percakapan mereka.
“Silakan, Mas.”
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Tiga puluh menit kemudian, wawancara akhirnya selesai. Lebih
lama dari yang Tresa perkirakan. Respondennya kali ini benarbenar suka bercerita, seakan tidak pernah kehabisan bahan
pembicaraan.
“Terima kasih, Pak.” Tresa bangkit. “Mohon maaf sudah

mengganggu waktu Bapak.”
“Eh, tunggu sebentar, Mas.” Pria itu ikut berdiri dan meraih
capitan besi.
Mata Tresa mengedip cepat, menyiratkan rasa heran. Tidak
lama kemudian, pria itu menyodorkan kantong plastik berisi
gorengan.
“Berapa, Pak?” Tresa bertanya. Tangannya sibuk merogoh tas
untuk mencari dompet. Tidak ada salahnya sedikit melariskan
dagangan pria itu. Entah kenapa, hal itu tidak terpikir olehnya
sejak tadi.
Pria itu justru tertawa. “Nggak usah, Mas. Bawa saja, buat
camilan di jalan.”
“Eh, nggak usah, Pak. Saya nggak boleh nerima pemberian
seperti ini.” Tresa meletakkan selembar sepuluh ribuan di atas
gerobak.
“Lho, nggak boleh gimana, toh, Mas? Wong ini saya ikhlas
ngasih, toh. Masnya juga pasti lapar, kan? Ini sudah waktunya
makan siang.” Pria itu memaksa menyelipkan kembali uang ke
genggaman Tresa. “Apa gorengan saya ini nggak sesuai selera
Masnya?”
“Bu-bukan gitu, Pak.” Tresa dapat melihat pria itu sedikit
tersinggung. “Cuma … cuma nggak boleh sama kantor,
Pak. Sudah aturannya, nggak boleh terima pemberian dari
stakeholder.”
“Lho, gimana sih kantor sampeyan itu. Wong saya cuma mau
memuliakan tamu, kok.”
“Nggak apa-apa, Pak. Saya sudah sangat berterima kasih Bapak
mau saya tanya-tanya. Niat baik Bapak sudah saya terima,
cuma mohon maaf saya nggak bisa terima pemberian gratis
saat bertugas.”
Pria itu membuang napas. “Ya, sudah. Gini aja. Saya terima
uang Masnya. Artinya Mas beli gorengan saya, toh? Kalau gitu
boleh, toh?”
“Boleh, Pak.”
Raut wajah pria itu kembali terlihat ramah. Dia menambahkan
beberapa potong gorengan terlebih dulu sebelum
menyerahkannya.
“Lho, Pak? Kok, malah ditambah? Tadi, kan, kata Bapak
harganya–”
“Khusus Masnya saya kasih harga khusus,” tegas pria itu
tidak ingin dibantah. “Soalnya, Mas sudah mau nemenin saya
ngobrol.”
Tresa tertegun. Suara pria itu benar-benar terdengar tulus,
padahal tadi sempat mengeluhkan sepinya pembeli dan
turunnya omzet penjualan.
Tiba-tiba, Tresa merasa malu. Sejak tadi dia hanya memandang
pria itu sebagai objek survei, bahkan menganggap ceritaceritanya membosankan. Tidak ia sangka, pria itu justru
memperlakukannya dengan begitu tulus.
(bersambung)
----
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KOMIK

Lensa
Rubrik lensa hadir dengan menampilkan karya-karya foto dari photografer-photografer DItjen
Perbendaharaan terutama yang tergabung dalam wadah Treasury Photographer Club (TPC).
Kurator: Tino Adi Prabowo, Mahardika Argha Mariska

Masjid 99 Kubah Makassar
Fotografer:
Benny Kurnia, KPPN
Makassar 2

Sudut kota
Fotografer:
Denny Aulia, KPPN
Solok

Senja di Dermaga
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Fotografer:
Marthony Mandra,
Dit. Sistem
Perbendaharaan
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Community

S

Oleh: Teguh Dwi Prasetyo

ebuah bola berwarna kekuningan
meluncur tipis di atas net. Tak lama, bola
tersebut memantul setelah membentur
lantai semen. Nyaris mengenai garis
putih. Sorak-sorai penonton pun pecah.
Sang pemenang mengatupkan tangan tanda
berucap syukur, lantas bergegas mendekati lawan
untuk bersalaman.
Permainan tenis mulai dipopulerkan dari negara
Inggris dan terkenal dengan kejuaraan tenis
Wimbledon, kejuaraan tenis tertua di dunia.
Olahraga yang menggunakan raket dan bola yang
biasanya berwarna kuning ini dapat dimainkan
secara tunggal (satu lawan satu) atau ganda (dua
lawan dua). Tenis lapangan dapat menggunakan
lapangan yang keras dengan berbahan semen,
lapangan rumput maupun lapangan tanah liat
(clay). Olahraga tenis telah melahirkan beberapa
legenda tenis yang masih aktif bermain seperti
sekarang, Novak Djokovic, Roger Federer, Rafael
Nadal merupakan The Big Three, pemain yang
sering menjuarai turnament tenis dalam 1
dekade terakhir.
Olahraga tenis menjadi salah satu olahraga
yang populer dan digemari oleh insan
Perbendaharaan. Direktur Jenderal, para pejabat
maupun staf baik di Kantor Pusat, Kanwil dan
juga KPPN juga ikut meramaikan permainan
tenis. Bahkan para pegawai yang telah purna
bakti juga masih turut berlatih tenis. Tenis
lapangan bukan sekedar olahraga untuk menjaga
kesehatan fisik, namun juga sebagai sarana
silaturahmi antar pegawai dan juga sebagai
sarana diskusi atau sharing pengalaman tugas
kantor selama ini.
Kebersamaan bermain tenis ditunjukan insan
Ditjen Perbendaharaan dengan terbentuknya
Treasury Tennis Club (TTC). TTC sebagai wadah
bagi pegawai DJPb untuk dapat berlatih tenis
bersama. Latihan bersama biasanya dilakukan
setelah selesai jam kerja dan pada akhir minggu
(weekend). Bertempat di Otizta Tennis Court,
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lapangan tenis Kanwil Ditjen Perbendaharaan
DKI Jakarta, para pegawai mulai pagi sampai
siang hari berlatih dan bertanding dengan
seru dan penuh semangat. Suasana guyub
(kebersamaan) antara para pejabat maupun staf
tampak di tengah lapangan.
Treasury Tennis Club secara teratur mengadakan
kejuaraan tenis internal di lingkungan Ditjen
Perbendaharaan. Kejuaraan ini diharapkan
dapat semakin meningkatkan kebersamaan di
antara pemain, selain itu juga digunakan sebagai
asah mental tanding. Mental tanding menjadi
hal yang sangat penting ketika tampil dalam
suatu kejuaraan. Bahkan, tanpa mental tanding
yang kuat, kualitas atau teknik bermain yang
bagus pun tidak akan dapat ditampilkan secara
maksimal. Beberapa turnamen tenis yang telah
diselenggarakan oleh TTC di antaranya Ramudik
Cup 2021, turnamen ketika para pegawai
tidak dapat pulang kampung karena pandemi
Covid-19. DJPb Cup, turnamen dalam rangka
memeriahkan peringatan Hari Oeang 2021.
Konsistensi kompetisi tenis di Ditjen
Perbendaharaan tercermin dengan latih
tanding dengan unit eselon I di Kementerian
Keuangan. Pada hari Sabtu, 1 Januari
2022 tepat di awal tahun telah dilakukan
pertandingan persahabatan antara Ditjen
Perbendaharaan dengan Ditjen Bea Cukai, di
lapangan tenis Rawamangun Bea Cukai. Dengan
mengedepankan nilai Kemenkeu Satu, Kemenkeu
Tepercaya, konsep collaborative berupa friendly
match menjadi seru dan menarik. Tenis lapangan
bukan hanya olahraga biasa. Permainan
tenis yang penuh sportivitas, semangat
kebersamaan tentunya akan tertanam bagi
insan perbendaharaan baik di lapangan maupun
lingkungan kerja. Salam olahraga.
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Catatan Ringan

INTEGRATED TREASURY

T

r reasury atau perbendaharaan negara, pada dasarnya mengatur sumber keuangan negara untuk
melaksanakan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Tugas treasury pertama tentu
menjamin penerimaan negara mencukupi kebutuhan pengeluaran negara. Tugas berikutnya adalah
mengelola pembiayaan negara, dan mengatur investasi untuk menjaga optimalisasi nilai sumberdaya
keuangan Pemerintah.

Dalam mengatur kecukupan penerimaan negara, terutama dari penerimaan dalam negeri (dari pajak, bea cukai,
PNBP), untuk membiayai pengeluaran negara, prinsip utama treasury adalah melakukan perencanaan kas (cash
forecasting), menggunakan treasury single account (TSA), dan sistem pembayaran Pemerintah yang memfasilitasi
transaksi individu, korporasi dan lembaga Pemerintah dengan treasury (P-G, B- G, G-G).
Apabila ternyata penerimaan dalam negeri tidak mencukupi untuk membiayai pengeluaran negara, maka treasury
harus mencari sumber pembiayaan dari utang atau pinjaman, baik dalam negeri maupun luar negeri. Dalam
mengatur pembiayaan negara, treasury harus dapat mencarikan pembiayaan yang paling murah dan paling
efisien, serta sesuai kebutuhan, baik waktu maupun jumlahnya.
Dalam pelaksanaan anggaran negara, ternyata dimungkinkan pula terdapat sumber daya treasury Pemerintah
yang tersimpan di berbagai lembaga dengan berbagai landasan ketentuan. Misalnya kas pada rekening Badan
Layanan Umum yang semakin besar jumlahnya, atau dana dari Pemerintah yang tersimpan di lembaga-lembaga
sui generis, seperti Taspen, Asabri, dan BPJS. Dana tersebut sebenarnya terbuka untuk diakses oleh treasury untuk
memenuhi pembiayaan negara.
Dalam operasi treasury Pemerintah, ada saatnya terjadi kelebihan kas, baik dari surplus penerimaan ataupun
kelebihan pembiayaan. Kelebihan kas ini yang kemudian disebut sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) berupa
surplus kas dalam satu tahun, dan sisa anggaran lebih (SAL) yang berupa akumulasi SILPA dari tahun sebelumnya.
Mengingat setiap rupiah SILPA ataupun SAL ada biayanya (cost of fund), maka treasury harus mengelola dalam
bentuk investasi untuk meminimalkan cost of fund atau bahkan memaksimalkan return.
Pada inisiatif Integrated Treasury, berupaya disinergikan empat sisi treasury. Pertama, penerimaan dalam negeri
diupayakan menjadi sumber utama untuk membiayai belanja dan pengeluaran negara sesuai APBN. Kedua, apabila
penerimaan dalam negeri kurang untuk membiayai pengeluaran negara, maka akan dicukupi dari pembiayaan
sesuai kebutuhan dan dengan biaya yang paling efisien. Ketiga, dalam rangka pemenuhan pembiayaan yang
efisien, dapat mengakses sumber daya treasury Pemerintah yang tersimpan di berbagai lembaga. Keempat,
apabila terjadi surplus kas dari kelebihan penerimaan maupun kelebihan pembiayaan, akan diinvestasikan baik
investasi jangka pendek dalam bentuk instrumen optimalisasi kas, maupun investasi jangka panjang dalam
bentuk investasi permanen seperti PMN, atau investasi non permanen melalui Operator Investasi Pemerintah
(OIP) sesuai PP 63 Tahun 2019.
Melalui Integrated Treasury, diharapkan pengelolaan treasury Pemerintah lebih terintegrasi dan komprehensif,
tidak parsial atau sporadis. Kebijakan pendapatan negara, belanja negara akan terhubung dengan kebijakan
pembiayaan dan investasi. Demikian pula, pengembangan sistem penerimaan negara, pengeluaran negara,
pengelolaan pembiayaan dan investasi akan terkoneksi dengan pengembangan sistem operasi treasury. Dengan
demikian, Treasury atau perbendaharaan negara, dapat mengatur sebaik-baiknya sumber keuangan negara. Baik
untuk menjamin kelancaran pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara, maupun untuk menjaga
kesinambungan fiskal.
Didyk Choiroel
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DJPb terus menerapkan proses bisnis yang semakin
modern, melalui implementasi SPAN, MPN dan
SAKTI yang dilakukan secara bertahap sejak tahun
2015. DJPb juga terus melakukan penajaman
tusi melalui pengayaan tugas instansi vertikal
untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan
kesejahteraan rakyat, melalui penyusunan Kajian
Fiskal Regional, Spending Review, dan penyaluran
Transfer ke Daerah dan Dana Desa. DJPb terus
bertransformasi, baik dari sisi organisasi, SDM, dan
proses bisnis. Pengelolaan Perbendaharaan Negara
diarahkan menjadi lebih efektif dan modern, serta
adaptif dan responsif terhadap segala tantangan.
(Dirjen Perbendaharaan Hadiyanto)

MTI Volume 1/2022

