


 

 

INDONESIAN TREASURY REVIEW 
JURNAL PERBENDAHARAAN, KEUANGAN NEGARA DAN KEBIJAKAN PUBLIK 

 

 

 

STAF EDITORIAL  

PENANGGUNG JAWAB I 

MARWANTO HARJOWIRYONO 

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN 

PENANGGUNG JAWAB II 

SUDARSO 

DIREKTUR SISTEM PERBENDAHARAAN 

KETUA DEWAN REDAKSI 

WINDRATY ARIANE SIALLAGAN 

 DEWAN REDAKSI 

YUNI WIBAWA 

TJAHJO PURNOMO 

 

MITRA BEBESTARI 

HERU SUBIYANTORO 

BAMBANG JUANDA 

KODRAT WIBOWO 

MUHAMMAD FIRDAUS 

MAMAN SETIAWAN 

NOOR FAISAL ACHMAD 

MOCH. ALI HANAFIAH 

MEDIYA 

MOUDY HERMAWAN 

MEI LING 

 

DEWAN PENYUNTING 

WILLY ABDILLAH 

JOKO TRI HARYANTO 

IMAN WIDHIYANTO 

IWAN MEGAWAN 

LALU FAHANY YAZIKRI 

PIERRA SANTOS HALOMOAN LUMBAN 

TOBING 

SETI GAUTAMA ADI NUGROHO 

 

DESAIN GRAFIS 

PURWO WIDIARTO 

WINURI ANDI AGUSTIAN 

SOFYAN ATSAURI 

SEKRETARIAT 

AGUNG HARTOYO 

FARUQ AL AMIN 

NURUL LAILI 

HENDI KRISTIANTORO 

SUNTI WIDODO 

 

 

 

 

 

 

Sekretariat: Subdirektorat Penelitian dan Pengembangan, dan Kerjasama Kelembagaan; Direktorat Sistem 

Perbendaharaan; Direktorat Jenderal Perbendaharaan; Kementerian Keuangan, Gedung Prijadi Praptosuhardjo 

III, Lantai 4, Jalan Budi Utomo No. 6, Jakarta, 10710; Telp. (021) 3449230 ext. 5638, Faks. (021) 3849670, email: 

jurnal.itrev@kemenkeu.go.id, website: www.djpbn.kemenkeu.go.id. 

 



 

 

 

 

 

INDONESIAN TREASURY REVIEW 
JURNAL PERBENDAHARAAN, KEUANGAN NEGARA DAN KEBIJAKAN PUBLIK 

 

 

 

 

 

p-ISSN No. 2527-2721  

e-ISSN No. 2622-4399 

Volume 4 Nomor 1, 2019 

 

 

 

 

Terakreditasi Peringkat 2 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan 

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 10/E/KPT/2019 Tanggal 4 

April 2019. Masa berlaku selama 5 (lima) tahun sejak Volume 2, Nomor 1, Tahun 2017. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halaman ini sengaja dikosongkan 

 

This page intentionally left blank 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INDONESIAN TREASURY REVIEW 
JURNAL PERBENDAHARAAN, KEUANGAN NEGARA DAN KEBIJAKAN PUBLIK 

 

 
 

 

Volume 4 Nomor 1, 2019 

 

DAFTAR ISI 

 
 

  Hlm. 

 

Implementasi Penilaian Kinerja pada Badan Layanan Umum: Studi tentang Komitmen, 

Penentuan Tujuan, dan Harapan Karyawan  

Ma’mun Anshori, Jaka Isgiyarta, dan Tri Jatmiko W Prabowo 

 

 1 – 12 

 

 

Analisis Kualitas Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual 

Indra Wahyudi 

 

 

 13 – 22 

Evaluasi Penerimaan Aplikasi Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua (MPN-G2) 

dengan Pendekatan Model Integrasi Trust-TAM-TPB dari Perspektif Pengguna 

Galang Pujo Setyanto 

 23 – 37 

Evaluasi Mekanisme Penyusunan Cash Forecasting Pemerintah Pusat dengan 

Framework GFOA 

Anang Febri Sulistyono 

 

 39 – 57 

Optimalisasi Portofolio Investasi Program Tunjangan Hari Tua (THT) pada PT TASPEN 

(Persero) 

Oktavianus Oki Bagus Krisnawan 

 

 59 – 69 

Peningkatan Efisiensi Belanja Perjalanan Dinas pada Kementerian/Lembaga dengan 

Model Shared Service  

Dwi Prioatmaji 

 

 71– 86 

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halaman ini sengaja dikosongkan 

 

This page intentionally left blank 

 
 

 

 

 

 



 

 

1 

 

INDONESIAN TREASURY REVIEW 
JURNAL PERBENDAHARAAN, KEUANGAN NEGARA DAN KEBIJAKAN PUBLIK 

 

 

IMPLEMENTASI PENILAIAN KINERJA PADA BADAN LAYANAN UMUM: 

STUDI TENTANG KOMITMEN, PENENTUAN TUJUAN, DAN HARAPAN 

KARYAWAN 

 

Ma’mun Anshori 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 

Jaka Isgiyarta 

Universitas Diponegoro Semarang 

Tri Jatmiko W Prabowo 

Universitas Diponegoro Semarang 

Alamat korespondensi: maxthru@gmail.com 

 

ABSTRACT 

Performance assessment is a performance quality measuring tool that needed to know the level of achievement of a plan, 

improve the performance for the next period, as well as increased transparency and public accountability. This study aims 

to analyze the actors' responses to the implementation of performance assessment at RS TUV as BLU. This research uses  a 

qualitative approach, using the case study research method. This study attempts to describe what the actors experienced 

when implementing performance assessment and exploring how the actors interpreted the experience. Data used in this 

research are primary data and secondary data. The data collection is done by indepth interview to the actors, observe in the 

working environment of the actors, and analyze the supporting documents. This studyfound that the implementation of 

performance assessment was responded by the actors with commitment attitude influenced by different aspects because the 

actors have different ways of dealing with a phenomenon. The performance indicators of the performance assessment 

motivatethe actors to achieve it, in accordance with the Goal-Setting Theory. Performance assessment provides clarity of 

organizational goals, goals will tell what to do and how much effort is required. Specific objectives will lead the actors to 

performance improvements. Furthermore, performance improvements give rise to expectations from actors towards 

improved rewards system in RS TUV. 

 

KATA KUNCI: 

Performance Assessment, BLU, actors’ response, commitment, goal-setting theory, and expectancy theory. 

 

ABSTRAK 

Penilaian kinerja merupakan alat ukur kualitas kinerja yang diperlukan antara lain untuk mengetahui tingkat 

ketercapaian suatu perencanaan, memperbaiki kinerja periode berikutnya, serta peningkatan tranparansi dan 

akuntabilitas publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis respon pelaku terhadap penerapan penilaian kinerja 

pada RS TUV sebagai BLU. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan menggunakan metode penelitian 

studi kasus. Penelitian ini berusaha mendiskripsikan apa yang dialami pelaku ketika menerapkan penilaian kinerja dan 

menggali bagaimana pelaku memaknai pengalaman tersebut. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam (indepth interview) pada 

pelaku, melakukan observasi di lingkungan kerja pelaku, dan menganalisis dokumen pendukung. Berdasarkan penelitian 

ini ditemukan bahwa penerapan penilaian kinerja direspon oleh pelaku dengan sikap komitmen yang dipengaruhi oleh 

aspek yang berbeda dikarenakan pelaku memiliki cara berbeda dalam menyikapi suatu fenomena. Kemudian indikator 

kinerja dalam penilaian kinerja memotivasi pelaku untuk mencapainya. Penilaian kinerja memberikan kejelasan tujuan 

organisasi, tujuan akan memberi tahu apa yang harus dilakukan dan berapa banyak usaha yang diperlukan. Tujuan yang 

spesifik akan mengarahkan pelaku pada perbaikan dan peningkatan kinerja. Selanjutnya, perbaikan dan peningkatan 

kinerja memunculkan harapan dari pelaku terhadap perbaikan sistem reward yang lebih baik di RS TUV. 

 

KLASIFIKASI JEL: 

L32, M54 
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1. PENDAHULUAN 

Sektor publik mempunyai karakter khusus 

sehingga pengukuran kinerja menjadi sulit untuk 

diterapkan. Ada dua pendapat yang biasa 

digunakan untuk menjelaskan perbedaan 

pengukuran kinerja antara sektor publik dengan 

sektor swasta (Carter, 1991). Pertama, Carter 

mengasumsikan bahwa sektor swasta 

menekankan pada pencapaian laba, sehingga 

pengukuran kinerja pada sektor swasta 

merupakan prosedur teknis langsung yang dapat 

diperbandingkan. Sektor publik tidak 

menekankan pada pencapaian laba tetapi lebih 

pada memaksimalkan pelayanan publik. Kedua, 

Carter mengasumsikan adanya tekanan sosial dan 

politik tertentu pada sektor publik. Pelayanan 

publik beroperasi dengan pagu anggaran yang 

terbatas dan instansi-instansi pemerintah yang 

mewakili sektor publik bersaing satu dengan yang 

lain untuk memperoleh anggaran yang terbatas 

tersebut. Anggaran sektor swasta lebih fleksibel 

dikarenakan sumber pembiayaannya lebih 

bervariasi baik dari modal pemilik saham maupun 

dari pihak eksternal (Mardiasmo, 2002). 

Mahmudi (2015) menyatakan bahwa 

pengukuran kinerja merupakan alat untuk menilai 

kesuksesan organisasi. Dalam konteks organisasi 

sektor publik, kesuksesan organisasi itu akan 

digunakan untuk mendapatkan legitimasi dan 

dukungan publik. Masyarakat akan menilai 

kesuksesan organisasi sektor publik melalui 

kemampuan organisasi dalam memberikan 

pelayanan publik yang terjangkau dan berkualitas. 

Beberapa negara maju menggunakan strategi dan 

pendekatan yang hampir sama untuk memberikan 

pelayanan terbaik bagi warganya. Amerika Serikat 

menggunakan pendekatan reinventing government 

yang dikembangkan oleh David Osborne dan Ted 

Gaebler sekitar tahun 1990-an, sedangkan negara-

negara di Eropa menggunakan pendekatan New 

Public Management (NPM).   

Dalam beberapa dekade terakhir ini, NPM 

telah memberikan kontribusi positif dalam 

memperbaiki kinerja sektor publik melalui 

mekanisme pengukuran kinerja yang 

diorientasikan pada pengukuran ekonomi, 

efisiensi, dan efektivitas (value for money). Tujuan 

penting NPM adalah menjadikan sektor publik 

sebagai organisasi penyedia layanan publik yang 

efisien dan efektif yang mengarah pada 

peningkatan kualitas dan kepuasan pelanggan. 

Kontribusi penting pengukuran kinerja sektor 

publik dengan adanya perkembangan orientasi 

dimaksud adalah tercapainya perbaikan kinerja 

melalui penerapan mekanisme pasar di sektor 

publik sebagaimana yang dilakukan oleh sektor 

swasta. Organisasi sektor publik by nature bersifat 

monopoli sehingga keberadaan pengukuran 

kinerjanya berfungsi sebagai alat untuk 

menciptakan persaingan (quasi-competition) 

(Mahmudi, 2015). 

Konsep NPM telah diadopsi oleh 

Pemerintah Indonesia pada saat penyusunan UU 

Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara (Manual BLU, 2013). Berdasarkan UU 

dimaksud, Pemerintah dapat membentuk Badan 

Layanan Umum (BLU) agar dapat semakin 

meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 

Prabowo, dkk (2017) menyatakan bahwa BLU 

merupakan instansi di lingkungan Pemerintah 

yang dibentuk untuk memberikan pelayanan 

kepada masyarakat berupa penyediaan barang 

dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan 

mencari keuntungan yang dalam melakukan 

kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi, 

efektivitas, dan produktivitas. 

Jumlah BLU yang terus bertambah 

menjadikan pengukuran kualitas kerjanya 

semakin kompleks. Kompleksitas penilaian 

kinerja BLU ini mendorong regulator untuk 

membuat suatu tolok ukur kinerja untuk BLU. 

Penilaian kinerja BLU yang didasarkan pada tolok 

ukur ini diharapkan akan menciptakan kompetisi 

di sektor publik karena akan mendorong BLU 

berlomba-lomba untuk menjadi instansi penyedia 

layanan terbaik. Kompetisi pada sektor publik 

merupakan salah satu konsep yang dikembangkan 

oleh Osbome dan Gaebler (1993) tentang 

reinventing government, yaitu menciptakan 

pemerintah yang kompetitif (Competitive 

Government: Injecting Competition into Service 

Delivery). Pemerintah perlu menciptakan 

kompetisi dalam layanan publik, karena hal ini 

akan menciptakan efisiensi dan memberikan 

manfaat yang lebih besar bagi masyarakat 

penerima layanan. Masyarakat akan lebih besar 

memperoleh manfaat layanan karena dengan 

adanya kompetisi akan terjadi persaingan antar 

instansi untuk meningkatkan layanannya. Dunia 

saat ini sangat terbuka dan rakyat semakin tahu 

hak-haknya. Oleh karena itu cepat atau lambat 

mereka akan menuntut sebuah standar pelayanan 

yang harus baik (Jokowi, 2016). 

Penerapan penilaian kinerja diyakini akan 

mendorong perbaikan kinerja meskipun dalam 

penerapannya pada sektor publik masih sering 

mengalami perubahan indikator kinerjanya dan 

rentan terhadap perdebatan. Berbagai 

permasalahan dalam penerapan penilaian kinerja 

masih terjadi. Oleh karena itu para pelaku 

penerapan penilaian kinerja dituntut untuk 

profesional serta memiliki kompetensi. Kesiapan 

sumber daya manusia menjadi modal yang 

berharga dan menjadi keunggulan untuk 

menghadapi kompetisi dalam penilaian kinerja. 

Respon pelaku memiliki posisi strategis dalam 

penerapan penilaian kinerja, sehingga menjadi 

daya tarik yang kuat untuk memahami dan 

mengidentifikasi respon pelaku. 
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2. LITERATURE REVIEW 

2.1 Komitmen  

Ada beberapa pendekatan yang berbeda 

untuk memaknai komitmen organisasi. 

Pendekatan-pendekatan dimaksud antara lain 

pendekatan sikap, pendekatan perilaku, dan 

pendekatan multidimensional (Zangaro, 2001). 

Adapun pendekatan sikap menitikberatkan pada 

proses berfikir individu tentang hubungan mereka 

dengan organisasi. Individu akan mengukur 

kesesuaian nilai dan tujuan mereka dengan 

organisasi. Komitmen organisasi yang tinggi akan 

terlihat pada individu melalui itikad yang kuat 

serta penerimaan pada nilai-nilai dan tujuan 

organisasi dimana individu itu berada. 

Pendekatan perilaku berhubungan dengan 

proses dimana individu telah terikat dengan 

organisasi. Komitmen individu dimaksud 

ditampakkan dalam tindakan. Misalnya individu 

dengan komitmen yang tinggi akan tetap berusaha 

berada di organisasi dan memiliki pandangan 

positif mengenai organisasinya. Selain itu individu 

akan menunjukkan perilaku yang konsisten untuk 

tetap memiliki persepsi diri yang positif. 

Pendekatan multidimensional berangkat 

dari pemahaman bahwa komitmen organisasi 

memiliki latar belakang yang berbeda pada setiap 

individu Allen dan Mayer (1991). Komitmen 

organisasi dimaknai sebagai kondisi psikologis 

yang menunjukkan karakteristik hubungan antara 

pekerja dengan organisasi dan memiliki pengaruh 

dalam keputusan untuk tetap melanjutkan 

keanggotaanya dalam organisasi dimaksud.   

Selain pendekatan sikap, perilaku, dan 

multidimensional, peneliti lain memiliki definisi 

yang tidak jauh berbeda tentang komitmen 

organisasi. (Greenberg dkk, 2005) menyatakan 

bahwa komitmen organisasi merupakan 

kesediaan seorang pekerja untuk menerima suatu 

organisasi dan tujuan-tujuannya serta beritikad 

untuk mempertahankan keanggotaannya dalam 

organisasi dimaksud. Kemudian Steers dan Porter 

(1983) berpendapat bahwa komitmen adalah 

suatu kondisi dimana individu menjadi terikat 

oleh tindakannya. Melalui tindakan ini akan 

memunculkan keyakinan yang menunjang 

kegiatan dan keterlibatannya. 

2.2 Teori Penentuan Tujuan 

Locke dan Latham (1994) mengemukakan 

bahwa “niat untuk mencapai sebuah tujuan 

merupakan motivasi kerja yang utama, tujuan 

memberi tahu seseorang apa yang harus 

dilakukan dan berapa banyak usaha yang 

dikeluarkan. Bukti tersebut sangat mendukung 

nilai tujuan. Kita bisa mengatakan bahwa tujuan 

khusus bisa meningkatkan kinerja, tujuan sulit 

ketika diterima akan menghasilkan kinerja yang 

lebih tinggi daripada tujuan yang mudah, dan 

umpan balik menghasilkan kinerja yang lebih 

tinggi daripada tidak ada umpan balik”. 

Tujuan yang spesifik memperlihatkan 

tingkat hasil yang lebih tinggi daripada tujuan 

umum. Hal ini dikarenakan kekhususan dari 

tujuan itu sendiri tampaknya bertindak sebagai 

stimulus internal. Seorang pekerja yang 

mempunyai tujuan khusus akan bekerja dengan 

lebih baik daripada pekerja yang beroperasi tanpa 

tujuan. Apabila faktor-faktor seperti penerimaan 

tujuan tetap konstan, kita juga bisa menyatakan 

bahwa semakin sulit tujuan tersebut semakin 

tinggi tingkat kinerja. Semakin mudah tujuan 

maka semakin besar kemungkinan untuk 

diterima. Tetapi setelah tugas yang sulit diterima, 

karyawan tersebut bisa diharapkan untuk 

mengeluarkan tingkat usaha yang tinggi untuk 

berusaha mencapainya. 

Mengapa individu lebih termotivasi oleh 

tujuan-tujuan yang sulit? Locke dan Latham 

(1994) menjelaskan bahwa “Pertama, tujuan-

tujuan sulit mengarahkan perhatian kita pada 

tugas yang sudah ada dan menjauh dari gangguan-

gangguan yang tidak relevan. Tujuan-tujuan yang 

menantang mendapatkan perhatian kita dan 

akhirnya cenderung membantu kita untuk fokus. 

Kedua, tujuan-tujuan sulit menambah semangat 

karena kita harus bekerja lebih keras untuk 

mencapainya. Ketiga, ketika tujuan-tujuannya 

sulit, individu tetap berusaha untuk mencapainya. 

Akhirnya, tujuan-tujuan yang sulit membuat kita 

menemukan strategi-strategi yang membantu kita 

melakukan pekerjaan atau tugas dengan lebih 

efektif. Apabila harus mengusahakan sebuah cara 

untuk menyelesaikan sebuah masalah sulit, kita 

sering memikirkan cara yang lebih baik untuk 

memulainya”. 

2.3 Teori Harapan 

Vroom (1964) dalam teori harapan 

menyatakan bahwa “mengapa banyak pekerja 

tidak termotivasi dalam pekerjaan mereka dan 

hanya melakukan usaha minimum untuk 

mencapai sesuatu. Ini sangat jelas ketika kita 

melihat ketiga hubungan teori tersebut secara 

lebih mendetail. Kita menghadirkannya dalam 

bentuk pertanyaan-pertanyaan yang harus 

dijawab oleh para karyawan dalam bentuk 

afirmatif bila motivasi mereka ingin 

dimaksimalkan”. 

Pertama, apabila saya memberikan usaha 

maksimum, akankah usaha tersebut diakui dalam 

penilaian kinerja saya? Bagi banyak karyawan 

jawabannya adalah tidak karena tingkat 

keterampilan mereka mungkin kurang baik, yang 

berarti bahwa tidak peduli seberapa keras usaha 

mereka, kemungkinan besar mereka tidak akan 

menjadi pekerja ulung. Sistem penilaian kinerja 

organisasi mungkin dirancang untuk menilai 

faktor-faktor yang tidak berhubungan dengan 
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kinerja, seperti kesetiaan, inisiatif, atau 

keberanian yang berarti usaha yang lebih banyak 

belum tentu menghasilkan evaluasi yang lebih 

tinggi. Kemungkinan yang lain adalah para 

karyawan merasa bahwa atasan mereka tidak 

menyukai mereka. Akibatnya, mereka berharap 

untuk mendapatkan penilaian yang buruk tanpa 

memedulikan tingkat usaha. Contoh-contoh ini 

menunjukkan bahwa satu sumber yang mungkin 

untuk motivasi karyawan yang rendah adalah 

keyakinan para karyawan bahwa tidak peduli 

seberapa keras usaha mereka, kemungkinan 

untuk mendapatkan penilaian kinerja yang baik 

sangatlah rendah. 

Kedua, apabila saya mendapatkan penilaian 

kinerja yang baik, akankah penilaian tersebut 

membawa saya pada penghargaan-penghargaan 

organisasional? Banyak karyawan menganggap 

lemah hubungan kinerja-penghargaan dalam 

pekerjaan mereka. Alasannya adalah organisasi-

organisasi memberikan banyak penghargaan 

untuk banyak hal selain kinerja. Sebagai contoh, 

ketika imbalan kinerja yang diberikan kepada 

karyawan berdasarkan pada faktor-faktor seperti 

senioritas, kekooperatifan, atau bersikap baik 

dengan atasan, para karyawan cenderung 

menganggap hubungan kinerja-penghargaan itu 

lemah dan menurunkan motivasi. 

Akhirnya, bila saya diberi penghargaan, 

apakah penghargaan-penghargaan tersebut 

adalah penghargaan yang saya anggap menarik 

secara pribadi? Karyawan tersebut bekerja keras 

dengan harapan mendapatkan promosi tetapi 

yang didapatkan kenaikan imbalan kinerja, 

karyawan tersebut menginginkan suatu pekerjaan 

yang lebih menarik dan menantang tetapi hanya 

mendapatkan sedikit kata pujian, atau karyawan 

tersebut memberikan usaha lebih untuk 

ditempatkan di kantor perusahaan yang favorit 

akan tetapi ditempatkan pada kantor yang lain. 

Contoh-contoh ini mengilustrasikan pentingnya 

penghargaan-penghargaan yang disesuaikan 

dengan kebutuhan karyawan individual. 

Sayangnya, banyak manajer yang tidak bebas 

memberikan penghargaan yang menjadikannya 

sulit untuk menyesuaiakan penghargaan dengan 

keinginan individual. Selain itu, beberapa manajer 

salah mengasumsikan bahwa semua karyawan 

menginginkan hal yang sama, sehingga 

mengabaikan pengaruh-pengaruh motivasional 

dari penghargaan-penghargaan yang berbeda. 

 

3. METODE PENELITIAN 

Penelitian yang berkaitan dengan 

pengukuran kinerja ini dilakukan pada Rumah 

Sakit TUV. Rumah Sakit TUV merupakan rumah 

sakit negeri kelas C, yang dapat memberikan 

pelayanan kedokteran spesialis terbatas dan 

menampung pelayanan rujukan dari puskesmas. 

Pelayanan rawat inap memiliki 138 tempat tidur, 

22 tempat tidur diantaranya adalah VIP. Adapun 

jumlah SDM pelayanan medis adalah 52 dokter, 25 

diantaranya adalah dokter spesialis. 

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif 

dengan studi kasus. Penelitian studi kasus secara 

intensif menyelidiki satu atau sehimpunan kecil 

kasus, berfokus pada berbagai detail di dalam 

setiap kasus dan konteksnya. Studi kasus 

menelaah detail karakteristik internal setiap 

kasus dan juga situasi di sekitarnya. 

Strategi penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah strategi penelitian studi 

kasus. Strategi penelitian studi kasus digunakan 

peneliti dengan maksud untuk memahami praktik 

implementasi penilaian kinerja di RS TUV sebagai 

Badan Layanan Umum dan memahami perilaku 

pelaku dalam praktik implementasi penilaian 

kinerja di RS TUV sebagai Badan Layanan Umum. 

Argumentasi sebab akibat kita pahami 

melalui sumber data penelitian kualitatif studi 

kasus. Berbagai sumber data tersebut kemudian 

digunakan untuk memahami sikap perilaku BLU 

terkait peraturan penilaian kinerja di Rumah Sakit 

TUV dan dampak yang timbul dari 

keberadaannya. Pemilihan informan yang tepat 

adalah penting agar hasil interpretasi atas teks 

tersebut tidak bias. Penelitian ini akan 

menghasilkan data deskripsi narasi dari informan 

yang berisi kutipan berbagai hasil wawancara 

setiap informan. Data tersebut kemudian 

dianalisis untuk setiap makna yang dikonstruksi 

dalam proses kesadaran dan akhirnya akan 

dilakukan individual critical review. 

Informan terdiri dari enam orang yaitu tiga 

pejabat struktural dan tiga pegawai fungsional 

layanan. Informan yang diwawancarai adalah 

Wakil Kepala Rumah Sakit TUV selaku jajaran 

pimpinan dan penanggungjawab organisasi yang 

mengetahui secara mendalam kebijakan 

organisasi pemerintahan, program dan kegiatan-

kegiatan organisasi, serta hal lainnya yang 

berkaitan dengan penelitian yang akan 

dilaksanakan. Selain itu, peneliti juga akan 

melakukan wawancara kepada Kepala Satuan 

Pengawas Internal yang mengawasi setiap 

kegiatan yang dilakukan oleh semua bagian 

rumah sakit. Peneliti juga akan melakukan 

wawancara kepada Kepala Subbagian 

Perencanaan dan Administrasi yang merupakan 

koordinator dalam penilaian kinerja rumah sakit 

dan merupakan penghubung antara Rumah Sakit 

TUV sebagai BLU dengan Direktorat Pembinaan 

PK BLU sebagai pembina. Selain itu, peneliti juga 

mewawancarai informan yang berlatar belakang 

sebagai tenaga medis atau pelayanan. 

Pertimbangan ini didasarkan pada kebutuhan 

informasi yang dapat diperbandingkan, tidak 
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sekadar hal yang bersifat administrasi tetapi juga 

teknis pelayanan. 

Selain menggunakan pendekatan 

interpretatif, penelitian ini juga mengarah pada 

pendekatan kritis. Pendekatan kritis ini 

diperlukan karena peraturan penilaian kinerja 

dianggap sebagai suatu tatanan sosial yang 

berpotensi untuk dikritik dan diubah.  

penggunaan metode kuantitatif dirasa kurang 

tepat karena fokus penelitian adalah memahami 

dan menyelami kandungan makna suatu teks.  

 

4. PENILAIAN KINERJA DAN BADAN 

LAYANAN UMUM: MAKNA DIBALIK 

REALITAS 

4.1. Realitas Respons Pelaku: Komitmen, 

Penentuan Tujuan, dan Harapan 

Transformasi status satuan kerja instansi 

pemerintah menjadi Pola Pengelolaan Keuangan 

Badan Layanan Umum (BLU) merupakan bagian 

dari konstruksi yang ingin dibentuk dalam 

reformasi pengelolaan keuangan negara, 

sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-

undang. Perubahan status tata kelola keuangan 

akan berimplikasi secara signifikan pada 

substansi dan prosedur kerja, sehingga 

dibutuhkan kerja sama dari pelaku perubahan. 

Pemerintah sebagai regulator harus mengawal 

penerapan BLU dengan menyiapkan aturan yang 

mendasari perubahan dan petunjuk teknis yang 

menjadi pedoman pelaksanaan di lapangan. 

Satuan kerja pemerintah sebagai BLU harus 

mampu mewujudkan penerapan tata kelola 

keuangan sesuai harapan pemerintah. 

 Perubahan paradigma tata kelola keuangan, 

mengkondisikan pelaku untuk melaksanakan 

semua aspek manajemen organisasi, termasuk 

pelaku di RS TUV. Sebagai satuan pemerintah 

yang berstatus Badan Layanan Umum, dalam 

menjalankan praktik bisnis yang sehat perlu 

melakukan pengelolaan dan pengukuran kinerja. 

Semua output kinerja BLU perlu diukur untuk 

melihat bagaimana organisasi telah bekerja dalam 

mencapai targetnya. Oleh karena itu 

diterbitkanlah peraturan tentang pedoman 

penilaian kinerja BLU. Kehadiran peraturan ini, 

direspon oleh pelaku dengan positif. Sikap patuh 

terhadap peraturan dan mencari cara agar target 

kinerja tercapai sesuai indikator kinerja dalam 

penilaian kinerja adalah respon yang dipilih oleh 

pelaku di RS TUV dalam penerapan peraturan. 

Pencarian cara bagaimana mencapai target kinerja 

dilakukan karena pelaku di RS TUV menyadari 

bahwa pencapaian ini membutuhkan effort yang 

tidak mudah.  

Kesadaran pelaku bahwa pencapaian target 

kinerja tidak akan berjalan dengan mudah, 

membawa pelaku pada sikap komitmen. Sikap 

komitmen yang ditunjukkan oleh pelaku, antara 

lain: (1) melakukan adaptasi dan adopsi aturan 

yang menjadi petunjuk teknis penilaian kinerja,  

(2) melakukan penyesuaian target kinerja 

organisasi di intern RS TUV sehingga selaras 

dengan indikator kinerja yang ditetapkan dalam 

peraturan, (3) melakukan adaptasi dan adopsi 

peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah, dan 

(4) mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan 

oleh Kementerian Keuangan maupun Lembaga 

Teknis. Sikap komitmen merupakan upaya pelaku 

untuk menyesuaikan diri dengan aturan 

pemerintah. 

Komitmen organisasi merupakan tingkatan 

identifikasi pelaku organisasi dan keinginan untuk 

tetap aktif berpartisipasi di dalam organisasiserta 

merupakan ukuran kesediaan pelaku untuk tetap 

tinggal di dalam organisasi di masa mendatang. 

Komitmen pelaku organisasi terlihat pada 

kepercayaannya terhadap misi dan tujuan 

organisasi, kesediaan untuk meningkatkan usaha 

dalam pencapaian suatu tujuan, serta intensif 

untuk melakukan kerja di organisasi tersebut 

(Newstrom, 2012). 
 

Bentuk ekspresi komitmen terhadap 

penilaian kinerja yang dimiliki oleh masing-

masing pelaku berbeda, demikian juga yang 

terjadi di RS TUV. Empat dari enam pelaku 

menyatakan ekspresi komitmen mentaati 

peraturan, menjalankan tugas dan tanggung 

jawab, serta menjadi yang terbaik, sementara 

hanya dua pelaku yang menunjukkan bentuk 

komitmen yang sedikit berbeda. Salah satu pelaku 

menyikapi penilaian kinerja sebagai “spirit” agar 

tercapainya target kinerja RS TUV dan berkinerja 

dengan lebih baik (Affective Commitment). 

Ungkapan pelaku dimaksud yaitu “Ini menjadi 

spirit untuk mencapai atau bahkan melebihi 

target yang telah ditetapkan dan ketika target 

kinerja itu tercapai maka RS TUV akan tercatat 

sebagai BLU yang berkinerja baik”. Sebagian lagi 

mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan 

adalah dalam rangka mentaati peraturan dan hal 

itu wajib bagi mereka untuk mentaatinya 

(Normative commitment), sebagaimana 

diungkapkan oleh pelaku yaitu “Jika sudah ada 

aturan, maka yang perlu kita lakukan adalah 

melaksanakan aturan, aturan itu kita jadikan 

pedoman untuk mengawal kinerja kita, setidaknya 

kita menjadikan aturan itu sebagai prioritas 

utama kinerja kita”. 
 

Perbedaan yang mendasari bentuk 

komitmen masing-masing pelaku merupakan hal 

yang wajar dalam kehidupan bersosial. Mereka 

mempunyai cara yang berbeda dalam menyikapi 

sebuah fenomena. Perbedaan sikap tersebut 

didasari oleh bagaimana masing-masing pelaku di 

RS TUV memaknai kehidupannya. Namun 

demikian, perbedaan aspek tersebut tidak 

menjadikan kendala bagi mereka untuk 
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menunjukkan komitmen tinggi agar terwujudnya 

RS TUV sebagai rumah sakit yang lebih baik. Hal 

ini sebagaimana pernyataan Hunt dan Morgan 

(1994) yang menyatakan bahwa karyawan yang 

mempunyai komitmen organisasi yang tinggi jika 

memiliki kepercayaan serta menerima tujuan dan 

nilai organisasi, berkeinginan untuk berusaha ke 

arah pencapaian tujuan organisasi, dan 

mempunyai keinginan yang kuat untuk bertahan 

dalam organisasi. 

Salah satu wujud dari komitmen agar 

menjadi rumah sakit yang lebih baik adalah 

dengan dilakukannya benchmarking. Praktik 

benchmarking yang dilakukan oleh RS TUV 

ditunjukkan dengan adanya praktik studi banding 

pada satuan kerja lain yang masih dibawah 

naungan lembaga teknis yang sama dan juga dari 

rumah sakit di lembaga yang lain. RS TUV 

melakukan tiga kali benchmarking semenjak 

penerapan PER-36 tentang penilaian kinerja. 

Pertama adalah benchmarking pada rumah sakit 

best practices pada kelompok yang sama dalam 

penilaian kinerja yaitu Rumah Sakit Raden Said 

Sukanto Jakarta, selanjutnya adalah benchmarking 

pada rumah sakit best practices pada kelompok 

yang berbeda yaitu Rumah Sakit Umum Pusat 

Kariadi Semarang dan terakhir adalah 

benchmarking dengan tujuan tertentu pada rumah 

sakit best practices layanan khusus yaitu Rumah 

Sakit Jiwa Daerah Surakarta. 

Selain komitmen, indikator-indikator 

kinerja yang dicantumkan dalam peraturan 

penilaian kinerja membentuk pemahaman pelaku 

bahwa hal itu merupakan tujuan yang harus 

dicapai. Individu memiliki kecenderungan untuk 

berusaha dengan keras mencapai suatu tujuan, 

terutama jika tujuan itu memiliki kejelasan, dapat 

dipahami, dan bermanfaat. Edwin Locke (1960) 

dalam Teori Penentuan Tujuan yang 

dikembangkannya menjelaskan bahwa individu 

akan bergerak jika memiliki tujuan yang jelas dan 

pasti. Selain kejelasan tujuan Locke (1960) juga 

menjelaskan prinsip lain dari teorinya yaitu; 

tujuan yang menantang, komitmen, umpan balik, 

dan kompleksitas tugas. 
 

Teori lain yang terkait dengan temuan 

penelitian ini adalah teori Harapan. Sebagaimana 

diungkapkan oleh salah satu pelaku yaitu 

“Remunerasi dokter sesuai dengan besarnya 

kontribusinya pada RS. Tapi karena pasien RS 

TUV juga tidak terlalu besar maka remunerasi 

yang didapat juga kurang maksimal. Harapannya 

dengan semakin banyaknya pasien maka besar 

juga remunerasi yang didapatkan”.Berdasarkan 

pernyataan-pernyataan pelaku dapat disimpulkan 

bahwa kekuatan teori harapan dalam menjelaskan 

produktivitas karyawan meningkat saat 

pekerjaan-pekerjaan yang sedang dilakukan jauh 

lebih rumit dan lebih tinggi dalam organisasi 

tersebut. Banyaknya kendala internal dan 

eksternal yang belum bisa diatasi 

merupakanpenyebab mengapa peringkat RS TUV 

tidak pernah menjadi yang terbaik dalam 

kelompok penilaian kinerja, dan merubah hal itu 

adalah hal sulit dan menjadi sebuah tantangan 

bagi para pelaku. Kondisi inilah yang 

membangkitkan harapan bagi para pelaku jika 

ingin menjadi lebih baik atau bahkan terbaik 

dalam penilaian kinerja. Harapan pelaku juga 

muncul pada perbaikan sistem 

kompensasi/reward yang belum sebanding 

dengan beban kerja. Fungsi kompensasi/reward 

adalah memperkuat motivasi untuk memacu diri 

agar mencapai prestasi (Nengsih dkk, 2016). Hal 

ini sangat berpotensi pada penurunan kinerja 

maupun komitmen pelaku di RS TUV dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya. 

4.2. BLU Rasa Satuan Kerja Biasa 

4.2.1. SDM dan Sarana Prasarana: Bahan Bakar 

Utama BLU 

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah satu 

dari sekian faktor penggerak jalannya suatu 

institusi. SDM bisa dikembangkan dan 

ditingkatkan kompetensinya sesuai keinginan 

institusi untuk mencapai tujuannya. SDM juga bisa 

diarahkan perilaku dan motivasinya 

menyesuaikan dengan etika dan budaya institusi. 

Dalam proses tata kelola organisasi terkadang 

kondisi SDM tidak sejalan dengan tujuan 

organisasi. RS TUV adalah satu dari sekian 

organisasi yang mengalami masalah SDM. Masalah 

SDM yang dihadapi oleh RS TUV meliputi: 

kuantitas, komitmen, manajerial, dan motivasi, 

yang merupakan faktor yang sangat 

mempengaruhi usaha RS TUV untuk mencapai 

target kinerja. Sebagai unit layanan rumah sakit, 

garda terdepan pelayanannya adalah SDM dari 

tenaga medis.  

Komposisi jumlah tenaga medis masih 

didominasi tenaga medis yang berstatus tidak 

tetap. Masalah ini sudah diupayakan oleh pelaku 

melalui permintaan kebutuhan SDM dengan status 

pegawai tetap atau PNS dari lembaga pusat, 

namun jumlah tenaga medis yang diperoleh masih 

dirasa kurang. Upaya lain dilakukan oleh pelaku 

yaitu dengan memberikan kesempatan meraih 

beasiswa pada tenaga medis akan tetapi setelah 

lulus karena kebijakan lembaga pusat 

dipromosikan di tempat lain. Berdasarkan 

evaluasi SPI, dokter dengan status pegawai tidak 

tetap atau part timer atau mitra sering tidak 

berada di tempat pada saat jam piketnya. Selain 

itu dokter dimaksud bahkan sering membatalkan 

jam janji konsultasi pada pasien.Ketidakpastian 

kehadiran pada jam piket menunjukkan bahwa 

dokter dengan status tidak tetap atau part timer 

atau mitratidak memiliki komitmen yang tinggi 

pada RS TUV. Kondisi ini akan mempengaruhi 

image pelayanan RS TUV di mata masyarakat. 
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Masalah SDM lainya adalah terkait 

kepemimpinan, sering bergantinya pimpinan dan 

gaya kepemimpinan mengakibatkan 

mismanagement di RS TUV. Bentuk dari 

mismanagement terlihat pada terjadinya 

kesenjangan penghasilan antara Dokter Tetap 

dengan Dokter Mitra. Bentuk lainnya dari 

mismanagement terlihat pada struktur organisasi 

RS TUV terdapat seorang dokter spesialis yang 

menjabat sebagai Kepala Satuan Pengawas dan 

juga Kepala Instalasi Bedah Sentral. Rangkap 

jabatan terlihat efisien bagi organisasi karena ada 

komitmen bahwa remunerasi yang diambil hanya 

salah satu dari dua jabatan, hal ini tentunya akan 

mengurangi beban RS TUV dalam alokasi beban 

gaji, akan tetapi lain halnya jika dikaitkan dengan 

prinsip independensi dan check and balance. 

Perihal yang terjadi di RS TUV ini rangkap jabatan 

akan menimbulkan konflik kepentingan. Seorang 

SPI atau pengawas yang bertugas mengawasi 

(check and balance) kinerja unit lain tapi juga 

terlibat dalam kegiatan teknis, maka akan 

membuka peluang dirinya untuk bertindak tidak 

obyektif. 

Selain masalah SDM, RS TUV juga 

menghadapi masalah kekurangan sarana 

prasarana. Di dokumen (Rencana Bisnis dan 

Anggaran) RBA disebutkan bahwa RS TUV 

kekurangan dalam alat-alat kesehatan terutama 

alat-alat yang bernilai besar seperti CT Scan. 

Kondisi ini berpengaruh pada layanan pasien, 

terbatasnya sarana prasarana mengakibatkan 

seringnya pasien dirujuk ke rumah sakit lain yang 

memiliki fasilitas lebih lengkap. Dalam 

perencanaan anggaran, RS TUV tidak 

menganggarkan pembelian alat-alat yang bernilai 

besar dimaksud. Perencanaan anggaran hanya 

untuk pemeliharaan alat-alat kesehatan. Adapun 

alat-alat kesehatan bernilai besar yang tersedia 

saat ini adalah berasal dari bantuan lembaga 

teknis pusat.  

Gambaran diatas menunjukkan bahwa 

jumlah tenaga medis RS TUV belum memenuhi 

kondisi yang ideal. Latar belakang pendidikan dari 

berbagai macam spesialisasi yang seharusnya ada 

pada tenaga medis juga belum memadai. Jumlah 

SDM dan kompetensi terspesialisasi yang 

memadai merupakan hal yang mutlak untuk 

mendukung pencapaian target kinerja. Hal yang 

sama pada sarana dan prasarana, terbatasnya 

jumlah dana untuk melengkapi fasilitas pelayanan 

akan berujung pada terganggunya pencapaian 

kinerja. RS TUV tetap berupaya melakukan 

evaluasi untuk memperbaiki keterbatasannya. RS 

TUV berencana melakukan rekrutmen tenaga 

medis baru dan meningkatkan kompetensi SDM 

yang sudah ada melalui pelatihan dan kesempatan 

pendidikan yang lebih tinggi, akan tetapi apa yang 

dilakukan oleh RS TUV ini kurang menunjukkan 

bahwa mereka memiliki fleksibilitas. Ide berupa 

“letting the managers manage” dan “making the 

managers manage” kurang berjalan di RS TUV. 

4.2.2. Bias Peraturan: Regulator Reaksioner 

Beberapa fleksibilitas yang melekat pada 

BLU RS TUV tidak dapat berjalan dengan baik 

disebabkan oleh gagalnya regulator memberikan 

rasa aman pada BLU. Fleksibilitas tapi tetap harus 

bergerak di dalam koridor hukum yang berlaku, 

fleksibilitas tapi berada di bawah ancaman 

tuntutan penggantian kerugian Negara. Contoh 

ketidakberanian RS TUV adalah dalam 

menggunakan fleksibilitas remunerasi. 

Seharusnya sebagai rumah sakit dengan tugas dan 

tanggung jawab yang kompleks, RS TUV sudah 

memiliki sistem remunerasi yang ideal. Pelaku 

menyadari hal ini sehingga yang terjadi adalah 

fleksibilitas terkait remunerasi justru 

memperlambat kinerja pelaku. Sebenarnya ada 

semangat pelaku untuk memanfaatkan 

fleksibilitas yang diberikan, akan tetapi karena 

belum ada rambu-rambu yang jelas akhirnya BLU 

mengembalikan harapan itu kepada regulator. 

Pasal-pasal dalam Peraturan Pemerintah 

tentang Badan Layanan Umum tidak berubah 

substansinya, akan tetapi yang berubah adalah 

penafsiran seperti apa seharusnya pelaksanaan 

pasal-pasal fleksibilitas dimaksud (peraturan 

teknis). Peraturan teknis pasal-pasal fleksibilitas 

tidak terbit bersamaan dengan PP 23 Tahun 2005 

tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum sebagai satu rangkaian kebijakan. 

Peraturan teknis keluar beberapa waktu yang 

relatif lama sesudah terbitnya PP 23 Tahun 2005. 

Beberapa peraturan teknis terbit setelah adanya 

perdebatan panjang dan tarik ulur antar regulator 

(contoh: fleksibilitas aset tetap), beberapa yang 

lain terbit setelah dianggap suatu BLU salah tafsir 

pada pasal fleksibilitas (contoh: pengelolaan kas). 

Fenomena regulator diatas mengarahkan 

kita pada kesimpulan bahwa regulator cenderung 

bersikap reaksioner. Jika mengacu pada tipologi 

organisasi Miles dkk (1978) maka regulator 

disimpulkan sebagai organisasi yang bercirikan 

reactor yaitu sebuah organisasi yang tidak 

memiliki strategi yang hanya bergerak jika ada 

isyarat dari yang berpengaruh di lingkungannya, 

walaupun tidak sesederhana itu 

menyimpulkannya. Regulator cenderung bergerak 

ketika suatu aturan menjadi masalah ketika 

dijalankan. Posisi regulator sendiri sejajar dengan 

regulator lain, diatas regulator ada regulator, dan 

regulator bukan BLU yang diberikan fleksibilitas. 

Regulator juga menghadapi birokrasi yang 

panjang dalam setiap proses penetapan regulasi 

yang dibuatnya. 

Sikap regulator yang reaksioner 

berkonsekuensi pada tidak optimalnya 

fleksibilitas yang melekat pada BLU. Fleksibilitas 

yang seharusnya memberi kemudahan namun 

menjadi bumerang dalam implementasi BLU. 
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Regulator perlu mengikuti perubahan 

perkembangan kebutuhan BLU dan masyarakat 

yang dilayaninya, sehingga perlu dilakukan 

evaluasi peraturan secara berkala untuk 

mempermudah penerapan BLU. Di sisi lain 

evaluasi peraturan harus tetap memegang 

akuntabilitas kinerja dan keuangan sebagai 

penyeimbang fleksibilitas yang melekat pada BLU. 

4.2.3. Koordinasi dan Komunikasi  

Hasil penilaian kinerja RS TUV juga 

dipengaruhi oleh instansi pemerintah yang 

bersinggungan dalam tugas dan tanggung jawab. 

Contoh dari indikator kinerja yang bersinggungan 

adalah terkait dengan pelayanan forensik. Kasus 

kriminal seperti pembunuhan atau kematian 

seseorang membutuhkan prosedural penyelidikan 

khusus dan wewenang penanganan kasus itu 

berada pada instansi BG. Penyelidikan kasus ini 

membutuhkan bantuan dari rumah sakit untuk 

mengungkap penyebabnya. Namun karena 

wewenang penyelidikan ada pada instansi BG 

maka penanganannya tidak selalu oleh rumah 

sakit. Layanan forensik telah ditetapkan targetnya 

oleh RS TUV, dan apabila penanganan kasus 

forensik dapat diselesaikan oleh instansi BG maka 

capaian indikator kinerja layanan forensik pada 

RS TUV adalah nol persen.  

Selain dipengaruhi oleh adanya koordinasi 

dengan instansi BG dalam pencapaian kinerja, RS 

TUV juga berkoordinasi dengan BPJS terkait 

formularium nasional. Formularium nasional 

adalah daftar obat yang disusun oleh Komite 

Nasional berdasarkan bukti ilmiah mutakhir. 

Setelah melayani pasien biasanya dokter 

membuat resep untuk pasien sesuai dengan gejala 

penyakit yang dialami. Dokter tidak 

diperbolehkan membuat resep di luar yang 

terdaftar formularium nasional. Pada praktiknya 

jadwal padat dan banyaknya pasien yang dilayani 

sering membuat dokter lupa atau memang 

mengabaikan hal ini.  

Berdasar resep yang diterima dari dokter, 

pasien akan menukar resep dimaksud pada 

apotek atau farmasi rumah sakit. Pasien dengan 

asuransi BPJS tentu tidak akan membayar tagihan 

obat pada rumah sakit, akan tetapi tagihan pasien 

itu akan diklaimkan oleh rumah sakit pada BPJS. 

Sementara itu, berdasar klaim tagihan, BPJS akan 

mencairkan sejumlah uang kepada rumah sakit 

sesuai harga obat, jasa dokter, dan lainnya pada 

rumah sakit. Jumlah uang yang diterima oleh 

rumah sakit sesuai dengan jumlah yang 

diklaimkan, dengan syarat resep yang dibuat oleh 

dokter sesuai dengan formularium nasional. 

Terkait pencairan uang dari sejumlah klaim 

rumah sakit, BPJS sangat ketat dalam melihat 

kesesuaian resep ini. Akan tetapi timbul masalah 

lain yaitu bahwa kepastian klaim dibayar itu tidak 

memiliki target waktu, maka yang terjadi adalah 

seringnya BPJS mengalami keterlambatan dalam 

pembayaran klaim. Keterlambatan pembayaran 

ini sangat berpotensi mengganggu pelayanan 

rumah sakit kepada pasien. Karena rumah sakit 

belum bisa membayar obat dan alat kesehatan 

kepada pihak ketiga. Bahkan beberapa distributor 

memiliki kebijakan bahwa jika rumah sakit belum 

membayar tagihan sampai jumlah tertentu maka 

distributor akan menutup transaksi untuk rumah 

sakit, walaupun dengan transaksi tunai sebelum 

tagihan tersebut dibayar. 

Konsekuensi lain dari belum terbayarnya 

klaim rumah sakit pada BPJS adalah terkait 

pelayanan internal. Tenaga medis seperti dokter, 

perawat, dan tenaga administrasi kesejahteraan-

nya tergantung dari pembagian hasil pelayanan 

yaitu yang biasa disebut sebagai jasa pelayanan. 

Hal ini tentunya akan mempengaruhi motivasi 

kerja SDM RS TUV, terutama tenaga medis yang 

merupakan karyawan tidak tetap atau .part timer. 

Karyawan tidak tetap yang tidak terikat kontrak 

jangka panjang akan mempertimbangkan 

keberadaannya di RS TUV karena ada masalah 

likuiditas pembayaran. Efek selanjutnya adalah 

rumah sakit akan kehilangan potensi SDM dan 

kemudian akan mempengaruhi layanan kepada 

pasien.  

Konsekuensi yang paling critical dari belum 

disetujuinya klaim dari BPJS adalah penilaian 

kinerja. Sembilan rasio keuangan yang merupakan 

bagian dari indikator kinerja keuangan semuanya 

terhubung dengan pendapatan. Mulai dari cash 

ratio dan current ratio, ketika klaim BPJS telah 

disetujui maka yang terjadi adalah ada transfer 

uang ke dalam rekening rumah sakit, kemudian 

transfer ini diakui sebagai kas dalam 

neraca.Jumlah kas akan mempengaruhi besaran 

cash ratio dan current ratio. Rasio keuangan 

lainnya dihitung menggunakan pendapatan 

sebagai pembandingnya. Rasio-rasio keuangan 

dimaksud yaitu collection period, fixed asset 

turnover, return on fixed asset, return on equity, 

inventory turn over,  rasio pendapatan operasional 

terhadap biaya operasional, rasio biaya subsidi 

pasien. 

4.2.4. Pelaporan dan Audit: Accountability dan 

Faithful Representation vs Account 

Manipulation 

Di era keterbukaan informasi yang 

mengedepankan transparansi, RS TUV sebagai 

Badan Layanan Umum tidak lepas dari public 

accountability. Salah satu faktor penting dari 

pelaksanaan public accountability adalah adanya 

transparansi dalam pelaporan kinerja (Shende 

dan Bennett, 2004). Laporan tahunan 

dipertimbangkan sebagai mekanisme pelaporan 

primer yang memungkinkan lembaga-lembaga 

pemerintah melaksanakan akuntabilitas mereka 

kepada berbagai variasi kelompok stakeholder 
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seperti parlemen dan masyarakat (Mack dan 

Ryan, 2003). Pengungkapan informasi kinerja 

dalam laporan diakui sama pentingnya 

sebagaimana pelaksanaan akuntabilitas (Boyne 

dkk, 2002). 

RS TUV adalah satuan kerja yang berada 

dibawah Lembaga Teknis. Lembaga Teknis 

memiliki banyak stakeholder seperti Inspektorat 

Pusat, Inspektorat Daerah, Pembina Keuangan, 

Pembina Teknis, Pembina Akreditasi Rumah Sakit 

dan lainnya. Sementara itu sebagai satuan kerja 

Badan Layanan Umum yang menggunakan uang 

Negara dalam operasionalnya, RS TUV memiliki 

stakeholder yaitu KPPN, KPKNL, Kanwil 

Perbendaharaan, Direktorat Pembinaan Pola 

Keuangan BLU, Suku Dinas Kesehatan, dan lain-

lain. Hal ini belum ditambah lembaga akreditasi 

rumah sakit seperti Komite Akreditasi Rumah 

Sakit, Joint Commision International, atau lainnya.  

Konsekuensi dari kondisi ini adalah RS TUV 

memiliki begitu banyak stakeholder yang setiap 

stakeholder memiliki kebutuhan informasi yang 

berbeda. Adapun informasi dimaksud dituangkan 

dalam dokumen laporan tertentu yang memiliki 

format yang berbeda sesuai kebutuhan dari tiap-

tiap stakeholder.  Laporan-laporan kinerja 

dimaksud bersifat wajib karena didukung oleh 

peraturan yang berlaku. Hal ini mengharuskan 

pelaku BLU untuk menyelesaikannya sesuai yang 

telah ditetapkan dalam peraturan. Beberapa 

informan mengakui bahwa adanya situasi ini 

membuat tugas mereka semakin banyak. 

Sikap pelaku menerima keadaan dengan 

tetap menjalankan tugas dan kewajibannya ini 

dikarenakan pelaku tergantung dengan dukungan 

atau sumber daya dari stakeholder pada RS TUV.  

RS TUV secara finansial tergantung pada APBN, 

sementara untuk sertifikasi pelayanan tergantung 

pada beberapa lembaga sertifikasi, 

ketergantungan ini memaksa RS TUV untuk 

menuruti keinginan para stakeholder. Adams dkk, 

(1998) menyatakan bahwa kelangsungan hidup 

perusahaan tergantung pada dukungan 

stakeholder dan dukungan tersebut harus dicari 

sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk 

mencari dukungan tersebut. Makin powerful 

stakeholder, makin besar usaha perusahaan untuk 

beradaptasi. Pengungkapan sosial dianggap 

sebagai bagian dari dialog antara perusahaan 

dengan stakeholdernya. 

Penilaian kinerja BLU adalah suatu 

pengungkapan sosial karena merupakan bagian 

dialog antara BLU dengan stakeholdernya. 

Penilaian kinerja didasarkan dari kinerja 

keuangan dan kinerja layanan. Sementara 

perhitungan kinerja keuangan didasarkan pada 

laporan keuangan, sedangkan perhitungan kinerja 

layanan didasarkan pada laporan kinerja layanan. 

Hal ini memunculkan sikap lain dari pelaku yaitu 

perekayasaan laporan keuangan. Upaya untuk 

melakukan rekayasa pelaporan keuangan ini 

sangat umum dilakukan di sektor swasta. Motivasi 

dari rekayasa laporan keuangan sangat beragam, 

istilah di sektor swasta pun beragam mengenai 

rekayasa ini, yaitu; earnings management, income 

smoothing, big bath accounting, creative 

accounting, dan window dressing. Dalam kasus ini 

rekayasa laporan keuangan lebih mengarah pada 

bagaimana mendapat nilai tinggi dalam penilaian 

kinerja. Perolehan nilai tinggi akan mempengaruhi 

peringkat dalam persaingan di dalam kelompok 

penilaian. Pada dasarnya rekayasa laporan 

keuangan bersifat netral jika tidak ada pihak yang 

dirugikan. Akan tetapi dalam kasus RS TUV ini 

rekayasa berimbas pada tertundanya pembayaran 

jasa pelayanan yang merupakan hak dari tenaga 

medis rumah sakit. 

Tujuan pelaporan keuangan adalah 

memberikan informasi keuangan yang bermanfaat 

bagi para stakeholder dalam pengambilan 

keputusan termasuk di dalamnya pembuatan 

keputusan yang bekaitan dengan ketersediaan 

sumber daya. Karakteristik kualitas informasi 

dibedakan menjadi dua jenis yaitu relevance dan 

faithful representation. Relevance berkaitan 

dengan dua hal yaitu nilai prediksi dan nilai 

konfirmasi. Faithful representation berarti adanya 

kesesuaian antara ukuran atau deskripsi 

fenomena yang akan disajikan. Suatu informasi 

dikatakan sesuai karakter faithful representation 

jika informasi itu complete, neutral, dan bebas dari 

kesalahan yang material (free from material 

error). 

Informasi harus complete atau lengkap, 

menghilangkan sebagian dari informasi akan 

menyebabkan gambaran yang salah atau 

menyesatkan bagi pengguna informasi. Faithful 

representation juga mengasumsikan bahwa 

informasi yang diandalkan tidak bias (neutral). 

Informasi keuangan tidak boleh mempengaruhi 

pengambilan keputusan dalam mencapai hasil 

yang diinginkan. Informasi harus bebas dari 

kesalahan material agar berdaya guna.  

Rekayasa akun yang dilakukan oleh pelaku 

jelas bertentangan dengan konsep faithful 

representation. Salah satu contohnya adalah 

Laporan keuangan yang dibuat tidak complete 

yang ditunjukkan dengan beban jasa pelayanan 

yang merupakan hak pegawai ditahan 

pembayarannya. Tindakan ini akan 

mempengaruhi pengambilan keputusan 

stakeholder (tidak netral) dalam penilaian kinerja 

karena efek dari ditahannya pengeluaran kas 

adalah jumlah kas akan terlihat besar di neraca 

sehingga likuiditas (berdasarkan perhitungan cash 

ratio dan current ratio) dari RS TUV terlihat ideal. 

Rekayasa atau metode dalam kebijakan 

akrual bisa diartikan lain jika memenuhi prinsip 

konsistensi. Misalnya RS TUV sudah memiliki 
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peraturan internal yang mengatur tentang 

kebijakan akuntansi dimana dalam peraturan itu 

disebutkan bahwa jasa pelayanan 

dibukukan/diberikan di tahun anggaran 

berikutnya. Kebijakan ini diungkap secara full 

disclosure dalam Catatan atas Laporan Keuangan 

serta kebijakan ini konsisten dijalankan pada 

tahun sebelum dan sesudahnya, sehingga hal ini 

terlihat sebagai cara atau strategi dari RS TUV 

dalam penilaian kinerja. 

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Pemahaman pelaku organisasi terhadap 

penilaian kinerja sangat beragam namun 

mempunyai arti yang hampir sama. Beberapa 

pelaku memaknai penilaian kinerja sebagai 

sasaran kinerja, beban kerja individu atau 

organisasi, dan patokan atau standar kinerja. 

Pelaku yang berada pada bagian lainnya 

memaknai penilaian kinerja sebagai pembanding 

antara apa yang sudah ditargetkan di awal 

dibanding dengan pencapaiannya. Pada awal 

tahun, mengawal manajemen dalam proses 

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan 

fungsi BLU merupakan target kinerja, sedangkan 

di akhir tahun dapat berfungsi sebagai alat 

evaluasi (evaluation tools) untuk mengidentifikasi 

target-target yang belum dicapai organisasi, atau 

tingkat kesesuaian antara peraturan yang berlaku 

dengan pelaksanaannya. Pemaknaan yang 

berbeda ini diakibatkan oleh pelaku memiliki latar 

belakang dan posisi yang berbeda di organisasi. 

Hasil penelitian berikutnya terkait sikap 

pelaku adalah terbentuknya sikap komitmen 

terhadap pelaksanaan peraturan penilaian kinerja. 

Aspek yang mendasari komitmen terhadap 

penilaian kinerja yang dimiliki oleh masing-

masing pelaku berbeda, demikian juga yang 

terjadi di RS TUV.  Salah satu pelaku menyikapi 

penilaian kinerja sebagai “spirit” untuk bekerja 

lebih baik, yang artinya pelaku terikat secara 

emosional pada organisasi, hal ini dikategorikan 

sebagai Affective Commitment. Sebagian lagi 

mengatakan bahwa apa yang mereka lakukan 

adalah pelaksanaan tugas dan tanggung jawab 

serta mentaati peraturan dan hal itu wajib bagi 

mereka untuk mentaatinya, hal ini dikategorikan 

sebagai Normative Commitment. Perbedaan aspek 

yang mendasari komitmen masing-masing pelaku 

merupakan hal yang wajar dalam kehidupan 

bersosial. Mereka mempunyai cara yang berbeda 

dalam menyikapi sebuah fenomena. Perbedaan 

sikap tersebut didasari oleh bagaimana masing-

masing pelaku di RS TUV tersebut memaknai 

kehidupannya.  

Khusus komitmen pelaku untuk menjadi 

lebih baik atau menjadi yang terbaik di dalam 

kelompok bertolak belakang dengan hasil yang 

dicapai RS TUV. Peringkat tertinggi yang dicapai 

adalah peringkat tiga dan tidak pernah lebih baik 

setelahnya. Kondisi ini mendorong pelaku untuk 

melakukan berbagai upaya, yaitu berupaya untuk 

belajar praktik rumah sakit lain yang dianggap 

sebagai best practices atau peringkat terbaik 

dalam kelompok. Selain itu, pelaku juga 

melakukan upaya untuk meningkatkan SDM 

melalui pendidikan dan pelatihan atau 

semacamnya yang berperan positif dalam 

pemahaman serta berbagi pengetahuan dan 

pengalaman. 

Hasil penelitian berikutnya berhubungan 

dengan motivasi pelaku terkait penilaian kinerja. 

Pelaku termotivasi bahwa target indikator kinerja 

adalah tujuan yang sulit namun merupakan suatu 

tantangan yang harus dicapai. Motivasi pelaku 

sesuai gambaran dari Teori Penentuan Tujuan, 

yang mengisyaratkan bahwa seorang individu 

berkomitmen pada tujuan tersebut. Sikap ini 

terbentuk atas keyakinan bahwa pelaku bisa 

mencapai tujuan tersebut dan ingin mencapainya. 

Penilaian kinerja dengan sistem peringkat dalam 

kelompok layanan sejenis, membentuk sikap 

komitmen untuk mencapai target dan menjadi 

terbaik di dalam kelompok. 

Motivasi pelaku tidak hanya tergambar 

dalam Teori Penentuan Tujuan, akan tetapi juga 

pada Teori Harapan. Teori Harapan menjelaskan 

produktivitas karyawan meningkat saat 

pekerjaan-pekerjaan yang sedang dilakukan jauh 

lebih rumit dan lebih tinggi dalam organisasi. 

Kondisi sulit membangkitkan harapan bagi para 

pelaku jika ingin menjadi lebih baik atau bahkan 

terbaik. Harapan umum yang muncul pada para 

pelaku adalah perbaikan sistem reward. Dan 

harapan yang terutama adalah agar RS TUV 

menjadi rumah sakit BLU terbaik.  

Pemahaman, komitmen, dan motivasi 

pelaku tidak serta merta mengarahkan pelaku 

pada kinerja terbaik. Ada beberapa kendala yang 

dihadapi pelaku untuk mencapai target kinerja 

dalam penilaian kinerja. Kendala terkait SDM dan 

sarana prasarana, peraturan yang belum memiliki 

peraturan teknis pelaksanaannya, serta masalah 

koordinasi dan komunikasi dengan pihak lain. 

Namun demikian RS TUV telah melakukan 

berbagai upaya untuk mengatasinya. Komitmen 

yang kuat, peningkatan kompetensi SDM, usulan 

pembenahan remunerasi yang memadai serta 

evaluasi kinerja secara berkala merupakan 

langkah yang tepat dalam menunjang pencapaian 

target kinerja.   

Dampak nyata yang terlihat dari penerapan 

penilaian kinerja di RS TUV adalah perubahan 

pola pikir pelaku. Perubahan pola pikir ini terlihat 

pada bagaimana cara pelaku memanfaatkan 

penilaian kinerja. Sebelumnya, penilaian kinerja 

dipandang hanya sebatas pedoman evaluasi 

kinerja. Dalam perkembangannya pelaku juga 
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memanfaatkan penilaian kinerja sebagai fungsi 

manajerial. Adapun fungsi manajerial dimaksud 

misalnya, sebagai alat perencanaan penetapan 

target organisasi, pedoman pengawasan kinerja 

bagi auditor internal, dan untuk mengidentifikasi 

kelemahan internal. Dengan demikian manfaat 

penilaian kinerja telah difungsikan secara optimal 

oleh pelaku. 

 

4.3. Implikasi dan Keterbatasan  

Secara teoritis, implikasi dari penelitian ini 

adalah memberikan gambaran dan  pemaparan 

atas pemahaman dan penerapan penilaian kinerja 

di RS TUV. Pemahaman dan penerapan yang 

dilakukan oleh pelaku di RS TUV lebih 

dikarenakan karena komitmen menjalankan 

aturan serta tugas dan tanggung jawab mereka 

sesuai dengan peraturan perundangan yang 

berlaku. Penelitian ini menambahkan adanya 

sikap perubahan untuk menjadi lebih baik melalui 

belajar dari praktik organisasi lain yang dianggap 

sebagai best practices, yaitu dengan melakukan 

benchmarking. Penelitian ini juga menambahkan 

faktor motivasi sebagaimana Teori Penentuan 

Tujuan. Penilaian kinerja adalah sebuah tantangan 

dan target yang harus dicapai oleh individu, dan 

individu mengumpulkan komitmen untuk 

mencapainya. Motivasi lain karena penerapan 

penilaian kinerja adalah sebagaimana Teori 

Harapan. Penilaian kinerja adalah sebuah harapan 

untuk perbaikan sistem reward yang berlaku. 

Secara praktik, penelitian ini diharapkan 

berkontribusi bagi para pengelola BLU lainnya 

dalam usaha pencapaian penilaian kinerja. Sikap 

dan upaya untuk menjadi yang terbaik adalah 

wujud komitmen BLU sebagai pelayan 

masyarakat. Kinerja optimal tentu akan 

memberikan pandangan yang baik pada 

masyarakat. Sementara bagi regulator BLU, 

penelitian ini berkontribusi sebagai masukan agar 

selalu responsif terhadap perubahan masyarakat. 

Perumusan kebijakan dan peraturan yang dibuat 

memiliki nilai predictive dan memberikan 

perlindungan hukum bagi para pengelola BLU. 

Penelitian dengan menggunakan metode 

studi kasus mengandung beberapa keterbatasan. 

Pertama, informan dalam penelitian terbatas 

hanya dari pejabat dan dokter internal di RS TUV 

saja. Kedua, wawancara cenderung berlangsung 

singkat dikarenakan waktu yang dimiliki oleh 

para informan dari RS TUV terbatas, maka durasi 

wawancara relatif singkat, sehingga penggalian 

informasi kurang detail. Ketiga, meskipun 

penelitian ini menggunakan validitas dan 

reliabilitas seperti triangulation, member checking 

dan the audit trail namun dalam intepretasi fakta 

dapat mengalami bias karena terdapat 

subjektifitas dari peneliti. 

Peneliti memahami hasil penelitian ini 

belum sempurna, untuk itu pada penelitian 

selanjutnya diharapkan dapat menambah 

informan lain seperti level operator atau 

pelaksana dan durasi waktu yang lebih lama 

sehingga hasil penelitian lebih obyektif. Selain itu, 

proses indepth interview seharusnya tidak 

dilakukan dengan telefon, whatsapp, atau 

sejenisnya melainkan dengan tatap muka 

langsung sehingga dapat menilai ekspresi tiap-

tiap informan. 
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ABSTRACT 

Government Regulation Number 71 Year 2010 on Governmental Accounting Standards mandates that the accrual standard 

on governmental accounting is implemented no later than four years after 2010 which is 2015. Until 2017 several studies on 

local government suggested that the quality of application accrual based accounting is still low.  

This study aims to analyze the quality of accrual-based accounting practices at central government agencies based on 

accrual-based SAP by assessing the accrual rate of each entity. This study uses a qualitative method. The data collection was 

done by interview, observation and documentation. Aspects studied are activities of converting assets to expense, accruing 

unpaid expenses, accruing unpaid assets, accruing uncollected revenue and the conversion of liabilities to revenues.  

The results of quality analysis of the implementation of accrual accounting in the three central government agencies shows 

that accrual rate varies. The highest ranking achieved by the Head Office of the Directorate General of Treasury with accrual 

rate of 56 percent, ranked second is Tax Office Pratama Sleman that obtained by the accrual rate of 58,89 percent, and Main 

Secretariat of the Central Bureau of Statistics earned third with accrual rate of 40 percent.  

The recommendation for the low quality of the implementation of accrual accounting is to develop a reliable accounting 

system in order to assist government agencies that produce Financial Reports that are in accordance with accrual 

requirements. 

KATA KUNCI: 

Pemerintah Pusat, kualitas penerapan akuntansi berbasis akrual, pengakuan, transaksi akrual. 

 

ABSTRAK  

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan mengamanatkan bahwa 

penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual dilaksanakan paling lambat empat tahun setelah peraturan 

tersebut diundangkan yaitu tahun 2015. Sampai tahun 2017 beberapa penelitian terhadap pemerintah daerah 

menyimpulkan bahwa kualitas penerapan akuntansi berbasis akrual masih rendah. Sampai saat ini belum terdapat 

penelitian tentang kualitas penerapan akuntansi berbasis akrual pada Kementerian dan Lembaga Pemerintah Pusat. 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kualitas penerapan akuntansi berbasis akrual pada Pemerintah Pusat

berdasarkan SAP berbasis akrual dengan cara menilai tingkat akrual masing-masing entitas. Penelitian ini menggunakan 

metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Aspek yang diteliti 

ialah pengakuan transaksi konversi aset menjadi beban, belanja yang belum dibayar, perolehan aset yang belum dibayar, 

pendapatan yang belum diterima kasnya, dan koversi kewajiban menjadi pendapatan. Kelima aspek tersebut dinilai 

berdasarkan ketepatan waktu pencatatanpengakuannya. 

Hasil analisis kualitas implementasi akuntansi berbasis akrual pada tiga satuan kerja kementerian negara/lembaga

(K/L)Pemerintah Pusat menunjukkan tingkat akrual yang bervariasi. Peringkat tertinggi dicapai oleh Kantor Pusat 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan tingkat akrual 56 persen, peringkat kedua diperoleh Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Sleman dengan tingkat akrual sebesar 48,89 persen, dan peringkat ketiga diperoleh Sekretariat Utama Badan 

Pusat Statistik dengan tingkat akrual sebesar 40 persen.  

Rekomendasi atas rendahnya kualitas implementasi akuntansi berbasis akrual adalah dengan mengembangkan 

sistem aplikasi akuntansi yang andal agar dapat membantu K/L menghasilkan Laporan Keuangan yang sesuai dengan 

kriteria akrual. 

KLASIFIKASI JEL: 

M41,M48 
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1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Rencana penerapan akuntansi akrual di 

Indonesia telah dimulai dengan terbitnya Undang-

Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 

tentang Perbendaharaan Negara yang 

mengamanatkan pemerintah untuk menerapkan 

akuntansi berbasis akrual dalam menyusun dan 

menyajikan Laporan Pendapatan dan Belanja 

Negara selambat-lambatnya pada Tahun 

Anggaran (TA) 2008. Akuntansi berbasis akrual 

adalah pencatatan transaksi pada saat peristiwa 

terjadi dalam periode akuntansi yang dapat 

merubah posisi keuangan perusahaan (Weygandt, 

2013). Untuk mendukung penerapan akuntansi 

berbasis akrual pada tahun 2005, Pemerintah 

mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintah yang memuat basis akuntansi yang 

digunakan selama masa transisi sebelum 

penerapan akrual penuh, yaitu cash toward 

accrual (CTA). Sampai dengan tahun 2008 yaitu 

batas akhir penerapan akrual secara penuh sesuai 

amanat UU Nomor 17 Tahun 2003, Pemerintah 

Pusat maupun daerah belum dapat menerapkan 

akuntansi berbasis akrual dikarenakan belum ada 

peraturan maupun undang-undang yang 

mengatur mengenai Standar Akuntansi 

Pemerintah Berbasis Akrual (Ritonga, 2015). 

Pada tahun 2010, Peraturan Pemerintah 

Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintahan telah ditetapkan sebagai pengganti 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005. 

Peraturan tersebut mengatur pelaksanaan 

akuntansi berbasis akrual dan mengamanatkan 

bahwa peneraparan Standar Akuntansi 

Pemerintahan berbasis akrual dilaksanakan 

paling lambat empat tahun setelah tahun 2010 

yaitu tahun 2015. Pada tahun 2015 seluruh 

entitas Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah 

(pemda) diwajibkan untuk mengimplementasikan 

akuntansi berbasis akrual. 

Tahun 2017 merupakan tahun ketiga 

Pemerintah Pusat dan pemda menyusun laporan 

keuangan dengan menggunakan basis 

akrual.Beberapa penelitian telah dilakukan untuk 

mengetahui kualitas akuntansi berbasis akrual 

yang diterapkan, yaitu oleh Ismiyati (2016) yang 

menemukan bahwa pada lima pemda (Bantul, DIY, 

Karanganyar, Sleman, dan Yogyakarta) kualitas 

penerapan akuntansi berbasis akrual bervariasi 

antara 38 persen sampai dengan 70 persendan 

oleh Ritonga (2017) yang meneliti mengenai 

kualitas akuntansi berbasis akrual pada pemda di 

Indonesia menunjukkan bahwa kualitas 

implementasi masih rendah yaitu 48,57persen. 

Penelitian terhadap evaluasi penerapan akuntansi 

berbasis akrual pada K/L Pemerintah Pusat belum 

pernah dilakukan sebelumnya. Atas dasar hal 

tersebut, evaluasi mengenai penerapan akuntansi 

berbasis akrual pada Pemerintah Pusat perlu 

dilakukan. Dengan evaluasi terhadap Pemerintah 

Pusat diharapkan dapat diperoleh informasi 

mengenai kualitas penerapan akuntansi berbasis 

akrual pada Pemerintah Pusat dan dapat 

dibandingkan dengan kualitas penerapan 

akuntansi akrual pada pemda. 

 

2. KERANGKA TEORI  
2.1. Kualitas  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

kualitas didefinisikan sebagai tingkat baik 

buruknya sesuatu. Perbedaan utama antara 

akuntansi berbasis akrual dan akuntansi berbasis 

kas terletak pada waktu pengakuan pencatatan 

terhadap pendapatan, beban, aset, kewajiban, dan 

ekuitas.Pencatatan terhadap transaksi tersebut 

dilakukan pada saat terjadinya, sehingga kualitas 

atau baik buruknya penerapan akuntansi berbasis 

akrual pada Pemerintah Pusat sangat bergantung 

pada kesesuaian antara terjadinya transaksi dan 

waktu pencatatannya.  

2.2. Akuntansi Berbasis Akrual di Dunia 

Terdapat dua basis akuntansi yang umum 

digunakan, yaitu basis kas dan basis akrual. Selain 

kedua basis akuntansi tersebut, terdapat banyak 

variasi atau modifikasi dari keduanya, yaitu 

modifikasi dari akuntansi berbasis kas dan 

modifikasi dari akuntansi berbasis akrual. 

International Monetary Fund (IMF) dalam 

Government Financial Statistics Manual Tahun 

2014 menyebutkan terdapat empat macam basis 

akuntansi yang berbeda, yaitu accrual basis, due-

for-payment basis, commitments basis, dan cash 

basis. 

Awalnya pencatatan aktivitas keuangan di 

berbagai negara menggunakan basis kas atau yang 

dikenal dengan akuntansi kameral. Basis kas 

banyak digunakan karena relatif mudah untuk 

diterapkan. Dalam akuntansi berbasis kas, 

transaksi ekonomi diakui ketika terjadi aliran kas 

masuk dan kas keluar. Kinerja keuangan 

pemerintah diukur sebesar perbedaan antara 

penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu 

periode. 

Semakin berkembangnya ekonomi, bisnis 

dan teknologi berakibat pada semakin 

kompleksnya informasi keuangan yang 

dibutuhkan dari laporan keuangan. Sementara itu, 

laporan keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi 

berbasis kas hanya berfokus kepada transaksi 

ekonomi yang mempunyai arus kas semata. 

Akuntansi berbasis kas dirasa tidak dapat 

menangkap transaksi ekonomi tanpa arus kas 

yang mungkin berpengaruh pada kemampuan 

pemerintah untuk menyediakan barang dan jasa 
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pada saat sekarang dan pada saat mendatang. 

Dengan demikian pemerintah tidak dapat 

menyediakan informasi mengenai biaya 

pelayanan (cost of service) yang akurat sebagai 

alat untuk penilaian kinerja, evaluasi kebijakan 

publik, ataupun untuk penetapan harga (pricing) 

barang dan jasa publik. 

Survei tentang akuntansi berbasis akrual 

yang dilaksanakan oleh OECD pada tahun 2016 

menunjukkan bahwa 73 persen dari 35 negara 

anggota OECD telah mengadopsi akuntansi 

berbasis akrual meskipun belum 

mengimplementasikan semua aspek yang 

terdapat di dalam kerangka konseptual akuntansi 

akrual. Survei ini juga memperlihatkan bahwa 

sekitar 29 persen dari negara-negara OECD telah 

menggunakan basis akrual dalam penyusunan 

anggaran negaranya. Meskipun demikian, jumlah 

negara yang mengadopsi International Public 

Sector Accounting Standards (IPSAS) atau 

International Financial Reporting Standards (IFRS) 

masih rendah. IPSAS dan IFRS merupakan 

referensi utama dalam penyusunan standar 

akuntansi pemerintahan suatu negara. Sebagian 

besar dari negara-negara ini lebih memilih untuk 

mengadopsi beberapa standar tertentu dalam 

IPSAS. 

2.3. Akuntansi Berbasis Akrual di Indonesia  

Pada awal kemerdekaan, pengelolaan 

keuangan pemerintah di Indonesia mengacu pada 

ketentuan Indische Comptabiliteits Wet (ICW) yang 

merupakan warisan Pemerintah Kolonial Belanda. 

ICW terus digunakan oleh Pemerintahan sampai 

dengan dilakukannya reformasi keuangan negara 

di tahun 2003 (Akbar, 2015). Laporan 

pertanggungjawaban atas penggunaan dana APBN 

baru mulai disusun oleh Pemerintah secara 

terstruktur pada tahun 1967 yang dikenal dengan 

nama Perhitungan Anggaran Negara (PAN). 

Pencatatan transaksi keuangan pada saat itu 

berbasis kas dan dilakukan melalui metode single 

entry. PAN hanya menyajikan laporan realisasi 

anggaran saja, sementara laporan lainnya, seperti 

laporan terkait Barang Milik Negara (BMN) dan 

laporan utang Pemerintah disusun melalui 

mekanisme yang terpisah. Selain itu, penyusunan 

PAN masih dilakukan secara manual sehingga 

penyusunan PAN memerlukan waktu yang lama, 

dan membuat informasi keuangan dalam PAN 

dapat menjadi tidak relevan untuk digunakan 

dalam pengambilan keputusan. 

Pada tahun 2005, Pemerintah menerbitkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 

tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 

(SAP).Standar dimaksud menjadi acuan bagi 

Pemerintah Pusat dan pemda dalam penyusunan 

laporan keuangan dengan basis kas menuju 

akrual.  

Entitas Pemerintah Pusat dan pemda 

menerapkan akuntansi berbasis akrual sejak 1 

Januari 2015 sebagai implementasi Peraturan 

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintah menggantikan 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005.   

2.4. Penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan Berbasis Akrual pada 

Pemerintah Pusat 

Pengakuan dalam akuntansi adalahproses 

penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu 

kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi 

sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi 

unsur aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan-LRA, 

belanja, pembiayaan, pendapatan-LO, dan beban 

(paragraf 84 kerangka konseptual akuntansi 

pemerintahan). 

Untuk menerapkan akuntansi berbasis 

akrual sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 

Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 

Pemerintah, Menteri Keuangan menetapkan 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar 

Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada 

Pemerintah Pusat yang kemudian digantikan oleh 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar 

Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada 

Pemerintah Pusat dalam hal ini satuan kerja pada 

K/L. 

Dalam menerapkan SAP berbasis akrual 

K/L menggunakan sistem aplikasi terintegrasi. 

K/L menyusun laporan keuangan berbasis akrual 

menggunakan Sistem Aplikasi Akuntansi Instansi 

Berbasis Akrual (SAIBA) yang dikembangkan oleh 

Kementerian Keuangan. Proses bisnis aplikasi ini 

dimulai dari perekaman dokumen baik secara 

manual maupun secara elektronik sehingga 

terbentuk jurnal transaksi. Selanjutnya, jurnal 

tersebut dilakukan posting ke buku besar dan 

diikhtisarkan dalam laporan keuangan. 

Pengembangan Aplikasi SAIBA berpedoman pada 

SAP, Kebijakan Akuntansi, Sistem Akuntansi dan 

Bagan Akun Standar. Bagan Akun Standar (BAS) 

digunakan dalam rangka keseragaman pencatatan 

seluruh transaksi keuangan Pemerintah Pusat. 

2.5   Penelitian Terdahulu 

Purwanto (2015) melakukan penelitian 

tentang penerapan akuntansi berbasis akrual 

pada tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) 

pilot project di Daerah Istimewa Yogyakarta. 

Ruang lingkup penelitiannya meliputi strategi dan 

proses penerapan, prosedur pencatatan dan 

penyusunan laporan keuangan, dan kesesuaian 

penerapan akuntansi berbasis akrual dengan PP 

71 Tahun 2010. Kesimpulan yang diperoleh dari 

penelitian tersebut adalah bahwa strategi yang 

ditempuh dalam rangka penerapan akuntansi 
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berbasis akrual ialah menyusun kebijakan 

akuntansi, menyiapkan sarana prasarana, 

menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM), 

membentuk tim uji coba, menyusun pedoman 

penyusunan laporan keuangan daerah, 

membentuk tim pendamping, dan mewajibkan 

semua SKPD menyusun laporan keuangan tahun 

2014 berbasis akrual disamping laporan 

keuangan berbasis CTA. Analisis kesesuaian 

antara pelaksanaan akuntansi berbasis akrual 

dengan PP 71 Tahun 2010 menunjukkan bahwa 

sebagian besar pelaksanaan akuntansi berbasis 

akrual sudah sesuai dengan ketentuan yang ada. 

Kendala pelaksanaan akuntansi berbasis akrual 

menurut penelitian Purwanto (2013) ialah belum 

ada aturan baku mengenai tahapan penerapan 

akuntansi berbasis akrual pada awal penerapan 

tahun 2015, kemampuan SDM kurang memadai, 

jumlah petugas pendamping terbatas, dan Sistem 

Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah belum 

sempurna. Kelemahan dari penelitian ini ialah 

analisis kesesuaian hanya didasarkan pada 

laporan keuangan. Selain itu, sebagian besar 

kriteria pengakuan (persediaan, aset tetap, 

konstruksi dalam pengerjaan, kewajiban, 

pendapatan LO, dan beban) dilakukan pada akhir 

tahun sehingga tidak sesuai dengan SAP berbasis 

akrual. 

Ritonga (2015) melakukan penelitian di 

awal tahun 2015 pada bulan Januari sampai 

dengan Maret 2015. Metode penelitian yang 

digunakan ialah kualitatif deskriptif. Data 

dikumpulkan melalui observasi dan pemberian 

konsultasi langsung dan tidak langsung kepada 71 

unit kerja pada pemda provinsi XYZ. Hasil 

penelitian Ritonga (2015) menunjukkan bahwa 

hampir semua unit kerja tidak menerapkan 

akuntansi berbasis akrual sesuai dengan SAP 

berbasis akrual selama bulan Januari sampai 

dengan Maret 2015. Namun demikian, terdapat 

kecenderungan peningkatan kualitas akrual dari 

bulan Januari sampai dengan Maret 2015.   

Ismiyati (2016) melakukan penelitian 

dengan pendekatan kualitatif untuk mengevaluasi 

implementasi akuntansi berbasis akrual pada lima 

pemda (Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, 

Kota Yogyakarta, Provinsi DIY, dan Kabupaten 

Karanganyar). Proses penelitian dilakukan dengan 

cara membandingkan pelaksanaan akuntansi 

berbasis akrual pada satu sampel entitas pemda 

dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 

berbasis akrual. Untuk mengevaluasi 

implementasi akrual Ismiyati (2016) 

menggunakan teknik deskriptif persentase, 

dengan cara memberikan deskripsi numerik 

untuk mengukur tingkat kesesuaian pelaksanaan 

aspek yang dievaluasi dengan kriteria yang telah 

ditetapkan dalam bentuk persentase. Penelitian 

ini menyimpulkan bahwa hasil evaluasi 

implementasi akuntansi berbasis akrual pada lima 

pemda menunjukkan tingkat akrual yang 

bervariasi. Peringkat tertinggi dicapai oleh 

Pemerintah Kabupaten Karanganyar dengan 

tingkat akrual 70 persen, peringkat kedua 

diperoleh Pemerintah Kabupaten  Sleman dengan 

tingkat akrual sebesar 54 persen, peringkat ketiga 

diperoleh Pemerintah Kabupaten Bantul sebesar 

52 persen, peringkat keempat diperoleh 

Pemerintah Provinsi DIY sebesar 49,09 persen, 

dan peringkat kelima diperoleh Pemerintah Kota 

Yogyakarta dengan tingkat akrual sebesar 38 

persen. 

Ritonga (2017) melakukan penelitian untuk 

menganalisis kualitas penerapan akuntansi 

berbasis akrual pada pemda di Indonesia. 

Penelitian dilakukan terhadap 116 pemda di 

Indonesia yang terdiri dari 55 Kabupaten, 36 Kota, 

dan 25 Provinsi. Penelitian ini menyimpulkan tiga 

temuan, pertama, bahwa kualitas penerapan 

akuntansi berbasis akrual pada pemda di 

Indonesia masih rendah dengan nilai kualitas 

48,57 persen. Kedua, tidak ada perbedaan kualitas 

antara pemda yang laporan keuangannya 

memperoleh opini wajar tanpa pengecualian 

dengan yang tidak. Ketiga, tidak ada perbedaan 

kualitas antara pemerintah kabupaten, 

pemerintah kota dan pemerintah provinsi. 

 

3. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Rasionalitas Penelitian 

Fokus utama penelitian ini adalah masalah 

pengakuan transaksi akrual. Perbedaan utama 

antara akuntansi berbasis akrual dan akuntansi 

berbasis kas terletak pada kapan dilakukannya 

pengakuan terhadap pendapatan, beban, aset, 

kewajiban, dan ekuitas. Pengakuan transaksi 

akrual terhadap akun-akun tersebut terjadi 

dengan tidak diikuti oleh aliran kas masuk atau 

kas keluar, contohnya beban persediaan alat tulis 

kantor (ATK), penyusutan aset tetap, utang 

belanja, dan piutang pendapatan. Prinsip dari 

akuntansi berbasis akrual ialah pencatatan 

terhadap transaksi dilakukan pada saat terjadinya. 

Petugas pada satuan kerja yang 

bertanggungjawab mengelola transaksi harus 

dapat mengidentifikasi transaksi-transaksi akrual 

yang ada karena tidak tercatatnya transaksi 

akrual dapat menimbulkan salah saji pada laporan 

keuangan. Oleh karena itu, penelitian ini akan 

meneliti kemampuan satuan kerja pada K/L 

sebagai entitas akuntansi dalam mengakui 

transaksi akrual yang terjadi (transaksi nonkas).  

Terdapat lima transaksi akrual yang akan 

diteliti, yaitu konversi aset menjadi beban, belanja 

yang belum dibayar, perolehan aset yang belum 

dibayar, pendapatan yang belum diterima kasnya 

dan konversi kewajiban menjadi pendapatan. 

Lima jenis transaksi tersebut dipilih karena dapat 
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membedakan akuntansi berbasis kas dan 

akuntansi berbasis akrual (sensitif akrual). 

Teknik pemilihan sampel yang digunakan 

pada penelitian ini ialah purposive sampling. 

Menurut Sugiyono (2014) purposive sampling 

adalah teknik pengambilan sampel sumber data 

yang didasarkan pada pertimbangan tertentu. 

Beberapa dasar pertimbangan pemilihan 

objek penelitian, sebagai berikut: 

1. Akuntansi berbasis akrual telah 

diimplementasikan pada K/L sejak tahun 

2015 dan sampai saat ini, sepengetahuan 

penulis belum ditemukan penelitian untuk 

mengetahui derajat/tingkat akrual atas 

implementasi akuntansi berbasis akrual pada 

Pemerintah Pusat. Dengan demikian, dalam 

memilih K/L yang akan diteliti tidak 

diperlukan kriteria khusus. Namun demikian, 

pertimbangan opini Wajar Tanpa 

Pengecualian (WTP) juga dipertimbangkan 

dalam memilih konteks riset. Dengan 

perolehan opini WTP, diharapkan K/L telah 

melakukan berbagai upaya dalam penerapan 

akuntansi berbasis akrual yang efektif 

sehingga pelaksanaan akuntansi berbasis 

akrual sesuai dengan SAP berbasis akrual. 

2. Pemilihan satuan kerja pada Kementerian 

Keuangan lebih dikarenakan kebijakan-

kebijakan yang ada dalam penerapan 

akuntansi akrual pada Pemerintah Pusat 

merupakan produk dari Kementerian 

Keuangan sehingga penelitian ini ingin 

melihat lebih lanjut penerapannya di 

Kementerian Keuangan itu sendiri. Kantor 

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sleman 

dipilih sebagai salah satu objek penelitian 

karena pencatatan pendapatan pajak 

dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak. 

Adapun Badan Pusat Statistik dipilih sebagai 

objek penelitian karena mempunyai kantor 

daerah hampir di semua Kabupaten/Kota di 

Indonesia. 

3. Objek yang dipilih hanya tiga satuan kerja 

dari dua K/L karena keterbatasan waktu 

penelitian. 
 

3.2. Pendekatan Penelitian 

Pada penelitian ini pendekatan yang 

digunakan ialah pendekatan kualitatif. 

Pendekatan kualitatif digunakan untuk membahas 

fenomena tentang pelaksanaan akuntansi berbasis 

akrual pada Pemerintah Pusat. Untuk menggali 

lebih dalam atas fenomena tersebut penulis akan 

melakukan observasi langsung terhadap objek 

penelitian dan mendapatkan informasi melalui 

informan. Creswell (2014) mendefinisikan 

penelitian kualitatif sebagai pendekatan untuk 

mengeksplorasi dan memahami makna dari 

individu atau kelompok yang berasal dari masalah 

sosial atau kemanusiaan. 

Penelitian ini menggunakan desain studi 

kasus. Terdapat lima desain penelitian kualitatif 

yang diperkenalkan Creswell yaitu naratif, riset 

fenomenologi, grounded theory, etnografi, dan 

studi kasus. Studi kasus merupakan rancangan 

penelitian dimana peneliti mengembangkan 

analisis secara mendalam terhadap program, 

peristiwa, aktivitas, proses, atau sekelompok 

individu. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan 

aktivitas. Peneliti mengumpulkan informasi 

secara lengkap dengan menggunakan berbagai 

prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu 

yang telah ditentukan (Stake dalam Creswell, 

2014). Penelitian ini dapat digolongkan sebagai 

studi kasus karena meneliti aktivitas akuntansi 

akrual yang terjadi pada suatu organisasi untuk 

dinilai kesesuaiannya dengan SAP.  

3.3. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data pada penelitian ini 

menggunakan riset lapangan yaitu dengan cara 

mendatangi langsung objek penelitian. Metode 

yang digunakan dalam riset lapangan ialah 

sebagai berikut.  

1.  Wawancara Kualitatif 

Wawancara kualitatif dilakukan berhadap-

hadapan dengan partisipan dengan 

mengajukan pertanyaan-pertanyaan tidak 

terstruktur dan bersifat terbuka untuk 

memunculkan opini dan pandangan dari para 

partisipan (Creswell, 2014). Wawancara pada 

penelitian ini dilakukan dengan petugas 

akuntansi dan petugas lain yang terkait. 

Wawancara dilakukan untuk mendapatkan 

informasi awal tentang pelaksanaan akuntansi 

berbasis akrual pada satuan kerja objek 

penelitian, strategi penyusunan laporan 

keuangan, serta kendala yang dihadapi. 

Wawancara dapat dilakukan secara berulang 

untuk mengkonfirmasi data.  

2.   Observasi 

Observasi dilakukan dengan cara mengamati 

langsung objek penelitian untuk mengetahui 

perilaku dan aktivitas individu-individu di 

lokasi penelitian. Pada penelitian ini, observasi 

dilakukan untuk melihat langsung pencatatan 

transaksi akrual pada sistem aplikasi yang 

digunakan oleh satuan kerja. Tujuan dari 

dilakukannya observasi ialah untuk 

membuktikan dan mendukung data yang 

diperoleh dari hasil wawancara. Observasi 

dilakukan terhadap sampel transaksi dari data 

sistem aplikasi sistem akuntansi yang 

digunakan tahun 2017 yang diambil secara 

acak pada kelompok transaksi yang telah 

ditentukan. Penggunaan sampel dilakukan 

dengan alasan efisiensi waktu.  
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3.  Dokumentasi  

Dokumentasi diperoleh dengan cara 

mempelajari dokumen sumber terkait dengan 

lima kelompok transaksi akrual sebagai 

pendukung atas transaksi yang diamati. 

Dokumen sumber yang diamati menyesuaikan 

dengan ketersediaan data yang diberikan oleh 

pemberi data. Studi terhadap dokumen 

dimaksudkan sebagai bahan pendukung atas 

hasil wawancara dan observasi. 

3.4. Teknik Analisis Data 

Analisis data kualitatif melibatkan proses 

pengumpulan, intepretasi, dan pelaporan hasil 

secara serentak dan bersama-sama terhadap data-

data yang diperoleh. Pada analisis data tersebut, 

peneliti mengumpulkan data kualitatif, 

menganalisisnya berdasarkan tema-tema atau 

perspektif tertentu, dan melaporkannya (Creswell, 

2014). Untuk menganalisis kualitas penerapan 

akuntansi berbasis akrual pada Pemerintah Pusat, 

digunakan teknik deskriptif persentase. Teknik ini 

dilakukan dengan cara memberikan deskripsi 

numerik untuk mengukur tingkat kesesuaian 

pelaksanaan aspek yang dievaluasi dengan 

kriteria yang telah ditetapkan dalam bentuk 

persentase (Ritonga, 2010). Penghitungan 

dilakukan dengan membagi total nilai yang 

diperoleh dengan total kriteria dikali 100 persen.  
 

Derajat/tingkat akrual = (Total skor yang 

diperoleh/Total skor maksimal) x 100% 
 

Langkah-langkah analisis data menggunakan 

teknik deskriptif persentase dijelaskan sebagai 

berikut.  

1. Menentukan aspek pengakuan transaksi 

akrual yang akan dianalisis. Pada penelitian 

ini, penentuan aspek dan kriteria transaksi 

akrual yang akan dinilai menggunakan model 

penelitian Ritonga (2017). Lima aspek 

transaksi akrual yang digunakan ialah, 

kemampuan mengidentifikasi dan mencatat 

konversi aset menjadi beban, belanja yang 

belum dibayar/utang belanja, perolehan aset 

yang belum dibayar, pendapatan yang belum 

diterima kasnya/piutang pendapatan, dan 

konversi kewajiban menjadi pendapatan. 

Berdasarkan lima aspek transaksi akrual di 

atas dipilih beberapa transaksi yang akan 

dianalisis, yaitu: 

a. beban persediaan,  

b. beban penyusutan peralatan dan 

mesin/gedung dan bangunan,  

c. beban amortisasi aset tidak berwujud,  

d. beban asuransi/sewa,  

e. utang belanja pegawai,  

f. utang jasa listrik/telepon/air,  

g. utang belanja pemeliharaan,  

h. utang belanja pembelian persediaan 

ATK/bahan cetak,  

i. utang belanja pembelian 

peralatan/mesin/meubelair,  

j. piutang pajak,  

k. piutang PNBP, dan 

l. pendapatan diterima dimuka.  

Pemilihan transaksi tersebut karena hampir 

semua transaksi ada pada satuan kerja, 

kecuali transaksi pajak yang hanya ada di 

Direktorat Jenderal Pajak. Selain itu, 

transaksi tersebut terjadi secara berulang 

dalam satu periode akuntansi. 

2. Menentukan kriteria yang digunakan untuk 

menilai implementasi akuntansi berbasis 

akrual. Pada penelitian ini kriteria yang 

digunakan ialah SAP berbasis akrual. 

3. Mencari fakta pengakuan atas lima aspek 

transaksi akrual yang diteliti pada objek 

penelitian. 

4. Memberikan skor/nilai kesesuaian antara 

kriteria yang telah ditentukan dengan fakta 

yang ditemukan. Akuntansi berbasis akrual 

mencatat transaksi pada saat peristiwa 

terjadi (tidak ada penundaan pencatatan). 

Oleh karena itu, jika transaksi dicatat tepat 

waktu akan diberi nilai satu. Nilai semakin 

berkurang sesuai periode penundaan 

pencatatan. Penentuan klasifikasi 

waktu/periode pencatatan (bulanan/ 

triwulan/semester/tahunan) didasarkan 

kelaziman pelaporan pada instansi 

pemerintah. 

 

Tabel 1. Nilai Aspek yang Dianalisis 

No Jawaban Nilai 

1 Tepat waktu 1 

2 Bulanan 0,8 

3 Triwulan 0,6 

4 Semester 0,4 

5 Tahunan 0,2 

6 Tidak Akrual 0 

Sumber: Ismiyati (2016) 
 

5. Menjumlahkan total skor yang diperoleh 

masing-masing entitas yang diteliti. 

6. Membuat persentase tingkat kualitas akrual 

satuan kerja dengan membandingkan total 

skor yang diperoleh dengan total skor 

maksimal dikalikan 100 persen.  

7. Memberikan deskripsi sesuai hasil yang 

diperoleh. 
 

3.5. Validitas dan Reliabilitas Data 

 Validitas merupakan cara melakukan 

pemeriksaan terhadap akurasi hasil penelitian 
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dengan prosedur-prosedur tertentu, sedangkan 

reliabilitas data dalam penelitian kualitatif 

diartikan bahwa pendekatan penelitian akan 

konsisten apabila digunakan oleh peneliti lain 

atau digunakan dalam proyek yang berbeda 

(Creswell, 2014).  

1. Validitas Data 

Validitas data dalam penelitian kualitatif 

dilakukan untuk memastikan bahwa peneliti 

mengecek akurasi dari hasil penelitian 

melalui prosedur tertentu antara lain 

triangulasi dari beberapa sumber, member 

checking hasil penelitian kepada informan, 

dan meminta reviu dari ahli (Creswell, 2014). 

Pada penelitian ini validitas data 

menggunakan triangulasi teknik, data 

wawancara akan dicek kebenarannya melalui 

observasi, dan data observasi dikuatkan 

dengan dokumen sumber.  

2. Reliabilitas Data  

Suatu penelitian yang reliabel ialah proses 

penelitian yang dapat direplikasi/diulangi 

oleh peneliti lain (Sugiyono, 2014). Pengujian 

reliabilitas dilakukan dengan cara melakukan 

audit terhadap keseluruhan proses penelitian 

oleh independen. Pada penelitian ini, dosen 

pembimbing bertindak sebagai auditor untuk 

mengaudit keseluruhan aktivitas peneliti. 

Reliabilitas data juga dilakukan melalui 

pengecekan instrumen penelitian berulang-

ulang untuk memastikan tidak adanya 

kesalahan. 

 

4. HASIL PENELITIAN  

4.1. Hasil Wawancara  

Wawancara dilakukan untuk memperoleh 

gambaran secara umum mengenai penerapan 

akuntansi akrual pada satuan kerja pemerintah 

pusat yang diteliti. Tujuan utama dalam 

wawancara ini ialah untuk memperoleh informasi 

awal mengenai sistem akuntansi yang digunakan 

oleh satuan kerja dan gambaran umum 

pengakuan terhadap lima kelompok transaksi 

akrual yang diteliti. Data yang didapat dari hasil 

wawancara digunakan untuk melakukan 

triangulasi dengan hasil data yang diperoleh 

dengan teknik yang berbeda. 

Secara ringkas, hasil wawancara yang 

diperoleh ialah sebagai berikut. 

1. Awal penerapan akuntansi berbasis akrual. 

Akuntansi berbasis akrual pada tiga satuan 

kerja yang dijadikan objek penelitian 

diterapkan secara penuh mulai tahun 2015.  

2. Sistem aplikasi yang digunakan sebagai alat 

bantu dalam melaksanakan akuntansi 

berbasis akrual. Ada dua sistem aplikasi 

akuntansi berbasis akrual yang digunakan 

oleh satuan kerja Pemerintah Pusat saat ini, 

yaitu Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat 

Instansi (SAKTI) dan Sistem Akuntansi 

Berbasis Akrual (SAIBA). Aplikasi SAKTI 

masih dalam tahap uji coba dan digunakan 

oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan 

sebagai pilot project. Aplikasi SAIBA 

digunakan oleh Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Sleman dan Sekretariat Utama 

Badan Pusat Statistik. 

Gambaran umum pengakuan lima kelompok 

transaksi akuntansi berbasis akrual yang diteliti, 

secara umum pengakuan transaksi konversi aset 

menjadi beban dilakukan secara beragam, yaitu 

setiap bulan, semester, dan pada akhir tahun, 

pengakuan pendapatan pada satuan kerja 

Pemerintah Pusat diakui pada saat terbitnya surat 

setoran dan disesuaikan pada periode pelaporan. 

Transaksi utang belanja terutama yang berkaitan 

dengan belanja pegawai pengakuannya adalah 

pada saat terbitnya Surat Perintah Pencairan Dana 

(SP2D). Pengakuan belanja yang menggunakan 

mekanisme uang persediaan dilakukan pada saat 

pembayaran belanja (arus kas keluar). Pengakuan 

utang perolehan aset telah dilakukan berdasarkan 

terbitnya berita acara serah terima barang. Data 

hasil wawancara digunakan sebagai acuan awal 

dalam observasi data yang diperoleh dari sistem 

aplikasi yang hasilnya nanti akan dikuatkan 

dengan dokumen sumber. 

4.2. Hasil Observasi 

Observasi dilakukan di lokasi yang sama 

dengan lokasi wawancara. Observasi dilakukan 

dengan cara mengamati langsung sistem aplikasi 

yang digunakan pada pelaksanaan akuntansi 

berbasis akrual di satuan kerja. 

Berdasarkan data dari aplikasi tersebut, 

dilakukan pengamatan transaksi sebagai berikut. 

1. Beban Persediaan ATK/Beban Persediaan 

Cetak pada Basis Akrual 

Pemakaian persediaan merupakan transaksi 

nonkas yang harus dicatat pada jurnal umum. 

Ciri khusus persediaan yang berkaitan 

dengan basis akrual adalah diakuinya beban 

persediaan. Menurut Pernyataan Standar 

Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 12 paragraf 

32 pengakuan beban ialah konsumsi aset. 

Beban persediaan diakui dari 

penggunaan/konsumsi persediaan, 

penyerahan persediaan kepada masyarakat 

atau sebab lain yang mengakibatkan 

berkurangnya jumlah persediaan. 

2. Beban Asuransi/Beban Sewa 

Sesuai dengan PSAP 12 paragraf 35 

Asuransi/Sewa Dibayar Dimuka merupakan 

kelompok aset lancar. Nilai akun tersebut 

akan berkurang setelah manfaat diperoleh 

dengan berlalunya waktu sehingga harus 

dikonversi menjadi beban asuransi/beban 

sewa. 
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3. Beban Penyusutan Peralatan dan 

Mesin/Gedung dan Bangunan 

Beban penyusutan adalah pengakuan atas 

penggunaan manfaat suatu aset. Penyusutan 

dilakukan sepanjang masa manfaat aset. 

Dengan demikian nilai aset akan berkurang 

seiring dengan berlalunya waktu. 

4. Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud 

Amortisasi merupakan alokasi biaya 

perolehan aset tidak berwujud menjadi 

beban amortisasi sepanjang masa manfaat 

aset tersebut. Aset tidak berwujud yang biasa 

dimiliki oleh satuan kerja adalah program 

software dan lisensi.  

5. Utang Belanja Pegawai 

Utang belanja pegawai timbul karena ada 

bagian komponen gaji/tunjangan yang telah 

menjadi hak pegawai tetapi belum 

dibayarkan. 

6. Utang Honorarium/Lembur/Uang Makan 

Honorarium/lembur/uang makan diberikan 

kepada pegawai karena pelaksanaan 

kegiatan/kepanitiaan di luar tugas pokok. 

Utang honorarium/lembur/uang makan 

terjadi karena pelaksanaan kegiatan yang 

sudah diselesaikan tetapi 

honorarium/lembur/uang makan belum 

dibayarkan. 

7. Utang Belanja Pemeliharaan Peralatan dan 

Mesin/Gedung dan Bangunan 

Utang belanja pemeliharaan timbul jika 

pekerjaan pemeliharaan telah selesai 

dilaksanakan tapi belum dilakukan 

pembayaran.  

8. Utang Belanja Jasa Listrik/Telepon/Air 

Utang belanja jasa timbul akibat penggunaan 

langganan daya dan jasa selama satu bulan 

tetapi belum mengeluarkan kas sebagai 

timbal balik. Tagihan atas penggunaan 

langganan daya dan jasa keluar setiap akhir 

bulan. Berdasarkan tagihan itu, satuan kerja 

dapat mengakui sebagai utang. 

9. Utang Belanja Persediaan ATK/Bahan Cetak 

Utang belanja persediaan timbul saat 

rekanan menyerahkan barang kepada satuan 

kerja yang ditandai dengan keluarnya Berita 

Acara Serah Terima barang tetapi belum 

dilakukan pembayaran.  

10. Utang Belanja Peralatan dan Mesin. 

Pengakuan terhadap utang belanja peralatan 

dan mesin sama dengan utang belanja 

persediaan ATK/bahan cetak yaitu pada saat 

rekanan menyerahkan barang kepada satuan 

kerja yang ditandai dengan keluarnya BAST. 

11. Piutang Pajak 

Pada saat Surat Ketetapan Pajak diterbitkan, 

satuan kerja telah berhak mengakui adanya 

pendapatan pajak meskipun belum diterima 

pembayarannya.  

12. Piutang Pendapatan Bukan Pajak 

Pendapatan bukan pajak yang dijadikan 

contoh disini ada pendapatan sewa 

gedung/bangunan. Piutang pendapatan 

bukan pajak atas sewa gedung dan bangunan 

dapat diakui pada saat gedung/bangunan 

yang disewakan digunakan berdasarkan 

perjanjian sewa. 

13. Pendapatan Diterima di Muka  

Pendapatan diterima di muka adalah 

pendapatan yang sudah diterima di kas 

negara tetapi belum menjadi hak pemerintah 

karena masih terdapat kewajiban 

pemerintah untuk memberikan barang/jasa 

dikemudian hari. 

4.3   Hasil Penelusuran Dokumen Sumber 

Dokumen sumber digunakan untuk 

membuktikan ketepatan waktu pengakuan/ 

pencatatan transaksi-transaksi yang diamati pada 

sistem aplikasi akuntansi satuan kerja. Selain itu, 

dokumen sumber digunakan sebagai alat validitas 

hasil penilaian. Dokumen sumber diperoleh dari 

petugas/bidang/bagian yang menangani transaksi 

akuntansi. Tiap-tiap satuan kerja yang diteliti 

memiliki struktur organisasi yang berbeda-beda 

terkait dengan penanggung jawab dokumen 

sumber transaksi akuntansi. 

4.4 Hasil Analisis Kualitas Implementasi 

Akuntansi Berbasis Akrual pada Tiga Satuan 

Kerja Pemerintah Pusat 

Berdasarkan pada instrumen analisis yang 

telah dikembangkan, dilakukan simulasi pada tiga 

satuan kerja yang diteliti. Hasil penilaian 

kesesuaian penerapan akuntansi berbasis akrual 

antara yang dilaksanakan oleh satuan kerja 

dengan kriteria pada SAP berbasis akrual 

menunjukkan persentase/tingkat akrual yang 

bervariasi. Tingkat akrual tertinggi diperoleh oleh 

satuan kerja Kantor Pusat Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan dengan capaian 56 persen. 

Capaian tersebut diperoleh atas ketepatan waktu 

dalam pencatatan perolehan aset yang belum 

dibayar sebesar 100 persen, pendapatan yang 

belum diterima kasnya sebesar 60 persen, 

pendapatan diterima dimuka sebesar 60 persen, 

konversi aset menjadi beban sebesar 70 persen 

dan belanja yang belum dibayar sebesar 20 

persen. Tingkat akrual terendah diperoleh satuan 

kerja Sekretariat Utama Badan Pusat Statistik 

dengan tingkat akrual sebesar 40 persen. Capaian 

tersebut diperoleh atas ketepatan waktu dalam 

pencatatan perolehan aset yang belum dibayar 

sebesar 80 persen, konversi aset menjadi beban 

sebesar 53,33 persen, belanja yang belum dibayar 

sebesar 20 persen, pendapatan yang belum 

diterima kasnya sebesar 20 persen dan 

pendapatan diterima dimuka sebesar 20 persen. 
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Tabel 2 Analisis Kualitas Akuntansi Berbasis 

Akrual pada Tiga Satuan Kerja Pemerintah 

Pusat 

No Kelompok Transaksi Akrual 
Sekretariat 

Utama 
BPS 

KPP 
Pratama 
Sleman 

Kantor Pusat 
DJPb 

1 Konversi pada beban 1,6 1,2 2 

2 
Beban belum dibayar/utang 
belanja 

0,8 1,2 0,4 

3 
Pembelian aset/persediaan 
yang belum dibayar 

1,6 1,6 2 

4 
Pendapatan yang belum 
diterima kasnya/piutang 
pendapatan 

0,2 0,4 0,6 

5 
Konversi kewajiban pada 
pendapatan 

0,2 - 0,6 

Nilai total 4,4 4,4 5,6 

Nilai maksimal 11 9 10 

Persentase Tingkat Akrual 40% 48,89% 56% 

Sumber: Hasil wawancara dan observasi 

Berdasarkan Tabel 2 tentang kualitas imple-

mentasi akuntansi berbasis akrual pada tiga 

satuan kerja pemerintah pusat, Kantor Pusat 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan memperoleh 

nilai yang paling tinggi yaitu sebesar 56persen. 

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman dan 

Sekretariat Utama Badan Pusat Statistik berturut-

turut memperoleh nilai 48,89persen dan 

40persen. Kantor Pusat Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan memperoleh nilai tertinggi 

karena didukung oleh sistem aplikasi yang lebih 

memadai yaitu aplikasi SAKTI. Penggunaan 

Aplikasi SAKTI mendukung pencatatan perolehan 

aset yang belum dibayar secara tepat waktu. 

Transaksi perolehan aset yang belum dibayar 

merupakan jenis transaksi dengan nilai tertinggi, 

karena pencatatan aset dilakukan pada saat 

diterimanya aset yang ditandai dengan terbitnya 

Berita Acara Serah Terima. Transaksi dengan 

kualitas akrual paling rendah adalah beban yang 

belum dibayar, pengakuan transaksi beban yang 

belum dibayar dilakukan setiap akhir tahun. 

 Secara keseluruhan kualitas penerapan 

akuntansi berbasis akrual pada tiga satuan kerja 

pemerintah pusat masih rendah, hal ini karena 

belum didukung oleh sistem aplikasi yang 

memadai.Sistem aplikasi yang digunakan 

merupakan modifikasi dari aplikasi kas menuju 

akrual, modifikasi baru dilakukan pada level 

proses dan output, sedangkan inputnya masih 

menggunakan input sebagaimana pada aplikasi 

kas menuju akrual, penerapan akrual dari mulai 

input belum sepenuhnya dapat diimplementasi- 

kan. Sebagai contoh, dalam akuntansi pendapatan, 

pencatatan pendapatan hanya bisa dilakukan 

setelah penyetoran ke kas negara yang dibuktikan 

dengan SSP/SSBP yang sudah mendapatkan NTB 

dan NTPN. Aktivitas timbulnya pendapatan 

berdasarkan basis akrual seperti 

kontrak/perjanjian atau surat keputusan 

ditetapkan belum bisa dicatat dalam jurnal akrual. 

Namun demikian dalam proses aplikasinya jurnal 

akrual akan terbentuk secara otomatis mengikuti 

jurnal kas. Selain itu rendahnya kualitas 

penerapan akuntansi akrual juga diakibatkan oleh 

regulasi yang mengatur tentang penerapan 

akuntansi berbasis akrual pada pemerintah pusat 

yaitu, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar 

Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada 

Pemerintah Pusat. Peraturan Menteri Keuangan 

ini mengamanatkan bahwa penyesuaian terhadap 

akun-akun pendapatan dan beban akrual 

dilakukan setiap akhir periode atau akhir tahun, 

kecuali untuk akun persediaan dan penyusutan/ 

amortisasi dilakukan setiap semester. 

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN  

 Dari hasil penelitian dapat ditarik 

kesimpulan bahwa kualitas implementasi 

akuntansi berbasis akrual pada tiga satuan kerja 

masih rendah. Kualitas implementasi akrual 

tertinggi dicapai oleh Kantor Pusat Direktorat 

Jenderal Perbendaharaan dengan nilai 56persen, 

disusul berikutnya oleh Kantor Pelayanan Pajak 

Pratama Sleman dengan nilai 48,89persen dan 

Sekretariat Utama Badan Pusat Statistik dengan 

nilai 40persen. 

 

6. KETERBATASAN DAN 

REKOMENDASI 

Keterbatasan penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Penelitian ini hanya meneliti tiga satuan 

kerja Pemerintah Pusat dari dua K/L, peneliti 

selanjutnya dapat menambahkan objek 

penelitian dari K/L lainnya, contohnya 

penelitian pada Rumah Sakit atau Perguruan 

Tinggi. 

2. Penelitian ini hanya difokuskan pada lima 

kelompok transaksi akrual, peneliti 

selanjutnya dapat menambah transaksi yang 

diamati sesuai dengan karakteristik entitas 

yang diteliti. 

3. Penelitian ini semua transaksi akrual yang 

dinilai diberi bobot yang sama, peneliti 

selanjutnya dapat membedakan bobot nilai 

untuk masing-masing transaksi akrual 

disesuaikan dengan volume transaksinya. 

Rekomendasi yang bisa diberikan antara lain: 

1. Diperlukan suatu pedoman pelaksanaan 

akuntansi berbasis akrual yang memudahkan 

K/L menyusun Laporan Keuangan yang 

sesuai dengan kriteria akrual menurut 

Standar Akuntansi Pemerintah. 

2. Badan Pemeriksa Keuangan dapat 

mempertimbangkan batas tingkat akrual 

tertentu dalam memberikan opini kewajaran 

atas pemeriksaan laporan keuangan 

pemerintah. 

3. Perlu dikembangkan sistem aplikasi 

akuntansi yang handal agar dapat membantu 
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K/L menghasilkan Laporan Keuangan yang 

sesuai dengan kriteria akrual. 

4. Peningkatan kualitas SDM bagian akuntansi 

dengan mengadakan pelatihan-pelatihan 

terkait akuntansi akrual. 
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ABSTRACT 

 
The Second Generation Government Receipt System (MPN G2) is  one of government effort to manage cash and to improve 

citizen contribution service. However, the implementation took time for adjustment in Jakarta before the systemused by most 

of its citizen. The use of e-banking which is one of key advantage in MPN G2 waslow. This paper evaluates MPN G2 by 

usingacceptance factors on the Trust-TAM-TPB model. It shows that MPN G2 needs to be improved. The billing needs

repairment to enhance perceived usefulness and perceived ease of use. Additionally, the E-banking facility needs repairment 

to enhace perceived usefulness,  perceived ease of use, and trust. 

  

KATA KUNCI: 

Evaluasi, MPN G2. 

 

 

ABSTRAK 

Sistem Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua (MPN G2) merupakan salah satu upaya dan inovasi pemerintah dalam 

rangka manajemen kas dan memperbaiki pelayanan kepada masyarakat. Namun faktanya, implementasi MPN G2 di 

Provinsi DKI Jakarta ternyata membutuhkan waktu yang cukup lama sebelum akhirnya dipergunakan oleh sebagian besar 

masyarakat. Selain itu penggunaan fasilitas e-banking yang seharusnya menjadi keunggulan dari sistem MPN G2, ternyata

masih rendah. Paper ini mengevaluasi sistem MPN G2 menggunakan faktor-faktor penerimaan pada model –Trust-TAM-

TPB. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa diperlukan perbaikan-perbaikan terkait sistem tersebut. Pembuatan billing

sebagai salah satu fasilitas yang diberikan MPN G2 memerlukan perbaikan untuk meningkatkan persepsi kegunaan dan 

persepsi kemudahannya. Sedangkan fasilitas pembayaran e-banking memerlukan perbaikan untuk meningkatkan 

persepsi kegunaan, persepsi kemudahan, dan kepercayaan fasilitas tersebut. 
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1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Salah satu usaha Kementerian Keuangan untuk 

meningkatkan capaian target penerimaan negara 

adalah dengan membangun sistem penerimaan 

negara. Pengembangan Modul Penerimaan Negara 

Generasi Pertama (MPN G1) merupakan bentuk 

upaya Kementerian Keuangan dalam membangun 

sistem penerimaan negara yang pertama. Subkhani 

(2016) menyatakanbahwa layanan menggunakan 

sistem MPN G1 dirasa masih banyak kekurangan, 

diantara yang paling menonjol adalah terbatasnya 

layanan yang disediakan terkait jenis transaksi 

pembayaran, waktu, dan tempat layanan.Upaya 

penyempurnaan sistem MPN G1 ditandai dengan 

diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

PMK-32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan 

Negara secara Elektronik. PMK tersebut menjadi 

dasar hukum digunakannya Modul Penerimaan 

Negara Generasi Kedua (MPN G2). Sistem MPN G2 

berperan dalam menghilangkan keterbatasan 

tempat dan waktu dalam proses pembayaran 

sehingga mempercepat penguasaan kas dalam 

rangka optimalisasi kas. Iskandar (2017) 

menjelaskan bahwa tujuan pengelolaan kas negara 

adalah untuk memastikan adanya jumlah uang yang 

tepat pada tempat dan waktu yang tepat pula, 

sehingga mampu memenuhi kewajiban dengan cara 

yang efektif. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan 

mempercepat penguasaan kas.  

Salah satu tujuan utama penggunaan MPN G2 

adalah perubahan sistem pembayaran secara 

manual ke sistem elektronik yang lebih fleksibel. 

Penggunaan channel pembayaran dengan teller 

merupakan sistem pembayaran yang melekat pada 

sistem MPN G1, dimana masyarakat mengisi secara 

manual dokumen pembayaran (Surat Setoran 

Pajak/SSP, Surat Setoran Bukan Pajak/SSBP, Surat 

Setoran Pengembalian Belanja/SSPB, atau Surat 

Setoran Pabeanan, Cukai, dan Pajak/SSPCP), 

kemudian membayar melalui teller pada bank 

persepsi yang ditunjuk pemerintah. Keunggulan 

MPN G2 terkait fleksibilitas waktu dan tempat yang 

direpresentasikan dengan penggunaan fasilitas e-

banking (ATM, internetbanking, dan mobilebanking) 

justru tidak dimanfaatkan. Sejalan dengan hal 

tersebut, salah satu tujuan manajemen kas dengan 

sistem MPN G2 yaitu mempercepat penguasaan kas 

oleh negara menjadi tidak tercapai. 

Untuk menguji efektivitas operasi MPN, paper 

ini menggunakan sampel responden di DKI Jakarta. 

DKI Jakarta sebagai ibukota negara dan jantung 

perekonomian di Indonesia adalah provinsi dengan 

tingkat penerimaan negara yang paling tinggi jika 

dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di 

Indonesia. Pada tahun 2016, Provinsi DKI Jakarta 

membukukan penerimaan negara sebesar Rp712 

triliun (dashboard MPN G2, diakses tanggal 30 

September 2017).Nilai ini hampir lima puluh persen 

dari total penerimaan APBNatau sebesar Rp 1.664 

triliun (LKPP audited tahun 2016).Pengelolaan 

penerimaan tersebut dengan menggunakan sistem 

MPN G2 tersebut ternyatamenemui beberapa 

hambatan. Hal tersebut terlihat dari lambatnya 

penggunaan MPN G2 oleh masyarakat di Provinsi 

DKI Jakarta. Penggunaan MPN G2 baru meningkat 

tajam ketika sistem yang lama mulai dikurangi dan 

dihentikan pelayanannya. Selain itu apabila dilihat 

lebih detil lagi terkait pemilihan channel (kanal) 

pembayaran dalam penggunaan MPN G2, terlihat 

bahwa penggunaan channel pembayaran dengan 

teller jumlahnya masih dominan (di atas 70 persen), 

baik pada tahun 2014, 2015, dan 2016. Pada tahun 

2014 penggunaan pembayaran dengan teller adalah 

sebesar 73 persen, pada tahun 2015 sebesar 88 

persen, dan pada tahun 2016 sebesar 70 persen. 
 

Grafik 1. Transaksi MPN G2 Lingkup DKI 

Jakarta 

 

Sumber: Diolah penulis dari data KPPN Khusus 

Penerimaan 

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui 

bahwa minat sebagian besar masyarakat DKI 

Jakarta untuk memanfaatkan fasilitas yang 

disediakan sistem MPN G2 baru meningkat tajam 

ketika layanan sistem MPN G1 mulai dikurangi dan 

dihentikan oleh pemerintah. Pemanfaatan sistem 

MPN G2 itupun sebagian besar hanya berpindah 

dari pembuatan dokumen pembayaran secara 

manual ke pembuatan dokumen pembayaran 

secara online (billing). Selebihnya sebagian besar 

dari mereka masih memilih membayar dengan 

sistem yang lama yaitu langsung membayar ke teller 

bank daripada menggunakan channel-channel 

pembayaran lain yang lebih fleksibel baik dari sisi 

waktu dan tempat. Minat masyarakat untuk 

menggunakan fasilitas e-banking dalam 

pembayaran penerimaan negara masih rendah jika 

dibandingkan dengan pembayaran dengan 

menggunakan teller bank. 

Kementerian Keuangan perlumelakukan 

evaluasi terhadap sistem yang telah berjalan, dalam 
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hal ini MPN G2, untuk mengidentifikasi faktor-

faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan dan 

penggunaan sistem tersebut, serta permasalahan 

yang terjadi di dalamnya. Hal ini dimaksudkan agar 

hasil evaluasi dapat dijadikan bahan masukan, 

sehingga MPN G2 dapat dimaksimalkan 

penggunaannya dan dapat memberikan manfaat, 

baik untuk pemerintah maupun untuk masyarakat.  

Wu dan Chen (2005) menawarkan model yang 

komprehensif dari model penelitian-penelitian 

yang lain untuk mengukur penerimaan sistem 

karena menggabungkan beberapa model sekaligus. 

Model tersebut dipakai untuk mengevaluasi 

penerimaan sistem MPN G2. Penelitian yang 

dilakukan Wu dan Chen (2005) merupakan 

penelitian yang fokus kepada penerimaan e-service 

berupa onlinetax di Taiwan. Wu dan Chen (2005) 

mencoba mencari faktor-faktor yang berpengaruh 

terhadap rendahnya penggunaan online-tax di 

Taiwan dengan menggabungkan model-model yang 

sering digunakan untuk meneliti penerimaan 

sistem. Dari hasil penelitiannya, Wu dan Chen 

(2005) menyimpulkan bahwa Trust, Perceived 

Usefulness, dan Perceived Ease of Use berperan 

dalam menentukan intention to use sistem tersebut. 

Pendekatan model integrasi Trust-TAM-TPB 

digunakan karena model tersebut dirasa dapat 

memberikan hasil yang lebih komprehensif karena 

menggabungkan beberapa model sekaligus.  

Paper ini akan mengevaluasi terhadap 

penerimaan dan penggunaan MPN G2 khususnya 

terhadap dua fasilitas utama MPN G2 yaitu fasilitas 

billing dan fasilitas e-banking dimana kedua fasilitas 

tersebut seharusnya menjadi keunggulan dari 

sistem MPN G2 akan tetapi penggunaan fasilitas 

tersebut cenderung masih sedikit. 

 

2. KERANGKA TEORI  
2.1. Technology Acceptance Model (TAM) 

Technology Acceptance Model (TAM) 

merupakan pengembangan dari Theory of Reasoned 

Action yang dicetuskan oleh Fishbein dan Ajzen 

(1975). Menurut Davis dalam Wu dan Chen (2005), 

TAM didesain untuk memodelkan penerimaan 

pengguna terhadap teknologi informasi.Model TAM 

menggambarkan bahwa penggunaan sistem 

ditentukan oleh niat untuk menggunakan 

(Behaviour Intention to Use). Keinginan untuk 

menggunakan dipengaruhi oleh sikap pengguna 

akan sistem (Attitude Toward Using) dan persepsi 

kebermanfaatan (Perceived Usefullness). Attitude 

dan Perceived Usefullness (PU) dipengaruhi oleh 

persepsi kemudahan penggunaan (perceived ease of 

use/PEOU). Wu dan Chen (2005) mengartikan 

Perceived usefulness dan Perceived ease of use 

sebagai “ PU, reflecting a person’s salient belief in 

using the technology,will be helpful in improving 

performance. PEOU, explaining a person’s salient 

beliefs in using the technology, will be free of any 

effort.”Subkhani (2016) mengutip pernyataan Davis 

bahwa “beberapa indikator perceived usefulness 

dari penggunaan suatu sistem informasi, yaitu work 

more quickly, job performance, increase productivity, 

effectiveness, makes job easier, dan useful.” 

2.2. Theory Planned Behaviour (TPB) 

Menurut Wu dan Chen (2005),TPB telah 

terbukti sukses dalam memprediksi dan 

menjelaskan perilaku manusia terkait dengan 

teknologi informasi. Menurut Theory Planned 

Behaviour, tindakan nyata manusia dalam 

melakukan berbagai aktivitas dipengaruhi oleh 

keinginan (Behaviour Intention) orang tersebut. 

Keinginan berperilaku orang ditentukan oleh 

beberapa faktor antara lain Attitude, Subjective 

Norm, dan Perceived Behavior Control. 

2.3. Model Penerimaan Integrasi Trust-TAM-

TPB 

Wu dan Chen (2005) melakukan penelitian 

tentang penerimaan sistem onlinetax di Taiwan. 

Mereka mengembangkan model sendiri yang 

merupakan gabungan dari beberapa model yang 

telah dikembangkan oleh peneliti-peneliti 

sebelumnya. Model tersebut antara lain adalah 

model Trust, model Technology Acceptance Model, 

dan model Theory of Planned Behaviour. Menurut 

Wu dan Chen (2005) integrasi Trust dan TAM model 

dengan TPB, termasuk Subjective Norm dan 

Perceived Behaviour Control seharusnya dapat 

memberikan hasil yang lebih komprehensif dalam 

memeriksa penerimaan sistem. 

Menurut Luhmann dalam Wu dan Chen (2005) 

Trust sering kali dilihat sebagai mekanisme untuk 

mengurangi kerumitan sosial dan persepsi risiko 

dari transaksi melalui peningkatan ekspektasi akan 

hasil yang positif dan persepsi kepastian ekspektasi 

perilaku pihak yang terkait dalam transaksi. 

Trust dan TAM saling berhubungan satu 

dengan yang lain. Trust adalah pembentuk dari 

variabel Perceived Usefulness, khususnya pada 

transaksi yang terjadi secara online. Trust akan 

membuat konsumen menjadi lebih merasakan 

manfaat dari layanan yang disediakan oleh 

penyedia. Pavlou dalam Wu dan Chen (2005) 

mengatakan bahwa Trust memberikan efek yang 

positif pada Perceived usefulness karena menjadikan 

konsumer lebih mudah terpengaruh oleh penyedia 

layanan bahwa mereka akan mendapat keuntungan. 

Di sisi lain, Perceived ease of use mempunyai efek 

yang positif terhadap Trust. Menurut Ganesan dan 

Gefen dalam Wu dan Chen (2005) Perceived ease of 

use bisa meningkatkan impresi yang menyenangkan 

pada implementasi sistem yang pertama kali, 

sehingga konsumen bersedia untuk melakukan 

investasi dan komitmen.  

Trust dan TPB saling berhubungan satu 

dengan yang lain. Trust merupakan pembentuk 
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variabel-variabel yang ada pada TPB (Attitude, 

Subjective Norm, dan Perceived Behavior Control). 

Trust merupakan pembentuk dari Attitude dimana 

menurut Luhmann, Lewis, dan Weigert dalam Wu 

dan Chen (2005) Trust pasti meningkatkan  

kepastian dalam hubungan bisnis dan menentukan 

kualitas transaksi antara penjual dan pembeli, 

demikian juga ekspektasi hasil yang diterima atau 

dengan kata lain meningkatkan attitude toward 

behaviour. Menurut Pavlou dalam Wu dan Chen 

(2005)Trust dapat meningkatkan Perceived 

Behavior Control pada transaksi online karena 

transaksi antara konsumen dan penyedia layanan 

menjadi lebih dapat diperkirakan. Trust 

memberikan perasaan yang menyenangkan dan 

kondisi yang menyenangkan pula. Menurut Wu dan 

Chen (2005) pada dasarnya dapat diprediksi bahwa 

Trust terhadap penggunaan sistem informasi 

berperan dalam menentukan Subjective Norm. Trust 

kepada penyedia layanan tentang reputasi, nama 

besar, dan pelayan berpengaruh positif terhadap 

Subjective Norm dalam transaksi secara online. 

2.4. Persepsi 

Kotler (2000) menjelaskan bahwa persepsi 

adalah proses bagaimana seseorang menyeleksi, 

mengatur, dan mengintreprestasikan masukan-

masukan informasi untuk menciptakan gambaran 

keseluruhan yang berarti. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa persepsi pandangan 

seseorang terhadap sesuatu. Robbins (2003) 

menambahkan bahwa persepsi dengan kaitannya 

dengan lingkungan, yaitu sebagai proses di mana 

individu-individu mengorganisasikan dan 

menafsirkan kesan indera mereka kepada 

lingkungan mereka. 

2.5. Sikap 

Tankard (2001) mendefinisikan sikap sebagai 

tendensi manusia terhadap sesuatu. Sedangkan 

menurut Bruno dalam Syah (2005) sikap atau 

attitude adalah kecenderungan yang relatif 

menetap untuk bereaksi dengan cara baik atau 

buruk terhadap barang atau barang tertentu. Dari 

pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sikap 

adalah kecenderungan untuk menilai suatu objek 

yang sifatnya positif atau negatif. Sikap positif 

diperlihatkan  dengan setuju, menerima, mendekati, 

sedangkan sikap negatif ditunjukkan dengan tidak 

setuju, menjauhi, dan menolak. 

2.6. Modul Penerimaan Negara Generasi 

Kedua (MPN G2) 

Sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) huruf d Undang-

Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku 

Bendahara Umum Negara berwenang menetapkan 

sistem penerimaan dan pengeluaran kas negara. 

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan 

Negara secara Elektronik disebutkan bahwa dalam 

rangka menyempurnakan penatausahaan dan 

pertanggungjawaban penerimaan negara, 

pemerintah perlu menerapkan sistem penerimaan 

negara secara elektronik dengan memanfaatkan 

sistem teknologi informasi. Berdasarkan dua 

landasan hukum tersebut, diciptakanlah Modul 

Penerimaan Negara Generasi Kedua (MPN G2). MPN 

G2 adalah sistem penerimaan negara yang 

menggunakan surat setoran secara elektronik, yaitu 

surat setoran yang dibuat berdasarkan billing. 

MPN G2 diciptakan untuk memperbaiki dan 

menyempurnakan kekurangan yang terdapat pada 

penatausahaan dan pertanggungjawaban 

penerimaan negara dari sistem MPN sebelumnya 

(MPN G1) (Subkhani 2016). Sistem penerimaan 

negara yang lama (MPN G1) masih dilakukan secara 

manual, sehingga masih mengakibatkan beberapa 

masalah. Masalah di sisi pengelolaan penerimaan 

yaitu tingginya perbedaan pada saat rekonsiliasi 

penerimaan negara karena kesalahan manusia pada 

saat input data penerimaan. Masalah di sisi 

pengguna (masyarakat) yaitu pembayaran 

penerimaan negara hanya bisa dilakukan melalui 

loket penerimaan di bank/pos persepsi di mana jam 

layanannya terbatas hari dan jam kerja. Selain itu 

MPN G1 masih menggunakan sistem single currency, 

jadi pembayaran hanya bisa dilakukan dengan 

menggunakan mata uang rupiah. 

Pengembangan MPN G2 diarahkan untuk 

memberikan fleksibilitas yang lebih tinggi bagi 

wajib pajak/bayar. Sistem MPN G2 menggunakan 

aplikasi billing sistem sehingga wajib pajak/bayar 

dapat melakukan pengisian billing secara mandiri 

melalui portal yang disediakan secara online. 

Pembayaran atas billing dapat dilakukan melalui 

payment channel secara elektronik (ATM, e-banking, 

debit/kredit card, dan mobile banking). 

2.7. Penelitian Sebelumnya 

Penelitian tentang penerimaan sistem 

menggunakan model integrasi Trust-TAM-TPB baru 

dilakukan oleh Wu dan Chen (2005). Penelitian 

yang dilakukan Wu dan Chen merupakan penelitian 

kuantitatif yang fokus kepada penerimaan e-service 

berupa online tax di Taiwan. Penelitian tersebut 

berjudul An Extension of Trust and TAM Model with 

TPB in the Initial Adoption of On-Line Tax: An 

Empirical Study. Wu dan Chen mencoba mencari 

variabel yang berpengaruh terhadap rendahnya 

penggunaan online-tax di Taiwan dengan 

menggabungkan model-model yang sering 

digunakan untuk meneliti penerimaan sistem. 

Variabel yang digunakan dalam penelitian tersebut 

adalah Trust, Perceived usefulness, Perceived ease of 

use, Attitude, Subjective norm, Perceived Behaviour 

Control, dan Intention To Use. Dari hasil 

penelitiannya, Wu dan Chen menyimpulkan bahwa 

Trust, Perceived usefulness, danPerceived ease of use 

berperan dalam menentukan intention to use sistem 

tersebut. Setiap variabel mempengaruhi Intention 
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To Use melalui beberapa mediator seperti Attitude, 

Perceived Behavioral Control, danSubjective Norm. 

Wu dan Chen (2005) menjelaskan bahwa “This 

means that to effectively attract citizens to use on-line tax, 

the design of the on-line tax needs to carefully pay attention 

to both aspect.” 

Subkhani (2016) melakukan penelitian 

tentang penggunaan billing online di kantor vertikal 

Direktorat Jenderal Bea Cukai yang merupakan 

salah satu biller pada sistem MPN G2. Penelitian 

tersebut berjudul Evaluasi terhadap Penggunaan 

Sistem Billing Online DJBC dengan Pendekatan TAM 

(Studi Kasus di KPU Bea dan Cukai Tipe A Tanjung 

Priok). Pada penelitian tersebut Subkhani (2016) 

mencari hubungan antara beberapa variabel yang 

terangkum dalam model TAM. Variabel–variabel 

yang digunakan antara lain: Perceived Usefulness, 

Perceived Ease of Use, Self-Efficacy, Perceived 

Credibility, Perceived Services and Information 

Quality, Adoption Intention, dan Usage Behaviour. 

Subkhani (2016) menyimpulkan bahwa dalam 

penggunaan sistem billing online DJBC, variabel 

Adoption Intention berpengaruh signifikan terhadap 

Usage Behavior, variabel Perceived Usefulness dan 

Self-Efficacy berpengaruh signifikan terhadap 

Adoption Intention, dan variabel Perceived Ease of 

Use berpengaruh signifikan terhadap Perceived 

Usefulness. Sedangkan variabel Perceived Ease of 

Use, Perceived Credibility, dan Perceived Service and 

Information Quality tidak berpengaruh terhadap 

Adoption Intention. 

 

3. METODE PENELITIAN 

Pada penelitian ini, penulis menggunakan 

metode penelitian kualitatif untuk melihat 

bagaimana penerimaan user terhadap MPN G2 dan 

faktor-faktor terkait penerimaan MPN G2. 

Pendekatan kualitatif adalah metode-metode untuk 

mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh 

sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap 

berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan 

(Creswell, 2016). Menurut Omar (2016), studi 

kualitatif menjanjikan informasi yang lebih banyak 

dan lebih jelas terkait penerimaan sistem. Sejalan 

dengan hal tersebut, Renaund dkk (2008) 

mengatakan bahwa: “it is clear that ease of use can 

not really be self reported, it is far more enlightening 

to observe users making use of a product. Therefore it 

is better to ask end user about the features they use 

most often.” Lee dkk (2003) menambahkan bahwa 

“the qualitative study using the TAM model is more 

useful alternative to determine richer information 

with small number of research participants”. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan 

fenomologi karena penelitian ini terfokus pada 

bagaimana mendeskripsikan secara lebih detail 

mengenai persepsi dan niat user terhadap 

penerimaan dan penggunaan aplikasi MPN G2 

berdasarkan pengalaman mereka. 

Pada penelitian ini cara pengumpulan data 

dilakukan dengan jalan wawancara dan 

dokumentasi berupa pencarian literatur yang 

sesuai dengan penelitian ini. Pemilihan 

pengumpulan data pada penelitian ini terkait 

dengan rancangan penelitian yang telah dipilih 

yaitu fenomologi di mana pengumpulan data yang 

sesuai dengan strategi penelitian tersebut adalah 

wawancara. User MPN G2 di lingkup Provinsi DKI 

Jakarta yang akan dijadikan narasumber dalam 

penelitian ini akan terdiri dari tiga jenis antara lain 

user untuk pembayaran pajak, user pembayaran 

PNBP, dan user pembayaran bea dan cukai. Karena 

keterbatasan waktu dan tenaga maka akan dipilih 

narasumber dari beberapa kantor vertikal 

Kementerian Keuangan di wilayah provinsi DKI 

Jakarta. Total keseluruhan narasumber yang 

digunakan dalam penelitian ini berjumlah 32 orang. 

Teknik analisis data pada penelitian ini akan 

menggunakan metode yang dikembangkan oleh 

Creswell. Pada penelitian ini, data mentah yang 

didapatkan dari narasumber melalui wawancara 

akan dianalisis, didiskusikan, dan diterjemahkan ke 

dalam framework model integrasi Trust-TAM-

TPB.Menurut Creswell (2016) dasar proses analisis 

data kualitatif adalah sebagai berikut: 

a. mengolah dan mempersiapkan data untuk 

dianalisis. Langkah ini melibatkan transkripsi 

wawancara, men-scanning materi, mengetik 

data lapangan, atau memilah-milah dan 

menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis 

yang berbeda tergantung pada sumber 

informasi; 

b. membaca keseluruhan data. Langkah pertama 

adalah membangun general sense atas 

informasi yang diperoleh dan merefleksikan 

maknanya secara keseluruhan; 

c. melakukan coding secara manual atas transkrip 

yang ada. Hal ini mengacu pada 

mengorganisasikan materi ke dalam potongan 

atau segmen teks ke dalam kata atau frase 

sebelum memberikan makna; 

d. mengategorikan dan mengembangkan tema 

untuk proses analisis. Tema yang telah 

diidentifikasi muncul sebagai temuan utama 

dan digunakan untuk membuat judul di bagian 

hasil; 

e. melakukan deskripsi pada tema; dan 

f. menafsirkan makna data dan menanyakan 

pelajaran apa dapat dipelajari dan kesimpulan 

diambil dari data yang telah ditafsirkan. 

Hasil yang diperoleh dari hasil analisis akan 

didiskusikan dan dibandingkan dengan literatur-

literatur dan penelitian sebelumnya. 
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4. HASIL PENELITIAN 

4.1. Evaluasi Fasilitas Billing 

4.1.1. Evaluasi persepsi kegunaan (Perceived 

usefulness) fasilitas billing 

Secara umum, persepsi yang positif akan 

kegunaan sistem (Perceived usefulness) MPN G2 

adalah bukti bahwa penggunaan MPN G2 

meningkatkan kinerja pekerjaan mereka dalam 

melakukan pembayaran pajak, bea cukai, maupun 

penerimaan bukan pajak. Walaupun begitu, 

beberapa user merasa kesulitan untuk 

menyelesaikan tugas mereka dengan cepat pada 

saat jaringan atau server billing mengalami 

gangguan. Hampir 90 persen narasumber yang 

diwawancarai mengalami permasalahan jaringan 

dalam penggunaan billing. Liao & Cheung (2002) 

mengatakan bahwa “This proposition indicates that 

customers find it important that the service is fast and 

easy, and that if slow, the perceived usefulness of the 

service would be much lower.” Menurut beberapa 

narasumber, gangguan tersebut biasanya terjadi 

pada saat mereka sedang membutuhkan waktu 

yang cepat untuk melakukan pembayaran. Khusus 

untuk pembuatan billing untuk pajak impor barang, 

narasumber merasa proses perbaikan yang lama 

atas billing yang sudah terlanjur diterbitkan. 

Mereka tidak bisa membuat billing yang baru 

sampai dengan lima hari berikutnya ketika billing 

yang lama telah batal secara otomatis.  

Yang kedua adalah permasalahan dimana 

sering terjadi perbedaan data antara server MPN G2 

dengan data pembayaran di bank sehingga user 

yang statusnya sudah melakukan pembayaran di 

sistem perbankan, tercatat belum melakukan 

pembayaran di sistem MPN G2. Sekitar 12,5 persen 

narasumber yang kami wawancarai mengalami 

permasalahan ini. Hal tersebut sejalan dengan 

pernyataan Davis dkk (1989) bahwa “If one of them 

produces an objectively more accurate... it would 

likely be seen as more useful”. Perbaikan atas 

kejadian tersebut memakan waktu dan biaya yang 

lumayan. Walaupun kejadian itu tidak berlangsung 

terus menerus, akan tetapi gangguan sistem 

tersebut mempunyai pengaruh besar dalam proses 

pembayaran pajak, bea cukai, dan penerimaan 

bukan pajak. Cepat tidaknya penyelesaian 

pembayaran dalam hal ini pembuatan billing, akan 

berpengaruh terhadap keuntungan dan kerugian 

finansial yang dialami oleh user. Misalnya untuk 

pembayaran pajak impor barang dengan 

menggunakan mata uang asing, dimana 

keterlambatan pembayaran akan mengakibatkan 

kerugian selisih nilai kurs apabila sudah berbeda 

hari pembayaran. Kemudian apabila pembayaran 

pajak mengalami keterlambatan, maka user juga 

akan terkena sanksi atau hukuman dari institusi 

pajak. Dari wawancara yang kami lakukan, sekitar 

18 persen narasumber yang membayar pajak impor 

barang pernah mengalami kesulitan tersebut. 

4.1.2. Evaluasi persepsi kemudahan (Perceived ease 

of use) fasilitas billing 

Hasil wawancara yang telah dilakukan 

menunjukkan bahwa sekitar 93 persen narasumber 

memberikan respon yang positif terhadap 

kemudahan penggunaan MPN G2 khususnya dalam 

pembuatan billing. Mereka hanya cukup memilih 

form isian online yang telah disediakan dan 

menuliskan jumlah pembayarannya, sehingga tidak 

ada kesulitan yang berarti. Walaupun penggunaan 

MPN G2 khususnya penggunaan fasilitas 

pembuatan billing mudah dan jelas untuk 

dimengerti, hasil dari wawancara juga 

mengindikasikan bahwa beberapa narasumber 

mengalami kesulitan dalam menggunakan fasilitas 

billing, yaitu: 

a. Kesulitan untuk mengakses atau masuk ke 

halaman pembuatan billing ketika server atau 

jaringan sedang sibuk atau bermasalah. 

Kemudahan penggunaan sistem MPN G2 

khususnya fasilitas pembuatan billing akan 

menurun ketika kondisi server billing sedang 

bermasalah terutama pada jam-jam sibuk. 

Mereka merasa kesulitan untuk mengakses 

atau masuk ke halaman pembuatan billing dan 

kalaupun sudah masuk, mereka tidak akan bisa 

membuat billing karena sering kali log out 

sendiri, sehingga berkali-kali user harus log in 

ulang. Hampir 90 persen narasumber yang 

diwawancarai pernah mengalami kesulitan ini. 

Lin and Lu (2000) mengatakan bahwa 

“similarly reported that higher information 

accessibility brings about higher use of 

information and higher perception of ease of 

use”.  

b. Terbatasnya pemberian keterangan billing atau 

pembayaran. 

Kesulitan kedua yang dialami oleh beberapa 

narasumber terkait pemberian keterangan 

pembayaran dalam pembuatan billing. 

Pemberian keterangan pada pembuatan billing 

secara online tidak seleluasa pemberian 

keterangan pada sistem secara manual. Sistem 

billing membatasi jumlah karakter yang bisa 

diinput untuk pemberian keterangan 

peruntukan pembayaran, bahkan pada 

pembuatan billing untuk pajak tidak disediakan 

kolom untuk memberikan keterangan 

peruntukan pembayaran. Sekitar 27 persen 

narasumber yang menggunakan billing untuk 

pembayaran PNBP mengalami kesulitan ini. 

Padahal user memerlukan keterangan 

pembayaran untuk memperjelas dan 

membedakan pembayaran yang mereka 

lakukan. Sekitar hal tersebut senada dengan 

pernyataan Davis dkk (1989) bahwa “Many 

system features such as menus, icons, mice, and 
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touch screens are spesifically intended to 

enhance usability. The impact of system feature 

impact on EOU has been documented.” 

c. Proses monitoring yang sulit dan 

membutuhkan usaha ekstra atas billing yang 

sudah dibuat atau sudah dibayar. 

Kesulitan yang ketiga adalah dalam hal 

monitoring billing yang sudah dibuat dan yang 

sudah dibayar ke bank. Pada sistem yang 

sekarang mereka membutuhkan usaha lebih 

untuk melakukan monitoring karena desain 

menu monitoring yang susah untuk digunakan. 

Sekitar 9 persen narasumber yang 

menggunakan billing untuk pembayaran PNBP 

mengalami kesulitan ini. Padahal fungsi 

monitoring pembayaran merupakan hal yang 

penting bagi user untuk mengontrol dan 

mengawasi pembayaran yang telah mereka 

lakukan. Hal tersebut berlawanan dengan 

pernyataan Davis dkk (1989) bahwa “Many 

system features such as menus, icons, mice, and 

touch screens are spesifically intended to 

enhance usability... The impact of system feature 

impact on EOU has been documented.”  

d. Pengguna baru akan kesulitan menggunakan 

aplikasi billing karena kurangnya petunjuk atau 

tutorial penggunaan. 

Kesulitan yang terakhir adalah untuk pengguna 

yang baru berhadapan dengan MPN G2 dalam 

hal ini fasilitas pembuatan billing, akan 

kesulitan untuk menggunakan aplikasi tersebut 

karena mereka masih belum tahu fungsi dari 

setiap menu yang disediakan dan bagaimana 

langkah-langkah untuk menggunakan aplikasi 

tersebut. Kesulitan tersebut terjadi karena 

tidak ada tutorial atau langkah-langkah 

penggunaan dari aplikasi tersebut, sehingga 

mau tidak mau mereka harus mencari referensi 

pada sumber yang lain. Sekitar 40 persen 

narasumber yang diwawancarai mengalami 

kesulitan ini. Menurut Davis dkk (1989) bahwa 

“Training, documentation, and user support 

consultants are other external factors which may 

also influence EOU.” 

4.1.3. Evaluasi kepercayaan (Trust) fasilitas billing 

Hasil wawancara yang lain menunjukkan 

bahwa kepercayaan narasumber terhadap 

keamanan dan manfaat yang akan diterima dari 

penggunaan MPN G2 dalam hal ini fasilitas 

pembuatan billing sekitar 94 persen positif. 

Keamanan dalam pembuatan billing dipercaya 

karena terdapat password dan username untuk 

masuk ke dalam aplikasi pembuatan billing 

tersebut. Jikaselama tidak ada masalah jaringan, 

sebagian narasumber percaya bahwa penggunaan 

fasilitas pembuatan billing dapat membantu mereka 

dalam melakukan pembayaran MPN G2. 

 

 

4.1.4. Evaluasi sikap (Attitude) fasilitas billing 

Pada model integrasi Trust-TAM-TPB yang 

dijelaskan oleh Wu dan Chen (2005), attitude 

terhadap sistem ditentukan bersama-sama oleh 

kegunaan (Perceived usefulness), kemudahan 

penggunaan (Perceived ease of use), dan 

kepercayaan terhadap sistem (Trust). Ketika 

berbicara terkait attitude terhadap MPN G2, dalam 

hal ini penggunaan fasilitas pembuatan billing, 

persepsi kemudahan (Perceived ease of use) dan 

persepsi kegunaan (Perceived usefulness) 

merupakan faktor kunci yang perlu ditingkatkan. 

Hal tersebut dikarenakan adanya kekurangan dari 

sistem tersebut yang dapat mengikis sisi positif dari 

kedua faktor tersebut. Terkikisnya persepsi positif 

pada dua faktor tersebut dapat mengurangi sikap 

positif user terhadap penggunaan sistem MPN G2 

secara keseluruhan. Sedangkan Trust kepada sistem 

MPN G2 tidak terlalu dipermasalahkan oleh user, 

karena sebagian besar percaya dengan keamanan 

dan manfaat yang diterima dari MPN G2. 

4.1.5. Evaluasi Perceived behavioral control dan 

Subjective  Norm fasilitas billing 

Respons narasumber cenderung positif terkait 

perceived behavioral control dan subjective norm 

terhadap fasilitas billing ketika kepercayaan 

mereka terhadap billing juga tinggi. Perceived 

behavioral control terhadap penggunaan sistem 

MPN G2 dalam hal ini pembuatan billing, tidak 

menjadi permasalahan bagi para narasumber dan 

sebagian besar memberikan respon yang positif. 

Pada dasarnya mereka tidak ada permasalahan 

pada kemampuan dan fasilitas untuk menggunakan 

MPN G2 khususnya dalam pembuatan billing. 

Mereka mampu untuk menggunakan sistem yang 

berbasis online dan fasilitas komputer dan jaringan 

internet yang tersedia. Semuanya masih dalam 

kendali mereka. Pada penggunaan MPN G2, 

khususnya pembuatan billing, sebagian besar 

narasumber tidak terlalu terpengaruh oleh norma 

subjektif yang berlaku di masyarakat. Mereka 

merasa penggunaan MPN G2 khususnya 

penggunaan fasilitas pembuatan billing adalah 

kebutuhan sehingga dalam penggunaannya mereka 

tidak terlalu dipengaruhi oleh pihak lain. 

4.1.6. Evaluasi penerimaan (Intention to Use) 

fasilitas billing 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 

penerimaan terhadap sistem MPN G2 khususnya 

terhadap penggunaan fasilitas billing, faktor kunci 

yang perlu diperbaiki adalah persepsi kemudahan 

(Perceived ease of use) dan persepsi kegunaan 

(Perceived usefulness). 

4.1.7.  Tindak lanjut evaluasi 

Key factor penerimaan fasilitas-fasilitas billing 

tersebut seharusnya dapat diantisipasi oleh 

pembuat sistem baik business owner maupun biller 
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MPN G2. Hal ini dimaksudkan agar penerimaan 

masyarakat akan penggunaan sistem MPN G2 dapat 

dimaksimalkan.Dari beberapa saran narasumber 

tersebut, maka perbaikan dalam sistem billing 

dapat dilakukan agar penerimaan user terhadap 

fasilitas billing meningkat. Perbaikan tersebut 

meliputi: 

a. Perbaikan sistem billing, antara lain: 

1) perbaikan jaringan terutama pada saat-saat 

transaksi sedang naik; 

2) penambahan jumlah server; 

3) perbaikan komunikasi data antara sistem 

perbankan dengan sistem MPN G2, 

sehingga ketidakcocokan data dapat 

dihindari; 

4) khusus untuk fasilitas billing untuk pajak 

impor barang disediakan modul untuk 

melakukan proses rekam, ubah, dan hapus 

(RUH) data billing yang salah input. 

5) perbaikan  fitur untuk pemberian 

keterangan pembayaran; 

6) penambahan menu untuk melakukan 

monitoring pada fasilitas billing pajak; 

7) perbaikan tampilan dan cara menampilkan 

data untuk melakukan monitor billing pada 

fasilitas billing penerimaan bukan pajak; 

dan 

8) penambahan menu petunjuk penggunaan 

atau halaman pertanyaan dan jawaban 

(A&Q) terkait penggunaan fasilitas billing. 

b. Peningkatan pengetahuan masyarakat 

mengenai fasilitas billing, antara lain: 

1) pelaksanaan sosialisasi tentang 

penggunaan billing sistem baik untuk user 

yang menggunakan MPN G2 untuk 

pembayaran pajak, bea cukai, maupun 

penerimaan bukan pajak; 

2) pembuatan iklan masyarakat tentang 

penggunaan fasilitas billing kepada 

masyarakat; dan 

3) penyebaran pamflet atau jenis selebaran 

lainnya kepada masyarakat tentang 

penggunaan MPN G2 dalam hal ini 

penggunaan fasilitas billing. 

4.2. Evaluasi Fasilitas E-banking 

4.2.1. Evaluasi persepsi kegunaan (Perceived 

usefulness) fasilitas billing 

Terlepas dari kegunaannya dalam 

memberikan fleksibilitas waktu dan tempat 

pembayaran, beberapa narasumber memberikan 

persepsi yang negatif akan kegunaan (PU) sistem e-

banking dalam rangka pembayaran pajak, bea cukai, 

dan penerimaan bukan pajak. Kondisi itu 

membuktikan bahwa penggunaan fasilitas e-

banking dirasa kurang dapat meningkatkan kinerja 

user dalam melakukan pembayaran pajak, bea 

cukai, maupun penerimaan bukan pajak. Hal 

tersebut dikarenakan oleh beberapa hal, yaitu: 

a. Masalah ritme kerja yang selama ini sudah 

terbiasa menggunakan uang tunai atau cek 

daripada menggunakan e-banking. 

Sekitar 70 persen narasumber yang 

diwawancarai mengaku sudah memiliki sistem 

pembayaran yang sudah dilakukan sejak lama. 

Sistem pembayaran yang biasa mereka pakai 

adalah sistem persetujuan berjenjang dengan 

menggunakan uang tunai atau menggunakan 

cek. Penggunaan kanal e-banking membuat 

mereka merasa kesulitan karena mereka tidak 

terbiasa menggunakannya dan sistem 

persetujuan berjenjang mereka akan sulit untuk 

dilakukan. Hal tersebut membuat narasumber 

berpikir bahwa penggunaan e-banking tidak 

akan memberi manfaat bagi mereka jika 

dibandingkan tetap menggunakan kanal 

pembayaran melalui teller bank. Alsamday dkk 

(2013) mengatakan bahwa:  
Bank's customers prefer to perform their 

transaction with banks by using offline services, 

therefore, this habit is preventing customer from 

using mobile banking services. Consequently, we 

suggest that there is a negative relationship 

between customer's habit and their perceived 

usefulness of mobile banking. 

b. Adanya batas limit transaksi harian walaupun 

itu untuk pembayaran pajak, bea cukai, dan 

penerimaan bukan pajak sehingga mereka 

merasa kesulitan dan harus berkali-kali 

melakukan transaksi. 

Kemudahan penggunaan e-banking saja tidak 

akan cukup untuk memberikan manfaat kepada 

user. Penggunaan beberapa produk e-banking 

yang terbatas pada limit transaksi harian 

membuat pembayaran penerimaan negara 

menjadi tidak efisien untuk pembayaran pajak 

dengan jumlah transaksi yang banyak atau 

jumlah yang besar. Ketidakefisienan tersebut 

karena untuk transaksi penerimaan yang besar, 

narasumber memerlukan beberapa produk e-

banking yang berbeda karena keterbatasan 

limit transaksi harian atau apabila tidak 

terdapat lebih dari satu produk e-banking, maka 

narasumber terpaksa menunggu keesokan 

harinya untuk melakukan pembayaran. Hal 

tersebut pastinya membuat proses pembayaran 

menjadi lebih lama dari yang seharusnya. 

Sekitar 9 persen narasumber yang membayar 

pajak impor barang dengan menggunakan e-

banking mengeluhkan kejadian tersebut. 

Maditinos dkk (2013) mengatakan bahwa: 
 

Hence, it can be argued that individuals’ decisions on 

whether to use the service mainly depend on the 

perceived benefit accruing from its usage, as for 

example saving time and making transactions 

easier, compared to visiting a bank branch. 
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4.2.2. Evaluasi persepsi kemudahan (Perceived ease 

of use) fasilitas billing 

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, 

sekitar 60 persen narasumber memberikan respons 

yang positif terhadap kemudahan penggunaan MPN 

G2 khususnya dalam penggunaan e-banking. Dalam 

penggunaan sehari-hari mereka sebagian besar 

sudah terbiasa menggunakan fasilitas e-banking 

baik ATM, mobilebanking, maupun internetbanking 

untuk keperluan pribadi. Tidak ada kesulitan dalam 

menggunakan e-banking. Akan tetapi beberapa 

narasumber sisanya (sekitar 40 persen) mengaku 

kesulitan untuk menggunakan layanan e-banking. 

Kesulitan tersebut diakibatkan oleh: 

a. Penggunaan kanal pembayaran teller bank 

dianggap lebih mudah daripada menggunakan 

kanal e-banking. 

Narasumber berpendapat bahwa penggunaan 

kanal pembayaran teller bank dianggap lebih 

mudah daripada menggunakan kanal e-banking 

karena mereka hanya tinggal membawa nomor 

billing ke bank dan mereka tidak perlu mengisi 

form lagi di sistem e-banking yang menurut 

mereka rumit. Pembayaran penerimaan negara 

melalui e-banking di setiap bank berbeda. 

Kurangnya pengenalan dan petunjuk tentang 

pembayaran melalui e-banking membuat 

narasumber merasa kesulitan walaupun pada 

dasarnya prosesnya cukup mudah dan tidak 

memakan waktu yang lama. 

Alsamday dkk (2013) mengatakan bahwa 

“Mobile banking systems must be both easy to learn 

and easy to use in order to prevent the using problems 

of mobile banking system.”  

b. Pendaftaran e-banking yang membutuhkan 

biaya dan usaha lebih, terlebih lagi untuk level 

kantor atau perusahaan yang prosesnya cukup 

rumit. 

Pendaftaran e-banking memang cukup rumit 

dan memerlukan persyaratan yang cukup 

banyak, terlebih untuk level kantor atau pun 

perusahaan. Hal ini dikarenakan pihak 

perbankan ingin menjamin keamanan dari para 

nasabahnya. Selain itu kurangnya sosialisasi 

mengenai tata cara pendaftaran e-banking juga 

membuat masyarakat enggan untuk beralih 

menggunakan e-banking karena merasa proses 

pendaftaran yang sulit. 

Jahangir dan Begum (2007) mengatakan bahwa 

“Researchers argued that perceived ease of use is the 

extent to which a person accepts as true that using an 

exacting method would be at no cost to that 

individual.” 

c. Kaleem & Ahmad dalam (Kertiyasa, 2014) 

berpendapat bahwa “stated that e-banking was a 

means to minimalize discomfort, reduce transaction 

cost and safe time.” 

d. Adanya biaya tambahan yang dibebankan pada 

setiap transaksi menggunakan fasilitas e-

banking. 

Pada dasarnya seluruh transaksi penerimaan 

negara yang melalui bank persepsi tidak 

dikenakan biaya, baik dengan menggunakan 

teller maupun dengan menggunakan fasilitas e-

banking. Bank/pos persepsi dilarang untuk 

menarik biaya dari masyarakat atas 

penerimaan negara yang dibayarkannya sesuai 

yang tercantum pada Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor PMK-32/PMK.05/2014 pasal 

18 ayat 4. Biaya mungkin akan muncul ketika 

produk e-banking suatu bank digunakan pada 

mesin milik bank lain atau penggunaan token 

yang berbayar. Pemahaman yang kurang akan 

penggunaan fasilitas e-banking khususnya 

dalam pembayaran penerimaan negara 

membuat narasumber merasa bahwa 

penggunaan e-banking membutuhkan biaya 

tambahan dibandingkan dengan menggunakan 

teller bank. 

Jahangir dan Begum (2007) mengatakan bahwa 

“Researchers argued that perceived ease of use is the 

extent to which a person accepts as true that using an 

exacting method would be at no cost to that 

individual.” 

e. Anggapan user bahwa mereka akan kesulitan 

melakukan perbaikan apabila terjadi kesalahan.  

Pada dasarnya proses perbaikan atas transaksi 

penerimaan negara yang dibayarkan melalui 

teller bank maupun e-banking sama. Keduanya 

berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor PMK-32/PMK.05/2014 pasal 37 sampai 

dengan pasal 39. Akan tetapi biasanya 

narasumber yang menggunakan e-banking 

diminta untuk melakukan konfirmasi lagi ke 

pihak perbankan terkait bukti elektronik yang 

sudah mereka dapatkan sebagai salah satu 

lampiran dalam permintaan koreksi data. 

Alsamday dkk (2013) mengatakan bahwa 

“Mobile banking systems must be both easy to learn 

and easy to use in order to prevent the using problems 

of mobile banking system.” 

4.2.3. Evaluasi kepercayaan (Trust) fasilitas billing 

Kepercayaan narasumber terhadap keamanan 

dan manfaat yang akan diterima dari penggunaan e-

banking dalam rangka pembayaran pajak, bea cukai, 

dan penerimaan bukan pajak cenderung negatif 

(lebih dari 50 persen dari keseluruhan narasumber 

yang diwawancarai). Leiva dkk (2016) mengatakan 

bahwa “The consumer will therefore be affected by a sense 

of insecurity and concern about the privacy and control of 

his or her personal information. Generation of Trust can 

compensate this concern about security and privacy.” 

Selain itu Leiva dkk (2016) juga berpendapat bahwa 

“Trust reduces the need to understand, control and monitor 

thesituation, facilitating the use of the tool for the user 

without much effort.” Ketidakpercayaan akan fasilitas 

e-banking disebabkan oleh beberapa hal antara lain: 

a. keamanan dalam pembayaran dengan 

menggunakan e-banking dalam melakukan 
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pembayaran pajak, bea cukai, dan penerimaan 

bukan pajak masih diragukan; 

b. penggunaan e-banking rawan dengan 

penyelewengan; dan 

c. kredibilitas tanda terima atau bukti 

pembayaran yang dihasilkan oleh fasilitas e-

banking masih tidak dipercaya karena tidak ada 

tanda resmi atau stempel basah dari bank. 

Ketidakpercayaan yang terjadi terjadi karena 

narasumber tidak mendapat informasi yang 

lengkap dari pemerintah maupun pihak perbankan 

bahwa penggunaan bukti dari fasilitas e-banking 

aman dan dapat digunakan selayaknya bukti yang 

didapatkan dari teller. Rendahnya penggunaan 

fasilitas e-banking oleh user mengindikasikan 

bahwa user belum menerima dan mengakui bahwa 

fasilitas e-banking dalam sistem MPN G2 sebagai 

sistem yang tepercaya dalam pengertian masih 

diragukan akan manfaatnya yang akan diterima 

dalam melakukan pembayaran pajak, bea cukai, dan 

penerimaan bukan pajak. 

4.2.4. Evaluasi sikap (Attitude) fasilitas billing 

Pada model integrasi Trust-TAM-TPB yang 

dijelaskan oleh Wu dan Chen (2005), Attitude 

terhadap sistem ditentukan bersama-sama oleh 

kegunaan (Perceived usefulness), kemudahan 

penggunaan (Perceived ease of use), dan 

kepercayaan terhadap sistem (Trust). Ketika 

berhubungan dengan Attitude terhadap MPN G2, 

dalam hal ini penggunaan fasilitas pembayaran 

dengan menggunakan e-banking, Trust, persepsi 

kemudahan (Perceived ease of use), dan persepsi 

kegunaan (Perceived usefulness) merupakan faktor 

kunci dalam mempengaruhi Attitude terhadap 

sistem MPN G2. Attitude yang ditunjukkan oleh 

sebagian besar narasumber adalah mereka tidak 

terlalu senang dengan penggunaan fasilitas e-

banking dalam pembayaran penerimaan negara. 

Perasaan tidak senang tersebut diakibatkan oleh 

keraguan narasumber akan manfaat, kemudahan, 

dan kepercayaan narasumber akan fasilitas e-

banking. 

4.2.5. Evaluasi Perceived behavioral control dan 

Subjective norm fasilitas billing 

Respons narasumber cenderung negatif 

terkait Perceived behavioral control dan Subjective 

norm terhadap fasilitas e-banking ketika 

kepercayaan mereka terhadap e-banking juga 

rendah. Walaupun secara kemampuan individu 

narasumber merasa bahwa mampu untuk 

menggunakan fasilitas e-banking, akan tetapi tidak 

tersedianya fasilitas e-banking disebabkan oleh 

faktor ketidakpercayaan terhadap keamanan dan 

manfaat yang akan diterima apabila menggunakan 

fasilitas e-banking tersebut, menyebabkan adanya 

fasilitas e-banking dirasa tidak diperlukan karena 

memang tidak akan digunakan dalam rangka 

pembayaran pajak, bea cukai, maupun penerimaan 

bukan pajak. Begitu pula dengan Subjective norm di 

mana respons negatif tersebut terjadi karena dalam 

penggunaan e-banking, mereka cenderung tidak 

dianjurkan untuk menggunakannya terutama oleh 

pimpinan mereka. Pimpinan tersebut tidak 

menganjurkan untuk menggunakan fasilitas e-

banking karena mereka masih belum percaya akan 

keamanan dan manfaat yang akan diterima. 

4.2.6. Evaluasi penerimaan (Intention to Use) 

fasilitas e-banking 

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa 

penerimaan terhadap sistem MPN G2 khususnya 

terhadap penggunaan fasilitas e-banking, faktor 

kunci yang perlu ditingkatkan adalah persepsi 

kemudahan (Perceived ease of use), persepsi 

kegunaan (Perceived usefulness), dan Trust. 

4.2.7. Tindak lanjut evaluasi 

Dari uraian di atas, maka diperlukan perbaikan 

dalam fasilitas e-banking. Perbaikan tersebut 

meliputi: 

a. Perbaikan sistem e-banking dengan jalan: 

1) melakukan perjanjian kepada perbankan 

tentang batasan penggunaan e-banking 

dalam rangka pembayaran pajak; dan 

2) mendorong kepada perbankan untuk 

mempermudah pembuatan fasilitas e-

banking khususnya kepada perusahaan 

atau instansi tertentu. 

b. Peningkatan pengetahuan dan kepercayaan 

masyarakat mengenai fasilitas e-banking dalam 

pembayaran pajak, bea cukai, dan penerimaan 

bukan pajak, antara lain dengan: 

1) menggandeng pihak perbankan untuk ikut 

melakukan sosialisasi tentang penggunaan 

e-banking untuk pembayaran pajak, bukan 

pajak, maupun penerimaan bukan pajak; 

2) membuat iklan masyarakat tentang 

keamanan dan manfaat penggunaan 

fasilitas e-banking khususnya untuk 

pembayaran pajak, bukan pajak, maupun 

penerimaan bukan pajak kepada 

masyarakat; dan 

3) menyebarkan pamflet atau jenis selebaran 

lainnya kepada masyarakat tentang 

keuntungan, keamanan, dan prosedur 

pembayaran pajak, bukan pajak, maupun 

penerimaan bukan pajak. 

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

Dari hasil analisis dan evaluasiterdapat 

beberapa hal yang dapat disimpulkan yaitu: 

a. Penerimaan narasumber terhadap MPN G2 

sebagian besar adalah positif. Perasaan positif 

tersebut didapatkan karena penggunaan        

MPN G2 memberikan keuntungan kepada 

narasumber dan mempermudah narasumber 

dalam melakukan pembuatan billing. 

Narasumber tidak perlu lagi membuat surat 
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setoran secara manual, sehingga baik waktu, 

tenaga, dan biaya dapat dihemat. Walaupun 

begitu narasumber mendapatkan beberapa 

pengalaman negatif terkait penggunaan 

fasilitas billing yang jika tidak ditangani akan 

berpotensi merugikan narasumber. 

Di sisi lain, penggunaan e-banking sebagai salah 

satu keunggulan dari MPN G2 kurang mendapat 

respons positif dari sebagian besar 

narasumber. Kanal pembayaran konvensional 

yaitu melalui teller bank lebih dipilih dalam 

rangka pembayaran pajak/bea 

cukai/penerimaan negara bukan pajak. 

Narasumber merasa bahwa penggunaan 

fasilitas e-banking dalam rangka pembayaran 

pajak, bea cukai, dan penerimaan bukan pajak 

berpotensi memberikan masalah dan kerugian 

kepada narasumber. Masalah tersebut terkait 

dengan kepercayaan narasumber tentang 

kemudahan, manfaat, dan keamanan yang akan 

mereka dapatkan apabila menggunakan 

fasilitas e-banking tersebut. 

b. Faktor-faktor kunci yang perlu ditingkatkan 

dalam penerimaan dan penggunaan sistem 

MPN G2 dalam proses pembayaran pajak, bea 

cukai, dan penerimaan negara bukan pajak 

berbeda antara fasilitas pembuatan billing 

dengan fasilitas e-banking. Pada penggunaan 

fasilitas pembuatan billing faktor utama 

penerimaan sistem yang perlu diperbaiki yaitu: 

persepsi kemudahan (Perceived ease of use), 

dan persepsi kegunaan (Perceived usefulness). 

Sedangkan pada penggunaan fasilitas e-banking 

faktor utama yang perlu diperbaiki adalah 

persepsi kegunaan (Perceived usefulness), 

persepsi kemudahan (Perceived ease of use), 

dan kepercayaan (Trust). 

c. Kendala yang dialami oleh narasumber dalam 

penggunaan sistem MPN G2 dapat dibagi 

menjadi dua kategori yaitu kendala dalam 

menggunakan fasilitas pembuatan billing dan 

kendala dalam penggunaan fasilitas e-banking. 

Kendala yang dialami narasumber dalam 

penggunaan fasilitas pembuatan billing antara 

lain: 

1) Proses pembuatan billing yang 

membutuhkan waktu yang lama pada saat 

jaringan atau serverbilling mengalami 

gangguan, padahal narasumber 

membutuhkan proses yang cepat. 

2) Proses perbaikan yang rumit dan 

membutuhkan waktu yang lama atas billing 

yang sudah terlanjur diterbitkan 

khususnya untuk pembuatan billing untuk 

pajak impor barang. 

3) Perbedaan data antara server MPN G2 

dengan data pembayaran di bank sehingga 

user yang statusnya sudah melakukan 

pembayaran, tercatat belum melakukan 

pembayaran di sistem MPN G2. 

4) Kesulitan untuk mengakses atau masuk ke 

halaman pembuatan billing dan kalaupun 

sudah masuk, mereka tidak akan bisa 

membuat billing karena seringkali log out 

sendiri, sehingga berkali-kali user harus log 

in ulang. 

5) Kesulitan untuk melakukan monitoring 

billing yang sudah dibuat dan dibayar 

karena desain menu monitoring yang susah 

untuk digunakan. 

6) Keterbatasan untuk memberikan 

keterangan pembayaran pada billing yang  

dibuat. 

7) Kesulitan untuk menggunakan aplikasi bagi 

pengguna yang baru karena masih 

minimnya petunjuk penggunaan aplikasi 

billing terutama petunjuk yang melekat 

pada aplikasi tersebut. Hal tersebut 

membuat narasumber kesulitan untuk 

mengetahui fungsi dari setiap menu yang 

disediakan dan bagaimana langkah-

langkah untuk menggunakan aplikasi 

tersebut. 

Kendala yang dialami user terkait penggunaan 

fasilitas e-banking dalam melakukan 

pembayaran pajak, bea cukai, dan penerimaan 

negara bukan pajak antara lain: 

1) Penggunaan kanal pembayaran e-banking 

dirasa kurang sesuai dengan ritme kerja 

pembayaran mereka selama ini yang masih 

menggunakan cek dan uang tunai. 

2) Pendaftaran e-banking yang membutuhkan 

biaya dan usaha lebih, terlebih lagi untuk 

level kantor atau perusahaan yang cukup 

rumit. 

3) Penambahan biaya yang dikeluarkan terkait 

pembayaran pajak, bea cukai, penerimaan 

negara bukan pajak saat menggunakan          

e-banking. 

4) Penggunaan  e-banking  yang tidak efisien 

karena adanya limit penggunaan saat 

melakukan pembayaran. 

5) Penggunaan bukti penerimaan negara yang 

dihasilkan oleh fasilitas e-banking kurang 

dapat diterima oleh narasumber jika 

dibandingkan dengan bukti yang dihasilkan 

langsung dari teller bank. 

6) Penggunaan e-banking dalam melakukan 

pembayaran pajak, bea cukai, dan 

penerimaan negara bukan pajak masih 

diragukan keamanannya. 

7) Penggunaan e-banking dirasakan rawan 

penyelewengan. 

d. Beberapa hal yang perlu diperbaiki dalam 

meningkatkan penerimaan pengguna 

(UserAcceptance) terhadap sistem MPN G2 

secara keseluruhan, antara lain: 
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1) Untuk meningkatkan penerimaan fasilitas 

pembuatan billing diperlukan perbaikan 

terkait persepsi kemudahan (Perceived 

ease of use) dan persepsi kegunaan 

(Perceived usefulness) dengan jalan 

perbaikan sistem billing dan sosialisasi. 

2) Untuk meningkatkan penerimaan dan 

penggunaan fasilitas pembayaran 

menggunakan fasilitas e-banking perlu 

untuk menaikkan kepercayaan (Trust) user, 

persepsi kemudahan (Perceived ease of use) 

dan persepsi kegunaan (Perceived 

usefulness) terhadap penggunaan e-banking 

melalui perbaikan sistem dan sosialisasi 

pemanfaatan e-banking dalam rangka 

pembayaran pajak, bea cukai, dan 

penerimaan negara bukan pajak. 

Berdasarkan simpulan yang sudah dijabarkan 

di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut: 

a. Para biller sistem MPN G2 baik Direktorat 

Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan 

Cukai, maupun Direktorat Jenderal Anggaran 

perlu untuk memperbaiki kualitas jaringan dan 

server yang digunakan terkait pembuatan 

billing. Hal ini perlu dilakukan dalam rangka 

meningkatkan persepsi kemudahan (Perceived 

ease of use) dan persepsi kegunaan (Perceived 

usefulness) penggunaan fasilitas billing. 

Penguatan jaringan dapat dilakukan dengan 

penambahan bandwidth yang disesuaikan 

dengan jumlah pengguna aplikasi billing di 

seluruh Indonesia. Penguatan server dilakukan 

dengan peningkatan spesifikasi serverbilling 

dan penambahan jumlah server yang 

digunakan untuk mengelola fasilitas billing. 

Penambahan server dan bandwidth 

membutuhkan biaya yang cukup besar 

sehingga prosesnya pengadaannya dapat 

dilakukan secara bertahap pada masing-

masing biller. Selain itu perlu juga kerja sama 

juga perlu dilakukan dengan unit eselon 

Ipengelola teknologi dan informasi yaitu Pusat 

Informasi dan Teknologi Keuangan 

Kementerian Keuangan. 

b. Para biller pada sistem MPN G2 baik Direktorat 

Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan 

Cukai, maupun Direktorat Jenderal Anggaran 

perlu untuk memperbaiki kualitas aplikasi 

pembuatan billing. Hal ini perlu dilakukan 

dalam rangka meningkatkan persepsi 

kemudahan (Perceived ease of use) penggunaan 

fasilitas billing. Fungsi monitoring billing pada 

aplikasi pembuatan billing perlu untuk 

ditambahkan dan diperbaiki. Tampilan dan 

penggunaan menu monitoring billing perlu 

dibuat lebih userfriendly atau lebih mudah 

digunakan, sehingga tanpa melihat dokumen 

bukti pembayaran dan menginput bukti 

pembayaran, user dapat melihat histori 

keseluruhan billing secara otomatis, baik yang 

sudah dibuat, belum dibayar, dan sudah 

dibayar. Perbaikan di sisi pemberian 

keterangan pembayaran juga perlu dilakukan 

karena user membutuhkan fitur dimana 

mereka bisa menambahkan keterangan 

pembayaran yang lengkap. Selain itu perlu 

dibuat semacam menu tersendiri terkait 

tutorial atau cara penggunaan dan question and 

answer(Q&A) aplikasi billing itu sendiri.  

c. Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku 

pengelola sistem settlement MPN G2, perlu 

memperbaiki komunikasi data antara server 

MPN G2, server tagihan biller dan server dari 

perbankan sehingga perbedaan data dapat 

dihindari. Hal ini perlu dilakukan dalam 

rangka meningkatkan ketepatan dan 

keakuratan informasi yang dihasilkan fasilitas 

billing sehingga persepsi kegunaan (Perceived 

usefulness) penggunaan fasilitas billing juga 

akan meningkat. 

d. Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku 

mediator antara biller, pihak perbankan, dan 

user dapat mendorong pihak perbankan untuk 

mempermudah proses pembuatan fasilitas e-

banking kepada perusahaan atau instansi 

tertentu serta menambah limit pembayaran 

khusus untuk pembayaran pajak, bea cukai, 

dan penerimaan bukan pajak. Selain itu 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan juga 

dapat mendorong pihak perbankan untuk 

menerapkan kebijakan batasan limit transaksi 

harian khususnya untuk transaksi 

pembayaran pajak/bea cukai/penerimaan 

negara bukan pajak. Hal ini perlu dilakukan 

dalam rangka meningkatkan persepsi 

kemudahan (Perceived ease of use) dan 

persepsi kegunaan (Perceived usefulness) 

penggunaan fasilitas e-banking. Persepsi 

kemudahan (Perceived ease of use) 

penggunaan fasilitas e-banking dapat 

meningkat seiring dengan meningkatkannya 

kemudahan pendaftaran dan administrasi e-

banking. Persepsi kegunaan (Perceived 

usefulness) penggunaan fasilitas e-banking 

dapat meningkat juga seiring dengan semakin 

mudahnya penggunaan fasilitas e-banking 

untuk pembayaran pajak, bea cukai, dan 

penerimaan negara bukan pajak dengan 

ditingkatkannya limit penggunaan e-banking, 

sehingga user tidak merasa kerepotan jika 

membayar pajak, bea cukai, dan penerimaan 

negara bukan pajak dengan jumlah yang cukup 

besar. 

e. Perlunya dilakukan sosialisasi tentang 

penggunaan MPN G2 kepada masyarakat baik 

pembuatan billing maupun pembayaran dengan 

menggunakan kanal e-banking. Hal ini perlu 

dilakukan dalam rangka meningkatkan 

persepsi kemudahan (Perceived ease of use), 
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persepsi kegunaan (Perceived usefulness) dan 

kepercayaan (Trust) penggunaan fasilitas e-

banking dan fasilitas billing. Sosialisasi terkait 

penggunaan fasilitas billing dapat membantu 

user yang baru menggunakan fasilitas billing 

menjadi lebih familiar akan penggunaan dan 

fitur-fitur yang ada di dalamnya, sehingga 

secara otomatis dapat meningkatkan persepsi 

kemudahan (Perceived ease of use) penggunaan 

fasilitas billing. Selama ini sosialisasi 

penggunaan fasilitas hanya dilakukan secara 

insidental dan terbatas, padahal pengguna 

fasilitas billing terus bertambah. Sosialisasi 

tentang penggunaan fasilitas e-banking sangat 

diperlukan terutama untuk membentuk 

kepercayaan (Trust) masyarakat akan 

keamanan dan kredibilitas fasilitas e-banking. 

Sosialisasi tentang penggunaan fasilitas e-

banking dalam rangka pembayaran penerimaan 

negara masih jarang dilaksanakan sehingga hal 

ini menjadi kunci dalam meningkatkan 

penerimaan dan penggunaan fasilitas e-

banking. Persepsi kemudahan (Perceived ease of 

use) penggunaan fasilitas e-banking juga dapat 

ditingkatkan seiring peningkatan pemahaman 

user terkait tata cara penggunaan fasilitas e-

banking dalam melakukan pembayaran 

penerimaan negara. Selain itu pemahaman yang 

keliru terkait adanya biaya tambahan yang 

dikeluarkan terkait pembayaran penerimaan 

negara melalui kanal e-banking dapat 

diluruskan. Persepsi kegunaan (Perceived 

usefulness) fasilitas e-banking juga dapat 

ditingkatkan melalui pembentukan 

pemahaman bahwa fasilitas e-banking akan 

membuat pekerjaan user menjadi lebih cepat 

dan tepat. 

f. Sosialisasi harus dilakukan oleh berbagai pihak 

baik Direktorat Jenderal Perbendaharaan 

melalui kantor vertikalnya untuk memberikan 

pemahaman kepada bendahara-bendahara 

pemerintah, Direktorat Jenderal Pajak melalui 

kantor vertikalnya untuk memberikan 

pemahaman kepada para wajib pajak, 

Direktorat Jenderal Bea Cukai untuk 

memberikan pemahaman kepada wajib bayar 

pajak, pabean, dan cukai, dan Direktorat 

Jenderal Anggaran untuk memberikan 

pemahaman kepada institusi yang berkaitan 

dengan pembayaran penerimaannegara bukan 

pajak. Sosialisasi ini dapat dilakukan tersendiri 

dengan menggandeng pihak perbankan atau 

disisipkan pada sosialisasi-sosialisasi yang lain.  

g. Perlunya disebarkan iklan masyarakat terkait 

penggunaan MPN G2 baik fasilitas billing 

maupun penggunaan e-banking dalam 

melakukan pembayaran pajak, bea cukai, dan 

penerimaan bukan pajak melalui berbagai 

macam media iklan yang tersedia. Iklan 

diperlukan sebagai bentuk pemberitahuan 

kepada masyarakat umum yang tidak 

terjangkau dengan sosialisasi. Hal ini perlu 

dilakukan dalam rangka meningkatkan 

persepsi kemudahan (Perceived ease of use), 

persepsi kegunaan (Perceived usefulness) dan 

kepercayaan (Trust) penggunaan fasilitas e-

banking dan fasilitas billing. Iklan baik melalui 

media elektronik maupun media cetak dapat 

menjadi sarana yang tepat, cepat, dan konsisten 

dalam memberikan pemahaman kepada 

masyarakat akan kemudahan, kegunaan, dan 

keamanan sistem MPN G2 baik fasilitas e-

banking dan fasilitas billing dalam melakukan 

proses pembayaran penerimaan negara. 

Pembuatan iklan dapat dilakukan terpusat oleh 

Kementerian Keuangan melalui biro KLI 

Sekretariat Jenderal, maupun melalui eselon I 

lingkup Kementerian Keuangan yang terlibat. 

 

6. KETERBATASAN 

Keterbatasan pada penelitian ini adalah 

kesulitan untuk melakukan salah satu uji validitas 

yaitu dengan jalan memberchecking terhadap 

narasumber yang telah penulis wawancarai. 

Kesulitan tersebut disebabkan oleh keterbatasan 

waktu dan biaya untuk menemui secara langsung 

narasumber-narasumber yang jumlahnya cukup 

banyak. Salah satu solusi yang dilakukan adalah 

dengan mengirimkan hasil laporan akhir dari 

wawancara yang telah dilakukan proses coding 

kepada narasumber melalui email atau sarana yang 

lain kepada narasumber, kemudian meminta 

narasumber untuk menyampaikan kembali 

pendapatnya tentang hasil wawancara apakah 

sudah sesuai dengan maksud narasumber atau 

belum. 
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ABSTRACT 

 

This paper aims to investigate as to how central government of Indonesia develops its cash forecasting compared with the 

forecasting framework published by GFOA (Government Finance Officers Association) (2013). The study is focused on 

examining daily and monthly cash flow forecasting during the fiscal year of 2015 - 2016. The data required to perform the 

comparison are collected from interviews involving the operators, regulators and/or the person in charge of preparing the 

forecast. Data analysis is carried out using qualitative methodassisted by several software, such as: Microsoft Office Excel and 

N-VIVO. The study concludes that the preparation of cash forecasting by the central government of Indonesia doesn’t fully 

correspond with the framework published by GFOA. There are some differences related to the scope of the forecast, time-frame 

of the forecast, exploratory analysis, and also how the financial managers are using the forecast. 

 
KATA KUNCI: 

Public finance, fiscal policy, fiscal forecast, financial forecast. 

 

 

ABSTRAK  

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pemerintah Pusat menyusun cash forecasting dibandingkan dengan 

framework yang di-publish oleh GFOA (Government Finance Officers Association) (2013). Objek penelitian adalah 

mekanisme penyusunan RPD Harian, RPD Bulanan, RPnD, Proyeksi Penerimaan dan Pengeluaran periode tahun anggaran 

2015 dan 2016. Data penelitian bersumber daridata sekunder dan juga dataprimerberupa wawancara mendalam dengan 

operator dan regulator proyeksi kas pemerintah. Analisis data dilakukan dengan bantuan aplikasi N-VIVO dan Microsoft

Office Excel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penyusunan cash forecasting pemerintah pusat belum 

sepenuhnya sesuai dengan framework GFOA. Terdapat berbagai perbedaan dengan frameworkdiantaranya terkait dengan 

lingkup tujuan perencanaan kas, time-frame, exploratoryanalysis, maupun penggunaan cash forecastingoleh pengelola 

keuangan. 

 
KLASIFIKASI JEL: 

H30, H50, H68, G17 

 
   

 

 

 



EVALUASI MEKANISME PENYUSUNAN CASH FLOW                                         Indonesian Treasury Review Vol.4, No.1, 2019, Hal. 39-57 

FORECASTING PEMERINTAH PUSAT  

DENGAN FRAMEWORK GFOA 
 

               

   
40 

1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

‘Cash is king’ merupakan expression yang 

digunakan para analis maupun pengelola keuangan 

untuk mendeskripsikan pentingnya arus kas. Hal ini 

berarti arus kas merupakan salah satu hal pokok 

yang menentukan keberlangsungan hidup suatu 

entitas (Suwardi: 2012). Suwardi juga menyatakan 

bahwa arus kas yang lancar merupakan hal penting 

bagi unit bisnis maupun entitas publik/instansi 

pemerintah. 

Bagi pemerintah, kas adalah salah satu 

variabel yang diperlukan dalam proses 

pengambilan kebijakan maupun pelaksanaan 

kegiatan. Semakin banyak kas yang tersedia, 

semakin fleksibel pula alternatif kebijakan strategis 

yang dapat dilakukan. Dengan kata lain, 

kemampuan pemerintah untuk mengelola dan 

menyediakan kas adalah hal yang krusial. 

Salah satu pilar dalam pelaksanaan 

pengelolaan kas pemerintah adalah perencanaan 

kas yang akurat dan tepat waktu (Indra dan Adam: 

2014). Perencanaan kas penting untuk membantu 

pemerintah menjamin ketersediaan kas pada suatu 

periode dan memastikan kecukupan saldo kas 

untuk memenuhi kewajiban pemerintah melakukan 

pembayaran dalam rangka pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Selain itu, 

perencanaan kas yang akurat akan meningkatkan 

kualitas penyerapan anggaran yang proporsional 

(Yudhiyanto dalam Seftianova dan Adam: 2013). 

Perencanaan kas yang akurat juga turut membantu 

kebijakan moneter yang dilakukan oleh Bank 

Sentral (Mu: 2006). 

Menyadari akan pentingnya peran 

perencanaan kas, pemerintah menerbitkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 

tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (PP 39 

Tahun 2007). Peraturan Pemerintah tersebut 

memberikan tanggung jawab penyusunan 

perencanaan kas dan penetapan saldo minimal 

(cashbuffer) kas negara kepada Menteri Keuangan 

selaku Bendahara Umum Negara (BUN). Selain itu, 

                                                
 
1Benchmark penyusunan proyeksi arus kas mengacu pada negara 

diwajibkan pula bagi kementerian negara/lembaga 

(K/L) yang memiliki kaitandengan penerimaan dan 

pengeluaran APBN untuk menyampaikan proyeksi 

penerimaan dan pengeluaran secara berkala 

kepada BUN. 

Saat ini, peraturan yang memayungi 

penyusunan perencanaan kas Pemerintah Pusat 

adalah PMK Nomor 197/PMK.05/2017 tentang 

Rencana Penarikan Dana (RPD), Rencana 

Penerimaan Dana (RPnD), dan Perencanaan Kas. 

PMK ini mengandung berbagai penyempurnaan 

mekanisme perencanaan kas dari berbagai 

peraturan pendahulu dengan memperhatikan 

masukan dari satuan kerja (satker) dan KPPN serta 

best practice penyusunan proyeksi kas di beberapa 

negara yang lebih maju.1 

PMK-197 tahun 2017 mengamanatkan bahwa 

Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara 

(BUN) bertanggung jawab untuk menyusun 

perencanaan kas pemerintah. Tanggung jawab 

penyusunan perencanaan kas tersebut 

dilaksanakan oleh Direktur Jenderal 

Perbendaharaan (DJPb) c.q. Direktorat Pengelolaan 

Kas Negara (Direktorat PKN) selaku Kuasa BUN 

Pusat. PMK-197 tahun 2017 juga mengamanatkan 

bahwa menteri negara/pimpinan lembaga 

bertanggung jawab atas penyusunan RPD. RPD 

sebagaimana dimaksud dalam PMK-197 tahun 2017 

terdiri dari RPD harian dan RPD bulanan. 

Akurasi data penarikan dana dalam 

RPDsangatlah penting. Hasibuan (2016) 

mengungkapkan bahwa ketepatan waktu 

penyampaian dan akurasi RPD satker sangat 

berpengaruh terhadap akurasi perencanaan kas 

secara nasional. Bila deviasi RPD  satker terlalu 

besar, perencanaan kas pemerintah menjadi tidak 

reliable. 

Berdasarkan data pengiriman RPD secara 

nasional pada tahun 2015-2016, tingkat akurasi 

RPD belum menunjukkan nilai yang maksimal 

karena memiliki deviasi yang besar (seperti 

nampak pada Tabel 1). Deviasi paling tinggi 

mencapai 100% pada awal tahun 2015. Sedangkan 

New Zealand, Australia, Perancis dan beberapa negara Eropa 

lainnya. 

Sumber: Steven, Analisis Efektivitas Penerapan Perencanaan Kas Pemerintah Pusat (2017, 7) 

1Benchmark penyusunan proyeksi arus kas mengacu pada negara New Zealand, Australia, Perancis dan beberapa negara Eropa lainnya. 
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deviasi paling rendah terjadi pada pertengahan 

semester kedua tahun 2016. 

Tingginya tingkat deviasi data RPD Harian 

maupun RPD Bulanan yang disampaikan oleh satker 

tentunya akan berpengaruh terhadap kualitas 

perencanaan kas pemerintah. Hal ini dikarenakan 

perencanaan kas disusun berdasarkan akumulasi 

data RPD Harian, RPD Bulanan, RPnD, maupun 

Proyeksi Penerimaan dan Pengeluaran eselon I 

Kementerian Keuangan.  

Berangkat dari hal-hal tersebut, penulis 

beranggapan bahwa perlu dilakukan evaluasi 

terhadap mekanisme penyusunan proyeksi arus kas 

pemerintah yang dapat menjawab pertanyaan riset: 

Apakah Pemerintah Pusat menerapkan mekanisme 

penyusunan cash flow forecasting sesuai dengan 

frameworkmaupun best practice internasional? 

Mempertimbangkan latar belakang tersebut, 

penulis berharap penelitian ini dapat bermanfaat 

untuk membantu Kementerian Keuangan c.q. DJPb 

meningkatkan peran proyeksi arus kas dalam 

rangka manajemen kas pemerintah. 

1.2. Penelitian Sebelumnya 

Di Indonesia, sudah banyak penelitian yang 

membahas masalah terkait perencanaan kas 

pemerintah. Akan tetapi, mayoritas penulis meneliti 

mengenai efektivitas pelaksanaan perencanaan kas. 

Misalnya seperti Bagaskoro (2016) yang melakukan 

analisis faktor yang mempengaruhi efektivitas 

perencanaan kas tingkat satker lingkup KPPN 

Jakarta III. Hasibuan (2016) selain meneliti hal yang 

sama, juga mengukur tingkat efektivitas 

perencanaan kas lingkup KPPN Jakarta II. 

Bagaskoro dan Hasibuan melakukan penelitian 

studi kasus dengan menyebarkan kuesioner kepada 

satker mitra kerja masing-masing KPPN. 

Selain itu, terdapat penelitian dari Muthohar 

(2012) yang juga melakukan studi kasus untuk 

menentukan faktor efektivitas perencanaan kas. 

Bedanya, Muthohar menggunakan metode yang 

lebih mutakhir, yaitu dengan penggunaan metode 

Structural Equation Modelling (SEM) berbasiskan 

variance (Partial Least Square). Sementara itu, 

Steven (2017) mengukur tingkat efektivitas 

perencanaan kas Pemerintah Pusat di Direktorat 

PKN. Apa yang dibahas oleh Steven memiliki 

lingkup yang lebih luas karena tidak hanya 

membahas tentang RPD, tetapi juga RPnD, serta 

proyeksi penerimaan dan pengeluaran negara dari 

unit eselon I lingkupKementerian Keuangan. 

Terdapat pula beberapa penulis yang 

membahas aspek-aspek lain dari perencanaan kas 

di Indonesia. Misalnya Huda (2010) membahas 

tentang kajian yuridis RPD dalam DIPA. Septiawan 

(2016) memanfaatkan data mining untuk mencari 

atribut apa saja yang mendukung tingkat akurasi 

RPD pada satker. Seftianova dan Adam (2013) 

mencari pengaruh perencanaan kas terhadap 

penyerapan anggaran. 

Meskipun begitu, belum banyak tulisan yang 

membahas terkait evaluasi pelaksanaan 

perencanaan kas.Haryanto dan Wihascaryo (2011) 

melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan 

perencanaan kas namun hanya pada tingkat satker 

dengan studi kasus pada KPPN Jakarta II. Kemudian 

ada pula Alfiah (2016) yang melakukan studi yang 

sama pada KPPN Padang. Lebih lanjut lagi, 

sepengetahuan penulis belum ada penelitian yang 

membahas secara spesifik tentang evaluasi 

mekanisme penyusunan perencanaan kas 

Pemerintah Pusat. Dengan demikian, masih 

terdapat celah riset terkait dengan hal ini yang 

dapat terus digali. Penulis berharap bahwa tulisan 

ini dapat berkontribusi untuk mengisi celah riset 

tersebut. 

 

2. KERANGKA TEORI  
2.1. Perencanaan Kas Pemerintah 

Menurut PMK 197 tahun 2017, Perencanaan 

Kas Pemerintah Pusat merupakan suatu nilai hasil 

akumulasi dari RPD, RPnD, dan Proyeksi 

Penerimaan dan/atau Pengeluaran unit eselon I 

Kementerian Keuangan. Perencanaan kas yang 

akurat merupakan hal yang sangat penting di dalam 

manajemen kas karena menjadi dasar bagi 

pengelola kas dalam menggambarkan pola arus kas 

organisasi untuk memitigasi kebutuhan kas, 

meyakinkan pembayaran disusun secara terjadwal 

dan membantu dalam pengambilan tindakan untuk 

mencari sumber-sumber pembiayaan yang efisien 

serta mengoptimalkan kelebihan kas yang 

mengendap(idle cash) untuk mendapatkan tingkat 

pengembalian yang baik. 

Perencanaan kas merupakan salah satu kunci 

yang menentukan keberhasilan pengelolaan kas 

dalam suatu organisasi baik organisasi publik 

maupun organisasi privat. Efektivitas pengelolaan 

kas membutuhkan perencanaan arus kas jangka 

pendek yang akurat dan tepat waktu (Lienert 2009, 

7). Hal ini senada dengan apa yang disampaikan 

Murwanto, Insyafiah, dan Subkhan (2006, 155) 

bahwa tujuan utama dari perencanaan kas adalah 

untuk memberikan pedoman yang cukup dan tepat 

waktu dalam rangka menentukan tindakan untuk 

mencapai pengendalian yang baik atas arus kas 

organisasi. 

Perencanaan kas itu sendiri, sesuai dengan 

amanat PMK 197 Tahun 2017, disusun dengan 

mengacu pada data yang bersumber dari RPD 

Harian, RPD Bulanan, RPnD tingkat nasional, dan 

Proyeksi pengeluaran dan/atau penerimaan dari 

Unit Eselon I Kementerian Keuangan (seperti 

diilustrasikan dalam Gambar 1). 
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Gambar 1. Sumber Data Perencanaan Kas 

Pemerintah Pusat 

 
 
 

 

Sumber: Steven, 2017 

2.2. Cash Forecasting Framework 

Untuk dapat mewujudkan fungsi perencanaan 

kas, pemerintah baik tingkat pusat maupun kantor 

vertikal di daerah perlu menyusun proyeksi 

perencanaan penarikan dan penerimaan dana 

dengan mengedepankan perkiraan yang wajar 

(Government Finance Officers Association (GFOA), 

2011). Proyeksi tersebut, sekaligus dengan 

berbagai pertimbangan, metodologi, dan asumsi 

yang dipakai, sebaiknya di sampaikan dengan jelas 

kepada semua stakeholders. GFOA (2014) 

memformulasikan beberapa langkah kunci yang 

dapat digunakan sebagai panduan (framework) 

penyusunan proyeksi penarikan dan penerimaan 

tersebut (seperti diilustrasikan pada Gambar 2). 

Framework tersebut dapat diuraikan sbb: 

1. Defining assumptions 

Langkah pertama dalam penyusunan 

proyeksi arus kas dimulai dengan menentukan hal-

hal fundamental yang mungkin dapat 

mempengaruhi hasil perkiraan. Hasil dari langkah 

ini akan memberikan gambaran mengenai metode 

penyusunan proyeksi arus kas apa yang paling 

tepat. Selain itu, langkah ini juga akan memberikan 

pemahaman yang seragam antar-stakeholders 

mengenai tujuan proses penyusunan proyeksi.  

Dalam langkah ini, terdapat empat 

pertanyaan kunci yang dapat diperhatikan pada 

saat proses penyusunan proyeksi: i) Seperti apa 

time horizon dari proyeksi arus kas? ii) Apa saja 

tujuan dari kebijakan proyeksi arus kas 

pemerintah? iii) Apa saja isu politik yang berkaitan 

dengan proyeksi arus kas? iv) Apa saja jenis 

penerimaan dan pengeluaran yang menjadi 

perhatian utama pemerintah?  
 

2. Gathering information 

Untuk menghasilkan proyeksi kas yang 

akurat, GFOA merekomendasikan kombinasi 

penggunaan data statistik maupun pertimbangan 

profesional dari penyusun proyeksi. Dengan 

demikian, proses pengumpulan informasi yang 

diperlukan untuk penyusunan proyeksi merupakan 

hal yang krusial. Keakuratan informasi rencana 

pengeluaran dan penerimaan unit terkecil 

pemerintah (subsidiary/municipalities), dan 

jugaupdate atas informasi tersebut akan 

menentukan keakuratan hasil proyeksi arus kas 

nasional. 

Langkah gathering information didesain 

untuk meningkatkan awareness dan wawasan 

penyusun proyeksi arus kas terkait hal-hal apa saja 

yang berpengaruh terhadap pendapatan maupun 

belanja. Para penyusun proyeksi juga harus aware 

akan kejadian-kejadian yang dapat menyebabkan 

bergesernya trend dan asumsi yang digunakan.  
 

3. Preliminary/exploratory analysis 

Pada langkah selanjutnya, penyusun proyeksi 

perlu untuk melakukan analisis terkait data historis 

dan kondisi ekonomi yang mungkin dapat 

berpengaruh pada hasil perencanaan kas. Beberapa 

pertanyaan yang perlu dijawab oleh penyusun 

proyeksi terkait penggunaan data historis dalam 

perencanaan kas, diantaranya: 

a. Seperti apa cash inflow dan cash outflow 

selama beberapa tahun sebelumnya? 

b. Apa saja sumber pembiayaan selama 

beberapa tahun sebelumnya? 
 

Langkah preliminary/exploratory analysis ini 

akan membantu dalam hal pemilihan metode 

penyusunan proyeksi pada tahun selanjutnya. 

Proses analisis dapat dilakukan dengan 

mempelajari berbagai pola dan trend yang ada pada 

data historis. Secara umum, penyusun proyeksi 

dapat memperhatikan hal-hal yang berhubungan 

dengan business cycles, demographic trends, maupun 

outliers and historical anomalies. 

4. Selecting and implementing methods 

Langkah selecting and implementing methods 

terdiri dari proses pertimbangan penentuan 

metode yang akan digunakan untuk menghasilkan 

proyeksi arus kas. Penyusun proyeksi dapat 

memilih antara metode kuantitatif maupun 

kualitatif. Penyusun proyeksi dapat memilih 

metode yang berbeda untuk masing-masing jenis 

belanja dan penerimaan. Terdapat tiga model dasar 

penyusunan proyeksi arus kas: i) ekstrapolasi, ii) 

regresi/ekonometrik, dan iii) metode hibrida. 
 

Gambar 2. Skema GFOA Forecasting Framework 

 

 
 

Sumber: Diolah GFOA, 2012 

Selanjutnya, pemerintah dapat melakukan 
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penyusunan proyeksi arus kas dengan menerapkan 

satu atau beberapa teknik forecasting. Bila 

diperlukan, penyusun proyeksi dapat 

mengembangkan suatu kisaran hasil perkiraan 

berdasarkan beberapa skenario yang berbeda.  
 

5. Using Forecast 

Perencanaan kas yang bermanfaat adalah 

perencanaan kas yang dapat berguna untuk 

membantu dalam proses pengambilan keputusan. 

Untuk itu, hasil proyeksi arus kas haruslah dapat 

disampaikan seinformatif mungkin. Tiga hal yang 

sangat berpengaruh terhadap predictive value dari 

proyeksi arus kas adalah: 

a. kredibilitas para penyusun proyeksi arus kas; 

b. penyampaian hasil proyeksi arus kas yang 

jelas dan informative; dan 

c. menghubungkan hasil proyeksi kas dengan 

pengambilan keputusan.  

 

3. METODOLOGI PENELITIAN 

Berdasarkan taraf dan tujuan penelitian, jenis 

penelitian ini termasuk ke dalam penelitian 

deskriptif dengan model analisis bersifat evaluasi. 

Sementara itu, penulis menggunakan pendekatan 

metodologi kualitatif untuk menjawab pertanyaan 

penelitian. Penelitian dilakukan pada objek yang 

alamiah, yaitu objek yang berkembang apa adanya, 

tidak dimanipulasi, dan kehadiran peneliti tidak 

mempengaruhi dinamika pada objek tersebut. 

Dengan demikian, penelitian ini melaporkan 

pandangan terinci dari informan secara objektif apa 

adanya. 

3.1. Objek Penelitian 

Objek penelitian dalam tulisan ini adalah 

mekanisme penyusunan RPD Harian, RPD Bulanan, 

RPnD, Proyeksi Penerimaan dan Pengeluaran 

Negara sebagai dasar penyusunan Perencanaan Kas 

Pemerintah Pusat yang dilakukan oleh satker 

lingkup KPPN Jakarta II, Unit Eselon I Kemenkeu, 

Direktorat Pelaksanaan Anggaran (Direktorat PA), 

dan Direktorat PKNperiode tahun anggaran 2015 

dan 2016. 

Dalam penelitian ini, evaluasi terhadap objek 

penelitian dilakukan dengan berdasar pada 

framework best practice proyeksi arus kas yang 

diterbitkan oleh GFOA (Government Finance Officers 

Association). GFOA yang terbentuk sejak tahun 1906 

merupakan representasi public finance officials dari 

seluruh wilayah Amerika Serikat dan Kanada. 

Anggota GFOA meliputi pemerintah federal, 

pemerintah negara bagian, maupun local 

government. Tugas dan fungsi GFOA terdiri dari 

perencanaan, pembiayaan, maupun implementasi 

kegiatan operasional di bidang finansial. Selain itu, 

GFOA juga menyediakan berbagai pedoman best 

practice, konsultasi, recognition programs, maupun 

publikasi seperti buku, e-book, dan riset. 

Penulis menilai framework GFOA tentang 

penyusunan proyeksi arus kas yang di-release pada 

tahun 2014 dapat dijadikan sebagai alat ukur 

evaluasi yang up to date. Berbagai elemen best 

practice tersebut juga sudah mempertimbangkan 

adanya subsidiaries/municipalities sehingga cocok 

dengan struktur organisasi pemerintah pusat. 

Selain itu, framework GFOA yang merupakan 

forecastingbest practice di Amerika Serikat dan 

Kanada akan menyediakan sudut pandang baru atas 

benchmark penyusunan proyeksi arus kas di 

Indonesia yang selama ini hanya mengacu pada 

Australia, New Zealand, dan negara-negara di benua 

Eropa. 

3.2. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data 

dilakukan melalui metode penelitian kepustakaan 

dan wawancara. Berdasarkan sumbernya, jenis data 

yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data 

primer dan data sekunder. Penulis mendapatkan 

data primer melalui wawancara mendalam secara 

langsung kepada informan yang terdiri dari 

berbagai pihak yang terlibat langsung di dalam 

proses penyusunan perencanaan kas Pemerintah 

Pusat dan juga pengamat/akademisi. Dengan kata 

lain, informan terdiri dari pihak regulator, operator, 

dan pengamat eksternal. 

Selain itu, data sekunder yang digunakan 

dalam penelitian ini diantaranya: i) Peraturan 

terkait perencanaan kas; ii) Data Perencanaan Kas 

Pemerintah Pusat tahun 2015 dan 2016 yang 

diperoleh dari Direktorat PKN; iii) Data RPD Harian 

tahun 2015 dan 2016 yang diperoleh dari KPPN 

Jakarta II; dan iv) Hasil penelitian sebelumnya. 

Proses coding transcript maupun pengolahan 

data wawancara dilakukan dengan bantuan 

program MicrosoftOffice Excel dan NVivo 12–free 

trial. Pengujian keabsahan data penelitian 

dilakukan dengan uji kredibilitas, uji transferability, 

uji dependability, maupun uji confirmability. 

 

4. HASIL PENELITIAN 

Pada sub-bab ini akan disajikan pembahasan 

evaluasi mekanisme penyusunan perencanaan kas 

Pemerintah Pusat berdasarkan forecasting 

framework yang diterbitkan oleh GFOA. 

4.1. Defining Assumptions 

GFOA merekomendasikan bahwa pemerintah 

sebaiknya memulai proses penyusunan proyeksi 

arus kas dengan mendefinisikan dan memetakan 

isu-isu fundamental yang mungkin berpengaruh 

terhadap kas pemerintah. Isu-isu tersebut misalnya 

mengenai tujuan dan prioritas kebijakan 

perencanaan kas pemerintah, time horizon, politik 

dan hukum, serta apa saja major revenue and 

expenditure categories.  
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a. Tujuan dan Prioritas Perencanaan Kas 

Penentuan tujuan/objective dari penyusunan 

proyeksi arus kas dinilai oleh GFOA sebagai hal yang 

penting dan menjadi salah satu hal yang harus 

dilakukan pemerintah di tahap awal formulasi 

mekanisme perencanaan kas. Bila arah visi, tujuan 

dan prioritas telah jelas, maka berbagai langkah 

teknis berikutnya dapat disusun dan dikembangkan 

sebagaimana mestinya. Williams (2009, 3) telah 

mengumpulkan dan mengklasifikasikan tujuan 

penyusunan proyeksi arus kas dari berbagai negara 

maju, sebagai berikut:2 

1. untuk memfasilitasi usaha pencapaian target 

kebijakan finansial dan memastikan bahwa 

belanja yang telah direncanakan dalam 

anggaran dapat dibiayai dengan cukup dan 

tepat waktu; 

2. untuk merencanakan strategi supaya dapat 

memperbaiki profil arus kas, meminimalisasi 

idle cash, dan mengurangi borrowing cost; dan 

3. untuk turut berkontribusi dalam implementasi 

kebijakan moneter. 

Sementara itu, tujuan perencanaan kas di 

Indonesia sebagaimana tertuang dalam PMK 197 

tahun 2017 adalah: (i) memperbaiki informasi RPD 

dan RPnD yang tercantum dalam DIPA; (ii) 

memperbaiki Rencana Pelaksanaan Kegiatan untuk 

mendukung pencapaian target kinerja; (iii) 

memberikan informasi bagi BUN/Kuasa BUN untuk 

pengelolaan likuiditas; dan (iv) memberikan 

sumber informasi mengenai target penerimaan dan 

meningkatkan kepastian atas tercapainya target 

penerimaan tersebut. 

Pemerintah Indonesia sampai saat ini masih 

kurang  mengakui peran proyeksi arus kas bagi 

pelaksanaan kebijakan moneter. Pembahasan 

mengenai hal ini juga tidak dapat ditemukan dalam 

PMK Tahun 2017 maupun penjelasannya. Padahal 

selain Williams, berbagai ahli seperti Mu (2006, 11) 

maupun Potter dan Diamond dalam Muthohar 

(2012, 4) sepakat menyampaikan adanya 

kontribusi nyata perencanaan kas terhadap 

kebijakan moneter. 

Adanya proyeksi arus kas yang akurat akan 

menurunkan tingkat volatilitas saldo kas yang 

seringkali menjadi penghambat penerapan 

kebijakan moneterWilliams (2009, 4). Di lain sisi, 

kemampuan untuk memproyeksikan cash inflow 

dan cash outflow akan membuka kemungkinan bagi 

pemerintah untuk mengelola saldo kas dan excess 

cash secara lebih akurat. Pemanfaatan excess cash 

ini di pasar domestik tentu akan mempengaruhi 

jumlah uang beredar yang merupakan domain 

kebijakan moneter. 

Dengan demikian, RPD Harian, RPD Bulanan, 

dan RPnD meskipun diatur dalam peraturan yang 

sama dan memiliki tujuan yang sama, tetapi latar 

                                                
2Developed countries yang menjadi objek penelitian Williams 

(2009) diantaranya Australia, UK, Perancis, USA, dan Kanada. 

memiliki belakang berbeda. Dalam wawancara yang 

telah dilakukan, regulator RPD Bulanan 

menyebutkan bahwa pengaturan RPD Harian dan 

RPD Bulanan disatukan dalam rangka 

penyederhanaan. Akan tetapi, latar belakang 

penyusunan RPD Bulanan lebih kepada 

pengedukasian satker dalam hal perencanaan 

kegiatan. Bila sudah dapat merencanakan kegiatan 

dengan baik, maka diharapkan satker akan semakin 

akurat dalam melakukan penyusunan proyeksi 

RPD. Bila tingkat akurasi satker sudah baik, maka 

ujungnya akan membantu BUN dalam pengelolaan 

likuiditas kas pemerintah. 

RPD Harian dibutuhkan dalam rangka 

perencanaan penerimaan dan pengeluaran 

pemerintah. Dengan adanya perencanaan tersebut, 

pemerintah dalam hal ini BUN akan dapat 

memprediksi posisi kas pada suatu periode 

tertentu. Dengan berbekal informasi tersebut, maka 

BUN kemudian dapat memprediksi apakah posisi 

kas pemerintah cukup untuk membiayai 

pengeluaran. 

Dengan demikian, prioritas penyusunan RPD 

Harianadalah untuk menjamin likuiditas kas 

pemerintah. Maka, penyusunan perencanaan kas di 

Direktorat PKN dilakukan untuk menjamin 

terpenuhinya kebutuhan kas pemerintah. Baru 

kemudian bila terdapat surplus, pemerintah dapat 

melakukan optimalisasi kas. Sementara itu, fokus 

penyusunan RPD Bulanan adalah untuk membantu 

satker merencanakan kegiatan sehingga 

diharapkan akan dapat memperbaiki informasi 

perencanaan kas di Halaman III DIPA.  

GFOA menekankan bahwa pemerintah 

seharusnya menyampaikan secara transparan 

perihal tujuan, prioritas, maupun asumsi kebijakan 

perencanaan kas kepada semua stakeholders. 

Dengan demikian, berbagai pihak yang bertanggung 

jawab dalam penyusunan proyeksi arus kas di 

sepanjang hierarki kepemerintahan bisa paham 

betul mengenai sudut pandang pemerintah terkait 

kebijakan perencanaan kas.Dengan demikian, para 

penyusun proyeksi arus kas dapat menggunakan 

asumsi yang tepat dan memilih metode yang paling 

sesuai. 

Permasalahannya, SDM pada satker sampai 

sekarang dinilai belum begitu memahami apa yang 

diinginkan oleh Pemerintah Pusat terkait kebijakan 

perencanaan kas. Hal ini disampaikan oleh Subagio 

selaku pengamat dan akademisi PKN STAN. Satker 

belum paham betul apa itu peran perencanaan kas 

sehingga beranggapan bahwa perencanaan kas 

hanyalah untuk memenuhi kepentingan sektoral 

BUN.  
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b. Time Horizon Perencanaan Kas 

Time horizon/forecast horizon 

menggambarkan batas waktu seberapa jauh suatu 

proyeksi harus dibuat untuk periode di masa depan. 

Time horizon biasanya merupakan jangka periode 

untuk suatu siklus proyeksi. Siklus proyeksi dapat 

dibuat untuk berbagai time frame yang berbeda, 

misalnya satu bulan, satu semester, satu tahun, 

bahkan sampai lebih dari tiga tahun. Time horizon 

ini sedikit banyak terkait dengan elemen timeliness 

dari proyeksi arus kas. Efeknya, time period yang 

berbeda akan memerlukan perlakukan forecasting 

yang berbeda pula.  

Tidak ada formulasi pasti untuk menentukan 

seberapa panjang forecast horizon yang sesuai 

untuk suatu negara. Praktik pada negara-negara 

internasional juga tidak menyediakan guidance 

yang jelas karena masing-masing negara memiliki 

kondisi yang berbeda (Williams 2009, 3). 

Tetapisecara umum, proyeksi arus kas akan dibuat 

secara tahunan/annual yang selanjutnya dikonversi 

secara lebih detail menjadi profil proyeksi bulanan 

maupun harian.  

Di Amerika Serikat misalnya, US Department 

of Treasury mengelola proyeksi arus kasdari setiap 

agensi di pemerintah federal untuk 12 (dua belas) 

bulan ke depan. Cash flow projection ini terus 

menerus di-update secara triwulanan berdasarkan 

informasi yang didapatkan dari Agency Budget 

Offices. Informasi yang dikirim oleh Agency Budget 

Offices menyediakan estimasi total pengeluaran 

secara bulanan untuk berbagai program, kegiatan, 

maupun untuk setiap rekening yang dimiliki oleh 

pemerintah. 

Di Indonesia, satker diwajibkan untuk 

menyusun RPD untuk satu tahun anggaran yang 

dimuat dalam Halaman III DIPA. RPD tersebut 

dibuat secara bulanan mulai dari bulan Januari 

sampai dengan Desember. Selain dalam bentuk 

bulanan, satker juga menyusun RPD dalam bentuk 

harian. Data proyeksi secara harian ini diperlukan 

karena memang pembayaran tagihan pemerintah 

dilakukan secara harian. Hal ini sesuai dengan 

objektif penyusunan perencanaan kas menurut 

Williams (2004, 27) yaitu untuk menghasilkan 

proyeksi cash inflow dan cash outflow secara harian 

selama suatuperiode di masa yang akan datang. 

Williams kemudian merekomendasikan periode 

proyeksi arus kas tersebut sebaiknya disusun untuk 

jangka waktu minimal satu bulan ke depan.3 

Walaupun, Williams menambahkan bahwa idealnya 

periode ini seharusnya tidak kurang dari tiga bulan. 

IMF (International Monetary Fund) selaku 

konsultan penyusunan perencanaan kas 

                                                
3Beberapa negara menyusun proyeksi arus kas secara harian 

untuk periode satu tahun ke depan, misalnya Perancis. Lihat 

Williams (2004, 27). 

Pemerintah Pusat merekomendasikan agar 

penyusunan proyeksi arus kas harian sebaiknya 

dilakukan untuk periode sampai tiga bulan ke 

depan. Namun demikian, Pemerintah Indonesia 

belum dapat memenuhi rekomendasi tersebut.  

Sebagaiamana diatur dalam PMK 197 tahun 

2017, batas penyampaian RPD Harian paling lama 

adalah 15 hari kerja sebelum penyampaian SPM. 

Batas penyampaian maksimal lima belas hari kerja 

ini berlaku untuk seluruh tipe Transaksi A yang 

memiliki nilai kotor lebih dari satu triliun rupiah. 

Sedangkan untuk tipe Transaksi B dan Transaksi C, 

batas penyampaian RPD Harian lebih singkat lagi 

yaitu masing-masing sepuluh dan lima hari kerja. 

Pembagian tipe transaksi dan batas penyampaian 

RPD Harian dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2. Klasifikasi Transaksi dan Batas 

Penyampaian RPD Harian 

JenisTran

saksi 

Nilai  

SPM 

Batas 

Penyampaian 

BatasUp

dating 

Tipe A >1T 15 hari   10 hari   

Tipe B 500M – 1T 10 hari   5 hari   

Tipe C 1M-500M 5 hari   - 

Sumber: Diolah dari PMK 197 tahun 2017 

Time frame proyeksi arus kas yang terlalu 

pendek rawan terhadap uncertainty sehingga 

meningkatkan risiko likuiditas. Jika terjadi shortfall, 

maka pemerintah hanya memiliki waktu yang 

singkat untuk menyiapkan alternatif pembiayaan. 

Apalagi bila menilik kondisi tingkat kedalaman 

pasar keuangan Indonesia yang masih dangkal, 

maka pemerintah memiliki alternatif kebijakan 

pembiayaan yang sangat terbatas (Suselo, Soekro 

dan Nugraha 2013, 4).4 

c. Isu Politik dan Hukum 

Subagio mengatakan bahwa isu politik 

sebenarnya kurang begitu dekat dengan 

perencanaan kas di Indonesia. Hal ini terkait dengan 

fungsi pemerintah yang hanya melakukan 

pengaturan saja mengenai besaran kas yang masuk 

dan yang keluar dari Rekening Kas Umum 

Negara(RKUN). Sehingga menurutnya, isu politik 

lebih banyak berada di DPR yang menjalankan 

fungsi legislatif.  

Namun demikian, isu politik cukup rentan 

terjadi bila penerimaan mengalami shortfall. Bila 

penerimaan shortfall, maka perencanaan kas harus 

ditekan dan dapat mengakibatkan pemerintah 

melakukan efisiensi dan penghematan. 

Penghematan seperti ini berisiko menghambat 

pelaksanaan pelayanan publik. Selain itu, 

penghematan anggaran jugamenghalangi 

4 Tingkat kedalaman pasar keuangan Indonesia walaupun telah 

berkembang, tetapi masih jauh tertinggal bila dibandingkan 

dengan Malaysia, Thailand, apalagi dengan Singapura. Lihat 

Suselo, Soekro dan Nugraha (2013, 43) 
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berjalannya fungsi APBN sebagai stimulus fiskal dan 

pendorong perekonomian. Hal ini sangat 

disayangkan karena pengeluaran pemerintah 

berpengaruh secara signifikan terhadap 

pertumbuhan ekonomi Indonesia (Swaramarinda 

dan Indriani 2011, 98). Pada akhirnya, hal ini 

berdampak pada citra dan kinerja pemerintah di 

bidang perekonomian. 

Di lain sisi, adanya shortfall penerimaan dan 

rendahnya akurasi perencanaan kas berimbas pada 

kebutuhan pembiayaan yang tinggi. Pembiayaan 

dalam bentuk penerbitan surat utang menjadi 

alternatif pertama sebelum pemerintah melakukan 

penghematan ataupun pemotongan anggaran. 

Namun demikian, pemerintah dalam melakukan 

pembiayaan bukan tanpa batas. Undang-undang 

Nomor 17 tahun 2013 tentang Keuangan Negara 

mengamanatkan batas maksimal defisit APBN 

adalah 3 persen dari PDB sedangkan batas 

maksimal hutang pemerintah adalah 60 persen dari 

PDB. Batas-batas inilah yang selalu dijaga oleh 

pengelola kas karena bila batas ini terlewati, 

dapatmenimbulkan dampak politik.  

 

d. Major Revenues and Expenditure Categories 

GFOA merekomendasikan kepada setiap 

level hierarki kepemerintahan untuk menentukan 

jenis penerimaan maupun belanja yang utama dan 

memerlukan perhatian lebih. Dengan melakukan 

hal ini, pemerintah akan dapat mengevaluasi risiko 

finansial dan dapat lebih memperhitungkan 

alternatif pembiayaan bila terjadi shortfall. Tabel 3 

menunjukkan daftar major revenues dan 

expenditures yang direkomendasikan GFOA. 

Jenis penerimaan pajak yang menjadi fokus 

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) adalah Pajak 

Penghasilan (PPh) Non-migas dan Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN). Jenis pajak ini dipilih 

karena disamping jumlahnya yang dominan, detil 

data tambahan penerimaan juga lebih clear dan 

dapatdipisahkan dari penerimaan yang non-

rutin,sehingga secara teknis, lebih mudah untuk 

dilakukan modelling. Sementara itu, regulator RPD 

pada Direktorat PKN menyampaikan bahwa jenis 

pengeluaran yang menjadi perhatian dalam 

perencanaan kas adalah belanja yang bernilai besar 

(dalam hal ini, belanja yang bernilai besar biasanya 

termasuk dalam klasifikasi jenis belanja modal).  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
5KPPN Jakarta II mengelola pagu satker dengan nilai paling besar 

se-Indonesia. KPPN Jakarta II juga merupakan mitra kerja satker-

satker pengelola anggaran BUN. 

Tabel 3. Major Revenues and Expenditures 

Major Revenues Major Expenditures 

- Taxes 

- Grant in lieu of taxes 

- Services provided to 

other governments 

- Sales of services 

- Other revenue from 

own sources 

- Unconditional 

transfers from other 

governments 

- Conditional transfers 

from other 

governments 

- Other transfers from 

other government 

- General government 

services 

- Protective services 

- Transportation 

services 

- Environmental 

health services 

- Public health and 

welfare services 

- Enviromental 

development 

services 

- Recreation and 

cultural services 

- Fiscal services 

Sumber: GFOA, Financial Forecasting: Budget 

Preparation & CFF(2013) 
 

Kemudian, belanja lain yang perlu mendapat 

perhatian khusus oleh Direktorat PKN adalah 

belanja yang menjadi concern/perhatian pimpinan, 

seperti misalnya Dana Transfer Daerah, DAK Fisik, 

maupun Dana Desa. Direktorat PKN juga membuat 

proyeksi secara detail belanja-belanja yang menjadi 

isu nasional seperti pembayaran gaji ketigabelas 

dan Tunjangan Hari Raya (THR), dan kenaikan gaji 

PNS. 

Data rekapitulasi pengiriman RPD Harian di 

KPPN Jakarta II pada tahun 2015 dan 2016 

mendukung informasiyang disampaikan para 

informan.5 Belanja modal (BAS 53) memiliki rata-

rata nilai transaksi yang lebih besar 

jikadibandingkan dengan belanja pegawai (BAS 51) 

maupunbelanja barang dan jasa (BAS 52). Gambar 3 

menggambarkan perbandingan nilai transaksi RPD 

Harian untuk belanja pegawai, belanja barang dan 

jasa, dan belanja modal. 
 

Gambar 3. Perbandingan Rata-rata Nilai 

Transaksi RPD Harian di KPPN Jakarta II 
 

 
Sumber: Diolah dari databaseAplikasi Konversi KPPN 

Jakarta II 
 

Namun demikian, jenis belanja dengan 

jumlah pengiriman RPD Harian paling banyak 

adalah belanja barang dan jasa. Volume pengiriman 

0,00 0,10 0,20 0,30 0,40 0,50

51

52

53

PROPORSI RATA-RATA NILAI RPD 
HARIAN 

J
E

N
IS

 B
E

L
A

N
J
A

2015 2016



EVALUASI MEKANISME PENYUSUNAN CASH FLOW                                      Indonesian Treasury Review Vol.4, No.1, 2019, Hal. 39-57 

FORECASTING PEMERINTAH PUSAT  

DENGAN FRAMEWORK GFOA 

   

 
 

47 

RPD Harian di KPPN Jakarta II untuk belanja barang 

dan jasa pada tahun 2015 dan 2016 melebihi 1.000 

transaksi (Gambar 4 menggambarkan jumlah 

pengiriman RPD Harian dengan lebih detail). Hal ini 

menunjukkan bahwa belanja barang dan jasa sangat 

berpengaruh pada akurasi proyeksi arus kas. Oleh 

karena itu, penyusun proyeksi sebaiknya juga 

menaruh perhatian lebih pada belanja barang dan 

jasa untuk menjaga deviasi proyeksi pada tingkat 

toleransi.  
 

Gambar 4. Pengiriman RPD Harian per Jenis 

Belanja di KPPN Jakarta II 
 

 
Sumber: Diolah dari database Aplikasi Konversi KPPN 

Jakarta II 

4.2. Gathering Information 

Menurut GFOA, proses penyusunan proyeksi 

arus kas yang efisien membutuhkan berbagai data 

yang reliable, memadai, dan relevan. Hal ini 

merupakan fondasi bagi pelaksanaan fungsi 

proyeksi arus kas supaya dapat membantu proses 

pengambilan keputusan. Dengan demikian, 

penggunaan informasi yang keliru akan 

menimbulkan efek negatif pada pelaksanaan fungsi 

tersebut. 

Secara umum, terdapat dua pendekatan 

dalam menyusun model cash forecasting 

pemerintah jika dilihat dari informasi yang 

digunakan (Williams 2010, 4). Kedua pendekatan 

tersebut adalah pendekatan top-down dan bottom-

up. Pendekatan top-down menggunakan informasi 

yang dimiliki pengelola kas, yaitu berupa data 

historis yang tersimpan dalam basis data. Di lain 

sisi, pendekatan bottom-up memanfaatkan 

informasi yang disampaikan oleh instansi 

pemerintah (misalnya instansi vertikal di daerah) 

kepada pengelola kas pusat. Informasi dari satker 

ini sangatlah berharga karena biasanya satker lebih 

dekat dan lebih paham setiap transaksi yang 

dilakukan daripada pengelola kas di pusat. 

Pada pendekatan bottom-up, para pengelola 

kas dihadapkan pada permasalahan mendapatkan 

akses pada informasi yang tidak hanya cukup dan 

akurat, namun juga tepat waktu. Informasi memang 

sebaiknya dapat diperoleh secara timely supaya 

dapat digunakan seefektif mungkin. Mengingat 

perencanaan kas memiliki relevansi yang kuat 

dengan memprediksi sesuatu yang akan terjadi, 

kecepatan penyampaian data untuk membuat 

perencanaan kas menjadi sangat penting. Hal ini 

dikarenakan, ketika kejadian tersebut telah menjadi 

kenyataan (direalisasikan), maka perencanaan kas 

tersebut tidak lagi berguna dan berubah fungsinya 

menjadi laporan realisasi anggaran (Tamba dan 

Wibawa 2008, 33). Kualitas/akurasi perencanaan 

kas akan semakin meningkat jika jarak pembuatan 

laporan dan waktu kejadian yang direncanakan 

semakin dekat. Gambar 5 menunjukkan bagaimana 

akurasi perencanaan kas dan kegunaan laporan 

meningkat seiring dengan semakin dekat saat 

kejadian. 

Proses pengumpulan informasi yang akurat 

dan timely akan lebih sulit dilakukan bila struktur 

organisasi pemerintah terdiri dari banyak 

subsidiary/kantor daerah (Williams 2004, 28). Di 

Indonesia, permasalahan ini menjadi lebih serius 

karena wilayah geografis yang luas dan terpisah 

oleh zona waktu yang berbeda.Williams kemudian 

menyatakan bahwa tidak ada solusi mudah untuk 

dapat mengatasi permasalahan ini selain 
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memusatkan fokus pengumpulan data pada 

kementerian yang memiliki nilai transaksi besar. Di 

Inggris misalnya, pemerintah mendapatkan 

informasi proyeksi pengeluaran yang mendetail 

hanya dari 15 departemen yang memiliki belanja 

terbesar.6 Jikapemerintah Indonesia menerapkan 

kebijakan yang sama dengan di Inggris, maka K/L 

dengan pagu anggaran terbesar dapat dilihat pada 

Tabel 4. Dapat diperhatikan bahwa persebaran 

pagu belanja K/Ldi Indonesia sedikit lebih 

terkonsentrasi bila dibandingkan dengan 

pemerintah Inggris. Lebih dari 80% pagu belanja 

K/L hanya dilaksanakan oleh 12 K/L dari total lebih 

dari 60 K/L. 

Tabel 4. Kementerian/Lembaga dengan 

Proporsi Pagu Belanja terhadap Total Belanja 

K/L Terbesar 

Kementerian 

Negara/Lembaga 

%APBN-P 

2016 

%RAPBN 

2017 

-Kementerian Pekerjaan 

Umum 

13,8% 12,8% 

-Kementerian Pertahanan 13,6% 14,3% 

-Polri  9,4% 10,5% 

-Kementerian Agama 7,9% 7,4% 

-Kementerian Kesehatan 7,6% 8,3% 

-Kemenhub 6,3% 5,7% 

-Kementerian Keuangan 5,5% 5,0% 

-Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan 

5,2% 5,7% 

-Kementerian Ristek 

Dikti 

5,1% 5,4% 

-Kementerian Pertanian 3,1% 3,6% 

-Kementerian Sosial 1,7% 2,4% 

-Kementerian Kelautan 

dan Perikanan 

1,4% 1,3% 

Total 80,6% 82,4% 

Sumber:Diolah dari APBN-P 2016 & RAPBN 2017 

Untungnya saat ini sudah banyak 

dikembangkan software/aplikasi yang dapat 

meringankan proses pengumpulan data yang 

dibutuhkan dalam perencanaan kas. DJPb c.q 

Direktorat PKN dan Direktorat PA sudah menguji 

coba dan mengimplementasikan berbagai aplikasi 

untuk membantu satker dalam hal penyusunan 

maupun pengiriman rencana penarikan dana. 

Secara umum, satker lebih banyak melakukan 

penyusunan RPD Harian menggunakan Sistem 

Aplikasi Satker (SAS). Sebenarnya selain SAS, 

Direktorat PKN telah melakukan piloting dan uji 

coba penggunaan aplikasi E-SPM maupun Sistem 

Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang 

dapat memudahkan satker karena miliki fitur 

pengiriman arsip data komputer (ADK) RPD secara 

online. 

Adapun sumber informasi yang dibutuhkan 

oleh Direktorat PKN dalam rangka penyusunan 

                                                
6Kelima belas departemen tersebut mewakili keseluruhan 47 

departemen yang ada di Inggris dan memiliki jumlah pagu 

perencanaan kas sesuai PMK Nomor 197 tahun 

2017 didapatkan dari berbagai pihak. 

Penyedia/supplier data untuk penyusunan 

perencanaan kas meliputi setiap unit yang 

mengelola pengeluaran maupun penerimaan 

negara yang terbagi di setiap level hierarki 

kepemerintahan. Dimulai dari unit paling kecil 

satker, unit tingkat Eselon 2, Eselon 1, dan tingkat 

K/L. Daftar sumber penyedia/supplier data tersebut 

dapat diperhatikan pada Tabel 5. 

 

Tabel 5. Daftar supplier data untuk Penyusunan 

Perencanaan Kas 
 

Data Sumber 

RPD Harian Satker – KPPN 

RPD Bulanan, Pemutakhiran 

RPD Bulanan 

Satker – 

Kanwil – 

Direktorat PA  

Rencana Penerimaan Dana 

(RPnD), Pemutakhiran RPnD 

Satker – 

Kanwil – 

Direktorat PA 

Proyeksi Pengeluaran 

dan/atau Proyeksi 

Penerimaan Negara  

Unit Eselon I 

Kementerian 

Keuangan 

Sumber: Direktorat Pengelolaan Keuangan Negara, DJPb 

Akan tetapi, fakta di lapangan ternyata 

berbeda. RPD bulanan belum dapat dijadikan 

sebagai sumber data penyusunan perencanaan kas 

pemerintah. Hal ini disebabkan oleh 

ketidakpatuhan satker dalam menyampaikan 

pemutakhiran RPD bulanan ke KPPN (Steven 2017, 

79). Sehingga, data penyusunan perencanaan kas 

saat ini hanya bersumber dari proyeksi penerimaan 

dan pengeluaran negara Unit Eselon I Kementerian 

Keuangan, RPD harian dan data historis. 

4.3. Preliminary/Exploratory Analysis 

Setelah memiliki akses ke berbagai informasi 

secara akurat dan timely dan sebelum menyusun 

proyeksi arus kas, pemerintah direkomendasikan 

untuk melakukan analisis pendahuluan maupun 

analisis exploratory. Analisis ini salah satunya 

berkaitan dengan data historis. Analisis terhadap 

data historis dapat digunakan untuk mengukur dan 

memetakan nature, pola, ataupun trend dari 

penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Analisis 

pola historis ini bila dipadukan dengan jaringan 

informasi yang bagus dan profesional judgement 

yang skillful, akan menghasilkan proyeksi yang 

bermanfaat(Williams 2004,27).  

Secara umum, analisis terhadap data historis 

sangat diperlukan dalam proses penyusunan 

perencanaan kas tingkat nasional. Historical 

analysis ini diperlukan untuk menyusun 

perencanaan kas di awal tahun pada saat sumber 

data actual belum terkumpul dari para supplierdata. 

belanja melebihi 80% dari total pengeluaran pemerintah 

(Williams 2004, 28). 
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Sementara itu, Direktorat PA selama ini tidak 

memerlukan data historis dalam penyusunan RPD 

Bulanan dan RPnD tingkat nasional. Dalam hal ini 

Direktorat PA hanya berfungsi sebagai compilator 

sehingga tidak melakukan preliminary analysis. 

Walaupun demikian, Direktorat PA, sesuai dengan 

fungsinya dan sesuai dengan amanat PMK 197 

tahun 2017, melakukan analisis atas hasil kompilasi 

RPD Bulanan dan RPnD tingkat nasional yang akan 

dibahas pada tahapan Using Forecast. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan 

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Bendahara 

Pengeluaran satker, data historis juga tidak terlalu 

berperan dalam penyusunan RPD Harian, RPD 

Bulanan, maupun RPnD tingkat satker. Proyeksi 

arus kas tingkat satker disusun dengan berdasar 

pada rencana pelaksanaan kegiatan ataupun 

rencana umum pengadaan sehingga datanya akan 

berbeda-beda setiap tahunnya. 

Selain historical data analysis, GFOA juga 

merekomendasikan pemerintah untuk melakukan 

analisis terhadap kondisi-kondisi ekonomi yang 

relevan. Financial Management Capacity Building 

Credit/FMCBC (2013) mendefinisikan beberapa 

asumsi kondisi perekonomian yang dapat 

berpengaruh dalam penyusunan proyeksi arus kas, 

sebagai berikut: 

a. Inflation and Consumer Price Index (CPI), 

b. Uniform assessment, 

c. Interest rates, 

d. Taxable assessment growth, 

e. Property tax revenue increase, 

f. Residential and commercial expansion, 

g. Fuel and oil prices, 
 

Selain itu, pemerintah juga 

direkomendasikan untuk mencari pola maupun 

tren yang muncul secara konsisten pada hal-hal 

yang berhubungan dengan: 

a. Business Cycles 

Penyusun proyeksi sebaiknya mencari tahu 

apakah penerimaan dan pengeluaran pemerintah 

terpengaruh oleh level aktivitas ekonomi ataukah 

independen terhadap siklus bisnis secara nasional. 

Bila diketahui bahwa penerimaan dan pengeluaran 

mengalami fluktuasi seiring dengan naikturunnya 

aktivitas ekonomi, maka penyusun perencanaan kas 

dapat mengintegrasikan proyeksi atas berbagai 

indikator perekonomian untuk meningkatkan 

akurasi.  

Hayes (2018) memberikan tiga indikator 

utama atas level aktivitas ekonomi secara nasional, 

yaitu: Produk Domestik Bruto (PDB), inflasi, dan 

tingkat pengangguran. PDB merepresentasikan 

secara langsung economic activity karena 

merupakan total agregat nilai uang atas semua 

barang dan jasa yang di produksi oleh suatu negara. 

Akan tetapi, terdapat sedikit kelemahan dalam 

penggunaan PDB sebagai indikator economic 

activity.  Nilai uang atas produk-produk ekonomi 

akan tetap bertambah tiap tahunnya meskipun 

tidak terdapat pertumbuhan/growth. Hal ini 

disebabkan oleh inflasi. Karena itu, inflasi juga 

penting untuk diterapkan sebagai indikator tingkat 

economic activity. Kemudian tingkat pengangguran 

juga akan memberikan tambahan insight sebagai 

salah satu indikator. Tingkat pengangguran secara 

umum naik dan turun seiring perubahan atas 

kondisi ekonomi.  

Proses penyusunan proyeksi pengeluaran 

pemerintah belum melakukan analisis pola dan 

hubungan antara pengeluaran pemerintah dengan 

berbagai indikator tersebut. Direktorat PKN dalam 

melakukan penyusunan perencanaan kas, 

melakukan analisis hanya terhadap data historis. 

Direktorat PAbahkan tidak melakukan analisis 

apapun dalam penyusunan RPD Bulanan dan RPnD 

tingkat nasional. Hal ini memang berkaitan dengan 

tugas Direktorat PA yang hanya sebagai compilator. 

DJP di lain sisi, telah melakukan berbagai 

analisis atas pengaruh berbagai indikator 

perekonomian terhadap penerimaan pajak. 

Indikator yang dimaksud misalnya seperti asumsi 

pertumbuhan ekonomi maupun informasi 

pertumbuhan sektoral. Hasil analisis menunjukkan 

bahwa indikator tersebut tidak selalu berbanding 

lurus dengan pertumbuhan sektoral penerimaan 

pajak. 
 

b. Demographic Trends 

GFOA merekomendasikan kepada penyusun 

proyeksi untuk melakukan analisis pengaruh antara 

tren demografis terhadap permintaan kebutuhan 

layanan publik maupun potensi penerimaan. 

Neilson (2017) setuju akan rekomendasi ini dan 

menyampaikan bahwa dengan mengetahui 

hubungan antara tingkat perubahan populasi 

terhadap permintaan akan services dan/atau 

penerimaan akan membantu forecasters membuat 

proyeksi yang akurat. Mengetahui tren demografis 

akan membantu dalam penentuan volume proyeksi. 

Lebih lanjut lagi, analisis pengaruh ini terutama 

akan membantu proses penyusunan proyeksi 

penerimaan baik pajak ataupun bukan pajak. 

Dalam wawancara, regulator RPD 

menyatakan bahwa tren demografis telah 

digunakan sebagai salah satu dasar dalam 

melakukan penyusunan proyeksi penerimaan dan 

pengeluaran negara oleh Unit Eselon I Kementerian 

Keuangan. Tren demografis ini berpengaruh 

terhadap proyeksi penerimaan perpajakan. 

Regulator RPD juga menyampaikan bahwa, para 

unit eselon I Kementerian Keuangan sebagai 

supplier data telah menyampaikan hal-hal yang 

menjadi pertimbangan maupun data pendukung 

dalam penyusunan proyeksi.  

c. Outliers and Anomalies 

Apakah data mengandung nilai yang ekstrim? 

Apakah dalam data terdapat nilai yang dapat men-
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dilute hasil proyeksi? Pertanyaan seperti ini 

sebaiknya didefinisikan dan dipetakan oleh 

penyusun proyeksi sejak awal. Penyusun proyeksi 

dituntut untuk dapat menemukan outlier yang 

memiliki nilai jauh berbeda dengan data lainnya. 

Outlierdata berisiko untuk membuat hasil proyeksi 

menjadi tidak proporsional dan misleading. Namun 

demikian, outlier juga dapat memberikan informasi 

hambatan dan kendala dalam proses penyusunan 

proyeksi. Untuk itu penting bagi para forecaster 

untuk mencari dan melakukan investigasi terhadap 

outlier dan anomali data. 

Data outlier dan anomali seperti ini dapat 

terjadi pada saat kondisi ekonomi sedang tidak 

normal. Misalnya saat terjadinyabooming harga 

minyak atau pada kondisi ekonomi krisis. 

Sementara itu, data anomali dapat muncul saat 

kondisi beban kerja sedang tinggi. Misalnya saat 

akhir tahun ataupun tengah tahun ketika pencairan 

gaji ketigabelas maupun THR. 

Direktorat PKN dalam melakukan 

penyusunan perencanaan kas di awal tahun 

melakukan investigasi untuk menangani outlier 

data. Investigasi ini dilakukan untuk mengolah data 

historis yang akan digunakan sebagai dasar 

penyusunan proyeksi arus kas tingkat nasional di 

awal tahun. Data yang diinvestigasi berasal dari 

berbagai supplier data, seperti: satker, kantor 

wilayah DJPb, KPPN, Direktorat PA, maupun unit 

eselon I Kementerian Keuangan. 

4.4. Selecting and Implementing Method 

Tiga langkah pertama dalam penyusunan 

proyeksi arus kas sesuai rekomendasi GFOA 

dilakukan untuk membantu proses pemilihan dan 

implementasi metode forecasting. Berbagai 

informasi yang didapatkan dari analisis dan 

investigasi atas asumsi, data historis, maupun 

kondisi ekonomi akan memberikan 

insight/wawasan bagi penyusun proyeksi untuk 

dapat menentukan mana metode penyusunan 

perencanaan kas yang tepat. Berikut ini 

pembahasan mengenai pemilihan metode dan 

implementasi metode perencanaan kas pemerintah: 

a. Selecting methods 

Setelah berbagai pola/pattern telah 

diidentifikasi, maka selanjutnya penyusun proyeksi 

dapat memilih metode forecasting yang paling 

sesuai. GFOA merekomendasikan kepada 

forecasters untuk memilih metode berdasarkan 

kebutuhan dan kondisi yang sedang terjadi. Metode 

yang sederhana membutuhkan data yang sedikit, 

pengalaman dan keahlian forecasters yang minimal, 

dan juga memerlukan effort yang ringan. Sedangkan 

metode yang lebih kompleks membutuhkan usaha 

dan pemahaman lebih besar. Walaupun metode 

yang kompleks cenderung menghasilkan tingkat 

akurasi yang lebih tinggi, metode sederhana dinilai 

oleh GFOA juga mampu untuk menunjukkan rata-

rata performa yang sama baiknya. 

Sesuai dengan informasi yang disampaikan 

oleh regulator RPD Bulanan, metode penyusunan 

proyeksi kas sengaja dibuat se-sederhana mungkin. 

Hal ini dilakukan dalam rangka memberikan 

kemudahan bagi satker untuk melakukan 

perencanaan kegiatan. Karena setelah bertahun-

tahun diterbitkan peraturan tentang perencanaan 

kas, tingkat kepatuhan satker dalam penyusunan 

RPD Bulanan masih rendah. Oleh karena itu, 

diperlukan penyederhanaan mekanisme 

perencanaan kas. 

Sementara itu, regulator RPD Harian dan 

Proyeksi Penerimaan/Pengeluaran Negara 

mengatakan bahwa metode forecasting yang 

menggunakan model statistik memerlukan effort 

yang sangat besar. Sebelum digunakan, suatu model 

perlu untuk dikaji secara menyeluruh. Kemudian 

perlu untuk dilakukan pengkajian, uji coba, maupun 

piloting. Selain itu, diperlukan pula data awal yang 

lengkap yang masih belum tersedia pada saat awal 

penyusunan perencanaan kas di Indonesia. Oleh 

karena itu, dipilihlah metode yang menggunakan 

indeks data historis. Jadi metode yang dipilih adalah 

metode yang lebih sederhana akan tetapi tetap 

memasukkan unsur perhitungan statistik.  

Menurut Tangsucheeva dan Prabhu (2014, 

65), terdapat dua kategori alternatif metode 

forecasting, yaitu receipts and disbursement forecast 

technique dan statistical technique. Metode 

forecasting yang pertama adalah dengan 

penggunaan metode yang lebih sederhana, yaitu 

memanfaatkan data arus kas pada beberapa 

periode sebelumnya untuk membuat jadwal 

penerimaan dan pengeluaran untuk periode 

selanjutnya. Metode seperti ini sangat bergantung 

pada appropriate forecast adjustments atas setiap 

item arus kas guna menjaga tingkat akurasi. Metode 

yang kedua menggunakan teknik yang lebih canggih 

dan kompleks dengan mengintegrasikan historical 

trends. Teknik statistik seperti ini misalnya: simple 

moving average, exponential smoothing, regression 

analysis, dan distribution model (WWCP 2012, 12). 

Konsep dasar dari berbagai metode ini 

memanfaatkan sifat data dan perilaku historis yang 

cenderung terulang atau menggambarkan apa yang 

akan terjadi di masa yang akan datang. 

b. Implementing Methods 

Langkah selanjutnya menurut rekomendasi 

GFOA terdiri dari penyusunan proyeksi dan 

penentuan range/kisaran hasil proyeksi. 

Pemerintah, setelah menentukan metode 

forecasting yang paling sesuai, dapat melakukan 

penyusunan proyeksi arus kas dengan 

mengimplementasikan satu atau lebih teknik yang 

telah di bahas pada sub-bab sebelumnya. Yang perlu 

menjadi catatan, pemerintah direkomendasikan 

untuk men-develop suatu kisaran hasil proyeksi 

berdasarkan berbagai skenario yang mungkin 

terjadi. Misalnya skenario saat keadaan resesi, 
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normal, ataupun booming/ekspansif. 

Direktorat PKN dalam melakukan 

penyusunan perencanaan kas menghasilkan 

multiple projection pada saat kondisi status saldo 

kas dalam keadaan tidak normal. Direktorat PKN 

mengategorikan kondisi status kas menjadi lima 

macam, yaitu: status krisis, siaga, waspada, normal, 

dan berlebih (rincian status kas dapat dilihat pada 

Tabel 6).  
 

Tabel 6. Status Kondisi Saldo Kas 
 

Status Kas Saldo Kas 

Status Krisis 0 – 50 trilyun 

Status Siaga 51 trilyun – 76 trilyun 

Status Waspada 77 trilyun – 90 trilyun 

Status Normal 91  – 120 trilyun 

Status Berlebih >121 trilyun 

Sumber: Direktorat Pengelolaan Kas Negara, DJPb 
 

Dalam keadaan kas normal ataupun berlebih, 

maka tidak perlu disediakan opsi/alternatif 

proyeksi. Kemudian bila keadaan kas berstatus 

waspada, siaga ataupun krisis ekonomi, Direktorat 

PKN perlu menyediakan alternatif nilai 

perencanaan kas dengan memperhatikan opsi-opsi 

kebijakan yang dapat diambil oleh pimpinan. 

Misalnya, untuk mengatasi shortfall penerimaan 

dan kekurangan kas, pemerintah dapat melakukan 

pinjaman atau melakukan penghematan anggaran 

K/L (self blocking). 

4.5. Using Forecast 

Proyeksi arus kas secara umum dapat 

dimanfaatkan sebagai alat untuk meningkatkan 

akurasi perencanaan utang maupun investasi. Hasil 

proyeksi dapat membantu dalam proses 

pengambilan keputusan dengan cara 

mengidentifikasi potensi terjadinya kas surplus 

ataupun timbulnya gap dalam arus kas. Dengan 

demikian, fungsi utama dari penyusunan proyeksi 

adalah membantu menyediakan informasi untuk 

proses pengambilan keputusan. GFOA 

memformulasikan tiga hal yang penting dalam 

rangka penyampaian proyeksi arus kas yang 

informatif dan compelling, sebagai berikut: 

a. Credibility of the Forecaster 

Kemampuan dan kualitas SDM penyusun 

proyeksi merupakan salah satu hal yang esensial 

untuk meningkatkan predictive value. Muthohar 

(2012, 109) menemukan bahwa kualitas SDM 

merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi 

secara signifikan tingkat efektifitas perencanaan 

kas. Hasibuan (2016, 84) kemudian menambahkan 

faktor kuantitas SDM selain kualitas SDM yang 

berpengaruh dalam penyusunan proyeksi arus kas 

pemerintah pusat. 
 

Menurut Subagio dalam wawancara, kualitas 

SDM di Kementerian Keuangan, DJPb, dan KPPN 

sudah cukup bagus. Begitu pula dengan kualitas 

SDM di K/L. Hanya saja menurutnya, SDM di K/L 

kurang dapat memahami apa yang diinginkan oleh 

regulator. Jadi satker belum melaksanakan 

penyusunan proyeksi arus kas dengan sungguh-

sungguh karena beranggapanbahwa perencanaan 

kas hanya untuk kepentingan sektoral Kementerian 

Keuangan/BUN. 

Regulator RPD Bulanan juga menyampaikan 

bahwa kualitas SDM dari sisi pengelolaan keuangan 

satker sebenarnya telah cukup. Apalagi dengan 

peran serta KPPN yang terus membina satker di 

lingkup kerjanya. Namun, perlu diperhatikan 

kemauan dan pemahaman akan fungsi perencanaan 

kas. Regulator RPD Harianmaupun SPV KPPN 

Jakarta II menyampaikan hal yang sama. Kualitas 

SDM pada satker dinilai cukup untuk melakukan 

penyusunan proyeksi arus kas. Apalagi mekanisme 

penyusunan RPD sudah dibuat sangat sederhana 

sehingga mudah dipelajari.  

Tingkat kualitas SDM dapat tercermin pada 

produk akhir proyeksi arus kas. Seperti telah 

disampaikan sebelumnya, proyeksi arus kas tingkat 

satker akan bermuara pada perencanaan kas 

tingkat nasional yang disusun oleh Direktorat PKN. 

Dengan kata lain, data RPD, RPnD, Proyeksi 

Penerimaan dan Pengeluaran Negara akan diolah 

menjadi perencanaan arus kas dan proyeksi saldo 

kas pemerintah. Hal ini sejalan dengan apa yang 

disampaikan Direktorat PKN bahwa untuk 

mengukur efektivitas dari perencanaan kas 

digunakan indikator tingkat akurasi atau deviasi 

antara target dengan realisasinya. Jika unit-unit 

supplier data menyampaikan data yang rendah 

tingkatvaliditasnya tentu dalam penyusunan 

perencanaan kas akan mengikuti data tersebut. 

Pada Gambar 6, tingkat akurasi pengeluaran 

kas pemerintah pusat tahun 2015 dan 2016  tidak 

begitu bagus bila dilihat dari tingkat selisih antara 

proyeksi dengan realisasinya. Pada tahun 2015, 

persentase selisih mencapai angka di atas 27% di 

bulan Agustus. Sedangkan selisih terbesar di tahun 

2016 terjadi di bulan Maret dengan nilai sebesar 

31%. Secara rata-rata, tingkat selisih antara 

proyeksi dengan realisasi pengeluaran kas 

pemerintah pusat bergerak fluktuatif di kisaran 

angka 15%. Salah satu hal yang perlu diapresiasi 

adalah Direktorat PKN mampu menjaga proyeksi 

cash outflow pemerintah tidak kurang dari 

realisasinya. Penulis menemukan hanya pada bulan 

Januari 2016 nilai proyeksi belanja Pemerintah 

Pusat lebih kecil dari realisasinya. 

Permasalahannya, persentase selisih proyeksi 

dan realisasi penerimaan negara memiliki nilai yang 

lebih besar bila dibandingkan dengan selisih 

proyeksi pengeluaran. Sebagaimanapada Gambar 7, 

tingkat selisih proyeksi dengan penerimaan negara 

pada bulan September tahun 2015 mencapai 50 

persen. Sementara itu, persentase selisih pada 

tahun 2016 paling tinggi terjadi di bulan Februari 

dengan nilai hampir 40 persen. Bila diperhatikan 
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lebih lanjut, terdapat nilai negatif persentase selisih 

pada tahun 2015. Dengan kata lain, realisasi 

penerimaan lebih kecil daripada proyeksinya dan 

menandakan telah terjadi shortfall. Sebaliknya, 

pada tahun 2016 selisih negatif tidak terjadi lagi dan 

realisasi penerimaan tidak pernah lebih kecil 

daripada proyeksi. 

Untuk dapat meningkatkan predictive value, 

GFOA merekomendasikan kepada pemerintah 

supaya berusaha untuk menjaga tingkat akurasi 

proyeksi selalu dalam batas toleransi. Untuk 

mendorong satker agar berusaha menjaga tingkat 

akurasi proyeksi, Direktorat PKN dapat 

memberikanreward bagi satker yang mampu 

menjaga tingkat deviasi RPD Harian di bahwa lima 

persen sebagaimana diatur dalam PMK 197 tahun 

2017.  

Selain itu, GFOA juga merekomendasikan 

transparansi proses penyusunan proyeksi arus kas. 

Mekanisme forecasting yang transparan akan 

membuat hasil proyeksi semakin compelling dan 

informatif. Berdasarkan hasil wawancara, para 

informan sepakat bahwa mekanisme dan 

pelaksanaan penyusunan proyeksi arus kas di 

tingkat satker, KPPN, maupun Kantor Pusat telah 

berjalan dengan transparan. 

b. Presentation Approach 

Mengingat fungsi proyeksi arus kas 

merupakan alat bantu proses pengambilan 

keputusan, maka bagaimana hasil proyeksi 

disampaikan/dipresentasikan menjadi hal yang 

krusial. Oleh karena itu, forecasters 

direkomendasikan untuk bekerja sebaik-baiknya 

dalam mengolah data supaya dapat menampilkan 

hasil proyeksi yang memiliki pesan yang jelas. 

Pelaporan proyeksi arus kas yang jelas, sederhana, 

dan reasonable, menurut GFOA, merupakan hal 

yang vital untuk mewujudkan presentation 

approach yang compelling.  

Dalam wawancara, para informan dari satker 

yang terdiri dari PPK, staf PPK, bendahara 

pengeluaran sependapat bahwa format 

penyampaian RPD sudah sederhana dan informatif. 

Informasi yang ditampilkan dalam Laporan RPD 

Harian meliputi jenis belanja, jumlah dana, dan jenis 

transaksi (contoh Laporan RPD Harian dapat dilihat 

pada Lampiran Gambar 8). Sementara itu, format 

penyampaian RPD Bulanan mengandung lebih 

banyak informasi, seperti kode kegiatan, output, 

komponen, subkomponen, jenis belanja, jumlah 

pagu, jadwal pelaksanaan kegiatan dan jumlah 

penarikan dana seperti ditampilkan pada Lampiran 

Gambar 9. Banyaknya informasi yang harus 

disiapkan oleh satker menimbulkan kerumitan dan 

menyebabkan satker menjadi tidak patuh dalam 

penyusunan RPD Bulanan (Steven 2017, 41). 

Namun demikian, format penyampaian RPD 

tingkat satker belum dapat menampilkan 

keterangan asumsi/pertimbangan yang digunakan 

dalam proses penyusunan RPD. GFOA 

merekomendasikan forecasters untuk menampilkan 

asumsi dengan jelas. Forecasters sebaiknya 

menjelaskan bagaimana asumsi ataupun 

pertimbangan profesional yang digunakan 

mempengaruhi hasil proyeksi. Forecasters juga 

dianjurkan untuk membekali laporan dengan 

informasi tambahan yang diperlukan oleh 

pimpinan. 

c. Linking Forecast to Decision-Making 

Fungsi penyusunan perencanaan kas adalah 

sebagai alat untuk membantu dalam proses 

pengambilan keputusan, utamanya di bidang 

manajemen kas. Pada langkah terakhir penyusunan 

perencanaan kas ini, pemerintah diharapkan dapat 

menggunakan informasi yang disediakan oleh 

proyeksi untuk menentukan berbagai kebijakan. 

Sebagai contoh, perencanaan kas 

dimanfaatkan dalam rangka menjaga structural 

balance keuangan pemerintah. Kebijakan ini 

dilakukan untuk memastikan bahwa setiap 

pengeluaran pemerintah dalam satu waktu dapat 

sepenuhnya di-cover oleh penerimaan. Proyeksi 

arus kas diperlukan untuk memprediksi terjadinya 

kekurangan kas sehingga pemerintah dapat segera 

Sumber: Diolah dari data proyeksi perencanaan kas Direktorat PKN 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

2015 7,51882 2,7924 9,0077911,894315,230114,504716,188727,343910,259615,82316,2533310,3406

2016 -0,30 15,49 31,15 26,50 7,62 0,59 20,58 14,05 5,92 22,96 12,28 5,06

-5

0

5

10

15

20

25

30

35
D

E
V

IA
S

I 
(D

A
L

A
M

 %
)

Gambar 6. Selisih Proyeksi dengan Realisasi Pengeluaran Bulanan Pemerintah Pusat Tahun 

2015-2016 



EVALUASI MEKANISME PENYUSUNAN CASH FLOW                                      Indonesian Treasury Review Vol.4, No.1, 2019, Hal. 39-57 

FORECASTING PEMERINTAH PUSAT  

DENGAN FRAMEWORK GFOA 

   

 
 

53 

menyiapkan alternatif pembiayaan sehingga 

perencanaan kas dapat digunakan sebagai early 

warning system terjadinya shortfall 

 

 

Structural balance keuangan pemerintah 

menjadi sulit untuk dijaga di tengah rendahnya 

tingkat realisasi penerimaan negara. Sebagaimana 

padaGambar 10, sejak tahun 2009 realisasi 

penerimaan perpajakan tidak pernah mencapai 

target. Bahkan, gap antara target dengan realisasi 

terus melebar hingga akhir tahun 2016. 

Shortfall penerimaan perpajakan dapat 

terjadi karena dua kemungkinan. Pertama, mungkin 

karena memang kinerja pemerintah kurang efektif 

merealisasikan penerimaan ataupun bisa terjadi 

karena pemerintah menetapkan target/proyeksi 

penerimaan yang terlampau tinggi. Gunawan dan 

Hermansyah (2016) lebih setuju pada kemungkinan 

kedua dan percaya bahwa target penerimaan 

perpajakan ditetapkan terlalu optimis. Mereka 

berargumen bahwa meskipun penerimaan pajak 

terus naik, tetapi shortfall yang terjadi di tahun 

2015 dan 2016 merupakan yang terbesar satu 

dasawarsa terakhir. 

Proyeksi penerimaan yang terlalu optimis 

dapat berdampak negatif pada structural balance 

keuangan pemerintah. Pemerintah dalam 

menganggarkan pengeluaran tentu akan 

berpatokan pada rencana penerimaan. Bila 

proyeksi penerimaan tidak tercapai, maka akan 

menimbulkan mismatch menyebabkan posisi kas 

masuk ke dalam status tidak normal.  

Direktorat PKN menyampaikan bahwa cukup 

sering terjadi mismatch/ketidaksesuaian antara 

penerimaan dengan pengeluaran negara. Oleh 

karena itu, perencanaan kas yang valid dan akurat 

diperlukan untuk mengetahui kondisi penerimaan, 

belanja dan selisih lebih atau selisih kurang 

pembiayaan agar dapat diambil kebijakan yang 

tepat sesuai dengan kondisi kas yang ada, seperti 

menutupi kekurangan kas atau mengoptimalkan 

kelebihan kas. 
 

 

Selain itu, perencanaan kas juga penting 

dalam pelaksanaan kebijakan cash buffer/saldo kas 

minimal yang optimal(Mu 2006, 10). Pengendalian 

dan prakiraan kas yang lebih akurat akan 

memungkinkan DJPb untuk memberikan saran 

mengenai cara-cara menstabilkan profil kas (dan 

karenanya mengurangi cash buffer) melalui strategi 

penerbitan dan pembayaran utang. Upaya 

menurunkan rata-rata cash buffer pada rekening 

milik pemerintah Indonesia akan menekan biaya 

penerbitan utang yang tidak perlu dan akan 

memungkinkan adanya penempatan cash pada 

investasi berjangka (World Bank 2014, 172).  

Meskipun pemerintah dapat meminimalkan 

cash buffer, tetapinilainya tidak akan sampai pada 

angka nol. Hal ini karena cash buffer tidak hanya 

dipergunakan untuk menutup pengeluaran rutin 

tetapi juga untuk menanggulangi pengeluaran yang 

tidak dapat diperkirakan sebelumnya.  

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

Hasil evaluasi yang telah dilakukan penulis 

menunjukkan bahwa mekanisme penyusunan 

perencanaan kas pemerintah pusat belum sesuai 

sepenuhnya dengan framework GFOA.Terdapat 

berbagai perbedaan dengan cash forecasting 

framework diantaranya terkait dengan lingkup 

tujuan perencanaan kas, time-frame, exploratory 

analysis, maupun penggunaan cash forecasting oleh 

pengelola keuangan.  

Pemerintah pusat belum mengintegrasikan 

fungsi perencanaan kas di bidang kebijakan 

moneter. Dengan demikian, untuk dapat 

memaksimalkan peranan perencanaan kas, DJPb 

c.q. Direktorat PKN dan Direktorat PA selaku pihak 

yang bertanggung jawab atas perencanaan kas 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

2015 -9,11 -32,90 -1,27 6,32 -14,74 32,88 7,85 30,41 50,42 -27,09 -14,18 4,09

2016 16,31 39,64 1,81 10,33 9,86 0,51 1,42 17,36 6,93 23,13 9,74 3,60
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Sumber: Diolah dari data proyeksi perencanaan kas Direktorat PKN 

Gambar 7. Selisih Proyeksi dengan Realisasi Penerimaan Bulanan Pemerintah Pusat Tahun 2015-

2016 
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pemerintah pusat perlu meningkatkan koordinasi 

dengan Bank Indonesia untuk mengintegrasikan 

hasil proyeksi sebagai tool pelaksanaan kebijakan 

moneter. Perencanaan kas penting untuk 

memprediksi posisi saldo kas dan penempatan 

excesscash di pasar uang. 

Sementara itu, time horizon/forecast horizon 

mesti telah terukur, tetapi belum cukup panjang 

untuk memberikan jeda waktu yang cukup saat 

terjadi shortfall. Pelaksanaan RPD Bulanan belum 

berjalan dengan maksimal sehingga belum dapat 

digunakan sebagai dasar acuan penyusunan 

perencanaan kas Pemerintah Pusat. Di lain sisi, 

meskipun hasil perencanaan kas sudah dapat 

bermanfaat untuk menjaga likuiditas Pemerintah 

Pusat, namun perencanaan kas belum berhasil 

memperbaiki informasi pengelolaan kas dalam 

DIPA. 

Selain itu, pemerintah belum pernah 

melakukan analisis pendahuluan/preliminary 

analysis pada awal penyusunan perencanaan kas. 

Oleh karena itu,pemerintah perlu 

melakukanpenelitian lebih lanjutan untuk mencari 

tahu pengaruh berbagai indikator aktivitas 

ekonomi seperti GDP, inflasi, dan tingkat 

pengangguran terhadap belanja pemerintah. Selain 

itu, selanjutnya perlu dilakukan penelitian tentang 

analisis pengaruh antara tren demografis terhadap 

permintaan akan layanan publik dan potensi 

penerimaan. 

Pemanfaatan pendekatan top-down dalam 

pengembangan model prakiraan kas pemerintah 

dapat menjadi alternatif guna memperoleh tingkat 

akurasi proyeksi kebutuhan kas yang diharapkan. 

Selain itu, pendekatan top-downdapat menjadi 

alternatif baru untuk mengumpulkan informasi 

yang diperlukan dalam penyusunan perencanaan 

kas. Hal ini dikarenakan, pendekatan top-down 

dapat mengeliminasi permasalahan rendahnya 

peran serta dan ketertiban data supplier dalam 

menyediakan informasi. Misalnya data RPD 

Bulanan yang belum disampaikan oleh satker.Untuk 

menerapkan hal ini, diperlukan penyesuaian 

peraturan perundangan yang saat ini masih berlaku.  

Hal lain yang perlu menjadi catatan adalah 

terkait kualitas penyusun proyeksi di tingkat satker. 

SDM penyusun proyeksi di tingkat satker sudah 

dapat dikatakan cukup baik kompetensinya. Hanya 

saja, kemauan SDM untuk menyusun RPD Bulanan 

dinilai masih kurang. Satker masih banyak yang 

beranggapan bahwa perencanaan kas hanyalah 

berguna untuk kepentingan sektoral BUN.Selain itu, 

penyusun proyeksi juga masih belum terlalu paham 

akan tujuan dan peran penting perencanaan kas. 

Untuk memperbaiki persepsi dan 

meningkatkan kepedulian satker, pemerintah perlu 

merevisi materi yang disampaikan dalam sosialisasi 

tentang perencanaan kas. Jadi satker tidak hanya 

diberikan materi teknis tentang mekanisme 

penyusunan proyeksi tetapi juga hal-hal 

fundamental seperti konsep dasar maupun sasaran 

prioritas perencanaan kas. Tujuannya adalah 

supaya semua stakeholders paham betul tujuan, 

asumsi, dan sudut pandang pemerintah terkait 

perencanaan kas. 
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Lampiran 

Gambar 8. Laporan RPD Harian Satker KPPN Jakarta II 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Sumber: Aplikasi Perencanaan Kas KPPN Jakarta II 
 

 

Gambar 9. Format RPD Bulanan 

 
Sumber: Penjelasan PMK 197 tahun 2017 
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Gambar 10. Realisasi Penerimaan Perpajakan 2006-2016 

Sumber: Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), 2017 
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ABSTRACT 

The focus of the research was management funds from the Old Age Savings Program (THT)managed by PT Taspen (Persero).

This Program invests in deposits, bonds, shares, mutual funds, direct investments, and property which aim to optimize 

investment portfolio, the determination of the asset allocation strategy is necessary through allocation strategies. 

This research uses primary data primary data obtained from the Directorate of Investment of PT Taspen (Persero).The 

method used in measuring the optimization of investment portfolios consisting of deposits, bonds and stocks, is the mean-

variance method introduced by Harry Markowitz (1952). The parameters used are return, standard deviation, and also the 

covariance of each investment instrument.The results shows the composition of the optimal investment portfolio with the aim 

of minimizing portfolio risk at PT Taspen (Persero) can be obtained by increasing the portion of asset allocation in bond 

instruments.  Investment activities that have been done by PT Taspen (Persero) are close to ideal but not optimal. This is 

because there are provisions or rules that limit the percentage of each investment instrument that must be obeyed by PT 

Taspen (Persero) that is theRegulation of the Minister of Finance Number: 241/PMK.02/2016 on Procedures of Collection 

Management and Reporting of Old Age Savings Program for Civil Servants and Work Accident Insurance as well as Death 

Security Programs of State Civil Apparatus. 

 

KATA KUNCI: 

Metode Markowitz, portofolio optimal, strategi alokasi asset, mean-variance, dana pensiun, PT Taspen (Persero). 

 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini berfokus pada Program Tunjangan Hari Tua (THT) yang dikelola oleh PT Taspen (Persero). Program ini 

menginvestasikan dananya pada deposito, obligasi, saham, reksadana, penyertaan langsung, dan properti yang bertujuan 

mengoptimasi portofolio investasi melalui strategi alokasi aset. 

Penelitian ini menggunakan data primer yang didapatkan dari Direktorat Investasi PT Taspen (Persero).Metode yang 

digunakan dalam mengukur optimalisasi portofolio investasi adalah metode mean-variance yang diperkenalkan oleh 

Harry Markowitz (1952). Parameter yang digunakan antara lain berupa return, deviasi standar, korelasi serta kovarian 

dari masing-masing instrumen investasi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan komposisi portofolio investasi optimal 

dan risiko portofolio minimal diperoleh dengan memperbanyak porsi alokasi aset pada instrumen obligasi. Penulis 
berpendapat kegiatan investasi PT Taspen (Persero) telah mendekati model ideal namun belum optimal. Keterbatasan 

tersebut akibat ketentuan atau aturan yang membatasi jumlah presentase tiap instrumen investasi yang harus dipatuhi 

oleh PT Taspen (Persero)yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 241/PMK.02/2016 tentang Tata Cara 

Pengelolaan Iuran dan Pelaporan Penyelenggaraaan Program Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil dan Program 

Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Aparatur Sipil Negara. 

 

KLASIFIKASI JEL: 

G3. 
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1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Sebagai pengelola dana pensiun seluruh PNS, 

PT Taspen (Persero) memiliki tanggung jawab 

yang besar dalam pelaksanaan penempatan dana 

peserta pada beberapa bidang-bidang investasi. 

PT Taspen (Persero) mengembangkan sejumlah 

dana yang bersumber dari program dana THT 

(Tunjangan Hari Tua) untuk kepentingan peserta 

melalui diversifikasi aset dengan 

mempertimbangkan tingkat kemananan, tingkat 

hasil dan tingkat likuiditas. Namun, PT Taspen 

(Persero) menghadapi pembatasan kegiatan  

investasi yang diatur melalui Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 241/PMK.02/2016 tentang Tata 

Cara Pengelolaan Iuran dan Pelaporan 

Penyelenggaraan Program Tabungan Hari Tua 

Pegawai Negeri Sipil dan Program Jaminan 

Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Aparatur 

Sipil Negara. 

Penelitan ini berfokus pada penentuan 

kombinasi proporsi investasi pada beberapa jenis 

investasi yang bisa menghasilkan tingkat 

pengembalian yang optimal bagi peserta. 

Keputusan alokasi aset invesasi merupakan hal 

penting karenaterkait dengan tingkat imbal hasil 

(return) yang diperoleh dan risiko (risk) yang 

akan dihadapi. Para manajer portofolio perlu 

memperhatikan keputusan penentuan alokasi aset 

(asset allocation decision) investasi untuk 

memperoleh pilihan terbaik antara risiko dengan 

imbal hasil. Menurut Tandelilin (2017) keputusan 

alokasi aset lebih berkaitan dengan penentuan 

dan seleksi kelas-kelas aset yang selanjutnya 

dijadikan sebagai pilihan investasi. Keputusan 

tersebut juga menyangkut berapa bagian dari 

keseluruhan dana yang dimiliki investor yang 

akan diinvestasikan dalam kelas aset dimaksud.  

PT Taspen (Persero) menghadapi 

keterbatasan dalam berinvestasikarena adanya 

pembatasan instrumen investasi oleh pemerintah. 

Keterbatasan ini menyebabkan perlunya 

pengukuran tingkat optimasi komposisi portofolio 

investasi aktual PT Taspen (Persero). 

Berdasarkan hal tersebut, studi ini bertujuan 

sebagai berikut: 

1. menganalisis tingkat imbal hasil (return) dan 

risiko (risk) investasi pada instrumen deposito, 

obligasi dan saham; 

2. menganalisis tingkat imbal hasil (return) dan 

risiko (risk) portofolio dari alokasi instrumen 

investasi yang ada sekarang; dan 

3. menyusun komposisi portofolio terbaik 

diantara ketiga instrumen tersebut dengan 

melihat keseimbangan return dan risk dari 

ketiga instrumen investasi tersebut, sehingga 

menghasilkan pertumbuhan investasi yang 

optimal. 

Dengan mengetahui tingkat optimalisasi 

pada kondisi yang telah diterapkan, manajemen 

akan dapat menentukan kebijakan investasi 

dengan tetap berpedoman pada ketentuan dan 

aturan yang ada.  
Rehman (2010) mengukur optimasi 

investasi menggunakan model Markowitz pada 

pasar saham dan obligasi di Pakistan serta pasar 

saham di Amerika dan dunia dengan interval 

tahun 1962 hingga tahun 2009. Pengukuran 

tersebut menghasilkan keputusan alokasi aset dan 

sejumlah output yang menggambarkan 

penggolongan portofolio baik atau sebaliknya. 

Hasil penelitian tersebut membuktikan dana 

pensiun lebih banyak memberikan optimal asset 

allocation apabila diinvestasikan di pasar 

internasional, dalam hal ini pasar saham Amerika 

Serikat dan dunia daripada di pasar domestic 

(Pakistani Stocks dan Pakistani Treasury Bonds). 

Rekomendasi investasi pada pasar internasional 

tersebut mempertimbangkan kerentanan 

ekonomi domestik terhadap krisis.  

Hu (2014) dalam penelitiannya di China 

mengungkapkan perlunya kejelasan regulasi 

dalam pengelolaan dana pensiun. Salah satu 

permasalahan yang sering terjadi yaitu home bias 

dimana investor dan analis cenderung lebih 

banyak berinvestasi atau mengikuti perusahaan 

asal karena kendala informasi. Berdasarkan 

simulasi menggunakan Capital Asset Pricing Model 

(CAPM) pada index S&P 500selama 2 dekade, 

penyelesaian “home bias” melalui investasi dengan 

proporsi lebih besar pada pasar global (global 

market) daripada pasar domestik/tunggal. 

Komposisi tersebut dapat mengurangi tingkat 

risiko sistematis investasi.Chen, Sun, dan Li 

(2017), dengan pendekatan A Mean-Variance 

Model dan CVaE constraints, menemukan pada 

alokasi aset dana pensiun, proporsi/bobot antara 

investasi saham harus sama dengan investasi 

langsung. Selain itu jangka waktujuga 

mempengaruhi performa portofolio dimana 

semakin lama jangka waktu maka semakin baik 

performa portofolio investasi tersebut. 
 

2. KERANGKA TEORI  

2.1 . Definisi Investasi 

Investasi merupakan salah satu bagian yang 

penting dari pengelolaan dana pensiun. Hu (2014) 

berpendapat: 

a prerequisite for preserving and increasing the 

value of pensiun funds is to make an appropriate 

investment with them; then for this purpose most 

countries have issued regulation to guide the 

pensiun investment.  

PT Taspen (Persero), sebagai pengelola dana 

pensiun,mengumpulkan dana premi dari peserta, 

serta melakukan kegiatan investasi atas dana 

tersebut untuk meningkatkan pendapatan 

perseroan. Kegiatan investasi PT Taspen 

(Persero) berpedoman pada regulasi dan 
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ketentuan yang telah ditetapkan. Dalam 

berinvestasi, PT Taspen (Persero) memegang 

prinsip: aman, hasil optimal, dan likuid. 

Bodie et al (2013) mendefinisikan 

terminologi investasi sebagai “the current 

commitment of money or other resources in the 

expectation of reaping future benefits.” (Bodie, 

Kane, Marcus 2013:5). Investasi merupakan 

komitmen atas sejumlah dana ke dalam satu atau 

lebih aktiva yang akan disimpan selama periode 

waktu tertentu.  

Menurut Huang dan Randall (1987) investasi 

dibagi ke dalam dua jenis, yaitu: investasi 

langsung (real investment) dan investasi 

finansial(financial investment). Real investment 

merujuk pada pembelian tangible assets berupa 

tanah, bangunan, dan peralatan. Berbeda dengan 

real investment, financial investment merujuk pada 

pembelian “paper” assets seperti saham, deposito, 

obligasi, reksadana (mutual funds) maupun jenis 

surat berharga lainnya.  

PT Taspen (Persero) melakukan investasi 

padakedua jenis investasi tersebut. Real 

investmentmemiliki komposisi yang sangat kecil 

(antara 5-6 persen) terhadap keseluruhan 

investasi yang dilakukan. Dengan memperhatikan 

hal tersebut, penulis lebih berfokus pada 

pembahasan pada investasi dalam bentuk 

financial assets dengan porsi investasi terbesar 

yaitu: deposito berjangka, obligasi, dan saham.    
 

2.2 Definisi Return Investasi 
 

Menurut Hartono (2017), imbal hasil(return) 

merupakan hasil yang diperoleh dari investasi. 

Return dibedakan menjadi return realisasian 

(realized return) dan return ekspektasian 

(expected return). Return realisasian merupakan 

return yang sudah terjadi, sedangkan return 

ekspektasian merupakan return yang belum 

terjadi tetapi yang diharapkan akan terjadi di 

masa mendatang. Return realisasian ini penting 

karena selain memiliki peran sebagai dasar 

penetapan return ekspektasian dan risiko di 

kemudian hari juga digunakan sebagai salah satu 

pengukur kinerja dari perusahaan. Di sisi lain, 

return ekspektasian merupakan imbal hasil yang 

diharapkan akan diterima oleh investor di masa 

mendatang.  

Return portofolio adalah rata-rata tertimbang 

dari return-return tiap sekuritas tunggal di dalam 

portofolio tersebut. Sedangkanekspektasi return 

portofolio merupakan rata-rata tertimbang dari 

return ekspektasian masing-masing aset 

individual yang ada dalam portofolio. Presentase 

nilai portofolio yang diinvestasikan dalam tiap 

aset individual dalam portofolio disebut sebagai 

“bobot portofolio” (Tandelilin, 2017: 129). 
 

2.3 Definisi Risiko Investasi 

Dalam investasi berlaku aksiomathe trade off 

between risk and return. Aksioma tersebut berarti 

seorang investor yang menginginkan tingkat 

pengembalian yang lebih tinggiharus bersedia 

mengambil risiko yang lebih tinggi. Jones 

(2007:10) mengungkapkan: 

Risk is defined here as the uncertainty about the 

actual return that will be earned on an investment. 

When we invest, we may do so on the basis of an 

expected return, but there is a risk that what we in 

fact end up with when we terminate the 

investment-the actual (realized) return-will be 

different.  

Risiko investasi tidak dapat dihindari namun 

dapat dikurangi atau dimitigasi, salah satunya 

dengan melakukan diversifikasi investasi. 

Jika beberapa investasitidak mempunyai 

koefisien korelasi yang negatif sempurna antara 

tingkat keuntungannya, maka investortidak bisa 

menghilangkan fluktuasi tingkat keuntungan 

portofolio tersebut. Semakin bertambah jumlah 

jenis saham dalam portofolio, semakin kecil 

fluktuasi tingkat keuntungan, yang diukur dari 

deviasi standar portofolio tersebut. Dengan kata 

lain, meskipun investormenambah jenis saham 

yang membentuk portofolio, risiko masih tetap 

ada. 

Menurut Bodie dkk (2013) terdapat berbagai 

macam risiko yang mungkin dihadapi oleh 

investor dalam melakukan investasi, antara lain: 

a. Systematic Risk atau risiko sistematis yaitu 

risiko yang berhubungan dengan kondisi 

makro ekonomi yang mempengaruhi 

instrumen-instrumen investasi, dan risiko ini 

tidak dapat dihilangkan melalui diversifikasi 

investasi. 

b. Unsystematic Risk, dalam hal ini merupakan 

suatu risiko yang berhubungan dengan risiko 

individual masing-masing perusahaan, dimana 

risiko dari masing-masing perusahaan 

sebagaimana tersebut akan berbeda antara 

satu dengan lainnya. Risiko ini dapat 

diminimalisir dengan diversifikasi. Risiko yang 

mungkin terjadi ditentukan oleh berbagai 

faktor seperti jenis industri, kondisi 

perusahaan dan lainnya. Risiko ini sering 

disebut juga sebagai unique risk. 
 

2.4 Portofolio 
 

2.4.1 Pengertian Portofolio Investasi 

 Portofolio investasi merupakan beberapa 

jenis instrumen investasi yang didesain dengan 

komposisi tertentu dalam usaha untuk mencapai 

target return yang diharapkan. Dengan kata lain, 

portofolio investasi merupakan sebuah kombinasi 

dari sekuritas yang dimiliki oleh investor. Pada 

suatu kegiatan investasi, seorang investor 

berhadapan dengan faktor uncertainty. Untuk 

mengantisipasi faktor tersebut, pilihan investasi 

tidak disarankan untuk mengandalkan pada 

tingkat keuntungan yang diharapkan saja namun 

jugadiperlukan diversifikasi (penganekaragaman 



OPTIMALISASI PORTOFOLIO INVESTASI PROGRAM                                Indonesian Treasury Review Vol.4, No.1, Tahun, Hal. 59-69 

TUNJANGAN HARI TUA (THT) PADA PT TASPEN (PERSERO)   
                                                 

                    

 
62 

investasi) dengan tujuan meminimaliasi risiko. 

Menurut Husnan (2015) terdapat langkah-

langkah dalam melakukan investasi portofolio 

sebagai berikut: 

1. Penentuan kebijakan investasi 

Pada tahap pertama ini seorang manajer 

investasi perlu mengenali tujuan investasi dari 

kliennya, yang paling utama yaitu berkenaan 

dengan trade-off antara tingkat keuntungan 

yang diharapkan dan risiko yang ada. 

2. Pelaksanaan analisis sekuritas 

Setelah melakukan kebijakan investasi, maka 

langkah selanjutnya yaitu menganalisis untuk 

membandingkan antara market value dengan 

intrinsic value, dengan maksud untuk 

mengetahui apakah terjadi situasi mispriced. 

3. Pembentukan portofolio 

Pada tahap ini diperlukan keahlian dan 

keterampilan dalam menyeleksi sekuritas-

sekuritas yang akan dibeli dan berapa banyak 

dana yang akan diinvestasikan pada sekuritas-

sekuritas sebagaimana dimaksud. 

4. Pelaksanaan revisi portofolio 

Setelah portofolio mulai dibentuk maka 

langkah selanjutnya yaitu melakukan 

penentuan terhadap sekuritas dalam portofolio 

yang akan diganti, dan sekuritas mana yang 

akan dibeli sebagai penggantinya. 

5. Pelaksanaan evaluasi kinerja portofolio 

Langkah terakhir yaitu melihat apakah tingkat 

keuntungan yang diperoleh dari portofolio 

tersebut sesuai dengan risiko yang ditanggung. 

Sehingga aktivitas pembandingan perlu 

dilakukan dengan benchmark yang dipilih. 
 

2.4.2 Teori Portofolio Markowitz 

 Teori Portofolio sendiri pertama kali 

diperkenalkan di tahun 1952 oleh seorang 

ekonom penerima Nobel di bidang ekonomi yaitu 

Harry Markowitz dalam sebuah artikelnya di 

Journal of Finance. Model dari Markowitz 

mengidentifikasikan portofolio-portofolio yang 

berada pada efficient set. Hartono (2017) 

menggarisbawahi bahwa teori portofolio 

Markowitz menggunakan asumi-asumsi sebagai 

berikut: 

1. waktu yang digunakan hanya satu periode; 

2. tidak ada biaya transaksi; 

3. preferensi investor hanya didasarkan pada 

return ekspektasian dan risiko dari portofolio; 

dan 

4. tidak ada pinjaman dan simpanan bebas risiko. 

Markowitz (1952) berpendapat bahwa untuk 

menentukan efficient frontier dapat diketahui dari 

oppurtunity set atau attainable set. Investor dapat 

memilih kombinasi dari aktiva-aktiva yang 

dimilikinya untuk membentuk portofolio. Semua 

set yang memberikan kemungkinan portofolio 

baik yang efisien maupun yang tidak efisien dapat 

dipilih oleh investor. Oleh karena itu, tidak semua 

portofolio yang tersedia di opportunity set 

merupakan portofolio yang efisien. Hanya 

kumpulan (set) dari seluruh portofolio yang 

efisien yang disebut efisien set atau efficient 

frontier. 

Efficient frontier merupakan kombinasi aset-

aset yang membentuk portofolio yang efisien. 

Pada saat investor menentukan portofolio yang 

efisien yang sesuai dengan preferensi investor, 

maka portofolio yang lain di luar portofolio yang 

efisien akan diabaikan oleh investor. Menurut 

Tandelilin (2017),sumbangan penting dari 

pandangan Markowitz yaitu risiko portofolio tidak 

boleh dihitung dari penjumlahan semua risiko 

aset-aset yang ada dalam portofolio, namun harus 

dihitung dari kontribusi risiko aset tersebut 

terhadap risiko portofolio, dalam hal ini disebut 

kovarians.  
 

2.4.3 Pengertian Portofolio Efisien dan 

Portofolio Optimal 

 Portofolio efisien merupakan portofolio yang 

memberikan return ekspektasi terbesar dengan 

tingkat risiko yang sama atau portofolio yang 

mengandung risiko terkecil dengaan tingkat 

return ekspektasi yang sama (Hartono, 2017). 

Portofolio yang efisien ini dapat ditentukan 

dengan memilih tingkat return ekspetasi tertentu 

dan kemudian meminimumkan risikonya atau 

menentukan tingkat risiko tertentu dan kemudian 

memaksimumkan return ekspetasinya. Investor 

yang rasional akan memilih portofolio efisien ini 

karena merupakan portofolio yang dibentuk 

dengan mengoptimalkan satu dari dua dimensi, 

yaitu return ekspektasian atau risiko portofolio.  

 Tandelilin (2017) berpendapatbahwa untuk 

membentuk portofolio yang efisien, perlu adanya 

asumsi tentang bagaimana perilaku investor 

dalam pembuatan keputusan investasi yang akan 

diambilnya. Salah satu asumsi yang paling penting 

adalah bahwa semua investor tidak menyukai 

risiko (risk averse). Investor seperti ini jika 

dihadapkan pada dua pilihan investasi yang 

menawarkan return yang sama dengan risiko yang 

berbeda, akan cenderung memilih investasi 

dengan risiko yang lebih rendah. 

 Portofolio optimal adalah portofolio yang 

dipilih investor dari sekian banyak pilihan yang 

ada pada portofolio efisien. Pemilihan portofolio 

optimal didasarkan pada preferensi investor 

terhadap return yang diharapkan dan risiko yang 

ditunjukkan oleh kurva indifferen. Jones (2007: 

204) berpendapat bahwa: 

“Once the efficient set of portofolios is determined 

using the Markowitz model, investors must select 

from this set the portfolio most appropriate for 

them. The Markowitz model does not specify one 

optimum portfolio. Rather, it generates the efficient 

set of portfolios, all of which, by definition, are 

optimal portfolios.” 
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 Portofolio-portofolio efisien merupakan 

portofolio-portofolio yang baik, tetapi bukan yang 

terbaik. Hanya ada satu portofolio yang terbaik, 

yaitu portofolio optimal. Suatu portofolio optimal 

juga sekaligus merupakan suatu portofolio efisien, 

tetapi suatu portofolio efisien belum tentu 

portofolio optimal. Bila digambarkan dalam suatu 

grafik, maka kombinasi portofolio efisien akan 

terletak pada garis yang disebut garis permukaan 

efisien (efficient frontier). 

 

3. METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Ruang Lingkup Penelitian 

PT Taspen (Persero) memiliki tugas dan 

fungsi mengelola dana untuk kepentingan para 

peserta. Pelaksanaan tugas tersebut mewajibkan 

perhitungan beberapa faktor antara lain tingkat 

keamanan, return yang didapatkan, serta tingkat 

likuiditas sesuai dengan kewajiban yang harus 

dipenuhi. Terdapat 4 (empat) jenis instrumen 

investasi yang menjadi pilihan utama dalam 

melakukan kegiatan investasi yaitu deposito, 

obligasi, saham, dan danareksa. Dalam penelitian 

ini, komponen investasi reksadana tidak 

dimasukkan dalam proses perhitungan 

portofoliomengingat instrumen reksadana 

merupakan kumpulan portofolio yang dikelola 

oleh manajer investasi (fund manager) eksternal, 

dan bukan dikelola oleh pihak internal PT Taspen 

(Persero) dalam hal ini di bagian Direktorat 

Investasi. 

Dari ketiga jenis instrumen investasi 

tersebut, presentase penempatan THT mendapat 

alokasi yang paling besar untuk diinvestasikan 

dalam bentuk obligasi dan deposito. Hal ini 

berdasarkanPeraturan Menteri Keuangan Nomor 

241/PMK.02/2016 mengatur dan memberikan 

batasan dalam kegiatan investasi. Pada peraturan 

di maksud kebijakan strategi alokasi aset 

didominasi instrumen berbasis fixed income.  

Kebijakan strategi alokasi aset 

tersebutselaras dengan pendapat Bodie et al. 

(1999 dalam Alestalo dan Puttonen, 2005) yang 

menyatakan: 

That pensiun fund, with a financially sound 

sponsor corporation, should not invest in 

equities at all. A fully funded pensiun fund 

should only invest in fixed income assets. 

Dalam beberapa tahun terakhir, obligasi 

menjadi pilihan utama PT Taspen (Persero) dalam 

berinvestasi. Melalui investasi tersebut, dana 

perusahaan yang diinvestasikan dalam instrumen 

obligasi mengalami pertumbuhan yang sangat 

cepat dibandingkan ketiga instrumen investasi 

utama lainnya.  

PT Taspen (Persero) merupakan satu-

satunya pengelola dana pensiun PNS di Indonesia. 

Penelitian ini menguji apakah kebijakan investasi 

PT Taspen (Persero) sudah optimal. Jika 

ditemukan tingkat optimasi investasi yang rendah, 

penulis akan menyusun alternatif portofolio 

dengan tingkat optimasi lebih tinggi dan 

keseimbangan risk dan return yang baik. 

Penyusunan alternatif tersebut tetap 

memperhatikan peraturan pemerintah yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Melalui penelitian ini, 

penulis berharap dapat mengevaluasi penerapan 

kebijakan alokasi aset investasi dan memahami 

gap antara praktik teori portofolio dengan praktik 

optimalisi investasi pada PT Taspen (Persero). 

3.2 Metoda Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan data primer 

yang didapatkan dari Direktorat Investasi PT 

Taspen (Persero). Fokus penelitian ini ditujukan 

kepada 3 (tiga) instrumen investasi yang dimiliki 

PT Taspen (Persero) yakni deposito, obligasi, dan 

saham. Instrumen obligasi merupakan gabungan 

antara instrumen investasi Surat Berharga 

Negara, sukuk dan obligasi itu sendiri. Data yang 

dipergunakan dalam penelitian merupakan data 

pada interval Januari 2012 sampai dengan 

Desember 2017. 

Penelitian ini menggunakan Metode 

Markowitz Diversification untuk mengukur 

kombinasi portofolio investasi paling efisien 

melalui kurva efficient frontier. 

Berdasarkanbeberapa alternatif aset investasi 

tersebut, akan dipilih komposisi aset portofolio 

yang memiliki return paling optimum. Tingkat 

portofolio yang paling optimal diukur dari tingkat 

risiko yang paling kecil. Portofolio ini disebut 

portofolio varian minimal atau MVP (Minimal 

Variance Portfolio).  

Kinerja portofolio tersebut selanjutnya 

dibandingkan dengan kinerja masing-masing 

instrumen investasi (deposito, obligasi, saham) 

yang menjadi komponen dari portofolio tersebut. 

Berdasarkan perbandingan tersebut, komposisi 

portofolio yang memiliki kinerja paling baik dapat 

ditentukanmelalui perhitungan slope portofolio. 
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Tabel 3.1. Tabel Batasan Investasi Berdasarkan PMK 

Nomor-241/PMK.02/2016 

 

Instrumen 

Yang 

Diperbolehkan 

Batasan Portofolio 

Surat Berharga 

Negara 

Minimal 30% dari jumlah 

seluruh investasi 

Deposito Untuk setiap bank maksimal 

20% dari jumlah seluruh 

investasi 

Saham 

diperdagangkan 

di Bursa Efek 

Maksimal 40% dari seluruh 

investasi 

Obligasi dan 

Sukuk 

Seluruhnya maksimal 50% 

dari seluruh investasi 

Obligasi dengan 

mata uang asing 

Untuk setiap emiten maksimal 

10% dari seluruh investasi 

Medium term 

notes 

Untuk setiap pihaknya 

maksimal 10% dari jumlah 

medium term notes yang 

diterbitkan oleh emiten 

Utang 

subordinasi 

Untuk setiap pihaknya 

maksimal 50% dari jumlah 

utang tersubordinasi yang 

diterbitkan oleh emiten 

Reksa Dana Untuk setiap fund manager 

maksimal 20% dari jumlah 

seluruh investasi 

Efek Beragun 

Aset 

Untuk setiap fund manager 

masing-masing maksimal 10% 

dari jumlah seluruh investasi 

Unit penyertaan 

dana investasi 

real estat 

Untuk setiap fund manager 

masing-masing maksimal 10% 

dari jumlah seluruh investasi 

Penyertaan 

langsung 

Untuk setiap pihak tidak 

melebihi 5% dari seluruh 

jumlah investasi 

Tanah dan 

bangunan 

berdasarkan 

NJOP 

Untuk setiap pihak paling 

tinggi 2% dari jumlah seluruh 

investasi 

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

241/PMK.02/2016 

 

3.3 Tahap-tahap penelitian 

 Penelitian terhadap optimalisasi portofolio 

investasi program THT dilakukan melalui tahap-

tahap menghitung return dan standar deviasi 

masing-masing instrumen investasi, mencari 

koefisien korelasi dan kovarians dari tiap 

investasi yang membentuk portofolio, 

menentukan portofolio investasi yang akan 

direkomendasikan, menentukan efficient frontier 

dari portofolio, menggambar kurva efficient 

frontier, serta membandingkan portofolio usulan 

dengan portofolio aktual PT Taspen (Persero).   

 

 

3.3.1  Tingkat keuntungan (return) 

 Tahap-tahap yang dilakukan dalam 

mengitung return adalah sebagai berikut: 

a) Return masing-masing instrumen investasi 

bulanan dihitung melalui pengurangan harga 

instrumen bulan bersangkutan dengan harga 

instrumen bulan sebelumnya. Hasil 

perthitungan return tersebut selanjutnya 

dibagi dengan harga instrument pada bulan 

sebelumnya. Pada deposito, tingkat return 

berdasarkan rata-rata tingkat keuntungan 

bulanan dalam satu tahun. Formulasi tingkat 

keuntungan untuk saham dan obligasi adalah 

sebagai berikut: 

Return saham  = Pt - Pt -1    ……………(3.1) 

 Pt - 1 

Dimana : 

Return saham  = Tingkat Keuntungan 

Pt                              = Harga penutupan pada bulan 

ke-t 

Pt–1              = Harga penutupan pada bulan 

sebelumnya 

b) return bulanan yang diperoleh sebagaimana 

huruf a dihitung rata-rata nilainya. Hasil 

perhitungan tersebut merupakan rata-rata 

return bulanan yang menjadi dasar 

perhitungan return rata-rata tahunan. Metode 

rata-rata aritmatika (arithmetic mean) untuk 

menghitung return tahunan adalah sebagai 

berikut : 

 

E(Ri) = 
∑ ���

���
�

   ……………….........………(3.2) 

Dimana : 

E(Ri) = Tingkat keuntungan dari investasi I 

yang diharapkan tahunan 

N      = jumlah periode investasi bulanan 

Ri      =Tingkat keuntungan yang telah 

diperoleh 

c) Pada perhitungan tingkat keuntungan yang 

diharapkan dari portofolio dapat dihitung 

dengan rumus: 

n 

E(Rp) = ∑ Xi. E(Ri)       ………..…………(3.3) 

J=1 

 

Dimana : 

E(Rp) = Tingkat keuntungan yang diharapkan 

dari portofolio 

Xi    = Proporsi dana (bobot) yang 

diinvestasikan pada instrumen 

investasi i 

E(Ri)= Tingkat keuntungan yang diharapkan 

dari instrumen investasi i 
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3.3.2  Perhitungan Risiko Investasi (Varian 

dan Standar Deviasi) 

Risiko investasi diukur menggunakan 

sebarandistribusi.Tujuan penggunaan rumus 

sebaranadalah untuk mengetahui seberapa jauh 

tingkat keuntungan yang diperoleh menyimpang 

dari tingkat keuntungan yang diharapkan. Pada 

penelitian ini, perhitungan tingkat risiko dimulai 

daristandar deviasi atas return bulanan. Hasil 

perhitungan risiko tersebut selanjutnya 

digunakan untuk menghitung standar deviasi 

tahunan. Secara statistik, terdapat 2 (dua) ukuran 

sebaran yang dipergunakan sebagai ukuran risiko 

yaitu standar devisi (σ) dan varian (σ2) yang 

merupakan bentuk kuadrat dari standar deviasi. 

Rumus varian bulanan adalah sebagai berikut : 

 

σi= 
∑ (��
��(����

���

�
 .........………..(3.4) 

 

Dimana : 

Σi        = Risiko Investasi 

Ri              = Tingkat keuntungan yang diperoleh 

E(Ri)  =Tingkat keuntungan yang diharapkan dari 

instrumen investasi i 

n  = Jumlah periode investasi 

Setelah standar deviasi dihitung, dilakukan 

penghitungan Coefficient of Variation (CV) dengan 

rumus: 
 

CV = Standar Deviasi Return/Rata-rata Return 

 

Husnan (2005) menguraikan rumus untuk 

menentukan risiko portofolio sebagai berikut: 

 

σp2= XA2. σA2 + XB2. σB2 + XC2. σC2 + 2(XA. XB. 

ρAB. σAσB) +2 (XA. XC. ρAC. σAσC) 2(XB. 

XC. ρBC. σBσC)….........................(3.5) 

 

Dimana : 

σp2 = Risiko portofolio 

XA        = Proporsi dana yang diinvestasikan pada 

instrumen investasi A 

XB        = Proporsi dana yang diinvestasikan pada 

instrumen investasi B 

XC        = Proporsi dana yang diinvestasikan pada 

instrumen investasi C 

σA2 = Risiko investasi instrumen investasi A 

σB2 = Risiko investasi instrumen investasi B 

σC2 = Risiko investasi instrumen investasi C 

ρAB = Koefisien korelasi antartingkat 

keuntungan A dan B 

ρAC = Koefisien korelasi antartingkat 

keuntungan A dan C 

ρBC = Koefisien korelasi antartingkat 

keuntungan B dan C 

 

 

 

 

 

3.3.3  Perhitungan Koefisien Korelasi 

 

 Koefisien korelasi merupakan hubungan 

antara return suatu instrument investasi dengan 

retrun instrument yang lain. Perhitungan ini 

merupakan prasyarat analisis pembentukan 

portofolio.  Nilai koefisien korelasi tersebut 

mempengaruhi nilai risiko portofolio. Rumus 

koefisien korelasi adalah sebagai berikut: 

 

											��� = �∑���	∑�∑�
�[�∑���(∑��⦌[�∑���(∑��⦌

….......(3.6) 

 

Keterangan : 

ρij= Koefisien korelasi antara instrumen investasi 

Idan instrumen investasi j 

X= Tingkat keuntungan investasi ada instrumen 

investasi 1 

Y=  Tingkat keuntungan investasi pada 

instrumen investasi 2 

N = Jumlah periode investasi  

 Koefisien korelasi memiliki nilai antara -1 

dan +1. Jika koefisien tersebut bernilai positif, 

kedua investasi saling mempengaruhi dalam arah 

yang sama. Jika koefisien tersebut bernilai negarif, 

kedua investasi tersebut saling mempengaruhi 

dalam arah yang berlawanan. Jika koefisien 

korelasi bernilai nol, kedua investasi tersebut 

dikatakan tidak saling mempengaruhi. 

3.3.4  MenentukanCovariance 

 Covariance adalah tingkat dimana return 

kedua instrumen berbeda atau berubah secara 

bersamaan. Covariance antara instrumen 

menunjukkan hubungan arah pergerakan dari 

nilai-nilai return aktiva. Covariance dapat 

menunjukkan nilai yang positif maupun negatif. 

Nilai covariance positif menunjukkan return kedua 

instrumen cenderung bergerak ke arah yang 

sama. Jika return suatu instrumen meningkat, 

instrumen lain juga ikut meningkat. Sebaliknya, 

nilai covariance negatif menunjukkan return 

kedua instrumen bergerak ke arah yang 

berlawanan. Pada kondisi tersebut, jikareturn 

suatu instrumen meningkat, return instrumen lain 

akan mengalami penurunan. Rumus kovarian 

dapat diuraikan sebagai berikut: 

 

σ�
 = 	
� [(�����(���

��� 	.!�����(��"⦌

#
......................(3.7) 

Keterangan: 
σ�
 						= kovarian return antara instrumen i dan 

instrumen j 

Rit            = returninstrumenti periode ke-t 

Rjt             = returninstrumentj periode ke-t 

E(Ri)  = Tingkat keuntungan yang diharapkan dari 

instrumen investasi i 

E(Rj)   = Tingkat keuntungan yang diharapkan dari 

instrumen investasi j 

n         = jumlah dari observasi data historis untuk 

sampel banyak (minimal 30     observasi) 



OPTIMALISASI PORTOFOLIO INVESTASI PROGRAM                                Indonesian Treasury Review Vol.4, No.1, Tahun, Hal. 59-69 

TUNJANGAN HARI TUA (THT) PADA PT TASPEN (PERSERO)   
                                                 

                    

 
66 

dan untuk sampel sedikit digunakan (n-

1) 

3.3.5  Menentukan Portofolio Investasi 

 Setelah perhitungan tingkat kovarian, 

langkah selanjutnya adalah menentukan besarnya 

bobot atau proporsi dari masing-masing 

instrumen investasi yang berkomposisidalam 

portofolio. Pada penelitian ini, mekanisme 

pembobotan memanfaatkan program solver yang 

merupakan salah satu fasilitas dalam perangkat 

lunak Microsoft Excel.Langkah ini bertujuan untuk 

menghitung tingkat risiko minimum dari suatu 

tingkat return portofolio. Setiap tingkat return 

portofolio dihitung pula tingkat risikonya, yang 

selanjutnya diplotkan ke dalam grafik expected 

return risiko sesuai dengan bobot masing-masing. 

Dari kurva efficient frontieryang telah terbentuk 

kemudiandiperoleh portofolio investasi yang 

optimal. Portofolio optimal adalah portofolio yang 

memberikan tingkat risiko minimum pada tingkat 

return tertentu. 

 Alur penelitian yang dilakukan adalah 

sebagaimana digambarkan pada gambar 3.1 
 

Gambar 3.1 Tahap-tahap Penelitian 

 
 

4. HASIL PENELITIAN 

4.2 Portofolio Investasi Tahun 2012-2017 

 Salah satu alat menghitung portofolio 

investasi perusahaan yang optimal adalah tools 

solver yang terdapat pada software Microsoft Excel. 

Langkah pertama, menentukanexpected return 

atau tingkat pengembalian rata-rata portofolio. 

Pada langkah ini, faktor risiko yang mengikuti 

portofolio diperhitungkan melalui deviasi standar. 

Hasil return bulanan, deviasi standar, dan 

koefisien korelasi dari tahun 2012 sampai dengan 

tahun 2017 ditunjukkan pada tabel berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.2 Data bulanan selama Tahun 2012-2017 untuk 

Expected Return, Standar Deviasi, dan Coefficient of 

Variation 

 

 
Sumber: Data diolah, 2018 

 

Berdasarkan tabel di atas, tiga instrumen 

deposito memiliki rata-rata nilaiexpected return 

yang paling kecil yang searah dengan kecilnya 

tingkat standar deviasi. Pada instrumen obligasi, 

tingkat standar deviasi dan expected return berada 

di atas deposito. Tingkat ekspektasi keuntungan 

paling besar dicapai oleh instrumen saham yang 

disertai ingkat risiko yang cukup besar, yaitu 

0.07860. 

Instrumen deposito merupakan instrumen 

yang paling menarik karena memiliki rata-rata 

Coefficient of Variation (CV) yang paling rendah. 

Instrumen deposito mencatat nilai CV sebesar 

0,00060, lebih kecil dibandingkan obligasi 

(0,12006) dan saham (0,07860). CV merupakan 

rasio risiko terhadap ekspektasi keuntungan. 

Rasio CV yang rendah menunjukkan dengan risiko 

yang sama maka akan menghasilkan keuntungan 

yang lebih tinggi. 

4.3 Koefisien Korelasi dan Covariance 

Pada tahap ini dilakukan pengolahan data 

untuk mencari koefisien korelasi dan covariance. 

Angka koefisien korelasi berada pada interval -1 

sampai dengan +1. Perhitungan koefisien korelasi 

dancovariancepada ketiga portofolio adalah 

sebagai berikut: 

Tabel 4.3 Data bulanan selama Tahun 2012-2017  

untukCovariance dan Korelasi 

 

 
  

Berdasarkan tabel di atas, instrumen obligasi 

memiliki korelasi negatif terhadap instrumen 

saham. Korelasi tersebut mengindikasikan 

penggabungan dua instrumen dalam suatu 

ER SD CV ER SD CV ER SD CV

2012 0,00553 0,00050 0,09049 0,00903 0,15093 0,15093 0,08333 0,05348 0,64182

2013 0,00617 0,00083 0,13539 0,00834 0,12526 0,12526 0,08333 0,11615 1,39375

2014 0,00844 0,00084 0,09901 0,00914 0,09756 0,09756 0,08333 0,05055 0,60660

2015 0,00771 0,00043 0,05599 0,00817 0,10486 0,10486 0,08333 0,12386 1,48627

2016 0,00686 0,00044 0,06422 0,00938 0,13418 0,13418 0,08333 0,05640 0,67676

2017 0,00614 0,00058 0,09451 0,00848 0,10757 0,10757 0,08333 0,07115 0,85380

Rata-rata 0,00681 0,00060 0,08993 0,00876 0,12006 0,12006 0,08333 0,07860 0,94317

Tahun
deposito obligasi saham

Korelasi  deposito obligasi saham

deposito 1 0,068894989 0,029520227

obligasi 0,068894989 1 -0,258012385

saham 0,029520227 -0,258012385 1

Covariance deposito obligasi saham

deposito 0,000001354307 0,000000089867 0,000002767875

obligasi 0,000000089867 0,000001256341 -0,000023300351

saham 0,000002767875 -0,000023300351 0,006491370515
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portofolio investasi dapat menurunkan tingkat 

risiko portofolio. 

 Perhitungan kovarian, korelasi, standar 

deviasi dan expected return menjadi acuan 

penentuan komposisi atau bobot investasi untuk 

mendapatkan  instrumen investasi yang optimal. 

Salah satu metode yang digunakan adalah model 

portofolio Markowitz. Perhitungan penyusunan 

komposisi berdasarkan expected return, deviasi 

standar, korelasi, dan kovarian adalah 

sebagaimana tabel 4.4. 

Berdasarkan tabel 4.4, tingkat pengembalian 

tertinggi terdapat pada portofolio nomor 11 

dengan expected return sebesar 7,96 persen dan 

tingkat risiko sebesar 7,65 persen. Adapun 

komposisi portofolio aktual PT Taspen (Persero) 

pada periode 2012-2017 menunjukkan 

kesamaandengan portofolio nomor 18 yang 

memiliki expected return sebesar 1,59 persen dan 

deviasi standar sebesar 0,79 persen. 

 Berdasarkan tabel 4.4 serta dengan 

memperhitungkan slope portofolio yang terbesar, 

manajer investasi PT Taspen (Persero) memiliki 

pilihan dalam menentukan komposisi portofolio 

yang efisien. Slope portofolio merupakan rasio 

antara ekspektasi keuntungan bersih (net 

expected return) terhadap standar deviasi. 

Formulasi perhitungannet expected return berasal 

dari pengurangan expected return dengan rata-

rata instrumen investasi bebas risiko (free-risk 

rate). 

 

Tabel 4.4 Hasil Tools Solver Terhadap Komposisi Investasi 

THT  pada PT Taspen (Persero) Periode 2012-2017  Untuk 

3 (tiga) Aktiva 

 

 
 

Pada perhitungan ini, perhitungan investasi 

bebas risiko menggunakan rata-rata BI rate 

(periode Januari 2012 sampai dengan Maret 

2016) danBI 7-day yang mulai diberlakukan April 

2016 (periode April 2016 sampai dengan 

Desember 2017) sebesar 0,51 persen. Slope 

portofolio tertinggi tercatat pada portofolio 

nomor 16 dengan rasio sebesar 3,36364 yang 

merupakan kombinasi dari expected return 

sebesar 0.88 persen dan standar deviasi sebesar 

0,11 persen. Pada portofio tersebut, komposisi 

instrumen adalah sebagai berikut: 

1. Deposito sebesar 0% 

2. Obligasi sebesar 100% 

3. Saham sebesar 0% 

Komposisi portofolio PT Taspen (Persero) 

diselenggarakan dengan memperhatikan 

pengaturan Pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 241/PMK.02/2016 tentang Tata Cara 

Pengelolaan Iuran dan Pelaporan 

Penyelenggaraaan Program Tabungan Hari Tua 

Pegawai Negeri Sipil dan Program Jaminan 

Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Aparatur 

Sipil Negara. Pada klausul tersebut, perusahaan 

harus menempatkan untuk setiap bank paling 

tinggi 20% (dua puluh persen) dari jumlah 

seluruh investasi dalam bentuk deposito, paling 

sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah 

seluruh investasi, paling tinggi 50% (lima puluh 

persen) dari jumlah seluruh investasi dalam 

bentuk obligasi, paling tinggi 50% (lima puluh 

persen) dari jumlah seluruh investasi dalam 

bentuk sukuk, paling tinggi 40% (empat puluh 

persen) dari jumlah seluruh investasi dalam 

bentuk saham. Dengan memperhatikan aturan 

komposisi dimaksud, penulis berpendapat 

komposisi portofolio ideal perlu disesuaikan 

menjadi : 

1. Deposito sebesar 10% 

2. Obligasi sebesar 80% 

3. Saham sebesar 10% 

Pada komposisi ini, ekspektasi keuntungan adalah 

1,60% denganstandar deviasinya adalah sebesar 

0,79%. 
Gambar 4.1 Komposisi Portofolio Investasi “Ideal” THT PT 

Taspen (Persero) 2012-2017 

 
 

Efficient frontier yang terbentuk adalah sebagai 

berikut: 

 
 

 

 

 

 

 

Deposito Obligasi Saham

1       40 40 20 1,60% 2,29% 0,51% 1,78% 1,11250

2       40 45 15 1,20% 1,92% 0,51% 1,41% 1,17500

3       0 55 45 3,61% 4,23% 0,51% 3,72% 1,03047

4       0 50 50 4,01% 4,60% 0,51% 4,09% 1,01995

5       0 45 55 4,42% 4,98% 0,51% 4,47% 1,01131

6       0 40 60 4,82% 5,35% 0,51% 4,84% 1,00415

7       0 35 65 5,23% 5,72% 0,51% 5,21% 0,99618

8       0 30 70 5,63% 6,10% 0,51% 5,59% 0,99290

9       0 25 75 6,04% 6,47% 0,51% 5,96% 0,98675

10     0 20 80 6,44% 6,84% 0,51% 6,33% 0,98292

11     0 5 95 7,65% 7,96% 0,51% 7,45% 0,97386

12     0 70 30 2,40% 3,11% 0,51% 2,60% 1,08333

13     0 65 35 2,80% 3,49% 0,51% 2,98% 1,06429

14     15 60 25 2,00% 2,71% 0,51% 2,20% 1,10000

15     15 70 15 1,19% 1,97% 0,51% 1,46% 1,22689

16     0 100 0 0,11% 0,88% 0,51% 0,37% 3,36364

17     40 50 10 0,80% 1,54% 0,51% 1,03% 1,28750

18     18 72 10 0,79% 1,59% 0,51% 1,08% 1,36709

19     0 80 20 1,59% 2,37% 0,51% 1,86% 1,16981

20     10 80 10 0,79% 1,60% 0,51% 1,09% 1,37975

SlopeP
Komposisi (%) Standar 

Deviasi

Expected 

Return

Risk 

Free

Expected Return - 

Risk Free
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Gambar 4.2 Efficient Frontier Portofolio 

Investasi THT PT Taspen (Persero) 2012-2017 

 
 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan analisis portofolio investasi 

dana Tunjangan Hari Tua (THT) PT Taspen 

(Persero), portofolio perusahaan (aktual) yang 

terbentuk sejak periode 2012 sampai dengan 

2017 memiliki expected return sedikit lebih 

rendah daripada portofolio ideal. Expected return 

kedua portofolio tersebut tidak lebih tinggi 

dibandingkan dengan portofolio optimal. Namun 

demikian, secara keseluruhan portofolio investasi 

(aktual) PT Taspen (Persero) pada interval 2012-

2017 telah mendekati portolio ideal dimana hanya 

terdapat perbedaan expected return sebesar 

0,01% dengan tingkat deviasi standar yang sama.   

Portofolio aktual lebih tinggi dibandingkan 

dengan portofolio ideal pada tahun 2012, 2013, 

2014, dan 2017yang ditunjukkan slope portofolio. 

Pada periode 2015 dan 2016, slope portofolio 

aktual lebih rendah daripada slope portofolio 

ideal. Slope portofolio menunjukkan kinerja 

portofolio dimana semakin tinggi/besar nilai slope 

portofolio maka dapat dikatakan kinerja 

portofolio tersebut semakin baik. 

Perhitungan melalui metode Efficient 

Frontier Markowitz menunjukkan portofolio 

paling optimal tercapai dengan komposisi 100 

persen obligasi. Melalui penyesuaian ketentuan 

(regulasi) terkait komposisi investasi, portofolio 

optimal tercapai komposisi 10 persen deposito, 80 

persen obligasi, dan 10 persen saham. Komposisi 

tersebut memiliki tingkat expected return sebesar 

1,60% dan risiko 0,79%.Pada kondisi aktual, PT 

Taspen (Persero) membentuk portofolio investasi 

yang memiliki komposisi 18 persen deposito, 72 

persen obligasi dan 10 persen saham. Komposisi 

tersebut memiliki tingkat pengembalian 1,59 

persen dan risiko sebesar 0,79 persen.  

Dari tiga instrumen investasi, instrumen 

saham memiliki potensi return terbesar. 

Sebagaimana aksiomahigh risk high return, tingkat 

pengembalian yang tinggi akan diikuti juga 

dengan risiko yang tinggi.  

Instrumen obligasi mendominasi komposisi 

portofolio investasi pada Program Tunjangan Hari 

Tua (THT). Karakteristik obligasi yang bersifat 

fixed incomesesuai dengan pendekatan investasi 

jangka panjang sesuai dengan kebutuhan PT 

Taspen (Persero) yang memprioritaskan investasi 

pada instrumen yang memiliki likuiditas tinggi. 

Dengan demikian, investasi yang dilakukan tidak 

menganggu ketersediaan dana untuk keperluan 

pembayaran kewajiban kepadapara pensiunan.  

PT Taspen (Persero) merupakan investor 

yang memiliki preferensi investasi rendah ditinjau 

dari efficient frontier yang terbentuk.  Preferensi 

tersebut menggambarkan kecenderungan 

investor untuk menghindari risiko (risk averse). 

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis 

menyarankan masukan kepada PT Taspen 

(Persero) sebagai berikut: 

a. PT Taspen (Persero) sebaiknya 

memprioritaskan investasi pada instrumen 

obligasiyang memiliki risiko relatif rendah. 

Dalam situasi ekonomi yang cenderung 

fluktuatif, kegiatan investasi di pasar saham 

sebaiknya dilakukan secara selektif. Penulis 

menyarankan kepada Pemerintah agar 

aturan/regulasi dapat mengakomodasi 

kegiatan investasi sesuai dengan kondisi 

ekonomi yang ada. 

b. Penelitian ini tidak direkomendasikan untuk 

memprediksi komposisi portofolio investasi 

optimal pada PT Taspen (Persero) di masa 

mendatang. Penelitian menggunakan data 

historis untuk mengevaluasi investasi di masa 

lalu. Dengan demikian, penelitian belum 

mempertimbangkan kemungkinan 

terbentuknya komposisi portofolio optimal 

yang tidak akurat karena perubahan signifikan 

padaaspek return, risiko, koefisien korelasi 

antar instrumen investasi baik dari deposito, 

obligasi maupun saham. 

 

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN 

Di era ekonomi yang penuh ketidakpastian 

(uncertainty) ini, PT Taspen (Persero) sebagai 

fund manager harus melakukan tindakan yang 

cermat dan responsif dalam mengantisipasi setiap 

perubahan arah perekonomian, misalnya 

terjadinya perang dagang antara Amerika Serikat 

dengan Tiongkok ataupun kenaikan suku bunga 

oleh bank sentral Amerika Serikat (The Fed). 

Setiap perubahan kebijakan ekonomi selalu 

diikuti dengan proyeksi imbal hasil (return) dan 

risiko (risk) yang ada. Sebagai contoh, kenaikan 

suku bunga acuan oleh bank sentral Amerika 

Serikat (Fed Fund Rate) berkonsekuensi pasar 

obligasi domestik sedikit tergerus akibat 

terjadinya capital outflow. Pada saat hal tersebut 

terjadi, PT Taspen (Persero) harus segera dengan 

cepat mengambil langkah-langkah strategis dalam 

meningkatkan kualitas portofolio investasi yang 

dimilikinya. 

Pada penelitian ini, penulis menyadari 

beberapa keterbatasan antara lain: 
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a. Data obligasi yang didapatkan merupakan 

keseluruhan campuran antara instrumen surat 

berharga negara, obligasi, dan sukuk.  

b. Penelitian ini menggunakan data tahunan 

selama 6 (enam) tahun, sedangkan instrumen 

saham berfluktuasi setiap saat. 

c. Pengelompokan/pengkategorian tiap 

instrumen investasi kurang mendetail. Dalam 

hal ini, misalnya untuk instrumen obligasi 

masih belum dibagi ke dalam sub-sub 

intrumen seperti misalnya obligasi korporasi, 

obligasi pemerintah, dan surat berharga. 

Demikian halnya untuk saham, belum terbagi 

ke dalam sub-sub instrumen misalnya menjadi 

saham sektor pertambangan, saham sektor 

pertanian, saham sektor property dan 

sebagainya. 
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ABSTRACT 
Business trip activitiesare carried out in almost all government’s institution. The trend of business tripbudget ceiling is 

increasing relatively in the last several years. Based on Spending Review 2017 by Directorate General of Treasury, the 

inefficiency of business trip expenditure worth Rp349,13 billion. In the last four years, business trip budget has always been

the main target for budget cut. The budget-cutting policyhasan psychology impact on the public trust. It is important to 

consider the other methods to increase the efficiency of business trip expenditure, and the shared services is one of them that 

become atransformation initiative of Ministry of Finance. 

This study is intended to identify the benefits of shared services in enhancing the efficiency of business trip and to illustrate 

the business process of business trip through shared services model. The method used in this study is qualitative with 

explorative approach. 

The result of this study shows that the efficiency of business trip expenditure can be enhanced by shared services model 

through economies of scale that occur by centralizing administrative functions. To support shared services model, 

improvement of business trip procedures are required. 

 
KATA KUNCI: 
Efisiensi, perjalanan dinas, shared services. 

 

 

ABSTRAK  

Kegiatan perjalanan dinas dilakukan di hampir seluruh satuan kerja (satker) pada kementerian negara/lembaga. Tren 
pagu anggaran belanja perjalanan dinas cenderung mengalami kenaikan setiap tahun. Berdasarkan hasil kajian oleh 
Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam Spending Review Tahun 2017, ditemukan inefisiensi pada belanja perjalanan 
dinas sebesar Rp349,13 miliar. Dalam empat tahun terakhir, anggaran belanja perjalanan dinas selalu menjadi pos yang 
dilakukan pemotongan dan penghematan anggaran. Kebijakan pemotongan anggaran mempunyai dampak psikologis 
terhadap negara karena terkait langsung dengan kepercayaan publik. Perlu dipertimbangkan metode lain untuk 
meningkatkan efisiensi belanja perjalanan dinas, salah satunya dengan shared services yang menjadi inisiatif transformasi 
di Kementerian Keuangan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi manfaat shared services dalam meningkatkan efisiensi perjalanan dinas 
dan menggambarkan proses bisnis perjalanan dinas dengan model shared services. Metode yang digunakan dalam 
penelitian ini yaitu kualitatif dengan pendekatan eksploratif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efisiensi belanja perjalanan dinas dapat ditingkatkan dengan model shared 

services karena adanya skala ekonomi yang terjadi dengan memusatkan fungsi administrasi. Dalam mendukung shared 

services, perlu dilakukan perubahan dalam mekanisme pelaksanaan perjalanan dinas. 
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G38, H50, H68,H72 
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ama

1. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Kegiatan perjalanan dinas dilakukan di 
hampir seluruh satuan kerja (satker) yang tersebar 
pada kementerian negara/lembaga yang tercermin 
dari Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 
masing-masing satker. Tabel berikut menunjukkan 
persentase jumlah satker yang memiliki anggaran 
perjalanan dinas terhadap jumlah seluruh satker. 

Tabel 1. Jumlah Satker dengan Anggaran 

Perjalanan Dinas 

Tahun 

DIPA 

Perjalanan 

Dinas 

Jumlah 

Seluruh 

Satker 

Persentase 

2015 24.083 28.227 85,32% 

2016 21.930 24.166 90,75% 

2017 20.029 21.953 91,24% 

Sumber: diolah dari SPAN (2017) 

Tren pagu anggaran belanja perjalanan dinas 
cenderung mengalami kenaikan setiap tahun. 
Berdasarkan data Sistem Perbendaharaan dan 
Anggaran Negara (SPAN), pagu anggaran belanja 
perjalanan dinas tahun 2012 sebesar Rp23,82 
triliun dan pada tahun 2017 pagu anggaran belanja 
perjalanan dinas menjadi Rp38,40 triliun. 

Bagan 1. Total Pagu Anggaran Belanja 

Perjalanan Dinas (Triliun Rupiah) 

 
Sumber: diolah dari SPAN (2017) 

 Berdasarkan kajian Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan (DJPb) dalam Spending Review 
Tahun 2017, ditemukan inefisiensi pada belanja 
perjalanan dinas sebesar Rp349,13 miliar yang 
terjadi pada Belanja Perjalanan Biasa dan Belanja 
Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota dengan 
rincian masing-masing Rp234 miliar dan Rp115,13 
miliar. 

Dalam empat tahun terakhir, anggaran belanja 
perjalanan dinas selalu menjadi pos yang dilakukan 
pemotongan dan penghematan anggaran. Hal ini 
tercermin dari Instruksi Presiden (Inpres) tentang 
Penghematan Belanja Kementerian/Lembaga, yaitu 
Inpres Nomor 4 Tahun 2014, Inpres Nomor 2 
Tahun 2015, Inpres Nomor 4 Tahun 2016, dan 
Inpres Nomor 4 Tahun 2017. 

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, 
menambahkan bahwa belanja perjalanan dinas 
masih banyak dapat dilakukan efisiensi. 
Menurutnya ada potensi pemborosan sekitar Rp34 

triliun dari pagu belanja barang tahun 2017 yaitu 
sebesar Rp296,2 triliun (Kumparan, 2017). 

Atas kebijakan pemotongan anggaran, 
Anggota Komisi IX DPR, Marwan Dasopang, 
mengatakan bahwa walaupun pemotongan 
anggaran tidak mempengaruhi capaian kerja 
pemerintah, namun kebijakan tersebut mempunyai 
dampak psikologis terhadap negara karena 
anggaran suatu negara terkait langsung dengan 
kepercayaan publik. Jika pemerintah memotong 
anggaran yang sudah ditetapkan maka 
kepercayaan publik akan menurun 
(tribunnews.com, 2016). 

Dalam pelaksanaan perjalanan dinas, proses 
komitmen dan pembayaran biaya perjalanan dinas 
dilakukan secara terpisah oleh setiap satker. Tidak 
ada komitmen terpusat antara pemerintah secara 
keseluruhan dengan penyedia jasa transportasi 
dan akomodasi. Selain itu, proses pemesanan dan 
pembayaran tiket perjalanan dan hotel dilakukan 
secara individu dan tidak terkoordinasi.  

Menurut Ozcan (2008), efisiensi dapat 
ditingkatkan dengan meningkatkan output, 
mengurangi input, serta dengan memanfaatkan 
teknologi, dan merancang ulang proses bisnis 
untuk meningkatkan output atau mengurangi input 
tersebut. Berhubungan dengan konsep 
peningkatan efisiensi tersebut, Martinez-Vazquez 
dan Timofeev (2010) mengatakan bahwa 
sentralisasi administrasi mampu menjalankan 
kegiatan bisnis dengan penggunaan input yang 
lebih efisien. 

Shared services menjadi sesuatu yang baru 
dalam sektor publik di Indonesia. Shared services 
merupakan inisiatif transformasi di bidang 
perbendaharaan sebagaimana termuat dalam 
Keputusan Menteri Keuangan (KMK) 
No.36/KMK.01/2014 Tentang Cetak Biru Program 
Transformasi Kelembagaan Kementerian 
Keuangan Tahun 2014-2025.  

Berdasarkan hasil pengamatan, rancangan 
proses bisnis untuk shared services perjalanan 
dinas belum ditentukan. Oleh karena itu, penelitian 
ini mencoba untuk menggambarkan proses bisnis 
perjalanan dinas dengan konsep shared services.  

Penelitian kualitatif tentang shared services di 
sektor privat maupun publik telah banyak 
dilakukan, terutama di kawasan Eropa, Amerika, 
dan Australia. Penelitian tersebut membahas 
konsep dan penerapan shared services secara 
umum, termasuk membahas unit yang 
menjalankan fungsi shared services. Namun, 
referensi penelitian tentang shared services untuk 
perjalanan dinas (travel) tidak ditemukan baik di 
dalam maupun di luar negeri. Oleh karena itu, 
penelitian tentang shared services perjalanan dinas 
ini menjadi penting untuk dibahas. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, 
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (i) 
bagaimana shared services dapat meningkatkan 
efisiensi dalam perjalanan dinas? (ii) Apakah 
peraturan yang berlaku dapat mendukung konsep 
shared services? (iii) Bagaimana desain proses 
bisnis perjalanan dinas dengan skema shared 

services? dan(iv) Apa saja potensi manfaat dari 
rancangan proses bisnis tersebut? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah (i) 
mengidentifikasi keunggulan dan manfaat shared 

services dalam meningkatkan efisiensi perjalanan 
dinas; (ii) menjelaskan keterkaitan antara konsep 
shared services dengan peraturan yang berlaku 
terkait perjalanan dinas; (iii) menggambarkan 
proses bisnis perjalanan dinas dengan skema 
shared services;dan (iv) mengidentifikasi potensi 
manfaat dari proses bisnis perjalanan dinas secara 
finansial dan nonfinansial. 

 

2. KERANGKA TEORI 

DANPENGEMBANGAN HIPOTESIS 
 

2.1. Teori Efisiensi 

Gie dan Thoha dalam Budi (2010) 
menjelaskan bahwa suatu kegiatan dapat 
dikatakan efisien jika usaha yang telah dilakukan 
memberikan output yang maksimum, baik dari 
jumlah maupun kualitas. Mandl (2008), serta Kost 
dan Rosenwig dalam Razali (2012) menyatakan 
bahwa efisiensi merupakan rasio antara input dan 
output. Semakin besar output dari input yang 
digunakan atau semakin kecil input yang 
dibutuhkan untuk menghasilkan output tertentu, 
maka semakin efisien aktivitas tersebut.  

Terdapat tiga jenis efisiensi yang 
berhubungan dengan belanja negara, yaitu efisiensi 
alokasi, efisiensi teknis, dan efisiensi ekonomi 
(Kementerian Keuangan, 2015). Efisiensi alokasi 
adalah efisiensi berdasarkan alokasi yang sesuai 
dengan kebutuhan, menjaga ketepatan pada sektor 
kunci, dan mendukung fungsi pokok (money follow 

function). Efisiensi alokasi berfokus pada 
penguatan penganggaran. Efisiensi teknis adalah 
efisiensi yang berhubungan dengan mekanisme 
atau proses bisnis pelaksanaan yang mudah 
(birokrasi yang efisien) serta penguatan sumber 
daya manusia (percepatan penyerapan, perbaikan 
pola, kualitas output/outcome). Efisiensi teknis 
berfokus pada kelancaran pelaksanaan agar sesuai 
dengan rencana. Efisiensi ekonomi adalah efisiensi 
yang berkaitan dengan stabilitas makro ekonomi, 
infrastruktur yang memadai untuk mendukung 
daya saing dan kepastian hukum. Efisiensi ekonomi 
berfokus untuk mendorong iklim yang kondusif 
bagi pencapaian target pembangunan. Ozcan 

(2008) menjelaskan bahwa terdapat beberapa 
carauntuk meningkatkan efisiensi, yaitu dapat 
dilakukan dengan: 
1. meningkatkan output, 
2. mengurangi input, 
3. jika output dan input ditingkatkan, maka 

tingkat kenaikan output harus lebih besar 
daripada tingkat kenaikan input, atau 

4. jikaoutput dan input diturunkan, tingkat 
penurunan output harus lebih kecil daripada 
tingkat penurunan input. 
Ozcan juga menjelaskan bahwa cara lain 

untuk meningkatkan efisiensi yaitu dengan 
memanfaatkan teknologi atau dengan merancang 
ulang proses bisnis yang dapat menurunkan input 
atau dapat meningkatkan output. 

Teori efisiensi menjadi dasar pemikiran dalam 
penelitian ini bahwa efisiensi belanja perjalanan 
dinas dapat ditingkatkan dengan memperhatikan 
tingkat input dan output serta memanfaatkan 
teknologi dan merancang ulang proses bisnis. 
Penurunan tingkat input telah dilakukan dengan 
kebijakan pemotongan anggaran dan penyesuaian 
alokasi pagu belanja perjalanan dinas atas hasil 
kajian spending review, namun upaya peningkatan 
output, pemanfaatan teknologi, dan perancangan 
ulang proses bisnis perlu dieksplorasi lebih jauh. 

2.2. Sentralisasi Administrasi 

Sentralisasi administrasi merupakan 
penggabungan fungsi-fungsi administrasi yang 
sejenis pada setiap unit dalam organisasi. 
Keunggulan utama dari sentralisasi administrasi 
yaitu mampu menjalankan kegiatan bisnis dengan 
biaya yang lebih rendah melalui penggunaan input 
yang lebih efisien karena skala ekonomi, 
spesialisasi pegawai yang lebih baik, dan 
penggunaan input yang lebih canggih, terutama 
sistem teknologi informasi (Martinez-Vazquez dan 
Timofeev, 2010). 

Sentralisasi administrasi juga dapat 
menghasilkan skala ekonomi yang lebih baik dari 
sisi internal maupun eksternal. Dari sisi internal 
dapat tercermin dari biaya operasional dan biaya 
pemeliharaan, sedangkan dari sisi eksternal dapat 
terlihat dari posisi tawar terhadap vendor. Selama 
skala ekonomi terjadi, sentralisasi administrasi 
dapat meningkatkan penghematan biaya.  

Martinez-Vazquez dan Timofeev (2010) 
menyatakan bahwaunit administrasi tunggal 
dengan struktur sentralisasi dapat menghasilkan 
sistem informasi tunggal untuk memonitor 
kegiatan operasional yang akan mendukung 
pencapaian secara ekonomi dalam layanan 
administrasi dengan sistem database terpadu. Unit-
unit administrasi yang kecil tidak ekonomis dalam 
investasi teknologi dan peralatan atau mengelola 
program pelatihan tertentu karena jumlah yang 
sedikit. 
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2.3. Shared Services 

Sebagian besar penulis mendefinisikan shared 

services sebagai konsentrasi atau konsolidasi dari 
fungsi, aktivitas, layanan, atau sumber daya ke 
dalam suatu unit terpisah (Bergeron, Fyfe, Irwin, 
NASCIO, Rahman, Schulman et al. dalam Burns dan 
Yeaton, 2008). Unit tersebut menjadi penyedia 
fungsi, aktivitas, layanan, dan sumber daya bagi 
beberapa unit lain dalam organisasi. 

Burns dan Yeaton (2008) melakukan 
penelitian tentang penerapan shared services pada 
pemerintahan di berbagai negara di Amerika 
Serikat, Kanada, Eropa, Australia, New Zealand, dan 
Asia. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa 
model shared services dapat diterapkan pada 
berbagai layanan dan produk di sektor publik 
dengan 74% responden menyatakan telah berhasil 
mencapai tujuan dari penerapan shared 

servicestersebut. Beberapa jawaban dari responden 
tersebut menyatakan bahwa keberhasilan tersebut 
didapatkan karena mengadopsi best practices. 
Responden lain menyatakan bahwa praktik terbaik 
adalah dengan melihat implementasi pihak lain. 
 Gould dan Magdieli (2007) lebih lanjut 
menyatakan bahwa dengan implementasi yang 
baik, organisasi-organisasi pemerintah dapat 
mencapai estimasi penurunan biaya hingga 20-40 
persen dengan tingkat penghematan yang telah di-
benchmark dengan sektor privat. 

Best practicesshared services perjalanan dinas 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
program shared services perjalanan dinas yang 
diterapkan oleh Pemerintah Australia dan 
Pemerintah Kanada. Penerapan program shared 

services perjalanan dinas di kedua negara tersebut 
telah berhasil memberikan manfaat pada masing-
masing negara.  

Di Australia, program shared services 
perjalanan dinas dikenal dengan istilah Travel 

Arrangement. Program ini telah berhasil membuat 
penghematan pada anggaran belanja perjalanan, 
menciptakan efisiensi kontraktual, meningkatkan 
transparansi, dan memberikan value formoney 
yang lebih besar dalam pembelian atau pengadaan 
untuk layanan perjalanan. Sementara di Kanada, 
program ini dikenal dengan istilah Shared Travel 

Services Initiatives (STSI). STSI telah 
menyumbangkan penghematan $375 juta dari total 
$2,59 miliar penghematan dalam proses 
pengadaan. Penghematan tersebut berasal dari 
pengurangan biaya administrasi dan perjalanan. 

Travel Arrangement pada Pemerintah 
Australia merupakan program pengelolaan 
perjalanan dinas secara terkoordinasi yang 
dibentuk oleh Departemen Keuangan Australia 
untuk seluruh organisasi pemerintah. Program ini 
meliputi perjalanan udara domestik dan 
internasional, jasa manajemen perjalanan, layanan 
pengelolaan akomodasi, layanan kartu untuk 
pembayaran, dan layanan sewa kendaraan. Seluruh 

organisasi pemerintah harus memesan tiket untuk 
penerbangan udara, perjalanan darat, dan 
penerbangan internasional melalui aplikasi milik 
vendor yang ditunjuk oleh pemerintah. 

STSI dibentuk oleh Badan Layanan 
Pemerintah dan Pekerjaan Umum Kanada yang 
bekerja sama dengan Badan Perbendaharaan 
Kanada dengan mengacu pada Pedoman 
Administrasi Perjalanan milik Kanada. STSI 
menawarkan seluruh aspek layanan perjalanan 
kepada pegawai pemerintah, meliputi kartu 
pembayaran biaya perjalanan, web portal, 
pemesanan secara online, layanan agen perjalanan, 
sistem untuk pengelolaan biaya, pelaporan, dan 
pelatihan. Berbeda dengan Australia yang 
mengandalkan aplikasi milik vendor dalam proses 
pemesanan tiket, Pemerintah Kanada membangun 
sebuah portal untuk pemesanan tiket perjalanan 
dengan bantuan teknis dari kontraktor yang telah 
melakukan kontrak dengan pemerintah. 

2.4. Penelitian Terdahulu 

Penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi 
referensi dalam penelitian ini pada dasarnya 
membahas tentang penerapan shared services pada 
sektor publik secara umum. 
 Walsh dkk (2008) melakukan penelitian 
tentang shared services pada sektor publik di 
Australia. Penelitiannya membahas tentang 
pengalaman dan pelajaran yang dapat diambil dari 
penerapan shared services pada sektor publik dan 
sektor privat. Penelitian tersebut juga 
mengungkapkan bahwa terdapat sejumlah 
pendekatan/model dan struktur shared services 
yang berbeda dalam perencanaan dan 
implementasi shared services pada sektor nirlaba. 
 Selanjutnya, Ulbrich (2010) melakukan 
penelitian tentang adopsi konsep shared services 
pada organisasi sektor publik di Swedia. Penelitian 
tersebut mengombinasikan aspek sosio-teknologi 
dan teori sistem dengan teori translasi. 
Berdasarkan kombinasi tersebut, terdapat tiga 
aspek yang mempengaruhi penerapan shared 

services pada tingkat organisasi, yaitu proses, 
sumber daya manusia, dan kebijakan. Pemerintah 
perlu memperhatikan bahwa dalam mengadopsi 
shared services pada organisasi sektor publik, 
mungkin saja diperlukan perubahan kebijakan. 
Mengubah kebijakan pada tingkat tertinggi 
memberikan ruang bagi organisasi untuk 
menerapkan shared services secara utuh. 
 Penelitian oleh Turle (2010) dilakukan pada 
sektor publik di Inggris ketika terjadi resesi 
keuangan. Kondisi tersebut membuat lembaga 
pengadaan disana menggunakan shared services. Ia 
mengungkapkan bahwa shared services dapat 
meningkatkan efisiensi dengan adanya skala 
ekonomi dan dapat meningkatkan efektivitas dari 
mengadopsi proses yang dilakukan berdasarkan 
best practices. Dalam penelitiannya juga, ia 
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membandingkan shared services dengan 
outsourcing untuk menurunkan biaya dalam sektor 
publik. 
 Berbeda dengan penelitian-penelitian 
sebelumnya yang membahas shared services secara 
umum, penelitian ini mengeksplorasi konsep 
shared services untuk diterapkan pada mekanisme 
perjalanan dinas di sektor publik Indonesia. 
Penelitian ini juga merancang proses bisnis 
perjalanan dinas dengan skema shared services 
yang mengelaborasikan peraturan tentang 
perjalanan dinas, hasil wawancara, konsep dan best 

practicesshared services. 

 

3. METODOLOGI PENELITIAN 
 

3.1. Jenis Penelitian 

Sugiyono (2015) menjelaskan bahwa metode 
penelitian kualitatif digunakan bila masalah 
penelitian belum jelas, remang-remang, atau 
bahkan masih gelap. Sedangkan menurut Creswell 
(2016), metode penelitian kualitatif digunakan 
karena ada permasalahan yang perlu dieksplorasi 
dan butuh pemahaman yang detail dan lengkap 
atas permasalahan tersebut.  
 Efisiensi belanja perjalanan dinas dan upaya 
peningkatannya masih sedikit dibahas dalam 
literatur sehingga permasalahan tersebut masih 
remang-remang. Selain itu, penelitian tentang 
konsep shared services pada sektor publik di 
Indonesia belum dilakukan sehingga perlu 
dieksplorasi secara mendalam. Oleh karena itu, 
penelitian ini disusun dengan metode kualitatif. 

3.2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan dalam penelitian ini adalah 
eksploratif sebagaimana karakteristik penelitian 
tersebut menurut Sekaran (2016), yaitu: a) tidak 
banyak yang menguasai tentang topik yang dibahas 
dalam penelitian; b) hasil penelitian yang ada tidak 
jelas dan mengalami keterbatasan; c) topik 
pembahasan sangat komplek; atau d) teori yang 
ada tidak cukup tersedia untuk mengembangkan 
kerangka teoretis. 
 Karakteristik penelitian eksploratif yang 
disebutkan di atas mencerminkan kondisi dalam 
penelitian ini. Pihak yang menguasai tentang 
shared services, terutama di Indonesia, masih 
sangat sedikit. Di sektor privat, hanya beberapa 
perusahaan saja yang telah menguasai dan 
menerapkan shared services, namun di sektor 
pemerintahan, shared services ini belum dilakukan. 
Masalah dan hasil penelitian kualitatif ini masih 
tidak jelas, bahkan cenderung kompleks dan 
dinamis. Masalah penelitian masih bersifat 
sementara dan akan berkembang setelah 
pendalaman topik. 
 
 
 

3.3. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah data primer dan data sekunder. Sekaran 
(2016) menyatakan bahwa data primer adalah 
data yang dikumpulkan oleh peneliti secara 
langsung untuk tujuan spesifik penelitian melalui 
wawancara, observasi, kuisioner, atau eksperimen 
Sedangkan data sekunder adalah data yang telah 
dikumpulkan oleh orang lain untuk tujuan tertentu 
yang mungkin berbeda dengan tujuan penelitian 
yang dilakukan. 

Data primer dalam penelitian ini berupa hasil 
wawancara mendalam (in-depth interview) secara 
semiterstruktur kepada pemerintah, khususnya 
Kementerian Keuangan, yang memiliki inisiatif 
shared services. Data sekunder dalam penelitian ini 
berupa data dan informasi dari sumber referensi 
seperti buku, jurnal, publikasi pemerintah, berita di 
media, dan sebagainya. 

3.4. Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah belanja perjalanan 
dinasK/L yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 
Perjalanan dinas dilakukan oleh seluruh Pegawai 
Negeri Sipil di K/L yang mendapat tugas untuk 
melakukan perjalanan dinas. 

3.5. Strategi Penelitian 

 Strategi yang digunakan dalam penelitian 
kualitatif ini adalah studi kasus. Menurut Sekaran 
(2016), studi kasus berfokus pada pengumpulan 
informasi tentang objek, kegiatan atau aktivitas 
yang spesifik, seperti unit bisnis atau organisasi.
 Penelitian ini mengeksplorasi konsep shared 

services untuk diterapkan pada pelaksanaan 
perjalanan dinas K/L. Dalam hal ini, perjalanan 
dinas merupakan kegiatan yang spesifik karena 
konsep shared services dapat pula dikembangkan 
untuk pelaksanaan kegiatan lain, seperti 
penggajian, pembayaran listrik, dan sebagainya, 
yang sifatnya umum dan berulang. 

3.6.  Teknik Pengumpulan Data 

3.6.1. Studi Dokumentasi 

Sekaran (2016) menjelaskan bahwa studi 
dokumentasi adalah tinjauan menyeluruh terhadap 
karya yang diterbitkan maupun tidak diterbitkan 
dari sumber data sekunder di bidang yang diteliti. 
Studi dokumentasi memberikan gambaran yang 
jelas dan logis dari penelitian sebelumnya yang 
relevan dengan bidang yang diteliti. Menurutnya, 
studi dokumentasi penting untuk meyakinkan 
pembaca bahwa peneliti memiliki pengetahuan 
tentang area masalah dan telah melakukan studi 
pendahuluan terhadap masalah yang diteliti dan 
kerangka teoretis akan disusun berdasarkan 
kegiatan yang telah dilakukan dan sebagai dasar 
atas pengetahuan yang ada. 
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3.6.2. Wawancara semiterstruktur 

Tujuan dari wawancara ini adalah untuk 
mendapatkan informasi dan gambaran terhadap 
shared services. Wawancara ini ditujukan kepada 
unit yang menangani implementasi shared services. 

3.6.2.1. Central Transformation Office (CTO) 

CTO bertanggung jawab dalam mendukung 
dan mengoordinasikan implementasi inisiatif 
transformasi keseluruhan di seluruh unit eselon I 
dan II prioritas. CTO terdiri dari empat bawahan, 
yaitu Program Officers, Change Management 

Officers, Reporting Officers, dan Organizational 

Transformation Officers.  

Wawancara ini ditujukan kepada 
Organizational Transformation Officers yang 
memimpin implementasi desain lembaga. Bagian 
ini mengelola keseluruhan implementasi 
perubahan organisasi Kementerian Keuangan. 
Narasumber dalam wawancara ini 
adalahOrganizational Transformation Analyst. 

3.6.2.2. Project Management Office (PMO) 

Dalam bagan organisasi, PMO memiliki garis 
pelaporan tidak langsung ke CTO untuk 
memastikan koordinasi dan pengelolaan kinerja 
yang efektif, terutama dalam mengidentifikasi dan 
mengeskalasi isu yang berisiko menghambat 
implementasi. 

Subdirektorat Transformasi Kelembagaan 
bertindak sebagai PMO di DJPb. Subdirektorat ini 
mengawal proses implementasi inisiatif 
transformasi pada level unit eselon I. Secara 
khusus wawancara ini ditujukan kepada Kepala 
Seksi Transformasi Sistem Pembayaran dan 
Penerimaan pada tahun 2017. 

3.7.  Metode Analisis Data 

Terdapat beberapa pendekatan dalam 
menganalisis data kualitatif. Sekaran (2016) 
menjelaskan pendekatan yang dikembangkan oleh 
Miles dan Huberman. Pendekatan tersebut terdiri 
atas tiga langkah, yaitu reduksi data, penyajian 
data, dan penarikan kesimpulan.    

3.7.1. Reduksi data 

Reduksi data dilakukan dengan coding dan 
kategorisasi. Coding adalah proses pengolahan data 
yang telah dikumpulkan dengan melakukan 
pengurangan, penyusunan, dan pengintegrasian ke 
dalam bentuk teori. Tujuan coding adalah untuk 
membantu menarik kesimpulan atas data. 
Kategorisasi adalah proses pengorganisasian, 
penyusunan, dan klasifikasi unit yang telah di-
coding. 

3.7.2. Penyajian data 

Penyajian data dilakukan dengan 
menampilkan data yang telah direduksi secara 

teratur. Dalam tahap ini, bagan, grafik, diagram, 
kutipan, dan/atau gambar digunakan dalam 
mengorganisasikan data, menemukan pola dan 
hubungan dalam data sehingga memudahkan 
untuk menarik kesimpulan. 

3.7.3. Penarikan kesimpulan 

Berdasarkan data-data yang telah direduksi, 
serta pola dan hubungan yang ditemukan, pada 
tahap ini pertanyaan penelitian dijawab dengan 
menentukan tema yang diidentifikasi, serta 
memberikan penjelasan atas pola dan hubungan 
yang diamati dalam penelitian. 

3.8.  Pengujian Keabsahan Data 

3.8.1. Validitas Internal 

Uji validitas internal dalam penelitian ini 
adalah memberchecking, yaitu melakukan proses 
pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada 
pemberi data, dilakukan dengan membawa 
kembali laporan akhir ke hadapan narasumber 
untuk mengecek keakuratan.  

3.8.2. Validitas Eksternal 

Validitas eksternal menunjukkan derajat 
ketepatan atau dapat diterapkannya hasil 
penelitian ke dalam penelitian lain (Sugiyono, 
2015). Agar hasil penelitian kualitatif dapat 
diterapkan untuk penelitian lain, maka laporan 
yang dibuat harus memberikan uraian yang rinci, 
jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. 

3.8.3. Reliabilitas 

Sugiyono (2015) menyatakan bahwa 
reliabilitas dilakukan untuk memberikan 
keyakinan bahwa pendekatan-pendekatan dalam 
penelitian dapat diandalkan sehingga orang lain 
dapat mereplikasi proses penelitian tersebut. Yin 
dalam Creswell (2016), menyatakan bahwa para 
peneliti kualitatif perlu mendokumentasikan 
prosedur studi kasusnya. Pengujian reliabilitas 
dilakukan dengan menjabarkan konsep shared 

services secara umum yang digunakan dalam 
perjalanan dinas untuk dapat diterapkan pada 
bidang lain. 

3.8.4. Objektivitas 

Menurut Sugiyono (2015), uji objektivitas 
berkenaan dengan derajat kesepakatan antar 
banyak orang terhadap suatu data. Dalam 
penelitian kualitatif, uji objektivitas mirip dengan 
uji reliabilitas. 

 

4. HASIL PENELITIAN 
4.1. Analisis Manfaat Shared Services 

Bergeron (2003) menjelaskan bahwa terdapat 
banyak potensi manfaat dari model shared services 
dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh jenis 



PENINGKATAN EFISIENSI BELANJA PERJALANAN DINASPADA                    Indonesian Treasury Review Vol.4, No.1, 2019, Hal 71-86 

KEMENTERIAN/LEMBAGA DENGAN MODEL SHARED SERVICES 
 

Dwi Prioatmaji 

   

 

 

77 

ama

organisasi. Shared services dilakukan dengan 
memindahkan satu atau beberapa fungsi dari unit 
bisnis ke dalam unit tersendiri yang independen 
namun tetap berada dalam kendali organisasi 
induk.  

Bergeron (2003) melihat manfaat shared 

services dari dua sudut pandang, yaitu organisasi 
induk dan unit shared services. Dari sudut pandang 
organisasi induk, shared services menjanjikan 
manfaat, yaitu pengurangan biaya, layanan yang 
lebih baik, gangguan yang lebih rendah dari 
kegiatan kompetensi utama, dan berpotensi 
membentuk profit center untuk layanan 
eksternal.Dari sudut pandang unit shared services, 
model shared services menjanjikan manfaat, yaitu 
peningkatan efisiensi melalui standardisasi proses 
dan penggunaan teknologi, kebutuhan sumber 
daya yang lebih sedikit, dan skala ekonomi. 

Manfaat utama dari shared servicesyang 
hendak dicapai pemerintah adalah peningkatan 
efisiensi serta pengelolaan keuangan negara 
dengan pemanfaatan teknologi yang modern. 

Survei yang dilakukan Burns dan Yeaton 
(2008) menemukan bahwa tujuan inisiatif shared 

services biasanya untuk penghematan biaya, lalu 
diikuti dengan efisiensi dan keinginan untuk 
meningkatkan kualitas layanan.  

Keuper dan Lueg (2013) merangkum 
pendapat ahli tentang alasan organisasi untuk 
menerapkan shared services, yaitu pengurangan 
biaya dan realisasi penghematan melalui arbitrase 
tenaga kerja dan optimalisasi proses, perbaikan 
kualitas layanan secara sistematis, peningkatan 
kepatuhan dan transparansi dalam penggunaan, 
biaya dan kinerja, dan pelepasan tugas 
administrasi dari unit bisnis agar dapat fokus pada 
tugas intinya. 

Tabel 2 Kategorisasi Manfaat Shared services 

Kategori 
Manfaat 

Jenis Manfaat 

Biaya Skala ekonomi (eksternal) 

Pengurangan biaya transaksi 
(internal) 

Layanan Peningkatan kualitas layanan 

Potensi membentuk profit center 

Proses 
bisnis 

Gangguan yang lebih sedikit 

Standardisasi proses 

Pengurangan redundansi 

Sumber 
daya 

Kebutuhan sumber daya lebih sedikit 

Peningkatan keahlian 

Kelonggaran sumber daya dalam 
organisasi 

Sumber: Diolah dari berbagai literatur 

Manfaat shared services yang disampaikan 
berdasarkan literatur di atas menggunakan 
pendekatan yang berbeda-beda sehingga tidak ada 
keseragaman frase yang digunakan. Oleh karena 
itu, untuk penyederhanaan frase, manfaat shared 

services tersebut dikategorikan.Berdasarkan 
kategorisasi di atas, manfaat shared services yang 
berhubungan dengan efisiensi alokatif adalah 
kategori biaya, yaitu skala ekonomi dan 
pengurangan biaya administrasi/transaksi. 

Skala ekonomi berhubungan dengan 
pengaruh biaya rata-rata produksi dari tingkat 
output dan per unit waktu yang berbeda-beda 
(Silberton, 1972). Pada jumlah output tertentu, 
biaya rata-rata akan turun karena adanya unsur 
biaya tetap dalam produksi barang/jasa. 
Peningkatan hasil produksi memungkinkan suatu 
perusahaan untuk mengalokasikan biaya-biaya 
tetap tersebut dalam komponen-komponen biaya 
produksi per unit. Jika suatu permintaan atas 
produksi meningkat pada tingkat tertentu, maka 
biaya produksi rata-rata dapat diturunkan.  

Beberapa literatur mengatakan bahwa 
manfaat shared services didapatkan dari skala 
ekonomi yang terjadi karena proses sentralisasi 
atas fungsi administrasi.  

Bergeron (2003), Walsh (2008), dan Turle 
(2010) menyatakan bahwa shared services dapat 
memberikan efisiensi bagi organisasi melalui skala 
ekonomi dengan menggabungkan pusat kegiatan 
yang sebelumnya tersebar dan kurang 
terkoordinasi, serta dengan tetap 
mempertahankan kendali atas keputusan. 

Hal ini sesuai dengan kondisi yang terjadi 
pada mekanisme perjalanan dinas, dimana 
kegiatan pelaksanaan perjalanan dinas dilakukan 
secara tersebar oleh masing-masing individu dan 
tidak terkoordinasi. Jika kegiatan perjalanan dinas 
dilakukan secara terkoordinasi dan 
terstandardisasi, maka pemerintah memiliki daya 
beli secara masif kepada penyedia jasa sehingga 
penyedia jasa dapat memberikan potongan harga 
kepada pemerintah. 

Skala ekonomi dalam perjalanan dinas dapat 
dicapai pemerintah dengan melakukan strategi 
sentralisasi, dimana pemerintah mengadakan 
komitmen/perjanjian secara terpusat dengan 
penyedia jasa untuk memberikan layanan tertentu. 
Proses permintaan tiket perjalanan dikelola secara 
terkoordinasi dan terstandardisasi menggunakan 
teknologi informasi yang memadai. Oleh karena itu, 
titik fokus shared services perjalanan dinas untuk 
mendapatkan skala ekonomi adalah pada proses 
pemesanan tiket. 
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4.2. Analisis Peraturan Terkait Perjalanan 

Dinas 

Konsep shared services membawa proses 
bisnis baru dalam mekanisme pelaksanaan 
perjalanan dinas. Kegiatan dan proses yang 
sebelumnya dilakukan secara individu, kini, 
dengan konsep shared services, proses bisnis 
tersebut berubah menjadi lebih terkoordinasi, 
tersentralisasi, dan terstandardisasi. Perubahan 
proses bisnis ini menuntut adanya suatu peraturan 
baru yang dapat mengakomodasi perubahan 
tersebut. Dalam menyusun suatu peraturan baru, 
perlu diidentifikasi peraturan-peraturan yang 
terkait dengan proses bisnis pelaksanaan 
perjalanan dinas yang saat ini berlaku kemudian 
menganalisis perubahan proses bisnis tersebut ke 
dalam peraturan yang baru. Peraturan yang baru 
tersebut dapat menggantikan atau melengkapi 
peraturan sebelumnya berlaku. 

Bentuk, model, dan jenis-jenis shared services 
dapat berbeda antara suatu organisasi dengan 
organisasi lainnya. Tidak ada keseragaman dalam 
menerapkan shared services karena shared services 
disesuaikan dengan kondisi organisasi dan 
peraturan yang berlaku. Penerapan shared services 
harus meminimalisasi benturan dengan peraturan 
yang berlaku, bahkan sebaiknya dapat mendukung 
peraturan yang sudah berlaku. Namun apabila 
mekanisme pelaksanaan shared services belum 
diatur dalam sebuah organsisasi, maka perlu 
dilakukan penyesuaian peraturan untuk 
mendukung penerapan shared services. 

Peraturan yang terkait dengan tatacara 
pelaksanaan perjalanan dinas yaituPeraturan 
Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 
Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi 
Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai 
Tidak Tetap, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
164/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan 
Perjalanan Dinas Luar Negeri, dan Peraturan 
Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-
22/PB/2013 tentang Ketentuan Lebih Lanjut 
Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi 
Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai 
Tidak Tetap. 

Konsep shared services tidak bertentangan 
dengan peraturan Menteri Keuangan tentang 
perjalanan dinas, namun membutuhkan tambahan 
peraturan berupa Standard Operating Procedure 
(SOP) yang diatur lebih lanjut dalam peraturan 
Direktur Jenderal Perbendaharaan. Diusahakan 
agar peraturan yang berlaku tidak menghambat 
konsep shared services. Jika ada peraturan yang 
bertentangan, maka perlu diidentifikasi agar sesuai 
dengan konsep shared services. 

1. Tinjauan atas Pelaksanaan Perjalanan Dinas 

Bagian krusial tentang tatacara pelaksanaan 
perjalanan dinas yang diatur dalam kedua PMK 
tersebut adalah tatacara pembayaran dan 

pertanggungjawaban perjalanan dinas. Namun hal 
yang menjadi titik fokus pelaksanaan shared 

services perjalanan dinas yaitu pemesanan tiket 
dan akomodasi, tidak diatur dalam kedua PMK 
tersebut. Oleh karena itu proses pemesanan tiket 
dan akomodasi dilakukan secara individu dan tidak 
terkoordinasi oleh masing-masing pelaksana SPD. 

Di kedua PMK tersebut diatur tentang 
pelaksanaan dan prosedur pembayaran atas biaya 
perjalanan dinas. Secara prinsip, kedua prosedur 
pembayaran atas perjalanan dinas tersebut sama 
yaitu menggunakan mekanisme langsung (LS) 
dan/atau uang persediaan (UP). 

Pelaporan/pertanggungjawaban biaya 
perjalanan dinas juga dimuat dalam kedua PMK 
tersebut. Pelaporan biaya perjalanan dinas 
diajukan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) 
dengan melampirkan dokumen-dokumen bukti 
pengeluaran perjalanan dinas dan bukti-bukti 
terkait lainnya. Atas dokumen-dokumen yang 
disampaikan pelaksana surat perjalanan dinas 
(SPD), PPK melakukan perhitungan rampung. PPK 
mengesahkan bukti-bukti pengeluaran dan 
menyampaikan kepada Bendahara Pengeluaran 
sebagai pertanggungjawaban UP atau bukti 
pengesahan Surat Permintaan Membayar/Surat 
Permintaan Pencairan Dana (SPM/SP2D) LS 
Perjalanan Dinas. 

Untuk mengatur tatacara pemesanan tiket 
dan akomodasi, diperlukan suatu peraturan baru 
yang sebelumnya tidak ada. Peraturan yang baru 
tersebut dapat menggantikan peraturan yang 
berlaku saat ini atau hanya bersifat melengkapi 
peraturan yang sudah ada. Dalam hal tatacara 
pelaksanaan perjalanan dinas diatur dengan PMK, 
penggantian peraturan dilakukan dengan 
menerbitkan peraturan yang sederajat, yaitu PMK 
baru, namun jika bersifat melengkapi peraturan 
yang sudah ada, peraturan yang disusun berada 
pada tingkat di bawah PMK, yaitu peraturan 
direktur jenderal. Pembayaran biaya perjalanan 
dinas dapat dilakukan melalui mekanisme UP atau 
pembayaran LS.  

4.3. Rancangan Proses Bisnis Perjalanan Dinas 

4.3.1. Konsep Dasar Shared services 

Definisi model shared services menjadi 
masalah tersendiri, terutama karena setiap operasi 
bisnis itu unik dan berbeda-beda. Setiap organisasi 
memiliki keterbatasan dan kebijakan tertentu, 
pimpinan memiliki pandangan sendiri tentang 
bagaimana melakukan sesuatu dan ingin menjadi 
seperti apa organisasi yang dipimpinnya. Kondisi 
ekonomi yang terus berubah menuntut agar model 
bisnis cukup fleksibel dalam menghadapi 
tantangan ini. 

Shared services secara fundamental harus 
dapat mengoptimalkan fungsi pegawai, modal, 
waktu, dan sumber daya organisasi lainnya. Terkait 
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dengan hal tersebut, model shared services 
menjelaskan strategi kolaboratif atau proses 
transisi antara organisasi induk dan unit shared 

services. Unit shared services adalah unit 
penyediaan layanan yang sangat terbatas, yang 
dapat menjalankan aktivitas back office seperti 
akuntansi, penagihan, customer support, hingga 
layanan kesekretariatan, telekomunikasi, 
pemrograman, dan pelatihan. Unit tersebut secara 
khusus dibentuk untuk menyediakan layanan 
untuk semua bagian dari organisasi induk.  

Ketika unit shared services yang baru 
menangani aktivitas organisasi induk, biasanya 
aktivitas atau proses yang dialihkan ke unit bisnis 
adalah aktivitas nonstrategis dan diluar 
kompetensi inti dari organisasi induk. Secara teori, 
unit shared services dapat menangani fungsi bisnis 
dengan baik sepanjang terdapat manajemen yang 
memadai dan kriteria kinerja tertentu. 

Dalam era dunia teknologi informasi, 
sentralisasi sering disebut sebagai integrasi sistem, 
yang melibatkan penggabungan antara hardware, 

software, dan sistem komunikasi ke dalam unit 
operasi terkonsolidasi. Tujuannya adalah untuk 
meningkatkan efisiensi dan nilai tambah bagi 
organisasi dengan mengaplikasikan hardware dan 
software baru, restrukturisasi, meningkatkan 
infrastruktur jaringan yang mendasarinya, dan 
menyusun ulang sistem.  

Berdasarkan penjelasan di atas, unsur-unsur 
yang terdapat dalam konsep shared services adalah 
sebagai berikut: 

• Proses yang dijalankan dalam shared services 
dilakukan secara terpusat yang sebelumnya 
tersebar dan tidak terkoordinasi.  

• Unit shared services tersebut menjalankan fungsi 
nonstrategis dan di luar kompetensi utama dari 
organisasi. 

• Adanya unit terpisah yang menjalankan shared 

services dengan tingkat otonomi tertentu dan 
kendali dari organisasi pusat.  

• Proses bisnis shared services dijalankan dengan 
dukungan teknologi informasi yang 
memungkinkan otomatisasi 

4.3.2. Perubahan Tata Cara Pelaksanaan 
Perjalanan Dinas Menuju Shared services 

Konsep shared services yang diterapkan pada 
perjalanan dinas menyebabkan beberapa 
perubahan dalam tatacara pelaksanaan perjalanan 
dinas yang saat ini berlaku. Perubahan dalam tata 
cara pelaksanaan perjalanan dinas meliputi 
penggunaan aplikasi dalam pengelolaan perjalanan 
dinas, Service Level Agreement (SLA) antara 
pemerintah dengan penyedia jasa, mekanisme 
pemesanan tiket, mekanisme pembayaran biaya 
perjalanan dinas dengan mekanisme shared 

services menggunakan kartu kredit, dan adanya 
travel booker, adanya unit pelaksana shared 

services. 

Tabel 3 Penjabaran Konsep Shared services ke 

Dalam Tatacara Pelaksanaan Perjalanan Dinas 

Shared 

services 

Tata Cara Pelaksanaan Baru 

Dalam Perjalanan Dinas 

Proses terpusat - Service Level Agreement 
(SLA) antara pemerintah 
dengan penyedia jasa 

Fungsi 
nonstrategis 

- Pemesanan tiket 
- Pembayaran biaya 

perjalanan dinas dengan 
kartu kredit 

Unit terpisah - Unit pelaksana shared 

services 

Dukungan 
teknologi 
informasi 

- Penggunaan aplikasi dalam 
pengelolaan perjalanan 
dinas 

- Travel booker 

Sumber: diolah dari hasil wawancara 

4.3.2.1. SLA antara Pemerintah dengan Penyedia 
Jasa 

SLA adalah kewajiban kontraktual antara 
penyedia dan pelanggan layanan dengan 
menentukan pemahaman dan harapan yang 
disepakati bersama mengenai penyediaan layanan 
(Yan et al., 2007). Inti dari SLA adalah spesifikasi 
jaminan layanan, yang menentukan jaminan 
fungsional dan nonfungsional dari penyediaan 
layanan. Dalam shared services, SLA dilakukan pada 
dua level, yaitu antara organisasi induk dengan 
unit shared services dan pihak luar sebagai 
penyedia layanan dengan organisasi yang 
menerapkan shared services. 

Beberapa instansi pemerintah telah 
melakukan perjanjian/kontrak dengan penyedia 
jasa dalam menyediakan layanan kepada pelaksana 
SPD, namun perjanjian ini bersifat parsial karena 
perjanjian/kontrak hanya berlaku bagi pegawai 
instansi pemerintah tersebut. Jika 
perjanjian/kontrak ini dikelola atas nama 
pemerintah secara keseluruhan dan dengan 
berbagai penyedia jasa lainnya maka manfaatnya 
dapat menjadi lebih besar. 

4.3.2.2. Mekanisme Pemesanan Tiket 

Mekanisme pemesanan tiket secara 
terkoordinasi berpeluang untuk menciptakan 
efisiensi penggunaan anggaran dengan pengaturan 
pemilihan harga tiket yang sesuai dengan 
kebutuhan pelaksana SPD. Selain itu dengan sistem 
pemesanan tiket secara terkoordinasi dapat 
mengurangi risiko kesalahan oleh pelaksana SPD 
yang membukukan harga tiket lebih mahal 
daripada yang seharusnya.   

Setiap travel booker bertanggung jawab 
terhadap pelaksana SPD di unitnya. Oleh karena itu 
setiap travel booker hanya dapat memesankan tiket 
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perjalanan dinas untuk pelaksana SPD sesuai 
dengan unitnya. Aplikasi hanya akan menampilkan 
nama-nama pelaksana SPD berupa drop-down 
menu sesuai dengan identitas travel booker.  

4.3.2.3. Mekanisme Pembayaran Biaya Perjalanan 
Dinas 

Dalam pelaksanaan shared services perjalanan 
dinas, pembayaran biaya transpor dan biaya 
penginapan melalui Sistem Pengelolaan Perjalanan 
Dinas (SPEED) hanya dapat dilakukan 
menggunakan kartu kredit pemerintah. 
Penggunaan kartu kredit pemerintah tersebut 
dilakukan dalam rangka manajemen kas 
pemerintah. Biaya yang terjadi dari pelaksanaan 
perjalanan dinas dibayarkan terlebih dahulu oleh 
pihak bank penerbit kartu kredit, kemudian pada 
jangka waktu tertentu pemerintah membayarkan 
tagihan kartu kredit tersebut. Menurut 
Organizational Transformation Analyst, 
pembayaran tiket perjalanan dinas tidak 
menggunakan SPM pada masing-masing KPPN, 
namun tagihannya dilakukan secara terpusat oleh 
unit shared services. 

Pembayaran biaya perjalanan dinas hanya 
dapat menggunakan kartu kredit pemerintah. 
Kartu kredit pemerintah tersebut melekat pada 
satker atau anak satker sehingga apabila travel 

booker dimutasi ke unit lain, hanya perlu 
mengubah identitas travel booker yang baru ke 
dalam database SPEED, namun nomor kartu kredit 
pemerintah tersebut tetap digunakan pada satker 
bersangkutan.  

4.3.2.4. Unit Pelaksana Shared Services 

Berdasarkan Treasury Policy Brief yang 
disusun oleh Subdit Penelitian dan Pengembangan 
dan Kerjasama Kelembagaan, Direktorat Sistem 
Perbendaharaan tanggal 3 Oktober 2017, salah 
satu hal yang membuat pelaksanaan piloting 
sentralisasi pembayaran gaji belum mencerminkan 
pelaksanaan shared services yang ideal adalah 
karena belum dilaksanakan pada unit yang 
terpisah, namun dilaksanakan pada Bagian 
Keuangan DJPb yang juga menjalankan fungsi 
keuangan sehingga menyebabkan peningkatan 
beban kerja pada Kantor Pusat DJPb. Oleh karena 
itu, direkomendasikan perlunya pembentukan unit 
terpisah untuk melaksanakan fungsi shared 

services. Unit shared services dapat dikembangkan 
untuk menjalankan seluruh fungsi shared services 
yang dicanangkan oleh Kementerian Keuangan. 

4.3.2.5. Penggunaan Aplikasi dalam Pengelolaan 
Perjalanan Dinas 

Pengelolaan perjalanan dinas saat ini 
dilakukan tanpa aplikasi sehingga pemerintah 
tidak memiliki tools untuk mengevaluasi 
pelaksanaan perjalanan dinas. Penggunaan tools 
berbasis teknologi informasi yang mendukung 

otomatisasi proses bisnis yang terintegrasi akan 
sangat membantu pemerintah dalam pengawasan 
dan monitoring pelaksanaan perjalanan dinas. 
Sesuai dengan konteks shared services, perlu 
adanya enabler berupa teknologi informasi yang 
mendukung proses otomatisasi.  

Pemerintah dapat mengadopsi best practices 
yang dilakukan oleh Pemerintah Australia dan 
Pemerintah Kanada, yaitu dengan menggunakan 
teknologi yang dimiliki vendor untuk mengambil 
manfaat dari penerapan shared services perjalanan 
dinas. Dalam konteks penelitian ini, penulis 
memberikan istilah untuk aplikasi pengelolaan 
perjalanan dinas yaitu Sistem Pengelolaan 
Perjalanan Dinas (SPEED).  

SPEED merupakan aplikasi pemesanan tiket 
dan hotel online berbasis website untuk 
pengelolaan perjalanan dinas, dikembangkan 
bersama oleh pemerintah dengan bantuan teknis 
dari vendor. Vendor yang terlibat dalam 
pengembangan sistem dipilih berdasarkan proses 
pengadaan barang/jasa pemerintah. SPEED 
berfungsi untuk pemesanan tiket dan hotel online, 
pembayaran dengan kartu kredit pemerintah, 
pelaporan biaya perjalanan dinas, pembatalan 
pemesanan, dan customer service. 

4.3.2.6. Travel Booker 

Saat ini pelaksana SPD melakukan pemesanan 
tiket secara individual atau melalui agen 
perjalanan yang bekerja sama dengan instansi 
pelaksana SPD tersebut. Untuk mendukung shared 

services perjalanan dinas, nantinya pelaksana SPD 
melakukan pemesanan tiket melalui pemesan tiket 
(travel booker) pada masing-masing satker atau 
anak satker. Pemesan tiket tersebut ditunjuk oleh 
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang mempunyai 
hak untuk memegang kartu kredit pemerintah. 
Pemesan tiket mendapatkan akses dari 
administrator untuk melakukan pemesanan dan 
pembayaran melalui SPEED. Adanya pemesan tiket 
ini sebagai langkah untuk mengendalikan akses 
SPEED, mendukung pelaksana SPD yang tidak 
memegang kartu kredit pemerintah, dan 
memudahkan pelaporan biaya perjalanan dinas. 

4.3.3. Proses Bisnis Perjalanan Dinas dengan 
Skema Shared Services 

Berdasarkan konsep shared services, 
bestpractices pelaksanaan shared services 
perjalanan dinas, peraturan yang berlaku terkait 
perjalanan dinas, dan hasil wawancara dengan 
narasumber yang terkait dengan shared services, 
maka disusunlah proses bisnis shared services 
perjalanan dinas, sebagaimana digambarkan dalam 
lampiran 1. Penjelasan atas proses bisnis tersebut 
yaitu: 

1. Proses perjalanan dinas dimulai ketika 
diterbitkannya Surat Tugas (untuk perjalanan 
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dinas jabatan) atau Surat Keputusan (untuk 
perjalanan dinas pindah) dari atasan pelaksana 
SPD kepada pelaksana SPD. 

2. Atas dasar surat tugas/surat keputusan 
tersebut, PPK menerbitkan SPD. 

3. Setelah mendapatkan surat tugas/surat 
keputusan dan SPD, pelaksana SPD 
menentukan parameter perjalanan berupa 
waktu keberangkatan, waktu kembali, jenis 
transportasi, dan rute perjalanan. Pelaksana 
SPD menyampaikan parameter perjalanan 
tersebut kepada pemesan tiket dengan 
dilampiri surat tugas/surat keputusan dari 
atasan pelaksana SPD dan SPD dari PPK. 

4. Berdasarkan informasi parameter perjalanan, 
pemesan tiket melakukan pemesanan tiket 
perjalanan dan akomodasi melalui sebuah 
sistem aplikasi, yang kemudian disebut SPEED. 

5. SPEED akan mencari layanan yang dibutuhkan 
oleh pelaksana SPD dari online system milik 
penyedia jasa yang terdaftar dalam Daftar 
Penyedia Jasa yang Diutamakan. 

6. Online system milik penyedia jasa akan 
memberikan informasi ketersediaan layanan 
yang dibutuhkan beserta harganya. 

7. SPEED akan menampilkan seluruh informasi 
layanan yang tersedia dari penyedia jasa dan 
harganya. 

8. Pemesan tiket menentukan layanan yang 
dibutuhkan lalu melakukan pembayaran 
dengan kartu kredit pemerintah yang 
dipegangnya. 

9. SPEED akan mengelola pembayaran dengan 
kartu kredit tersebut dan meneruskan 
pembayaran ke rekening penyedia jasa. 

10. Setelah pembayaran berhasil, penyedia jasa 
memberikan kode booking ke SPEED beserta 

rincian parameter perjalanan dan rincian 
harga. 

11. SPEED akan memproses kode booking, rincian 
parameter perjalanan, dan harga menjadi e-
tiket. E-tiket tersebut kemudian dikirim ke 
email pelaksana SPD. 

12. Setelah pelaksana SPD melakukan perjalanan 
dinas, seluruh bukti pengeluaran termasuk 
cetakan tiket disampaikan kepada PPK. 

13. PPK melakukan perhitungan rampung dan 
mengesahkan bukti pengeluaran kemudian 
menyampaikan kepada Bendahara 
Pengeluaran sebagai pertanggungjawaban UP. 
 

4.4. Potensi Manfaat Rancangan 

4.4.1. Manfaat Finansial 

Manfaat shared services dalam perjalanan 
dinas adalah terciptanya skala ekonomi dan 
pengurangan biaya transaksi. Skala ekonomi 
dicapai bila permintaan barang/jasa oleh 
pemerintah dilakukan dalam jumlah tertentu. 
Untuk mencapai permintaan pemerintah tersebut, 
dilakukan dengan sentralisasi komitmen/kontrak. 
Potensi efisiensi yang dapat dihasilkan dari 
sentralisasi komitmen tersebut dapat dijelaskan 
dengan asumsi dan perhitungan tertentu.  

Untuk melakukan perhitungan efisiensi, data 
yang digunakan adalah pagu Belanja Perjalanan 
Biasa (524111) pada tahun 2017. Belanja 
Perjalanan Biasa adalah pengeluaran untuk 
perjalanan dinas jabatan melewati batas kota dan 
perjalanan dinas pindah sesuai dengan PMK yang 
mengatur mengenai perjalanan dinas dalam negeri 
bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai 
tidak tetap. Perhitungan efisiensi dilakukan hanya 
pada belanja tiket yang menjadi fokus dalam skala 
ekonomi dan pengurangan biaya transaksi.  

Tabel 4. Perhitungan Potensi Efisiensi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: diolah oleh penulis

No Keterangan 2017 

1 Skala Ekonomi   

  Pagu Belanja Perjalanan Biasa (524111)    18.692.964.921.000  

  Persentase Belanja Tiket dari Pagu 43% 

  Jumlah Pagu yang digunakan untuk belanja tiket       8.037.974.916.030  

  Corporate discount 10% 

  Potensi Efisiensi dari Skala Ekonomi          803.797.491.603  

2 Pengurangan Biaya Transaksi   

  Pagu Belanja Perjalanan Biasa (524111)    18.692.964.921.000  

  Persentase Belanja Tiket dari Pagu 43% 

  Jumlah Pagu yang digunakan untuk belanja tiket       8.037.974.916.030  

  Biaya Transaksi 5% 

  Potensi Efisiensi dari Pengurangan Biaya Transaksi          401.898.745.802  

3 Jumlah Potensi Efisiensi        1.205.696.237.405  
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Pengurangan biaya transaksi dalam 
perjalanan dinas berasal dari biaya yang 
berhubungan dengan agen perjalanan. Untuk 
menghitung pengurangan biaya transaksi karena 
proses shared servicesperjalanan dinas, digunakan 
asumsi data yang telah diteliti oleh The Chartered 

Institute of Purchasing and Supply yang 
menunjukkan bahwa biaya untuk agen perjalanan 
yaitu sebesar 5 persen. 

Jumlah potensi efisiensi belanja perjalanan 
dinas per tahun yang dihitung hanya berasal dari 
perjalanan dinas dalam negeri, tidak termasuk 
perjalanan dinas luar negeri. Ditambah lagi potensi 
efisiensi dari corporate discount dengan hotel. 
Tabel 4 memberikan ilustrasi potensi efisiensi yang 
dapat dihasilkan dari sistem shared services 
perjalanan dinas. 

4.4.2. Manfaat Nonfinansial 

Selain manfaat menurut berdasarkan literatur 
yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, 
manfaat lain shared services perjalanan dinas juga 
dapat diraih oleh pemerintah. Dengan 
dilakukannya komitmen secara terpusat dan 
penggunaan SPEED untuk pengelolaan perjalanan 
dinas, terdapat manfaat nonfinansial lain yang 
dapat dihasilkan, yaitu: 
4.4.2.1. Database 

Setiap aktivitas yang dilakukan dengan SPEED 
akan menjadi data yang tersimpan dalam database. 
Data tersebut dapat digunakan sebagai alat 
monitoring dan data statistik. Sebagai contoh, 
pemerintah dapat mengetahui rute-rute perjalanan 
mana saja yang paling banyak dilakukan, frekuensi 
perjalanan dinas dalam satu tahun, pegawai di unit 
mana saja yang melakukan perjalanan dinas, serta 
harga tiket dan kenaikannya.  

Dengan mengetahui rute-rute perjalanan 
mana saja yang paling banyak dilakukan, 
pemerintah dapat mengambil kebijakan untuk 
peningkatan efisiensi lebih lanjut melalui 
komitmen dengan hotel di rute tersebut untuk ikut 
bergabung dalam program shared services 
perjalanan dinas pemerintah. Data frekuensi 
perjalanan dinas dalam satu tahun dapat 
digunakan oleh pemerintah untuk menentukan 
output perjalanan dinas dalam rangka menghitung 
efisiensi belanja perjalanan dinas. Efisiensi belanja 
perjalanan dinas dihitung dengan membandingkan 
jumlah pagu anggaran perjalanan dinas dengan 
frekuensinya. Selain itu, dapat juga digunakan oleh 
penyedia jasa untuk menentukan tingkat potongan 
harga dan layanan lain yang dapat ditawarkan. 
SPEED dapat mengetahui pegawai di unit mana 
saja yang melakukan perjalanan dinas, frekuensi 
perjalanan dinas per pegawai, bahkan dapat 
mengetahui pegawai yang melakukan perjalanan 
dinas secara bertumpuk (overlap) sehingga potensi 
kecurangan oleh pegawai yang melakukan 
perjalanan dinas dapat dikurangi. Harga tiket dan 

kenaikannya yang terekam dalam database dapat 
digunakan oleh pemerintah untuk mengevaluasi 
Standar Biaya Masukan (SBM) dan menentukan 
besarannya pada tahun berikutya.   

Database tersusun dari aktivitas yang 
dilakukan user. Dari aktivitas user tersebut dapat 
diketahui volume perjalanan dinas dalam setahun, 
rute perjalanan yang sering dilakukan, evaluasi 
harga tiket sebagai pertimbangan dalam menyusun 
Standar Biaya Masukan, penyedia jasa yang paling 
banyak digunakan dan sebagainya. Database 
tersebut dapat menjadi tools untuk kepentingan 
pengambilan kebijakan dan evaluasi. 

4.4.2.2. Benchmark 

Pengalaman dari shared services perjalanan 
dinas dapat dijadikan benchmark (pembanding) 
untuk menerapkan shared services pada bidang 
lain, seperti shared services untuk pembayaran 
tagihan air, listrik, telpon, dan internet yang 
sifatnya rutin. Teknologi yang digunakan dalam 
shared services perjalanan dinas dapat diadopsi 
dan dikembangkan untuk penerapan shared 

services pada bidang lain. Selain itu, unit shared 

services yang dibentuk dalam rangka pengelolaan 
perjalanan dinas dapat diperluas cakupannya 
untuk melaksanakan shared services pada bidang 
lainnya. 

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN  

5.1. Kesimpulan 

Manfaat shared services dalam meningkatkan 
efisiensi perjalanan dinas dapat dilihat dari dua 
sisi, yaitu manfaat eksternal dan manfaat internal. 
Manfaat eksternal yaitu berupa skala ekonomi. 
Skala ekonomi didapatkan dengan strategi 
sentralisasi fungsi-fungsi nonstrategis. Adanya 
skala ekonomi dalam perjalanan dinas dapat 
meningkatkan nilai tawar pemerintah sehingga 
penyedia jasa dapat memberikan potongan harga 
tiket dan hotel berdasarkan perjanjian/kontrak 
tertentu. Manfaat internal yaitu pengurangan biaya 
transaksi. Biaya transaksi terjadi pada setiap 
pelaksanaan perjalanan dinas untuk agen 
perjalanan dan proses pemesanan. Dengan 
mengalihkan proses pemesanan ke suatu aplikasi 
yang dibangun, maka tidak ada lagi biaya untuk 
agen perjalanan dan biaya dari proses pemesanan. 

Peraturan yang berlaku tentang perjalanan 
dinas dapat mendukung konsep shared services, 
namun butuh penyesuaian. Peraturan yang 
mengatur tatacara pelaksanaan perjalanan dinas 
mengatur mekanisme pembayaran dan 
pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas, 
namun tidak mengatur mekanisme pemesanan 
tiket yang menjadi kegiatan kunci dalam konsep 
shared services. Untuk mengakomodasi mekanisme 
pemesanan tiket, perlu dituangkan dalam Standard 
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Operating Procedure (SOP) yang diatur dengan 
peraturan Direktur JenderalPerbendaharaan. 

Dengan konsep shared services perjalanan 
dinas, terjadi perubahan dalam mekanisme 

pelaksanaan perjalanan dinas yang saat ini berlaku. 
Perbedaan mekanisme pelaksanaan perjalanan 
dinas antara peraturan yang berlaku dengan 
konsep shared services seperti pada tabel 5. 

 
Tabel 5. Perbedaan Mekanisme Pelaksanaan Perjalanan Dinas 

 
Manfaat yang dihasilkan dari shared services 

perjalanan dinas dapat dilihat secara finansial dan 
nonfinansial. Secara finansial, rancangan proses 
bisnis shared services perjalanan dinas yang 
diusulkan dapat memberikan potensi efisiensi 
belanja perjalanan dinas K/L karena skala ekonomi 
melalui potongan harga dari penyedia jasa pada 
tingkat korporat sebesar Rp803 milyar dan 
pengurangan biaya transaksi sebesar Rp401 
milyar, sehingga total potensi efisiensi sebesar 
Rp1,2 triliun. Secara nonfinansial, model shared 

services ini juga berpotensi memberikan manfaat 
berupa database, dihasilkan database yang dapat 
digunakan untuk pengambilan kebijakan. Data 
yang tersimpan dalam database antara lain rute 
perjalanan, frekuensi perjalanan dinas hingga 
tingkat satker, pegawai yang melakukan perjalanan 
dinas, harga tiket, dan sebagainya. Selain itu, jika 
shared services perjalanan dinas ini berhasil maka 
potensi pengembangan model shared services 
untuk jenis belanja lainnya menjadi semakin besar 
dengan menjadikan shared services perjalanan 
dinas sebagai benchmark. 

5.2. Saran 

Proses perubahan menuju sistem shared 

services diawali dengan komitmen dan pemahaman 
pimpinan atas sistem yang baru. Dalam rangka 
menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran 
pimpinan akan manfaat shared services untuk 
perjalanan dinas, perlu dilakukan forum 
diskusi/rapat antar pimpinan yang mengangkat 
topik shared services perjalanan dinas. Dengan 
forum diskusi/rapat tersebut, diharapkan 
komitmen dan pemahaman antarpimpinan berada 
pada level yang sama sehingga dukungan pimpinan 
terhadap penerapan shared services perjalanan 
dinas dapat diberikan. 

 

Perlu dibentuk tim implementasi untuk 
melaksanakan semua proses yang dibutuhkan 
dalam menjalankan sistem shared services 
perjalanan dinas. Tim implementasi ini menyusun 
perjanjian/kontrak dengan penyedia jasa untuk 
menentukan tingkat potongan harga dan 
melakukan komitmen dengan vendor untuk 
membangun aplikasi. 

Perlu disusun peraturan yang 
mengakomodasi proses bisnis shared services 
perjalanan dinas. Proses bisnis shared services 
perjalanan dinas dapat disusun dalam peraturan 
dirjen perbendaharaan dengan mengatur proses 
pemesanan tiket, pembayaran dan 
pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas pada 
peraturan yang baru. 

Proses penerapan shared services perjalanan 
dinas perlu dilakukan secara bertahap mulai dari 
DJPb sebagai pemilik inisiatif, lalu Kementerian 
Keuangan. Jika hasil evaluasi menunjukkan 
keberhasilan, maka dapat diterapkan secara penuh 
pada K/L. 

 

6. IMPLIKASI DAN KETERBATASAN 

Pengumpulan data informasi tentang shared 

services dengan teknik wawancara dapat dilakukan 
pada tiga unit yang berbeda di Kementerian 
Keuangan, namun satu unit tidak bersedia untuk 
dicantumkan sebagai narasumber, sehingga 
wawancara hanya dilakukan pada dua unit saja. 
Alasannya adalah karena konsep shared services ini 
merupakan sesuatu yang belum diterapkan dan 
informasi yang disampaikan dapat saja berubah 
dari kebijakan yang akan diterapkan. 

 

PENGHARGAAN  

Ucapan terima kasih penulis sampaikan 
kepada para pihak yang telah membantu dalam 

NO. ASPEK 
PERATURAN YANG 

BERLAKU 
SHARED SERVICES 

1. Perikatan dengan penyedia 
jasa 

tidak diatur mensyaratkan Service Level Agreement 

antara pemerintah dengan penyedia jasa 

2. Pemesanan tiket tidak diatur dilakukan secara tersentralisasi 

3. Pembayaran biaya 
perjalanan dinas 

melalui UP dan/atau 
LS 

melalui UP dan/atau LS serta kartu kredit 
pemerintah 

4. Unit pengelola perjalanan 
dinas 

masing-masing unit 
pemerintah 

Shared Services Center untuk seluruh unit 
pemerintah 

5. Dukungan teknologi 
informasi 

tidak diatur penggunaan aplikasi untuk pemesanan, 
pembayaran, hingga pelaporan perjalanan 
dinas 
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penyelesaian penelitian ini. Apabila terdapat 
kesalahan dalam hasil penelitian, hal tersebut 
merupakan tanggung jawab penulis sepenuhnya. 
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INDONESIAN TREASURY REVIEW 
JURNAL PERBENDAHARAAN, KEUANGAN NEGARA DAN KEBIJAKAN PUBLIK 

 

 

 

 

LOGO JURNAL 

 
ARTI LOGO JURNAL 

1. Gedung bersejarah yang dirancang pada masa Daendels dan diselesaikan pada tahun 1928 dan 
merupakan bagian induk istana pada masa itu, dan saat ini menjadi bagian dari Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan dijadikan maskot pada logo Jurnal Ilmiah Perbendaharaan, dimaksudkan untuk 
mengilustrasikan rumah/ gelanggang/ wahana [San.:śāsana] dalam melakukan olah-rasa/ berdialog/ 
bermufakat [San.:bhāwa rasa] yang berkelanjutan (sustainable) dalam mengawal nilai- nilai kebijakan 
[San.:abyāsa]. 

2. Simbol bulir padi emas yang berisi melambangkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya Direktorat 
Jenderal Perbendaharaan memegang teguh nilai-nilai profesionalisme, diantaranya adalah learning 

organization dan research-based policy. 

3. Warna emas pada gambar gedung perbendaharaan dan bulir padi melambangkan bahwa nilai-nilai yang 
dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan bertujuan untuk mewujudkan pelayanan 
publik yang semakin baik (continuous improvement) untuk kesejahteraan masyarakat. 

4. Warna dasar biru dengan bingkai perisai melambangkan keteguhan dalam melaksanakan tugas 
berdasarkan nilai-nilai Kementerian Keuangan, dengan selalu mengembangkan inovasi dan 
improvement yang berkelanjutan. 

5. Tulisan “Indonesian Treasury Review” pada bagian atas bingkai menunjukkan nama Jurnal Ilmiah 
Perbendaharaan, yang merupakan jurnal ilmiah dengan tema sentral pengkajian di bidang: 
Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik. 

6. Motto pada logo bertuliskan Bahasa Latin [L.]: ⌜adæquatio intellectûs nostri cum rê⌟ yang 
diterjemahkan dalam Bahasa Inggris [Eng.]: ⌜conformity of our minds to the fact⌟; yang dalam Bahasa 
Indonesia merupakan ⌜kesesuaian antara apa yang kita pikirkan terhadap fakta⌟. Motto ini digunakan 
dalam epistemology [Cabang Ilmu Filsafat tentang hakikat ilmu pengetahuan] terkait pemahaman [Eng.]: 
⌜the nature of understanding⌟ : adalah fenomena alamiah tentang paham/ persepsi/ pengetahuan/ 
pemikiran rasional. 
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Petunjuk Penulisan Karya Tulis Ilmiah 

 

1. Persyaratan penulisan Karya Tulis Ilmiah untuk dapat diterima/ dipublikasikan pada Jurnal Ilmiah 
Perbendaharaan adalah:  

a. Menyampaikan Karya Tulis Ilmiah baik dalam bentuk softcopy dan hardcopy; 

b. Surat pernyataan orisinalitas Karya Tulis Ilmiah yang bermaterai Rp6.000,00 yang menjelaskan 
bahwa Karya Tulis Ilmiah berkenaan merupakan hasil karya sendiri/ tidak merupakan plagiat baik 
sebagian maupun seluruhnya, dan karya tulis tersebut belum pernah dipublikasikan/ sedang dalam 
proses publikasi pada jurnal/ media manapun; 

c. Menyampaikan Lembar Penjelasan Karya Tulis Ilmiah; 

d. Formulir Identitas Penulis (Curriculum Vitae); 

Format formulir pada huruf a s.d. d sebagaimana terlampir. 

2. Karya Tulis Ilmiah yang diajukan diketik dengan program Microsoft Word atau program pengolah kata 
sejenis dan disimpan dalam format docx berikut ketentuannya: 

a. Menggunakan huruf Cambria, ukuran 10, judul menggunakan huruf Cambria ukuran 14, spasi 
tunggal; 

b. Dicetak pada kertas A4 dengan jumlah 10 s.d. 25 halaman, margin atas 2,5 cm, bawah 2 cm, kanan 2 
cm, dan kiri 2,5 cm; 

c. Diserahkan dalam bentuk hardcopy/ cetak sebanyak 1 eksemplar beserta softcopy-nya yang dapat 
dikirimkan melalui e-mail ke alamat: jurnal.djpbn@gmail.com. 

3. Karya Tulis Ilmiah ditulis dalam Bahasa Indonesia atau Inggris. Sistematika Karya Tulis Ilmiah hasil 
penelitian adalah: 

a. Judul 

Penulisan judul tidak lebih dari 14 kata, dicetak dengan huruf kapital, center, Cambria 14, Bold. 

b. Nama Penulis 

Nama Penulis ditulis tanpa gelar akademik, disertai lembaga asal tempat peneliti melakukan 
penelitian. Dalam hal Karya Tulis Ilmiah ditulis oleh tim, penyunting hanya berhubungan dengan 
penulis utama atau penulis yang namanya tercantum pada urutan pertama. Penulis utama wajib 
mencantumkan alamat korespondensi dan/ atau alamat e-mail. 

c. Abstrak disertai kata kunci 

1. Abstrak dan kata kunci ditulis dalam dua bahasa, Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Panjang 
masing-masing abstrak tidak lebih dari 250 kata dalam Bahasa Indonesia dan 200 kata dalam 
Bahasa Inggris yang disertai dengan 3-5 kata kunci. Abstrak minimal berisi judul, tujuan, metode 
dan hasil penelitian. 

2. Penulisan Abstrak yang berbahasa Inggris mengacu pada kaidah penulisan abstrak karya ilmiah 
yang berlaku umum secara internasional. Dalam hal penerjemahan abstrak bahasa Indonesia ke 
dalam bahasa Inggris, penulis tidak diperkenankan melakukan copy-paste langsung dari software/ 
aplikasi/ web penerjemah bahasa. Untuk keperluan translasi, dalam hal terdapat kesulitan dalam 
melakukan penerjemahan, direkomendasikan menggunakan jasa penerjemah tersumpah. Adapun 
biaya yang muncul atas penggunaan jasa tersebut menjadi tanggung jawab Penulis Karya Tulis 
Ilmiah. 

d. Pendahuluan 

Bagian ini menjelaskan latar belakang riset, rumusan masalah, pernyataan tujuan dan (jika dipandang 
perlu) organisasi penulisan Karya Tulis Ilmiah. 

e. Kerangka teoritis dan pengembangan hipotesis 

Memaparkan kerangka teoritis berdasarkan telaah literatur yang menjadi landasan logis untuk 
mengembangkan hipotesis atau proporsi riset dan model riset. 
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f. Metode riset/ penelitian 

Menguraikan metode seleksi dan pengumpulan data, pengukuran dan definisi operasional variabel, 
dan metode analisis data. 

g. Hasil dan pembahasan 

Menjelaskan analisis data riset dan deskripsi statistik yang diperlukan. 

h. Kesimpulan 

Memuat simpulan hasil riset, temuan penelitian yang berupa jawaban atas pertanyaan penelitian atau 
berupa intisari hasil pembahasan. Simpulan disajikan dalam bentuk paragraf. 

i. Implikasi dan keterbatasan 

Menjelaskan implikasi temuan dan keterbatasan riset, serta jika perlu saran yang dikemukakan 
peneliti untuk riset yang akan datang. 

j. Daftar Pustaka 

Memuat sumber-sumber pustaka atau referensi yang dikutip di dalam penulisan Karya Tulis Ilmiah. 
Hanya sumber yang dijadikan referensi dalam karya tulis ilmiah yang dimuat dalam daftar referensi 
ini. Untuk keseragaman penulisan, Daftar Pustaka ditulis sesuai dengan format American 

Psychological Association (APA). 

k. Lampiran 

Memuat tabel, gambar dan instrumen riset yang digunakan. 

4. Tata cara penyajian kutipan, rujukan, tabel, dan gambar mengikuti ketentuan dalam Pedoman Penulisan 
Karya Tulis Ilmiah atau merujuk pada peraturan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 
04/E/2012. Karya Tulis Ilmiah berbahasa Indonesia menggunakan Pedoman Umum Ejaan Bahasa 
Indonesia Yang Disempurnakan dan istilah-istilah yang telah dibakukan oleh Pusat Bahasa. 

5. Semua Karya Tulis Ilmiah ditelaah secara anonim oleh Dewan Redaksi dan Mitra Bestari (peer-reviewer) 
yang ditunjuk oleh Dewan Redaksi Jurnal ITRev menurut bidang kepakarannya. Penulis Karya Tulis 
Ilmiah diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan atau revisi Karya Tulis Ilmiah atas dasar 
rekomendasi/ saran dari Dewan Redaksi dan Mitra Bestari. Kepastian pemuatan atau penolakan Karya 
Tulis Ilmiah akan diberitahukan secara tertulis. 

6. Segala sesuatu yang menyangkut perijinan pengutipan, penggunaan software/ aplikasi komputer untuk 
pembuatan Karya Tulis Ilmiah atau hal lainnya yang terkait dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual 
(HAKI) yang dilakukan oleh Penulis, berikut konsekuensi hukum yang mungkin timbul, menjadi 
tanggung jawab penuh Penulis Karya Tulis Ilmiah. 
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SURAT PERNYATAAN 

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH 

 

Yang bertanda tangan di bawah ini, 

Nama Penulis Karya Tulis Ilmiah  : …………………………………………...………… 

NIP / NRM/ No. Identitas Lain  : ……………………………….……………..………  

Pangkat / Golongan (jika ada)  : ………………………………………...…………… 

Jabatan     : …………………………………………...………… 

Dengan ini menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang saya susun dengan judul: 

 
 
 

JUDUL MENGGUNAKAN HURUF TEBAL DAN KAPITAL 

 

adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari karya tulis orang/ lembaga 
lain. Karya tulis ini juga belum pernah dipublikasikan pada jurnal atau media lain dan akan diserahkan 
kepada Indonesian Treasury Review untuk digandakan, diperbanyak dan/atau disebarluaskan. Apabila 
dikemudian hari pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. 

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana 
diperlukan. 
        
 
 
 

…………….., ………………………..….. 
        Pembuat Pernyataan 
 
 
 
 
 
        ...……………………………………… 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Catatan: 

Softcopy Formulir ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan dan dapat dimintakan melalui email: jurnal.djpbn@gmail.com 

 

Materai 
Rp6.000 
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FORMULIR 

CURRICULUM VITAE PENULIS JURNAL ILMIAH PERBENDAHARAAN 

 

 
Nama Lengkap  : 
NIP/NRM  : 
Tempat/Tgl Lahir : 
Pangkat/Golongan : 
Jabatan    : 
Unit Organisasi  : 
NPWP   : 
E-mail   : 
No. HP   : 
No. Rekening  :     Bank …                                Cabang … 

Pendidikan Terakhir 

 

Jenjang Program Studi Universitas Tahun Lulus 

  
 
 
 

 
 
 

 

 
Riwayat Pekerjaan 

 

Jabatan Unit Organisasi Periode 

   

   

   

   

 
Prestasi/ Penghargaan/ Award 

 
 
 
 
 
 

 
Riwayat Tulisan yang Pernah Dimuat 

 
 
 
 
 
 

 
 
Catatan: 
Softcopy Formulir ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan dan dapat dimintakan melalui email: jurnal.djpbn@gmail.com 

 

Foto 
4 x 6 
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LEMBAR PENJELASAN KARYA TULIS ILMIAH 

Judul Karya Tulis  

 

Beri tanda (√) pada ⊡ yang telah disediakan sesuai keadaan yang sebenarnya: 

a. Jenis Artikel 

� Penelitian ini telah dilaksanakan dan berproses sejak (tanggal/bulan/tahun) 
___________________________ sampai dengan (tanggal/bulan/tahun) 
______________________________________________________________________ 

b. Hubungan dan relevansi antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah 

� Merupakan penelitian baru yang belum pernah dilakukan oleh pihak manapun. 

� Ringkasan/ Short version Skripsi/ Thesis/ Disertasi karya sendiri dengan judul 
___________________________________________________________________________________________________________________ 

� Merupakan kajian lanjutan atas Karya Tulis Ilmiah sendiri yaitu (judul, kota penerbit: penerbit, 
tahun) _______________________________________________________________________________________________________ 
dengan perubahan pada 
_______________________________________________________________________________________ 

� Merupakan kajian lanjutan atas Karya Tulis Ilmiah pihak lain yaitu (judul, kota penerbit: penerbit, 
tahun)  _________________________________________________________________________________________________________ 
dengan perubahan pada 
_______________________________________________________________________________________ 

� Lainnya, sebutkan: 
_____________________________________________________________________________________________ 

c. Tempat penulis melakukan Penelitian/Pemikiran pada artikel ini 

� Dilaksanakan di (tempat/negara) 
____________________________________________________________________________ 

d. Pelaksanaan penelitian pada artikel ini merupakan bagian dari 

� Pendidikan program _______________________________________________________________ (nama program studi) 
di ____________________________________________________________________________ (nama Universitas dan 
Negara) 

� Lainnya, yaitu __________________________________________________________________________________________________ 

e. Sumber pembiayaan dalam melakukan Penelitian pada artikel ini adalah 

� Sendiri __________________________________________________________________________________________________________ 

� Lainnya, yaitu __________________________________________________________________________________________________ 

Dengan ini saya menyatakan bahwa: data yang Saya isi pada formulir ini adalah benar adanya dan tanpa 
rekayasa. Apabila dikemudian hari pernyataan Saya terbukti tidak benar, maka Saya bersedia menerima 
sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
 
 

………….., ……..……………………. 

Penulis Artikel, 
 
 
 
…………………………………… 

 
Catatan: 
Softcopy Formulir ini dapat diperbanyak sesuai kebutuhan dan dapat dimintakan melalui email: 
jurnal.djpbn@gmail.com 
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Etika Penulisan Jurnal ITRev 

a. Standar Penulisan 

Penulis Karya Tulis Ilmiah (scientific article) diharuskan menyajikan naskah karya tulis dengan 
penggunaan metode ilmiah, disajikan dengan dukungan data yang valid, akurat dan menggunakan 
analisis data untuk menyajikan suatu informasi yang dapat diterima secara akademis. Disamping itu, 
Karya Tulis Ilmiah hendaknya disampaikan dengan didukungan referensi yang memadai sehingga 
memungkinkan pembaca karya dimaksud melakukan replikasi (penelitian untuk menjawab penelitian 
yang sama, diantaranya dengan maksud merefutasi/ menggugurkan teori dengan rancangan yang lebih 
kuat). Secara prinsip, Penulis dilarang melakukan tindakan yang tidak etis/ tidak dapat diterima oleh 
values publik akademis dalam melakukan pengkajian/ penulisan Karya Tulis Ilmiah, sebagai contoh: 
melakukan tindakan plagiarisme, penipuan, menyajikan naskah akademis yang tidak akurat, dan 
tindakan lain yang tidak/ kurang etis.  

b. Akses Data Penelitian 

Penulis, dalam situasi dan kondisi tertentu dapat diminta oleh pihak Editor untuk menyediakan data 
mentah/data yang belum diolah dan data setelah diolah untuk keperluan pelaksanaan penelaahan. 
Untuk hal yang sama, Penulis harus dapat menyediakan akses kepada publik untuk keperluan klarifikasi 
atas akurasi data. Penulis harus dapat menjelaskan secara teknis data yang dipergunakan dalam hal 
terdapat pihak-pihak yang mempertanyakan akurasi data, sehingga Penulis harus menyimpan data 
dimaksud dalam jangka waktu yang wajar setelah publikasi dilaksanakan. 

c. Orisinalitas dan Plagiarisme 

Penulis harus memastikan bahwa hasil kerja yang disajikan dalam bentuk Karya Tulis Ilmiah merupakan 
hasil kerja yang original, dan dapat diterima/ diakui oleh semua pihak. Dalam hal menyampaikan suatu 
kutipan atas hasil karya/ statement pihak lain, maka Penulis diwajibkan menyampaikan referensi yang 
akurat sehingga tidak menyalahi ketentuan terkait pelanggaran hak cipta. Dalam prakteknya, terdapat 
berbagai macam bentuk plagiarisme, diantaranya: menyalin/ menulis kembali bagian yang secara 
substantif merupakan hasil karya orang lain tanpa menyebutkan referensi yang seharusnya atau 
melakukan klaim atas hasil penelitian yang dilakukan oleh orang lain. Hal yang sama diberlakukan untuk 
kasus self-plagiarism atau oto-plagiarisme yaitu mengutip hasil atau statement hasil karya sendiri yang 
sudah dipublikasikan tanpa menyebutkan sumbernya. 

d. Ketentuan Pengiriman Tulisan 

Penulis tidak diperkenankan melakukan publikasi/ proses publikasi suatu naskah Karya Tulis Ilmiah 
yang sama kepada lebih dari satu jurnal/ media yang lain. Untuk itu, Penulis diwajibkan memberikan 
pernyataan di atas meterai Rp6.000,00 yang menyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah tersebut merupakan 
karya tulis original dan tidak sedang/pernah dipublikasikan pada jurnal/ media lainnya. 

e. Pencantuman Sumber Referensi 

Penulis diwajibkan memuat/ menyampaikan pengakuan dengan benar atas hasil karya orang lain pada 
Karya Tulis Ilmiah berkenaan. Penulis dalam hal ini menyebutkan publikasi yang berpengaruh dalam 
penyusunan karyanya. Informasi yang diperoleh secara pribadi, seperti halnya interview, korespondensi 
atau diskusi dengan pihak ketiga, tidak boleh dipergunakan atau dilaporkan tanpa izin tertulis dari 
sumber informasi berkenaan. 

f. Authorship Tulisan 

Adanya penegasan para pihak yang memberikan kontribusi signifikan (authorship) dalam penulisan 
Karya Tulis Ilmiah. Penulis adalah orang yang telah memberikan kontribusi signifikan terhadap 
konsepsi, desain, metode penelitian, eksekusi di dalam penulisan, atau interpretasi dalam suatu 
pengkajian, semua pihak dalam memberikan kontribusi signifikan dicantumkan sebagai co-author. 
Penulis korespondensi harus memastikan bahwa semua co-author telah dicantumkan dalam naskah 
Karya Tulis Ilmiah, dan semua co-author telah membaca dan menyetujui versi akhir atas karya tersebut 
serta telah menyetujui pengajuan naskah untuk publikasi. 

g. Kesalahan dalam Tulisan yang Dipublikasikan 

Dalam hal Penulis menemukan suatu kesalahan yang signifikan atau ketidaktepatan atas karya yang 
telah dipublikasikan, maka Penulis bertanggung jawab untuk memberitahukan kesalahan tersebut 
kepada Editor. Hal yang dapat/ dimungkinkan untuk dilakukan adalah Penulis bekerjasama dengan 
Editor melakukan penarikan kembali atau memperbaiki tulisan tersebut. Jika sumber informasi atas 
suatu permasalahan/ kesalahan tersebut berasal dari pihak ketiga, maka Penulis bertanggung jawab 
untuk dapat menarik kembali/ melakukan koreksi atas tulisan tersebut atau memberikan bukti kepada 
Editor terkait ketepatan karya ilmiah dimaksud.  
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