Optimalisasi Penyerapan Anggaran,
Kerja Bersama untuk Kesejahteraan
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Insan dan Mitra Perbendaharaan di seluruh Indonesia, Pembaca Majalah Treasury Indonesia yang budiman,
Beriringan dengan momen Hari Oeang ke 71 tahun ini di mana Kementerian Keuangan mengangkat tagline Kerja Nyata
Membangun Negeri, kita niscaya diingatkan dan mencamkan kembali di benak kita masing-masing bahwa APBN sebagai amanah
rakyat yang dipercayakan kepada Pemerintah, harus dikelola secara baik guna sebesar-besar manfaat nyata bagi seluruh rakyat
Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini.
Pesan itulah yang dalam terbitan MTI kali ini berusaha kami bagikan kepada seluruh pembaca sekalian, di mana Ditjen
Perbendaharaan sebagai salah satu otoritas utama pengelolaan keuangan negara bekerja secara nyata untuk meningkatkan
kualitas pengelolaan APBN guna hasil nyata yang diharapkan seluruh lapisan masyarakat, melalui berbagai kebijakan dan upaya.
Karena Ditjen Perbendaharaan menggawangi pelaksanaan APBN, penyempurnaan mekanisme proses bisnis pencairan anggaran
di tahun anggaran 2017 ini, khususnya menjelang akhir tahun anggaran, menjadi salah satu fokus perhatian, dengan harapan
hal ini mampu membawa dampak yang signifikan bagi kualitas penyerapan anggaran. Dengan pencairan yang lebih teratur dan
merata, diharapkan APBN dapat menjalankan perannya secara optimal sebagai stimulus pertumbuhan ekonomi dan penggerak
perekonomian nasional.
Fokus dan reorientasi penggunaan anggaran pada output yang jelas, terukur, dan bermanfaat besar bagi masyarakat juga menjadi
fokus, sesuai dengan amanat APBN yang telah disebutkan : membawa kesejahteraan bagi masyarakat.
Perubahan pola pikir dan pola tindak yang mementingkan terwujudnya output dari setiap rupiah yang
dibelanjakan negara secara efisien, diiringi pendekatan operasional yang diinisiasi Ditjen Perbendaharaan
seperti simplifikasi pertanggungjawaban dan laporan keuangan, diharapkan juga dapat menjadi kontribusi
nyata bagi berfungsinya APBN sebagai stimulus perekonomian bangsa ini.
Mekanisme pencairan Dana Desa dan Dana Alokasi Khusus Fisik yang di tahun 2017 ini mulai disalurkan
melalui KPPN-KPPN di seluruh Indonesia dapat pula disimak sebagian ‘kisah’-nya pada terbitan MTI ini, di
mana sebagai babak baru penyaluran anggaran yang menjangkau daerah-daerah di seluruh nusantara,
niscaya juga tidak terlepas dari nafas penyempurnaan mekanisme, re-focusing orientasi kepada output
dan peningkatan efisiensi anggaran sebagaimana telah disebutkan.
Hal-hal tersebut merupakan perwujudan dari sebagian kiprah dan kontribusi nyata Ditjen
Perbendaharaan kepada negeri ini. Komitmen kami, sebagai penyalur dan pengelola APBN
di seluruh wilayah Republik Indonesia, untuk mengawal APBN sesuai dengan amanat
yang diembankan kepada kami oleh bangsa ini, kiranya dapat disimak dalam artikelartikel pada terbitan MTI kali ini.
Dan akhirnya, karena APBN adalah juga uang kita, uang seluruh rakyat Indonesia, mari
kita kelola dan kawal bersama.
Selamat menikmati sajian MTI terbitan ini,

				Salam Treasury!

				Marwanto Harjowiryono,
				Direktur Jenderal Perbendaharaan
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Latar Belakang Penyempurnaan
Mekanisme Pencairan Anggaran
Cepat atau
lambatnya
realisasi tentu
akan berpengaruh
terhadap
pelaksanaan
program pemerintah
sesuai dengan
kebijakan alokasi
anggaran yang
telah diarahkan
untuk mendukung
kegiatan
ekonomi nasional
guna memacu
pertumbuhan
ekonomi
(pro growth),
memperluas
lapangan kerja (pro
job), mengurangi
kemiskinan
(pro poor) serta
mendukung
pembangunan
daerah.
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P

enyerapan APBN yang
optimal merupakan salah
satu faktor pendorong
pertumbuhan ekonomi. Hal ini
berkaitan erat dengan fungsi
APBN sebagai instrumen
yang memengaruhi stabilitas
perekonomian. Cepat atau
lambatnya realisasi tentu akan
berpengaruh terhadap pelaksanaan
program pemerintah sesuai dengan
kebijakan alokasi anggaran yang
telah diarahkan untuk mendukung
kegiatan ekonomi nasional guna
memacu pertumbuhan ekonomi
(pro growth), memperluas lapangan
kerja (pro job), mengurangi
kemiskinan (pro poor) serta
mendukung pembangunan daerah.
Beberapa kondisi tertentu yang
muncul bisa menjadi indikasi
terjadinya kendala teknis dalam
pelaksanaan anggaran. Penurunan
tren realisasi, proporsionalitas
penyerapan anggaran yang tidak
seimbang akibat penumpukan
realisasi anggaran di akhir tahun,
serta rendahnya level dan kontribusi
realisasi anggaran pada beberapa
Fungsi/Program/Kementerian/
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Satker/Jenis Belanja/Kewenangan
tertentu merupakan beberapa
indikasi yang patut diperhatikan.
Sementara itu, kendala pengelolaan
keuangan sendiri bisa terindikasi
oleh adanya ketidaksesuaian
antara rencana dan pelaksanaan
anggaran, ketidakpatuhan regulasi,
serta ketidakefektifan pelaksanaan
kegiatan.
Menyikapi kondisi-kondisi
tersebut, Kementerian Keuangan
terus berupaya untuk menyusun
kebijakan-kebijakan yang mampu
meminimalisasi terulangnya
kendala-kendala yang sering
muncul setiap periode tahun
anggaran. Pada tanggal 03
Maret 2016, diterbitkan surat
Menteri Keuangan Nomor
S-137/MK.05/2016 hal Kinerja
Pelaksanaan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga (K/L) Negara
Tahun Anggaran 2015. Dengan
berpedoman pada hal tersebut,
Ditjen Perbendaharaan sebagai unit
pengelola APBN di Kementerian
Keuangan tidak lagi mengukur
penilaian kinerja pelaksanaan
anggaran dengan dilihat dari
penyerapan anggarannya saja,
tetapi juga dari beberapa indikator
yang menunjukkan kualitas

penyerapan tersebut.
Pengukuran kinerja pelaksanaan
anggaran didasarkan pada tiga
aspek seperti aspek kesesuaian
perencanaan dan pelaksanaan,
kepatuhan terhadap regulasi
(compliance) dan efektivitas
pelaksanaan kegiatan. Dari tiga
aspek tersebut, kinerja pelaksanaan
anggaran diukur dari dua belas
indikator yaitu Penyerapan
Anggaran, Pengelolaan UP/
TUP, Penyelesaian Tagihan,
Rencana Halaman III DIPA dengan
Realisasinya, Penyelesaian Data
Kontrak Tepat Waktu, Penyampaian
LPJ Bendahara, Jumlah Revisi DIPA,
Jumlah Pengembalian/Kesalahan
SPM, Retur SP2D, Dispensasi SPM,
Deviasi Renkas/RPD Harian, serta
Pagu Minus.
Indikator kinerja pelaksanaan
anggaran selama ini hanya
dilihat dari angka realisasi atau
penyerapan anggaran. Padahal,
pengukuran berdasarkan
angka realisasi tidak dapat
menggambarkan kinerja yang
sesungguhnya mengingat angka
realisasi anggaran tersebut
merupakan hasil akhir.

Penyempurnaan
Mekanisme Pencairan
Anggaran TA 2017
Kementerian Keuangan c.q. Ditjen Perbendaharaan
terus berupaya untuk melakukan inovasi dalam
merumuskan kebijakan yang berkaitan dengan
mekanisme pencairan APBN. Diharapkan, mekanisme
tersebut mampu menjadi stimulus dalam optimalisasi
penyerapan APBN sehingga mampu meminimalisasi
kendala yang mungkin terjadi pada akhir tahun
anggaran 2017 sekaligus berdampak bagi percepatan
dalam pertumbuhan ekonomi bangsa.
foto : Sugeng Wistriono

Sedangkan pelaksanaan anggaran itu
sendiri merupakan rangkaian proses
sejak dokumen pelaksanaan anggaran
(DIPA) disahkan, penetapan pejabat
perbendaharaan, pengadaan barang/
jasa dan pembuatan komitmen/kontrak/
perjanjian, pelaksanaan kegiatan,
penyelesaian tagihan dan proses
pembayaran, serta diakhiri dengan
pelaporan. Untuk dapat memotret
rangkaian proses pelaksanaan anggaran,
maka perlu dilakukan pengukuran kinerja
pada masing-masing tahapan proses
tersebut, sehingga dapat pula diketahui
terjadinya kendala-kendala dalam
pelaksanaan anggaran.
Dalam rangka pelaksanaan tugasnya
untuk memonitor dan mengevaluasi
pelaksanaan anggaran, Direktorat
Jenderal Perbendaharaan berkomunikasi
secara intensif dengan masing-masing
K/L untuk meningkatkan kualitas
pelaksanaan anggaran dan menyelesaikan
permasalahan yang ada. Beberapa
rekomendasi yang perlu dilakukan antara
lain monitoring, evaluasi, dan koordinasi
secara berkala komponen indikator
penilaian kinerja K/L, khususnya yang
masih bermasalah sehingga pelaksanaan
anggaran selalu mempedomani ketentuan
yang berlaku. Pembinaan dan koordinasi
yang berkelanjutan baik di internal
maupun eksternal antar K/L terkait

juga dilakukan sehingga kendala yang
dihadapi sampai dengan triwulan IV TA
2016 tidak terulang pada tahun anggaran
berikutnya. Diperlukan pula adanya
peningkatan manajemen pengajuan
tagihan khususnya di akhir tahun anggaran
agar tidak terjadi penumpukan SPM di
akhir periode pengajuan SPM. Hal tersebut
diharapkan dapat menjadi kunci utama
guna menentukan kebijakan dan strategi
pelaksanaan anggaran sehingga kinerja
pelaksanaan anggaran untuk tahun-tahun
berikutnya menjadi lebih baik.
Mekanisme Pencairan Anggaran TA 2017
Ditjen Perbendaharaan terus berupaya
untuk menstimulasi peningkatan kinerja
pelaksanaan anggaran dan efektivitas
belanja K/L di TA 2017 ini. Optimalisasi
peran belanja pemerintah khususnya
belanja K/L yang membawa dampak besar
bagi pertumbuhan ekonomi di tahun 2017
juga terus diupayakan. Salah satunya
dengan dikeluarkannya S-2570/PB/2017
oleh Ditjen Perbendaharaan sebagai
Petunjuk Teknis Langkah-Langkah Strategis
Pelaksanaan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga TA 2017 yang disusun
sesuai arahan dari Menteri Keuangan
dalam S-153/MK.05/2017 perihal LangkahLangkah Strategis Pelaksanaan Anggaran
Kementerian Negara/Lembaga TA 2017.

Dalam surat tersebut, Dirjen
Perbendaharaan memberikan langkahlangkah koordinasi yang dilaksanakan
oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan
beserta KPPN yang meliputi empat
aspek yaitu reviu atas perencanaan
kegiatan, penyerapan, dan capaian
output Satker, monitoring dan evaluasi
kepatuhan penyelesaian tagihan Satker,
monitoring dan evaluasi kepatuhan
penyampaian data kontrak dan kebenaran
data supplier Satker, serta pengendalian
Uang Persediaan (UP)/ Tambahan Uang
Persediaan (TUP) yang dikelola oleh satker.
Sedangkan untuk mengontrol penumpukan
pencairan anggaran di akhir TA
2017, menjelang periode tutup tahun
kembali ditetapkan Peraturan Dirjen
Perbendaharaan Nomor Per-12/PB/2017
tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan
dan Pengeluaran Negara pada Akhir
Tahun Anggaran 2017. Yang membedakan
dengan tahun sebelumnya, di TA 2017
ini batas pengajuan SPM LS Kontraktual
ditentukan lebih cepat yaitu sudah mulai
berlaku sejak tanggal 8 September 2017
untuk pembayaran tagihan kontrak dengan
BAST/BAPP sampai dengan 31 Juli 2017.
Tentunya hal ini diharapkan mampu
memacu satker untuk lebih disiplin dan
tepat waktu dalam menyelesaikan berkas
tagihan kontraktualnya.

Terbitan ke-2/2017
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Tabel Kementerian/Lembaga dengan Pagu Terbesar dan Realisasi s.d. Oktober 2017 dalam rupiah
(Sumber: pa.perbendaharaan.go.id)
NO

KEMENTERIAN /
LEMBAGA

PAGU

1

KEMENTERIAN
PERTAHANAN

115.114.894.579,000

73.217.472.014.271

11.937.358.010.000

2

KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT

105.280.862.111.000

59.718.802.473.033

915.272.283.000

3

KEPOLISIAN NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

98.790.525.155.000

57.803.747.570.960

14.637.688.970.000

4

KEMENTERIAN AGAMA

63.781.411.874.000

40.681.088.559.064

2.696.373.562.214

5

KEMENTERIAN
KESEHATAN

57.470.419.900.000

39.444.126.545.421

22.535.041.000

Dampak atas Optimalisasi
Pencairan Anggaran TA 2017
Diberlakukannya LangkahLangkah Strategis Pelaksanaan
Anggaran 2017 sejak Triwulan
I serta Pedoman Pelaksanaan
Penerimaan dan Pengeluaran
Negara pada Akhir Tahun
Anggaran 2017 yang sudah
mulai ditetapkan sejak bulan
September 2017 memberi dampak
yang besar terhadap percepatan
realisasi anggaran. Dilihat pada
pertengahan Oktober 2017,
realisasi penyerapan anggaran
berhasil mencapai angka 59,44%.
Jika dibandingkan dengan tahun
lalu, terjadi kenaikan penyerapan
anggaran sebesar 4,79% sebab
pada awal Oktober 2016 realisasi
anggaran baru menunjukkan
angka penyerapan 54,65%.
Dari hasil optimalisasi tersebut,
empat K/L yang berada pada
posisi lima pagu terbesar TA 2017
yaitu Kementerian Pertahanan,
Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat, Kementerian
Agama, dan Kementerian
Kesehatan turut mengalami
kenaikan realisasi penyerapan
anggaran di TA 2017 ini jika
dibandingkan dengan periode
yang sama pada TA 2016, dengan
rata-rata penyerapan anggaran
sebesar 63,19%.
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Sedangkan sisanya, sejumlah 58
K/L dari total 87 K/L yang ada
atau sekitar 67% dari seluruh
jumlah K/L yang ada mengalami
optimalisasi penyerapan anggaran
yang ditandai dengan lebih
cepatnya pencairan anggaran
yang terealisasi pada bulan
Oktober TA 2017 jika dibandingkan
dengan bulan Oktober 2016.
Dari hasil tersebut, tentunya roda
perekonomian kini mampu bergulir
lebih cepat dalam menumbuhkan
pembangunan bangsa.
Hal yang serupa juga terjadi pada
Bendahara Umum Negara (BUN)
yang turut mengalami kenaikan
signifikan. Pada pertengahan
Oktober 2017, BUN telah
melakukan kenaikan pencairan
anggaran sebesar 77,69%. Bila
dibandingkan dengan periode
Oktober 2016, BUN hanya baru
mencapai realisasi sebesar
53,79%. Optimalisasi penyerapan
anggaran terbukti membuat
tercapainya penyerapan anggaran
dengan selisih yang cukup besar
dibandingkan tahun sebelumnya
yaitu sebesar 23,9%.
Tentunya hal ini memberikan
dampak yang signifikan terhadap
pertumbuhan perekonomian
nasional terutama jika dilihat dari
sejumlah K/L yang mengalami
optimalisasi penyerapan anggaran
ternyata beberapa K/L tersebut
merupakan K/L dengan jumlah

BLOKIR

pagu yang besar dan memegang
fungsi yang vital dalam Program
Prioritas Nasional.
Beberapa Program Prioritas
Nasional yang ikut merasakan
dampak kemajuan atas
optimalisasi penyerapan
anggaran yaitu program stabilitas
keamanan dan ketertiban yang
dipegang oleh Kementerian
Pertahanan, program pelayanan
kesehatan yang dipegang oleh
Kementerian Kesehatan, program
pelayanan pendidikan yang
dipegang Kementerian Agama,
serta program perumahan dan
permukiman yang dipegang
oleh Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat.
Masing-masing program tersebut
telah menunjukan realisasi di
atas 60% sejak Oktober 2017.
Secara keseluruhan, Program
Prioritas Nasional yang disusun
berdasarkan Nawacita dari
Presiden RI telah direalisasikan
sebesar 56,22% hingga
pertengahan Oktober 2017.
Itu artinya, penyempurnaan
mekanisme pencairan anggaran
TA 2017 telah memberikan
dampak terhadap berbagai sektor
di negara ini.

Dinar Rafikhalif, Kurniawan
Santoso (Direktorat Pelaksanaan
Anggaran)

Keterkaitan Optimalisasi Penyerapan
Anggaran terhadap Output yang Dicapai
Pengelolaan belanja APBN akan dipetakan ke dalam
berbagai kategori output yang telah ditentukan. Jika
alokasi belanjanya terserap secara optimal, maka
pencapaian output yang dipetakan mampu memberi
kontribusi yang lebih optimal bagi kesejahteraan
bangsa.

foto : Sugeng Wistriono
Monitoring dan Review APBN
sebagai Optimalisasi Fungsi
APBN

P

embangunan nasional yang
dilakukan untuk mewujudkan
tujuan nasional yang
terkandung dalam Pembukaan
UUD 1945 terdiri atas berbagai
instrumen pendukung. Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) merupakan salah satu

instrumen dalam pembangunan
nasional tersebut yang ditetapkan
setiap tahunnya melalui
Undang-Undang. Di antara
fungsinya, APBN memiliki fungsi
stabilisasi untuk memelihara dan
mengupayakan keseimbangan
fundamental perekonomian
nasional.
Dalam rangka mengawal
keberlangsungan fungsi APBN
tersebut, Kementerian Keuangan

c.q. Ditjen Perbendaharaan
melakukan monitoring dan evaluasi
(monev) atas pengelolaan APBN
yang dilakukan oleh Kementerian/
Lembaga (K/L) dengan
tujuan untuk mengidentifikasi
permasalahan maupun kendala
dalam pelaksanaan anggaran
yang dapat berimplikasi pada
rendahnya penyerapan anggaran.

Terbitan ke-2/2017
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Salah satu permasalahan dalam
pelaksanaan anggaran K/L yang kerap
terjadi dari tahun ke tahun yakni terkait
rendahnya penyerapan anggaran di
setiap triwulan yang seringkali berdampak
pada menumpuknya penyerapan
anggaran pada akhir tahun. Tren tersebut
merupakan permasalahan klasik yang
harus diatasi mengingat penyerapan
anggaran merupakan salah satu indikator
efektivitas pelaksanaan anggaran. Begitu
pula dengan ketepatan penyerapan
anggaran yang seharusnya jumlahnya
sesuai dengan rencana penarikan agar
bisa menjadi indikator kualitas belanja
pemerintah.
Guna melaksanakan tugas evaluasi
terhadap pelaksanaan anggaran
belanja K/L tersebut, sejak tahun 2014
Ditjen Perbendaharaan c.q. Direktorat
Pelaksanaan Anggaran secara periodik
(setiap triwulan) telah melakukan evaluasi
pelaksanaan anggaran K/L dengan
mengundang perwakilan-perwakilan K/L
untuk mengidentifikasi dan membahas
bersama permasalahan-permasalahan
spesifik terkait pelaksanaan anggaran K/L.
Identifikasi permasalahan-permasalahan

spesifik seputar pelaksanaan anggaran
K/L tersebut maka diharapkan dapat
menghasilkan rekomendasi teknis
untuk memperbaiki kinerja pelaksanaan
anggaran K/L ke depan. Dengan
demikian, fungsi APBN sebagai stimulus
pembangunan tetap terjaga secara
optimal.

dan jasa publik yang dihasilkan tersebut
terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Kementerian Keuangan c.q. Ditjen
Perbendaharaan, ketika berorientasi pada
outcome, perlu untuk memastikan bahwa
pemetaan output yang ada telah sesuai
dengan jenis belanja yang dikeluarkan.
Output yang dialokasikan untuk
pengelolaan belanja APBN itu sendiri di
antaranya berupa output operasional,
pelayanan publik, infrastruktur, dan
kesejahteraan.

Dampak Optimalisasi APBN terhadap
Pencapaian Output
Dalam implementasi anggaran belanja
berbasis kinerja, penilaian atas
pelaksanaan anggaran tidak hanya
dilakukan dengan memperhatikan
penyerapan atas belanja semata,
melainkan juga output dan outcome yang
dihasilkan. Dengan memperhatikan output,
pemerintah akan mengupayakan alokasi
belanja yang ada menjadi barang dan
jasa publik dalam rangka pelaksanaan
pelayanan kepada masyarakat untuk
meningkatkan pembangunan.
Sedangkan perhatian terhadap outcome
akan membuat pemerintah memperhatikan
dampak atas peningkatan jumlah barang

Sesuai dengan rencana penarikan
halaman III DIPA yang disusun
berdasarkan kategori outputnya, secara
akumulatif sampai dengan Oktober 2017
telah direalisasikan sejumlah penyerapan
APBN yang yang mendekati dengan
rencana penarikan dana tersebut. Kondisi
ini merupakan sebuah prestasi. Hal ini
menunjukkan bahwa langkah-langkah
yang dilakukan sebagai optimalisasi
penyerapan APBN memberi dampak
terhadap percepatan maupun kesesuaian
realisasi dari berbagai jenis output yang
dipetakan tersebut.

Foto : Tino Adi Prabowo
Tabel Pagu Kategori Output dan Realisasi s.d. Oktober 2017 dalam rupiah
(Sumber: pa.perbendaharaan.go.id)
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NO

KATEGORI OUTPUT

1

OPERASIONAL

306.566.454.684.000

2

PELAYANAN PUBLIK

211.497.957.181.000

122.223.716.897.356

3

INFRASTRUKTUR

202.030.894.238.000

95.825.707.643.461

4

KESEJAHTERAAN

84.916.651.800.000

63.324.785.832.470
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PAGU

REALISASI
214.011.349.928.503

foto : Tino Adi Prabowo

Pada jenis output
operasional, pemerintah
dituntut untuk bisa
mengoperasikan seluruh
kegiatan pemerintahan yang
ada. Di mana ada kantor
pemerintahan, tentunya di
situ pula terdapat alokasi
anggaran. Selama kantor
tersebut berjalan, maka
output operasional harus
selalu terealisasikan. Pada
bulan Oktober 2017, secara
akumulasi telah berjalan
penyerapan anggaran
sebesar 69,81% atas output
operasional tersebut. Output
Operasional ini dapat
berupa layanan perkantoran,
layanan umum, layanan
dukungan manajemen,

maupun layanan internal
yang ada di masing-masing
satuan kerja.
Begitu pula untuk output
pelayanan publik yang
telah terealisasi sebesar
57,79%. Dengan optimalisasi
penyerapan APBN terhadap
output pelayanan publik
yang dipetakan secara
tepat, lembaga-lembaga
pemerintah mampu hadir
untuk menyediakan
berbagai fasilitas publik
ketika masyarakat
membutuhkan layanan,
misalnya berupa Fasilitasi
dan Edukasi Masyarakat
Bidang Penataan Bangunan
dan Lingkungan pada
Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan
Rakyat, Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit
Tidak Menular pada
Kementerian Kesehatan,
Pembinaan Jabatan
Fungsional Arsiparis pada
Kementerian Pertahanan,
serta Peningkatan Mutu
UKS dan Sanitasi pada
Madrasah yang menjadi
salah satu output dari
Kementerian Agama. Selama
masyarakat memerlukan
layanan, pemerintah akan
menyediakan layanan
melalui sumber daya
keuangan yang dimiliki.
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Pembangunan berbagai fasilitas
publik seperti jalan, jembatan,
pelabuhan, maupun gedung
dan bangunan yang memberi
kontribusi besar bagi pertumbuhan
ekonomi bangsa termasuk dalam
output infrastruktur yang telah
dialokasikan dalam belanja
APBN. Sampai dengan Oktober
2017, output infrastruktur ini
mencatat realisasi sebesar
47,43%. Pencapaian atas realisasi
ini menjadi yang paling rendah
dibanding kategori output lainnya
dikarenakan rencana penarikan
untuk output infrastruktur tersebut
memang lebih banyak akan
diserap menjelang akhir tahun
sesuai dengan yang tertulis
dalam halaman III DIPA. Meskipun
demikian, jika dilihat dari ketepatan
jumlah penyerapannya, output
infrastruktur berhasil memberi
ketepatan realisasi sebesar
75,32%.
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Untuk peningkatan kesejahteraan
masyarakat sendiri dapat
dioptimasi melalui bantuanbantuan pemerintah yang
merupakan bagian dari output
kesejahteraan, berupa Penyediaan
Makanan Tambahan pada ibu
hamil dan Balita dan Anak
Sekolah, Tunjangan Profesi bagi
Guru Non PNS, maupun Bantuan
Operasional Sekolah. Secara
keseluruhan output kesejahteraan
masyarakat tersebut telah tercapai
sebesar 74,57%.
Dengan memastikan eksekusi
anggaran dilakukan sesuai
dengan kelompok output yang
ada, penyerapan anggaran bisa
disimulasikan sesuai dengan isu
target penyerapannya. Misalnya,
ketika isunya adalah daya beli
masyarakat, pemerintah dapat
mempercepat penyaluran
dana-dana yang akan diberikan
langsung kepada masyarakat.

Ketika isunya adalah infrastruktur
dalam jangka waktu 1 tahun, maka
pemerintah akan memastikan
kontrak akan bisa selesai
lelangnya sejak triwulan I. Hal-hal
tersebut merupakan tantangan
yang harus diwujudkan oleh
Ditjen Perbendaharaan sebagai
unit pengelola APBN. Kenaikan
angka realisasi APBN yang lebih
cepat dan diimbangi dengan
penggunaan output secara
tepat mampu meningkatkan
kualitas kehidupan masyarakat
yang merupakan bagian dari
pertumbuhan ekonomi yang
ditujukan kepada masyarakat.

Dinar Rafikhalif, Catur Ery Prabowo
(Direktorat Pelaksanaan Anggaran)

DAK Fisik dan Dana Desa, Dukung
Program Pembangunan dari Pinggiran
"Konsep Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI),
maka harusnya masyarakat
Indonesia di mana pun
mereka berada, di mana pun
mereka lahir, dibesarkan,
mereka seharusnya berhak
mendapatkan fasilitas
dasar dan pelayanan yang
sama. (Termasuk) fasilitas
dasar seperti akses air
bersih, sanitasi, atau akses
kesehatan."
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
saat Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan
Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun
(TKDD) Tahun 2017 di Aula Dhanapala,
Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis
(02/03).

foto : Dok. Success Story Dana Desa di Desa Sandana,
KPPN Toli-Toli (2017)

M

enurut Undang-undang
Nomor 6 tahun 2014
tentang Desa, Desa
didefinisikan sebagai kesatuan
masyarakat hukum yang memiliki
batas wilayah yang berwenang
untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan
masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal
usul, dan/atau hak tradisional yang
diakui dan dihormati dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Sebagai suatu
unit pemerintahan terkecil di negeri
ini, desa mendapatkan perhatian
khusus dari pemerintah Republik
Indonesia. Perhatian tersebut
antara lain terlihat dari agenda
prioritas ketiga yang terangkum
dalam Nawa Cita pemerintah,
yaitu “Membangun Indonesia dari
pinggiran dengan memperkuat
daerah-daerah dan desa dalam

kerangka Negara Kesatuan”.
Desentralisasi fiskal dianggap
merupakan salah satu program
yang dapat mendorong kemajuan
desa, dengan maksud melindungi
kepentingan nasional Indonesia
khususnya di kawasan-kawasan
perbatasan, memperkuat
daya saing ekonomi Indonesia
secara global, serta membantu
daerah-daerah yang kapasitas
pemerintahannya belum cukup
memadai dalam memberikan
pelayanan publik. Dalam rangka
penerapan desentralisasi
fiskal, pemerintah pusat telah
mengalokasikan pembagian
keuangan kepada pemerintah
daerah, di antaranya melalui
alokasi transfer ke daerah dan
dana desa.
Transfer ke daerah dan dana
desa diberikan dengan tujuan

agar daerah lebih leluasa
mengatur keuangan mereka
sesuai dengan potensi, kondisi,
dan kebutuhan masing-masing.
Daerah tentu lebih memahami
apa saja yang perlu dilakukan
guna membangun wilayahnya
dan meningkatkan kesejahteraan
masyarakatnya. Selain itu, dari
sudut pandang pemerintah
pusat, kebijakan transfer ke
daerah dan dana desa juga
bertujuan memacu pertumbuhan
ekonomi yang berkualitas dan
merata, mengurangi kemiskinan,
mengurangi pengangguran, dan
mengendalikan inflasi. Dengan
tumbuhnya perekonomian di
daerah-daerah, maka cita-cita
bangsa Indonesia yang tertuang
dalam Undang-Undang Dasar
1945 akan lebih mudah untuk
dicapai dan diwujudkan.
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Cakupan Penggunaan Dana Desa dan DAK Fisik
Dalam pelaksanaannya, transfer ke daerah
dan dana desa diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan (PMK) Nomor 112 Tahun 2017 tentang
Perubahan PMK Nomor 50 Tahun 2017 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.
Secara umum, transfer ke daerah dan dana desa
ialah bagian dari belanja negara yang dialokasikan
dalam APBN kepada daerah dan desa dalam
rangka mendanai pelaksanaan urusan yang telah
diserahkan kepada daerah dan desa. Terdapat
sejumlah ketegori dana transfer ke daerah yang
dialokasikan oleh pemerintah pusat, salah satunya
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik.
Sebagai bagian dari desentralisasi fiskal, transfer
Dana Desa dan DAK Fisik memiliki peran yang
penting dalam pelaksanaan program-program
daerah. Dalam rencana kerja pemerintah daerah,
baik pemerintah provinsi, kabupaten, maupun desa,
yang tergambar dalam Anggaran Penerimaan dan
Belanja Daerah (APBD) Provinsi dan Kabupaten/
Kota serta Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa (APBDesa), transfer Dana Desa dan DAK
Fisik menjadi pos yang penting dan dominan dalam
penerimaan mereka.
Yang menjadi pertanyaan kemudian adalah, apakah
penggunaan kedua transfer tersebut tumpang
tindih atau tercampur? Jawabannya adalah tidak.
Meskipun kedua dana tersebut menjadi hak daerah
dan pengelolaan dana dimaksud juga dilakukan
oleh daerah, tetapi kedua dana tersebut memiliki
tujuan kegunaan yang berbeda. Dana desa
digunakan untuk membiayai penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan,
pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan
masyarakat. Sedangkan DAK Fisik digunakan untuk
membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang
merupakan urusan daerah dan sesuai dengan
prioritas nasional.
Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa
keduanya memiliki tujuan dan kegunaan yang
berbeda. Dana desa cenderung mengarah
pada peningkatan kualitas pelayanan publik
yang dilaksanakan oleh desa. Penggunaannya
secara spesifik masih dapat berupa kegiatan
pembangunan fisik, tetapi arahnya lebih kepada
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penyelenggaraan kegiatan nonfisik. Sedangkan
DAK Fisik hanya dipergunakan untuk pembangunan
yang bersifat fisik, misalnya pembangunan jalan,
irigasi, rumah sakit, atau sekolah. Pemanfaatan DAK
Fisik juga harus sesuai dengan prioritas nasional.
Untuk tahun 2017, program prioritas nasional
difokuskan pada pembangunan infrastruktur dan
ekonomi untuk meningkatkan kesempatan kerja
serta mengurangi kemiskinan dan kesenjangan
antarwilayah.
Manfaat Dana Desa dan DAK Fisik
Atas penyaluran Dana Desa dan transfer DAK Fisik,
terdapat beberapa manfaat yang bisa diperoleh.
Manfaat-manfaat tersebut antara lain:
1. Implementasi desentralisasi fiskal dan
perimbangan keuangan antara pusat dan
daerah
Otonomi daerah menegaskan bahwa daerah
memiliki hak tersendiri untuk mengatur
daerahnya, tanpa adanya campur tangan
pemerintah pusat. Hal tersebut juga
berdampak pada kewenangan terkait
pengaturan keuangan daerah, di mana daerah
memiliki hak untuk mengatur keuangannya
sendiri. Oleh karena itu, Pemerintah Pusat
memberikan sebagian dananya ke pemerintah
daerah untuk diatur sesuai dengan hak dan
kewajiban daerah itu sendiri. Transfer ke
Daerah dan Dana Desa juga merupakan
salah satu bentuk perimbangan keuangan
antara Pusat dan Daerah, sehingga dapat
mengurangi kesenjangan keuangan, terutama
bagi daerah-daerah dengan pendapatan yang
rendah.
2. Memperkuat potensi, prioritas, dan kekuatan
daerah
Daerah dapat meningkatkan potensi
dan prioritas yang dimiliki untuk dapat
dijadikan kekuatan melalui dana yang
ditransfer. Sebagai contoh, daerah dapat
meningkatkan potensi wisata yang dimiliki
dengan peningkatan sarana dan prasarana
di sekitarnya, atau mengasah potensi industri
dengan mempertajam kemampuan warga
melalui pelatihan.

Foto : Mahardika Argha Mariska
3.

4.

5.

Pemerataan pembangunan antara
pusat dan daerah
Dengan adanya transfer DAK
Fisik, pembangunan yang
dilakukan oleh Pemerintah Pusat
melalui Program Nasional dapat
disinkronkan pembangunan
dengan yang dilakukan oleh
Pemerintah Daerah. Dengan
demikian, pembangunan di negeri
ini dapat dilakukan seacara
merata, konsisten, dan simultan.
Meningkatkan perekonomian di
seluruh daerah
Dengan adanya pembangunan
baik fisik maupun nonfisik,
kekuatan ekonomi di daerahdaerah dapat ditingkatkan.
Dengan infrastruktur, sarana
perekonomian, dan tingkat
pendidikan masyarakat yang
berkualitas baik, diharapkan
perekonomian akan dapat
meningkat pula. Pembangunan
infrastruktur juga dapat menyerap
tenaga kerja setempat, dengan
efek meningkatkan daya beli
warga yang terlibat.
Peningkatan layanan pemerintah

kepada masyarakat
Dana Desa membantu agar mutu
layanan pemerintah kepada
masyarakat dapat ditingkatkan,
baik melalui inovasi layanan
maupun peningkatan kapasitas
sumber daya manusia di desa
melalui pelatihan-pelatihan.
Pagu dan Realisasi DAK Fisik
Penyaluran DAK Fisik Tahun Anggaran
2017 dilaksanakan oleh 171 Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara
(KPPN), unit pelayanan vertikal Ditjen
Perbendaharaan. KPPN bertindak
selaku Kuasa Pengguna Anggaran
(KPA) Penyaluran DAK Fisik dan Dana
Desa. Keseluruhan jumlah wilayah
yang ditangani untuk penyaluran DAK
Fisik adalah 541 Pemerintah Provinsi/
Kabupaten/Kota. Alokasi DAK Fisik
diberikan berdasarkan usulan daerah
(proposal based), disesuaikan dengan
jumlah pemda yang mengusulkan
maupun kebutuhan daerah untuk
mendanai kegiatan khusus fisik yang
merupakan urusan daerah dan sesuai
dengan prioritas nasional.

Total pagu DAK Fisik Tahun 2017
adalah sebesar Rp58,342 triliun yang
terdiri atas DAK Fisik Bertahap yang
penyalurannya dilakukan bertahap
(4 Triwulan) dengan alokasi pagu
sebesar Rp58,163 triliun dan DAK
Fisik Sekaligus yang penyalurannya
dilakukan sekaligus dengan alokasi
pagu sebesar Rp179 miliar. Total
penyaluran DAK Fisik sampai dengan
tanggal 13 Oktober 2017 adalah
sebesar Rp34,902 triliun (59,8%). Lima
besar daerah dengan realisasi DAK
Fisik tertinggi adalah sebagai berikut:
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Pagu dan Realisasi
Dana Desa TA 2017
disalurkan pada 33
provinsi, kecuali DKI
Jakarta yang memang
tidak memiliki wilayah
dengan sistem
pemerintahan desa.
Penyaluran Dana
Desa dilaksanakan
oleh 168 KPPN selaku
KPA Penyaluran
DAK Fisik dan Dana
Desa. Seluruh KPPN
tersebut menangani
penyaluran Dana
Desa pada 434

Pemerintah Provinsi/
Kabupaten/Kota untuk
74.882 desa.
Total pagu Dana Desa
Tahun 2017 yaitu
sebesar Rp60 triliun.
Total penyaluran
Dana Desa sampai
dengan tanggal 13
Oktober 2017 adalah
sebesar Rp42,174
Triliun (70,3%). Lima
besar daerah dengan
realisasi Dana Desa
tertinggi adalah
sebagai berikut:

Sinkronisasi Pelaksanaan
Anggaran K/L, DAK Fisik, dan
Dana Desa
Pembangunan yang dilakukan
oleh pemerintah, baik pemerintah
Pusat dalam hal ini Kementerian
Negara/Lembaga (K/L) maupun
Pemerintah Daerah pada
dasarnya memiliki maksud
untuk mewujudkan tujuan
nasional. Untuk menghindari
adanya tumpang tindih
dalam pembangunan, maka
diperlukan sinkronisasi. Seiring
dengan tujuan tersebut, maka
pembangunan yang dilakukan
oleh Pemerintah Daerah yang
dibiayai melalui DAK Fisik dan
Dana Desa pada dasarnya
juga harus sejalan dengan
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pembangunan yang dilakukan
oleh Pemerintah Pusat.
Berdasarkan Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) Tahun 2017,
sejumlah bidang yang termasuk
dalam Prioritas Pembangunan
Nasional adalah pembangunan
jalan, pembangunan dan
rehabilitasi irigasi, pembangunan
bandara, pelabuhan, dan jalur
kereta api, pengembangan
pariwisata, serta percepatan
pertumbuhan Kawasan Ekonomi
Khusus.
Dari berbagai kategori/bidang
yang dibiayai dengan DAK
Fisik dan Dana Desa, terdapat
delapan kategori/bidang
yang dapat selaras dengan
RKP. Bidang-bidang tersebut

adalah terkait jalan, irigasi,
sanitasi, pasar, industri kecil
dan menengah, air, rumah/
permukiman, dan kesehatan.
Penggunaan DAK Fisik tahun
2017 pada delapan bidang
pembangunan yang telah
disalurkan sampai dengan
Triwulan II sudah sejalan dengan
delapan bidang pembangunan
yang dilakukan oleh Pemerintah
Pusat dan juga serasi dengan
delapan bidang pembangunan
yang dibiayai melalui Dana
Desa. Artinya pembangunan
yang dananya bersumber dari
DAK Fisik dan Dana Desa telah
mendukung terwujudnya prioritas
pembangunan nasional.

(dalam Miliar Rp)
No

Kategori

Kementerian dan
Lembaga

DAK Fisik

Dana Desa

Volume

Realisasi

Bidang

%
Capaian
Output

Realisasi

Kategori

%
Capaian
Output

Realisasi

1

Jalan
Nasional

47.892,52
Km

12,946.72

Jalan

35,0

5.328,78

Jalan

82,7

5.321,50

2

Irigasi

110.000 Ha

268.99

Irigasi

35,1

1.073,94

Irigasi

82,1

266,18

3

Sanitasi

661.078 KK

Sanitasi

35,0

320,84

MCK

81,3

91,93

4

Pasar

275 Unit

77,81

Pasar

35,0

196,00

Pasar

78,8

50,82

5

UMKM

398
Dokumen
dan 2.908
Orang

40,38

Sentra Industri
Kecil dan
Menengah

33,1

107,06

UMKM

87,4

1,45

6

PAM air
bersih

42,43 liter/
detik

262,77

Air Minum

36,0

288,20

Air bersih

81,9

166,58

500 unit
262.65

140
kawasan
7

Rumah,
Kawasan
Pemukiman

5 Ha, 13253
unit, 345
lokasi

2.129,27

Perumahan dan
pemukiman(DAK
Reguler)

37,2

259,30

Rumah
Layak Huni

73,9

109,21

8

Puskesmas

3.112
Puskesmas

9,27

Kesehatan
(DAK Reguler)

40,1

2.577,56

Pos
kesehatan

83,8

59,23

Sumber: OM SPAN, data diolah

Secara nominal, realisasi
terbesar pembangunan yang
dibiayai dari DAK Fisik terdapat
pada pembangunan jalan dan
tertinggi kedua pada bidang
kesehatan. Sedangkan nominal
realisasi terendah terdapat pada
bidang Sentra Industri Kecil dan
Menengah. Untuk pembangunan
yang dibiayai oleh Dana Desa,
realisasi tertinggi juga pada
pembangunan jalan, sedangkan
realisasi terendah adalah pada
pembangunan UMKM.
Realisasi ini tentunya tidak boleh
hanya berhenti pada besaran

angka rupiah yang disalurkan.
Penyerapan yang tinggi memang
baik, tetapi yang lebih penting
lagi adalah bagaimana DAK
Fisik dan Dana Desa yang telah
diterima dapat digunakan sesuai
dengan tujuannya. Bukan hanya
output berupa infrastruktur yang
tampak bertambah jumlahnya
atau semakin megah, tetapi perlu
juga ditilik seperti apa outcome
yang dihasilkannya. Pertumbuhan
ekonomi yang terbantu oleh
meningkatnya keterampilan
warga dalam mengolah hasil
bumi serta distribusi produk

desa yang lancar dengan
dukungan sarana jalan yang
memadai, juga kesehatan warga
yang menunjang terlaksananya
aktivitas belajar atau mencari
nafkah sehari-hari dengan baik
dapat menjadi sejumlah bukti
kesuksesan pemanfaatan DAK
Fisik dan Dana Desa.

Mashudi Adi Nugroho, Iman Agus
Gumelar (Direktorat Pelaksanaan
Anggaran), Leila Rizki Niwanda,
Purwo Widiarto
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Kata Mereka
“Berdasarkan aturan yang
telah ditetapkan, kini dana
desa disalurkan melalui Kantor
Pelayanan Perbendaharaan
Negara (KPPN) daerah. Hal
ini tentu akan lebih efisien
sehingga jika ada permasalahan,

“Setelah dilakukan
pengaspalan
jalan di Desa
Bojongnangka itu
sangat berpengaruh
terhadap distribusi
hasil pertanian
ke pasar.
Pengangkutan hasil
panen menjadi

pemerintah kabupaten dapat
langsung berkonsultasi dengan
KPPN. Ini jelas hemat waktu
dan biaya." - Menteri Desa,
Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi (Mendes PDTT),
Eko Putro Sandjojo.

lancar dan mudah
sehingga dapat
menekan biaya
produksi dan
meningkatkan
penghasilan para
petani,” - Wahmu,
Kepala Desa
Bojongnangka ,Kota
Pemalang.

“Dengan adanya
Dana Desa ini warga
masyarakat merasa
sangat terbantu. Dana
Desa ini bermanfaat
sekali dalam
mendorong masyarakat
untuk lebih mandiri dan
sejahtera, sehingga
harapan saya dengan
adanya dana desa
ini angka kemiskinan

“Kami selaku masyarakat
petani merasa terbantu
sekali dengan adanya
dana desa ini yaitu
adanya lumbung desa
memudahkan akses petani
dalam membeli pupuk,
obat-obatan, dan bibit. Di

“Dahulu segala sesuatu
harus dipikirkan dengan
baik mana yang harus
didahulukan, apakah
pembangunan infrastruktur
atau peningkatan kualitas
layanan karena dana yang
dimiliki sangat terbatas,

akan turun, dengan
demikian keinginan
Bapak Presiden dalam
program nawacita
dapat kami wujudkan
dengan baik.” –
Hamzah Saleh, Kepala
Desa Huntu Barat,
Provinsi Gorontalo.

samping itu kami diberikan
bantuan modal melalui
dana desa dengan bunga
yang sangat rendah untuk
membeli pupuk dan bibit.” –
Hamzah, warga Desa Huntu
Barat, Provinsi Gorontalo.

namun setelah ada dana
desa maka semua bisa kita
jalankan bahkan bisa jauh
lebih baik dari apa yang
kita rencanakan,” - Fathur
Rokhman, Sekretaris Desa
Sukonatar, Banyuwangi.

Kontributor : Leila Rizki Niwanda, Mahardika Argha Mariska
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BABAK BARU PENYALURAN DAK
FISIK DAN DANA DESA
“Kita ingin perekonomian di
desa bisa bergerak tidak kalah
cepatnya dengan pergerakan
ekonomi yang ada di kota. 2015
telah kita berikan 20,76 triliun,
tahun 2016 diberikan 46,98
triliun, tahun 2017 sebesar 60
triliun. Ini adalah jumlah yang
sangat besar dan yang perlu
kita pastikan adalah dana itu
berjalan optimal di lapangan.
Dan yang kedua saya minta
penggunaan dana desa ini
betul-betul ada pendampingan,
didampingi dengan baik
terkait jenis proyeknya, waktu
pengerjaan dikawal dan juga
manajemen lapangannya
diawasi semuanya.”
Presiden RI Joko Widodo dalam Rapat
Terbatas (Ratas) Dana Desa, di Istana
Bogor (18/10).
foto : Tino Adi Prabowo

S

ebagai bentuk perhatian
kepada desa, pemerintah
menganggarkan Transfer ke
Daerah dan Dana Desa dengan
alokasi yang cukup besar, bahkan
secara keseluruhan melampaui alokasi
anggaran untuk Kementerian Negara/
Lembaga. Dalam APBN 2017, Dana
Transfer ke Daerah dan Dana Desa
dialokasikan sebesar Rp764,9 triliun,
yang terdiri atas alokasi Transfer ke
Daerah sebesar Rp704,9 triliun dan
Dana Desa sebesar Rp60 triliun.
Adapun alokasi belanja Kementerian
Negara/Lembaga adalah sebesar
Rp763,5 triliun.
Dengan alokasi dana sebesar itu,
tentunya diperlukan pelayanan,
koordinasi, dan monitoring serta
evaluasi yang lebih efektif terhadap
kinerja pelaksanaannya. Jika
sebelumnya mekanisme pelaksanaan

penyaluran, pemantauan, dan evaluasi
DAK Fisik dan Dana Desa dilaksanakan
secara terpusat oleh Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan (DJPK) melalui
KPPN Jakarta II, mulai tahun 2017, DAK
Fisik dan Dana Desa disalurkan melalui
KPPN-KPPN di seluruh Indonesia.
Tujuannya adalah untuk mendekatkan
pelayanan Kementerian Keuangan
(Kemenkeu) terhadap Pemerintah
Daerah, meningkatkan efisiensi
koordinasi dan konsultasi antara
Pemerintah Daerah dengan Kemenkeu,
juga meningkatkan efektivitas
monitoring, evaluasi, serta analisis
kinerja pelaksanaan anggaran pusat
dan daerah.
Penyaluran DAK Fisik dan Dana
Desa melalui KPPN dilaksanakan
berdasarkan PMK nomor 112/
PMK.07/2017 tentang Perubahan
PMK nomor 50/PMK.07/2017 tentang

Pengelolaan Transfer ke Daerah dan
Dana Desa dan Peraturan Dirjen
Perbendaharaan Nomor PER-11/
PB/2017 tanggal 23 Agustus 2017
tentang Perubahan Atas Peraturan
Dirjen Perbendaharaan nomor
PER-4/PB/2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyaluran Dana Alokasi
Khusus Fisik dan Dana Desa pada
Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
Saat ini dalam penyaluran Transfer
ke Daerah dan Dana Desa juga
diterapkan Performance Based
Transfer, yaitu penyaluran berdasarkan
kinerja realisasi penyerapan dan
kinerja capaian output. Bila terjadi
keterlambatan penyampaian laporan
dan ketidaktercapaian kinerja realisasi
dan capaian output, terdapat potensi
sanksi tidak dapat tersalurkannya dana
untuk triwulan berikutnya.

Terbitan ke-2/2017
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Penyaluran DAK Fisik Triwulan
I dan Dana Desa Tahap I TA
2017 dilaksanakan berdasarkan
rekomendasi dari Ditjen Perimbangan
Keuangan dalam hal ini Direktorat
Dana Perimbangan dan Direktorat
Pembiayaan dan Transfer Non Dana
Perimbangan. Rekomendasi tersebut
ditindaklanjuti oleh Direktur PA selaku
Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik
dan Dana Desa untuk disampaikan
kepada KPPN selaku KPA Penyaluran
DAK Fisik dan Dana Desa. Adapun
penyaluran DAK Fisik Triwulan II,
III, IV dan Dana Desa Tahap II 2017
dilaksanakan berdasarkan kinerja
penyerapan dan capaian output yang
dilaporkan dan diinput oleh Pemda
melalui aplikasi berbasis web Online
Monitoring SPAN (OMSPAN).

Desa setiap kabupaten/kota dalam satu
tahun anggaran. SKPRTD DAK Fisik
dan SKPRDD ini disusun oleh PPK BUN
melalui aplikasi OMSPAN.
Melakukan verifikasi dari berbagai
dokumen persyaratan penyaluran DAK
Fisik dan Dana Desa diikuti dengan

Tugas PPK BUN lainnya dalam rangka
penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
antara lain melakukan aktivasi nama
pejabat Pemda yang menandatangani
dokumen persyaratan penyaluran,
menyusun proyeksi penyaluran DAK
Fisik dan Dana Desa, membuat
rencana penarikan kebutuhan Dana

Peran PPK di KPPN dalam penyaluran
DAK Fisik dan Dana Desa
Kelancaran penyaluran DAK Fisik dan
Dana Desa melalui KPPN tidak terlepas
dari peran Pejabat Pembuat Komitmen
Bendahara Umum Negara (PPK BUN).
PPK mendapat kewenangan dari KPA
Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
untuk mengambil keputusan dan/
atau melakukan tindakan yang dapat
mengakibatkan pengeluaran anggaran.
Dalam rangka penyaluran melalui KPPN
ini, Pejabat Kepala Seksi Bank pada
KPPN ditunjuk dan ditetapkan sebagai
PPK BUN.
Berbagai tugas dan fungsi diamanatkan
kepada PPK BUN. Salah satu tugas
awal PPK BUN ialah menyusun Surat
Keputusan Penetapan Rincian Transfer
ke Daerah (SKPRTD) DAK Fisik dan
Surat Keputusan Penetapan Rincian
Dana Desa (SKPRDD) berdasarkan
DIPA Petikan DAK Fisik dan Dana
Desa. SKPRTD adalah surat keputusan
yang mengakibatkan pengeluaran
atas beban anggaran yang memuat
rincian jumlah transfer setiap daerah
menurut jenis transfer dalam periode
tertentu. Sedangkan SKPRDD adalah
surat keputusan yang mengakibatkan
pengeluaran atas beban anggaran
yang memuat rincian jumlah Dana

membuat dan menandatangani Surat
Permintaan Pembayaran (SPP) juga
menjadi bagian dari tugas PPK BUN.
SKPRTD DAK Fisik dan SKPRDD yang
telah ditetapkan sebelumnya menjadi
dasar penerbitan SPP oleh PPK BUN.
PPK BUN juga perlu menatausahakan
dan menyampaikan laporan realisasi
penyerapan dan capaian output
pelaksanaan DAK Fisik maupun
Dana Desa kepada PPA BUN.
Laporan-laporan disampaikan melalui
Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik
dan Dana Desa.

foto : Tino Adi Prabowo
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penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa,
dan melakukan pemutakhiran data
Supplier DAK Fisik dan Dana Desa.
KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana
Desa juga dapat memberikan tugas
lainnya yang berkaitan dengan
penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
untuk dilaksanakan oleh PPK BUN.
Dalam melaksanakan pekerjaannya,
PPK BUN dibantu oleh operator.

Pemantauan dan Evaluasi sebagai
Wujud Tata Kelola Yang Baik
Sebagai program yang didanai dari
uang rakyat yang telah dipercayakan
kepada pemerintah sebagai
pengelolanya, DAK Fisik dan Dana
Desa harus dikelola dengan sebaik-

baiknya. Pada masing-masing
desa, aparat desa didorong untuk
menerapkan transparansi pengelolaan
Dana Desa. Beberapa contoh yang
telah dilaksanakan adalah memasang
informasi penggunaan Dana Desa
di tempat-tempat strategis seperti
balai desa atau di dekat proyek yang
sedang dibangun, serta mengunggah
laporan pengelolaan di website desa.
Semenjak awal, warga desa juga

dilibatkan dalam perencanaan
penggunaan Dana Desa yang
diperoleh. Tujuannya, agar pemakaian
Dana Desa sesuai dengan kebutuhan
warga, bukan mengikuti kehendak
aparat desa saja.
Ditjen Perbendaharaan juga berperan
dalam mendorong terciptanya
pengelolaan DAK Fisik dan Dana
Desa yang baik. Bukan hanya
menyalurkan, menurut Surat Edaran
Nomor SE-72/PB/2017 tentang
Petunjuk Teknis Pemantauan dan
Evaluasi Penyaluran DAK Fisik dan
Dana Desa, Ditjen Perbendaharan
juga mendapatkan amanat untuk
melakukan monitoring/pemantauan
dan evaluasi terhadap penyaluran
DAK Fisik dan Dana Desa.
Pemantauan dan evaluasi tersebut
dilakukan secara bertahap mulai
dari KPPN selaku Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA) Penyaluran DAK
Fisik dan Dana Desa, Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan,
hingga Direktorat Pelaksanaan
Anggaran selaku Koordinator KPA
Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
Pemantauan dan evaluasi
dilaksanakan oleh Tim Pelaksana
Pemantauan dan Evaluasi yang
dibentuk pada masing- masing KPPN
dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan.
Tim akan melaksanakan pemantauan
dan evaluasi penyaluran DAK Fisik
dan Dana Desa serta melaksanakan
penyusunan Laporan Pemantauan
dan Evaluasi Penyaluran DAK
Fisik dan Dana Desa di wilayah
kerja masing-masing. Pelaksanaan
pemantauan penyaluran DAK Fisik
dan Dana Desa juga dapat dilakukan
secara bersama-sama antara KPPN,
Kantor Wilayah Ditjen Perbendaraan
dan/atau Koordinator KPA Penyaluran
DAK Fisik dan Dana Desa.
Objek Pemantauan dan Evaluasi
Penyaluran DAK Fisik dan Dana
Desa yaitu Pemerintah Daerah,

Desa, dan Satker Kementerian/
Lembaga. Kendati bukan merupakan
penerima Dana Desa, tetapi Satker
Kementerian/Lembaga menjadi objek
pemantauan dan evaluasi dalam
rangka sinkronisasi pelaksanaan
anggaran Pusat dan Daerah.
Pemantauan dan Evaluasi DAK
Fisik dan Dana Desa dilakukan
menggunakan data sekunder dan
primer. Data tersebut kemudian
dianalisis, mulai dari realisasi hingga
capaian output. Dilakukan pula
kajian atas sinkronisasi pelaksanaan
anggaran.
Hasil pemantauan dan evaluasi
dituangkan dalam bentuk laporan.
Laporan pemantauan dan evaluasi
yang disusun KPA Penyalur berbentuk
flash report dan disampaikan secara
triwulanan, Laporan Kanwil Ditjen
Perbendaharaan disusun dalam
bentuk kajian yang disampaikan
secara semesteran, sementara
Laporan Koordinator KPA Penyalur
selain dibuat dalam bentuk flash
report secara triwulanan juga
berbentuk kajian semesteran dan
tahunan. Informasi dan rekomendasi
yang dimuat dalam laporan tersebut
diharapkan dapat bermanfaat
bagi para pemangku kepentingan,
misalnya dalam mengetahui aliran
penggunaan dana desa dan
sebagai bahan pertimbangan dalam
pengambilan keputusan.

Dimas Arioyudo, Posma Amando
Siagian (Direktorat Pelaksanaan
Anggaran)

Terbitan ke-2/2017
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Wawancara

Direktur Pelaksanaan
Anggaran, Didyk Choiroel:
Dana Desa dan DAK Fisik,
Wujud Kehadiran Negara
untuk Rakyatnya
Latar belakang pengalihan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui
KPPN

Penyaluran anggaran,
terutama Dana Desa yang
bersifat spesifik, memang
mengandung berbagai
aspek yang cukup rumit
dan komprehensif. Untuk
lebih memahaminya,
tepat kiranya jika kita
simak paparan dari salah
satu pejabat kunci yang
memiliki otoritas besar
dalam penyaluran Dana
Desa.
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Mulai tahun 2017 DAK Fisik dan Dana Desa disalurkan melalui KPPN. Latar
belakang pengalihan ini didasari dari perubahan mekanisme penyaluran
Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Dana Desa. Sebelumnya mekanisme
pelaksanaan penyaluran, pemantauan, dan evaluasi DAK Fisik dan Dana
Desa dilaksanakan secara terpusat oleh DJPK dan disalurkan melalui KPPN
Jakarta II. Saat ini mekanisme penyaluran, pemantauan, dan evaluasi akan
dilakukan oleh 171 KPPN di daerah. Hal ini didasarkan pada Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan
Dana Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana
Desa, ditetapkan bahwa penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa mulai TA 2017
dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui 171 KPPN yang
tersebar di seluruh Indonesia, yang berperan selaku KPA Penyaluran DAK Fisik
dan Dana Desa di wilayah kerjanya masing-masing.
Dengan disalurkannya melalui KPPN diharapkan akan mendekatkan pelayanan
Kementerian Keungan terhadap Pemerintah Daerah, meningkatkan efisiensi
koodinasi dan konsultasi antara pemerintah daerah dengan Kementerian
Keuangan, serta meningkatkan efektivitas monitoring evaluasi serta analisis
kinerja pelaksanaan anggaran pusat dan Daerah.

Peran Direktorat Pelaksanaan Anggaran dalam penyaluran DAK Fisik dan
Dana Desa melalui KPPN
Dalam penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, kedudukan Direktorat Pelaksanaan
Anggaran ditetapkan sebagai Koordinator KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana
Desa. Tugas dan fungsi Koordinator KPA adalah:
• menyusun dan menyampaikan konsolidasi laporan realisasi penyaluran DAK
Fisik dan Dana Desa kepada PPA BUN Pengelolaan TKDD;
• menyusun dan menyampaikan rekapitulasi laporan realisasi penyerapan dan
capaian output pelaksanaan DAK Fisik dan rekapitulasi laporan konsolidasi
realisasi penyerapan dan capaian output Dana Desa kepada PPA BUN
Pengelolaan TKDD;
• menyusun dan menyampaiki konsolidasi laporan keuangan atas
pelaksanaan anggaran kepada PPA BUN Pengelolaan TKDD sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;
• menyelaraskan dan menyampaikan data transaksi dengan sistem aplikasi
terintegrasi kepada PPA BUN Pengelolaan TKDD;
• menyampaikan bukti penyaluran elektronik kepada PPA BUN Pengelolaan
TKDD; dan
• menyusun proyeksi penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sampai dengan
akhir tahun berdasarkan rekapitulasi laporan dari KPA Penyaluran DAK Fisik.

Perkembangan penyaluran DAK Fisik
dan Dana Desa melalui KPPN
Hingga saat ini penyaluran DAK Fisik
dan Dana Desa melalui KPPN berjalan
dengan baik. Penyaluran DAK Fisik ada 2
macam, dilakukan secara sekaligus dan
bertahap. Penyaluran DAK Fisik Bertahap
dilaksanakan dengan rincian sebagai
berikut:
a. triwulan I sebesar 30% dari pagu
alokasi;
b. triwulan II dan triwulan III masingmasing sebesar 25% dari pagu alokasi;
dan
c. triwulan IV sebesar selisih antara
jumlah dana yang telah disalurkan
sampai dengan triwulan III dengan nilai
rencana penyelesaian kegiatan yang
dihitung berdasarkan nilai kontrak,
ditambah dengan nilai kegiatan yang
dilaksanakan secara swakelola, ditambah
nilai dana yang digunakan untuk kegiatan
penunjang.
DAK Fisik dibagi menjadi dua kategori,
yaitu DAK Fisik sekaligus untuk pagu
per bidang sampai dengan Rp1 miliar
dan DAK Fisik Bertahap untuk pagu per
bidang di atas Rp1 miliar. Total Realisasi
penyaluran DAK Fisik sampai dengan
minggu ketiga bulan Oktober 2017
sebesar Rp39,39 triliun atau sebesar
67,52% dari pagu sebesar Rp58,34 triliun.
Realisasi tersebut terdiri dari realisasi
penyaluran DAK Fisik sekaligus tahun
2017 sebesar Rp154,73 miliar atau 86,4%
dari pagu DAK Fisik Sekaligus sebesar
Rp179,03 miliar dan Realisasi penyaluran
DAK Fisik Bertahap sampai dengan
Triwulan III Tahun 2017 sebesar Rp39,24
triliun atau 67,46% dari pagu DAK Fisik
Bertahap sebesar Rp58,16 triliun.
Sedangkan Penyaluran Dana Desa
dilakukan dalam dua tahap dengan
ketentuan sebagai berikut:
• Tahap I paling cepat bulan Maret
dan paling lambat bulan Juli sebesar
60%. Khusus untuk tahun 2017,
penyaluran paling cepat bulan April
dan paling lambat bulan Juli 2017.
• Tahap II paling cepat bulan Agustus
sebesar 40%. Total Realisasi
Penyaluran Dana Desa sampai
dengan minggu ketiga bulan Oktober
2017 (penyaluran Tahap I dan
sebagian Tahap II) sebesar Rp46,09

triliun atau sebesar 76,82% dari pagu
sebesar Rp60 triliun.
Dampak signifikan dari penyaluran DAK
Fisik dan Dana Desa melalui KPPN
Dengan penyaluran DAK Fisik dan
Dana Desa melalui KPPN, hubungan
kemitraan antara Kementerian Keuangan
dengan Pemerintah Daerah semakin
baik. Pemerintah Daerah semakin mudah
mendapatkan pelayanan dari Kementerian
Keuangan karena penyaluran DAK
Fisik dan Dana Desa dilakukan melalui
171 KPPN yang tersebar di seluruh
Indonesia. Pemda lebih mudah dalam
menyampaikan persyaratan, yaitu dalam
menyampaikan dokumen persyaratan
cukup upload melalui aplikasi OMSPAN,
tidak perlu lagi menyampaikan dokumen
persyaratan ke Jakarta.
Efeknya kepada kesejahteraan
masyarakat di daerah, khususnya di
desa
Penyaluran dana desa dan pemanfaatan
dana desa khususnya untuk
pembangunan dan pemberdayaan
masyarakat desa yang dilakukan secara
efektif dapat meningkatkan kesejahteraan
masyarakat desa, seperti peningkatan
pelayanan publik di desa, meningkatkan
kemajuan perekonomian desa, mengatasi
kesenjangan pembangunan antar desa
dan memperkuat masyarakat desa
sebagai subjek dari pembangunan.
Sebagai contoh, dalam pembangunan
fisik di desa seperti pembangunan
jalan atau pengaspalan jalan membuat
penduduk desa memiliki akses jalan
alternatif yang lebih cepat, memudahkan
masyarakat desa dalam melakukan
aktivitas perdagangan atau perniagaan.
Pembangunan fisik lainnya seperti
pembangunan drainase dan goronggorong juga dapat membuat masyarakat
melakukan aktivitas sehari-hari menjadi
lebih sehat dan nyaman dan tidak
terganggu lagi dengan kondisi akses jalan
yang berair atau berlumpur.
Dalam kegiatan pemberdayaan
masyarakat di desa seperti pelatihan
membuat kue, pelatihan membatik,
pelatihan menjahit, dan kerajinan telah
meningkatkan kapasitas dan

mengembangkan Sumber Daya
Manusia di desa. Hasil-hasil dari
pelatihan akan memberikan peluang
usaha bagi penduduk desa dan
menghasilkan produk-produk yang
dapat meningkatkan pendapatan
desa. Pendirian Badan Usaha Milik
Desa (BUMDes) juga merupakan
upaya meningkatkan kesejahteraan
penduduk desa. Penyediaan barang
kebutuhan pokok, tempat menjual hasil
pertanian/perkebunan penduduk desa
pada BUMDesa akan meningkatkan
perekonomian desa. Pendirian BUMDesa
pun menyerap tenaga kerja untuk
mengelola BUMDes tersebut.
Payung hukum disiapkan dan terus
diperbaiki oleh Direktorat Pelaksanaan
Anggaran
Dalam rangka mengatur ketentuan teknis
penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
pada Ditjen
Perbendaharaan telah diterbitkan:

•

•

•

•

Peraturan Dirjen Perbendaharaan
Nomor PER-4/PB/2017 tanggal 11
April 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyaluran Dana Alokasi Khusus
Fisik dan Dana Desa pada Direktorat
Jenderal Perbendaharaan;
Peraturan Dirjen Perbendaharaan
Nomor PER-11/PB/2017 tanggal
23 Agustus 2017 tentang
Perubahan Atas Peraturan Dirjen
Perbendaharaan Nomor PER-4/
PB/2017 tanggal 11 April 2017
tentang Petunjuk Teknis Penyaluran
Dana Alokasi Khusus Fisik dan
Dana Desa pada Direktorat Jenderal
Perbendaharaan;
Surat Direktur Jenderal
Perbendaharaan Nomor S-7818.1/
PB/2017 tanggal 7 September
2017 tentang Standar Operasional
Prosedur (SOP) Penyaluran Dana
Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan
Dana Desa pada Direktorat Jenderal
Perbendaharaan; dan
Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan
Nomor SE-72/PB/2017 tanggal
8 September 2017 tentang
Petunjuk Teknis Pemantauan dan
Edvaluasi Penyaluran Dana Alokasi
Khusus Fisik dan Dana Desa
yang dilaksanakan oleh Direktorat
Jenderal Perbendaharaan.
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Fungsi monitoring dan evaluasi juga
dilaksanakan oleh instansi vertikal
Ditjen Perbendaharaan di daerah
Instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan
melaksanakan monitoring berupa
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan
penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
Pemantauan dan evaluasi penyaluran
DAK Fisik dan Dana Desa tersebut
dilaksanakan secara berjenjang
oleh KPPN selaku Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA) Penyaluran DAK
Fisik dan Dana Desa, Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan,
dan Direktorat Pelaksanaan Anggaran.
Objek Pemantauan dan Evaluasi
tersebut adalah Pemda, Desa, dan
Satker Kementerian/Lembaga.
Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi
tersebut ditekankan dilaksanaan
secara on desk atau dengan data
sekunder. Jika dalam diperlukan data
yang lebih mendalam dapat diambil
dengan data primer seperti kunjungan
kerja, wawancara, atau focus group
discussion (FGD).
Hasil pemantauan dan evaluasi
penyaluran DAK Fisik dan Dana
Desa adalah Laporan Pemantauan
dan Evaluasi Penyaluran DAK Fisik
dan Dana Desa. Sesuai Surat Edaran
Direktur Jenderal Perbendaharaan
Nomor SE-72/PB/2017 tentang Petunjuk
Teknis Pemantauan dan Evaluasi
Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
yang Dilaksanakan oleh Direktorat
Jenderal Perbendaharaan, Laporan
Pemantauan dan Evaluasi Penyaluran
DAK Fisik dan Dana Desa disusun
oleh KPA Penyaluran DAK Fisik dan
Dana Desa setiap Triwulanan dalam
bentuk flash report, Kanwil Ditjen
Perbedahaaran secara Semesteran,
dan Koordinator KPA Penyaluran DAK
Fisik dan Dana Desa setiap Triwulanan,
Semesteran, dan Tahunan. Kami telah
berhasil melakukan dan menyusun
Laporan pemantauan dan evaluasi
Semester I Tahun 2017.
Peran Pemda yang diharapkan setelah
penerapan penyaluran DAK Fisik dan
Dana Desa melalui KPPN
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Dengan penerapan penyaluran DAK
Fisik dan Dana Desa melalui KPPN,
diharapkan:
1. Kepatuhan Pemda terhadap
pemenuhan persyaratan
penyaluran sebagai bagian dari
penyelenggaraan pemerintahan
yang transparan dan akuntabel
semakin meningkat.
2. Pemda mempercepat proses
persiapan pelaksanaan kegiatan
DAK Fisik dan Dana Desa
(misalnya: pengadaan barang/
jasa, proses lelang) dengan
tetap memperhatikan ketentuan
sehingga mempercepat
pelaksanaan pekerjaan dan
penyerapan anggaran yang
diharapkan dapat mengakselerasi
pencapaian output dan outcome.
3. Pemda dapat melaksanakan
kegiatan dan menyerap
anggaran lebih optimal serta
lebih baik sehingga dampak dari
pemanfaatan dana dapat segera
dirasakan oleh masyarakat.
4. Pemda dapat memberikan
rekomendasi atas usulan kegiatan
DAK fisik, dan pelaksanaan
sinkronisasi, serta harmonisasi
rencana kegiatan DAK fisik antar
daerah, antar bidang, dan antar
DAK dengan pendanaan lainnya.
5. Pemda dapat meningkatkan
kualitas infrastruktur yang
diharapkan dapat mendorong
pertumbuhan ekonomi,
pengentasan dari kemiskinan,
pengurangan pengangguran, dan
pengurangan kesenjangan antar
daerah.
6. Pemda turut serta dalam
percepatan pembangunan daerah
dan pencapaian sasaran prioritas
nasional.
Bentuk sinergi dengan Ditjen
Perimbangan Keuangan dalam
penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa
melalui KPPN
Ditjen Perbendaharaan dan Ditjen
Perimbangan Keuangan selalu
bersinergi dalam penyaluran DAK Fisik
dan Dana Desa yang dilaksanakan

melalui KPPN. Sinergi yang dilakukan
tersebut, antara lain:
1. Sinergi dalam masa transisi
pengalihan penyaluran, penyaluran
DAK Fisik Triwulan I dan Dana
Desa Tahap I TA 2017 dilaksanakan
berdasarkan rekomendasi dari
Ditjen Perimbangan Keuangan
(Direktorat Dana Perimbangan
dan Direktorat Pembiayaan dan
Transfer Non Dana Perimbangan)
yang ditindaklanjuti Direktur
Pelaksanaan Anggaran selaku
Koordinator KPA Penyaluran
DAK Fisik dan Dana Desa untuk
disampaikan kepada KPPN selaku
KPA Penyaluran DAK Fisik dan
Dana Desa.
2. Pelaksanaan rapat koodinasi
secara berkala untuk membahasa
isu-isu terkini penyaluran DAK Fisik
dan Dana Desa (rekomendasi atas
permasalahan penyaluran yang
dihadapi Pemda maupun KPPN).
3. Ditjen Perbendaharaan bersama
dengan Ditjen Perimbangan
Keuangan terus memberikan
arahan dan panduan kepada
Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan
KPPN, untuk melakukan koordinasi,
sosialisasi, dan bimbingan teknis
kepada Pemerintah Daerah, serta
melaksanakan monitoring dan
evaluasi efektivitas pelaksanaan
anggaran DAK Fisik.
4. Ditjen Perbendaharaan dan
Ditjen Perimbangan Keuangan
senantiasa berkonsolidasi untuk
melakukan pemantauan dan
evaluasi atas kinerja pelaksanaan
penyaluran DAK Fisik dan Dana
Desa dengan menggunakan
data yang bersumber dari KPPN
berdasarkan laporan yang
disampaikan oleh pemerintah
daerah. Hal ini diperlukan
untuk memastikan penyaluran
tepat waktu dan tepat jumlah,
untuk menghindari penundaan
penyaluran tahap berikutnya, dan
untuk mengetahui pemanfaatan
dana.

Kendala yang dihadapi baik internal maupun eksternal
dalam penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa melalui
KPPN
Secara umum, permasalahan dibagi menjadi
dua kelompok yaitu permasalahan substantif dan
permasalahan administratif/teknis. Permasalahan
substantif terdiri dari: Pemda tidak menyampaikan Daftar
Kontrak dan minimal realisasi penyerapan; Pemda tidak
memenuhi Daftar Kontrak; Pemda tidak memenuhi minimal
penyerapan; dan/atau Laporan tidak ditandatangani
Bupati/Walikota (Kepala Daerah). Sedangkan
permasalahan yang bersifat administratif/teknis berupa
Pemda gagal melakukan upload laporan melalui OMSPAN
sampai dengan batas akhir penyampaian dokumen
persyaratan penyaluran.
Upaya yang telah diambil untuk mengatasi kendala
Dalam mengatasi masalah aplikasi, Direktorat
Pelaksanaan Anggaran telah melakukan koordinasi
dengan Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi
Perbendaharaan dalam hal kendala-kendala yang terkait

media penyampaian informasi dan sarana diskusi.
Grup DAK Fisik dan Dana Desa beranggotakan person
in charge dari Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan
(Direktorat Pelaksanaan Anggaran, Direktorat Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan, Setditjen Perbendaharaan,
Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Sistem
Informasi dan Teknologi Perbendaharaan) serta para
Kepala Bidang PPA II Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan
Kepala KPPN.
Harapan ke depannya untuk penyaluran DAK Fisik dan
Dana Desa melalui KPPN
Dengan disalurkannya melalui KPPN diharapkan akan
mendekatkan pelayanan Kementerian Keungan terhadap
Pemerintah Daerah, meningkatkan efisiensi koodinasi dan
konsultasi antara pemerintah daerah dengan Kementerian
Keuangan, serta meningkatkan efektivitas monitoring
evaluasi serta analisis kinerja pelaksanaan anggaran
pusat dan Daerah. Dengan penyaluran melalui KPPN
penyaluran diharapkan menjadi lebih lancar dan cepat
sehingga masyarakat daerah dan desa bisa menikmati
hasilnya sebagai wujud kehadiran negara untuk
rakyatnya, hal itu juga diharapkan akan meningkatkan
akuntabilitas penyaluran yang memperkecil peluang
penyalahgunaan dan sebagainya.
Langkah untuk mencapai harapan tersebut

dengan penggunaan aplikasi OMSPAN dan SAKTI.
OMSPAN sebagai sarana penyampaian dokumen
penyaluran oleh Pemda dan SAKTI merupakan aplikasi
bagi KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa untuk
menerbitkan SPP dan SPM dalam rangka penyaluran DAK
Fisik dan Dana Desa.
Dalam permasalahan kebijakan, Direktorat Pelaksanaan
Anggaran telah berkoordinasi dengan Direktorat Dana
Perimbangan dan Direktorat PTNDP Ditjen Perimbangan
Keuangan. Untuk mempercepat jalur komunikasi antara
Direktorat Pelaksanaan Anggaran selaku Koordinator
KPA dengan KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik
dan Dana Desa, telah dibentuk grup whatsapp sebagai

Langkah yang diambil untuk mencapai harapan tersebut,
antara lain:
1. KPPN memonitor realisasi dan capaian output di
Pemda melalui OMSPAN untuk memastikan bahwa
Pemda dapat memenuhi persyaratan penyaluran
Triwulan berikutnya secara tepat waktu.
2. KPPN meminta Pemda untuk merekam dan
mengunggah dokumen persyaratan penyaluran
triwulan atau tahap berikutnya melalui aplikasi
OMPSPAN sesegera mungkin untuk menghindari
kemungkinan gagal upload.
3. KPPN mengimbau pemda untuk merekam/
meng-input setiap penerbitan SP2D BUD untuk
menghindari terjadinya keterlambatan penyaluran.
4. Kanwil Ditjen Perbendaharaan melakukan
pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan
penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa di wilayah
kerja masing-masing;
5. Ditjen Perbendaharaan bersama dengan Ditjen
Perimbangan Keuangan terus memberikan arahan
dan panduan kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan
dan KPPN, untuk melakukan koordinasi, sosialisasi,
dan bimbingan teknis kepada Pemerintah Daerah,
serta melaksanakan monitoring dan evaluasi
efektivitas pelaksanaan anggaran DAK Fisik dan
Dana Desa.

Kontributor : Bagong Iswanto, Achmad Cholid,
Wijayanti Wahyu Widyaningrum, Maureen Christine
Siregar (Direktorat Pelaksanaan Anggaran), Leila
Rizki Niwanda

Terbitan ke-2/2017
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REKAM
PERISTIWA

16

MEMPERKAYA PENGALAMAN BERSAMA
DENGAN PEMNA PLENARY MEETING 2017

Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto
Harjowiryono meletakkan batu pertama
(groundbreaking) pada pembangunan gedung
Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi
Kepulauan Riau di pusat perkantoran Pulau
Dompak, Tanjungpinang.

Kegiatan Plenary Meeting The Public Expenditure
Management Network in Asia (PEMNA) 2017 dihadiri
oleh delegasi dari negara-negara di Asia, perwakilan
Treasury of Russian Federation, World Bank, IMF, Korea
Institute of Public Finance (KIPF), OECD dan beberapa
negara donor.

Illustrasi : Sugeng Wistriono

09

PELETAKAN BATU PERTAMA GEDUNG
KANWIL DJPB KEPULAUAN RIAU

EXIT MEETING PEMERIKSAAN BPK ATAS
LKPP TAHUN 2016

Dirjen Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono
mendampingi Menteri Keuangan, Wakil Menteri
Keuangan pada acara Exit Meeting Pemeriksaan BPK
atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun
2016 di Auditorium Badan Pemeriksa Keuangan, Jakarta.

23

WTP BERHASIL DIRAIH, TRUST SEMAKIN
MENINGKAT

Sebagai narasumber dalam tayangan Metro Pagi
Prime Time – Metro TV, Dirjen Perbendaharaan,
Marwanto Harjowiryono menyampaikan bahwa
perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)
untuk Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
(LKPP) tahun 2016 merupakan salah satu indikator
transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan
negara yang baik.

FINAL REPORTING WORKSHOP 2016/2017: BERBAGI PENGETAHUAN
DAN PENGALAMAN MENUJU KEMAJUAN PEMBANGUNAN

Indonesia berkerjasama dengan Korea menghelat kegiatan Final Reporting Workshop
Knowledge Sharing Program (KSP) untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan di
bidang ekonomi dan sosial.

JULI 2017

17

INTERNSHIP DJPBN-DJPK: SINERGI
UNTUK SUKSESKAN IMPLEMENTASI
NAWACITA

Ditjen Perbendaharaan (DJPBN) dan Ditjen
Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian
Keuangan pada tanggal 17 s.d 27 Juli 2017
mengadakan kegiatan bersama yang berupa
internship dan secondment yang diikuti oleh sejumlah
pejabat dan pegawai DJPK.

SMI DO GREEN, MERAIH KINERJA OPTIMAL SEKALIGUS MENJAGA
EFISIENSI
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DEWAS BLU, STRATEGI JITU MERACIK
PELAYANAN LEBIH BAIK

Menteri Keuangan memberikan pengarahan langsung
kepada Dewan Pengawas dan Pejabat Pengelola BLU
lingkup Kementerian Keuangan dalam forum diskusi
yang bertujuan untuk meningkatkan peran Kementerian
Keuangan dalam meningkatkan akuntabilitas,
transparansi dan kinerja BLU.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
menyampaikan beberapa hal terkait keuangan
negara dan kondisi perekonomian nasional
dalam Rapat Paripurna DPR RI dengan agenda
Tanggapan Pemerintah terhadap Pandangan Fraksifraksi DPR RI atas Rancangan Undang-undang
Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN TA
2016 di Jakarta.

Direktorat Sistem Investasi (SMI), Ari Wahyuni, turut ambil bagian dalam program
Perbendaharaan go Green dengan melaksanakan kegiatan penghijauan di Palopo
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DI TENGAH PERLAMBATAN EKONOMI
GLOBAL, PEMERINTAH CATAT CAPAIAN
POSITIF SEPANJANG TA 2016

AGUSTUS 2017
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JUNI 2017
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PENERAPAN MANAJEMEN KAS AKTIF
DALAM PENGELOLAAN KAS PINJAMAN
DAN HIBAH

Direktorat Pengelolaan Kas Negara (PKN) mengadakan
Workshop Pinjaman dan Hibah Tahun 2017 di Gedung
Jusuf Anwar, Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan,
Jakarta (27/07).

KOORDINASI DENGAN PEMDA PENTING UNTUK DANA
DESA

Dalam pelaksanaan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, KPPN
harus berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah agar penyaluran
untuk tahap-tahap selanjutnya berjalan lancar,” pesan Direktur
Jenderal Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono saat kunjungan
kerja ke KPPN Purwokerto.

02

08

DIRJEN PERBENDAHARAAN: TREASURER JUGA
BERFUNGSI MENGATUR CASHFLOW APBN

Direktur Jenderal Perbendaharaan melakukan kunjungan kerja ke
KPPN Banjarnegara, KPPN Purwokerto, KPPN Klaten, dan KPPN
Cilacap pada tanggal 2 s.d 4 Agustus 2017. Kunjungan kerja
tersebut dilaksanakan dalam rangka monitoring dan evaluasi atas
pengelolaan anggaran di masing-masing daerah serta koordinasi
langkah-langkah di tahun anggaran 2017.

14

DIRJEN PERBENDAHARAAN:
KEBERHASILAN KERJA BUKAN
HANYA DENGAN MEMBERI
LAYANAN

Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto
Harjowiryono melantik sebanyak 59 pejabat
eselon IV Lingkup Kantor Pusat dan Kanwil
DJPb Prov. Jakarta

10

KERJA SAMA DITJEN PERBENDAHARAAN –
AIPEG UNTUK SPENDING REVIEW YANG LEBIH
STRATEGIS 10/08

Direktur Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perbendaharaan
Didyk Choiroel menandatangani kontrak kerja sama atau
memorandum of understanding (MoU) dengan Australia
Indonesia Partnership for Economic Governance (AIPEG) yang
diwakili oleh Sean O’Grady, Lead Adviser AIPEG.

UMI, IMPLEMENTASI SINERGI WUJUDKAN EKONOMI
INKLUSIF

Menteri Keuangan beserta para pejabat eselon I Kementerian
Keuangan menghadiri acara Sinergi Pemerintah dalam Mengangkat
ekonomi Rakyat Melalui Inklusi Keuangan, di Megamendung, Bogor.

SEPTEMBER 2017
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CALL CENTER 14090 UNTUK LAYANAN INFORMASI
PERBENDAHARAAN YANG LEBIH OPTIMAL

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo meresmikan call center HAIDJPBN 14090 dalam rangkaian acara pembukaan Treasury Festival
2017 di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat.

06

AKURASI DAN AKUNTABILITAS
DATA DAPAT MENJAMIN KUALITAS
PENGAMBILAN KEPUTUSAN YANG
LEBIH BAIK

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb)
bersinergi dengan Direktorat Jenderal
Perimbangan Keuangan (DJPK) untuk
membangun aplikasi Sistem Informasi Keuangan
Republik Indonesia (SIKRI).

14
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TANGGUNG JAWAB SEMAKIN BERTAMBAH,
SELURUH JAJARAN DJPB PERLU MENJAGA
KOMPTABILITAS

Dirjen Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono menghadiri
kegiatan Rapat Koordinasi Regional (Rakorreg) Ditjen
Perbendaharaan Lingkup Sumatera yang diselenggarakan di
Tanjung Pandan, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

PRESIDEN RI: AKUNTANSI HARUS
BERORIENTASI PADA HASIL

Presiden RI Joko Widodo membuka secara
resmi Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Pemerintah di Istana
Negara, Jakarta Pusat, Kamis

TALKSHOW:
PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA YANG
KREDIBEL MENUJU INDONESIA SEJAHTERA
EFISIENSI PENGELOLAAN

MENTERI KEUANGAN: JANGAN SAMPAI
KITA WTP TAPI OTT
Dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas)
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah 2017, Menteri Keuangan Sri
Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa
LKPP 2016 yang telah mendapatkan
Opini WTP ditindaklanjuti dengan terus
meningkatkan bukan hanya kualitas
laporan keuangan tetapi juga perencanaan
pelaksanaan anggaran dan pelaporan dari
segi akuntansi.

Dalam Talkshow bertajuk “Pengelolaan
Keuangan Negara yang Kredibel Menuju
Indonesia Sejahtera” menghadirkan Menteri
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dan
Gubernur Nusa Tenggara Barat, Zainul Majdi,

15

RAKERNAS AKUNTANSI,
PENDORONG SEMANGAT KELOLA
KEUANGAN PEMERINTAH LEBIH
BAIK

Metro TV menghadirkan Dirjen Perbendaharaan,
Marwanto Harjowiryono sebagai narasumber
dalam tayangan Metro Plus Pagi, dengan tema
Rakernas Akuntansi, Pendorong Semangat
Kelola Keuangan Pemerintah Lebih Baik Jumat

DIRJEN PERBENDAHARAAN, TERAPI
PERMASALAHAN PENYALURAN DANA DESA
BISA DITERAPKAN DI TEMPAT LAIN

30

JALAN TRANS PAPUA, WUJUD
KEHADIRAN PEMERINTAH DI
UJUNG TIMUR NUSANTARA

Dirjen Perbendaharaan, Marwanto
Harjowiryono didampingi oleh Kepala Satuan
Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) IV
Jayawijaya Togap Harianto meninjau langsung
proyek pembangunan jalan trans Papua
Wamena - Mumugu kilometer 42.

Metro TV menghadirkan Dirjen Perbendaharaan,
Marwanto Harjowiryono sebagai narasumber
dalam tayangan Metro Plus Pagi, dengan tema
Rakernas Akuntansi, Pendorong Semangat
Kelola Keuangan Pemerintah Lebih Baik Jumat

Terbitan ke-2/2017
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Dinamika

Treasury Festival 2017
Mensosialisasikan Perkembangan
Transformasi Kelembagaan
dengan Lebih Menarik dan Tepat Sasaran

Foto : Dok. PMO DJPb

SHARED SERVICE

SHARED SERVICE PERBENDAHARAAN

•
•

Shared Service Perbendaharaan memberikan berbagai layanan

•
•
•
•
•

30

Satker K/L otonom
Fokus pada efisiensi, kontrol dan
responsiveness
Masing-masing satker K/L sudah
punya sistem yang sama dan proses
standar
Terdapat unit terpusat menjalankan
fungsi yang sama di masing-masing
satker K/L
Tidak hanya fungsi yang compulsory,
jenis fungsi yang dilaksanakan di unit
terpusat juga customer driven
Sudah ada Service Level Agreement
atau Performance Target
Komunikasi : multi channels-service
desk, communication managers, dll

Majalah Treasury Indonesia

perbendaharaan kepada satker K/L dan pihak-pihak lainnya, seperti :

•
•
•
•
•
•

Layanan aplikasi seperti SAKTI, MPN, e-DJPb (termasuk OMSPAN
dan OM-SAKTI) ataupun aplikasi terintegrasi lainnya
Bersama dengan Pusintek memberikan layanan penyediaan
infrastruktur IT untuk berjalannya aplikasi-aplikasi perbendaharaan
Melaksanakan pembayaran gaji, listrik, telepon, air ataupun lainnya
yang bersifat standar untuk pemerintah pusat untuk seluruh satker K/L
Penetapan layanan tersebut sebagai bagian dari shared service
perbendaharaan memberikan kosekuensi yang besar termasuk :
Satker K/L adalah "customer". Perlu dibuat SLA/Regulasi yang jelas
dengan seluruh K/L untuk terpenuhinya service excellent standart
Perlu sumber daya yang memadai untuk terpenuhinya service
excellent level yang dijanjikan.

M

enurut Wakil Menteri
Keuangan Mardiasmo,
pihak luarlah yang
akan memberikan penilaian atas
keberhasilan Reformasi Birokrasi
dan Transformasi Kelembagaan
(RBTK) pada Kementerian
Keuangan. “Transformasi tidak
boleh elitis, tetapi harus dapat
diimplementasikan dengan baik di
lapangan dan dirasakan manfaatnya
oleh stakeholders,” sebut
Mardiasmo dalam pembukaan
Treasury Festival 2017 di Gedung
Dhanapala Kementerian Keuangan,
5 September 2017.
Tahun 2017 adalah tahun keempat
pelaksanaan Transformasi
Kelembagaan. Jika dilihat dari fase
strategi change management &
communication yang meliputi inform
(memberikan informasi), support
(mendukung), excite
(semangat membangun), dan
enable (membangun kemampuan),
maka secara umum DJPb saat ini
berada pada fase excite.
Dengan tujuan agar informasi
terkait implementasi Transformasi
Kelembagaan Ditjen
Perbendaharaan (DJPb) sebagai
bagian dari RBTK Kementerian
Keuangan dapat menjangkau
kalangan yang lebih luas, Project
Management Office (PMO) DJPb
menyelenggarakan Treasury Festival
selama empat hari berturut-turut
pada awal bulan September 2017.
Diharapkan, melalui kegiatan
ini seluk-beluk pelaksanaan
transformasi kelembagaan pada
DJPb dapat diketahui bukan hanya
oleh para pegawai internal, tetapi
juga oleh instansi lain.
Acara pembukaan juga dihadiri oleh
staf ahli Bidang OBTI Kementerian
Keuangan Susiwijono selaku

Ketua Pelaksanaan Harian Central
Transformation Office (CTO)
Kementerian Keuangan, mantan
pejabat Ditjen Perbendaharaan
seperti Mulia P. Nasution dan
Sonny Loho, para pejabat eselon
II lingkup Kemenkeu, para Kepala
Biro Perencanaan/Keuangan
pada Kementerian/Lembaga serta
perwakilan dari Perhimpunan Bank
Milik Negara (Himbara).
Pada acara pembukaan tersebut,
dilaksanakan juga launching
layanan Call Center Help, Answer,
Improve (HAI) DJPb 14090 sebagai
saluran layanan baru dari helpdesk
terintegrasi Ditjen Perbendaharaan
yang telah beroperasi dari dari
awal tahun 2017. Sebelumnya,
DJPb telah memiliki situs www.hai.
djpbn.kemenkeu.go.id di mana
pengunjung dapat bertanya melalui
fitur chat atau e-mail maupun
membuka knowledge base (artikel/
tutorial). Tujuan dari penambahan
layanan ini adalah agar DJPb
dapat melayani stakeholders
dengan semakin cepat, tepat, dan
tepercaya dengan memberikan
solusi pada saat itu juga.
Seiring dengan dinamika proses
bisnis pelaksaaan APBN serta
perkembangan teknologi informasi
yang begitu cepat, Pejabat
Pembuat Surat Perintah Membayar
(PPSPM) dituntut untuk senantiasa
memperbaharui dan mengakselerasi
pemahaman dan keahliannya setiap
saat. Untuk membantu proses
pembelajaran, Direktorat Sistem
Perbendaharaan DJPb menyusun
Pedoman Teknis PPSPM yang juga
dirilis pada hari pertama Treasury
Festival 2017. Panduan tersebut
menjadi media pendukung dalam
rangka peningkatan kapasitas dan
kapabilitas PPSPM sesuai dengan
perkembangan terkini. Kedua

produk Ditjen Perbendaharaan ini
secara resmi diluncurkan oleh Wakil
Menteri Keuangan Mardiasmo.
Acara dilanjutkan dengan Seminar
bertema “Shared Services
Pengelolaan Belanja Negara”.
Para pembicara dalam seminar
tersebut adalah Patricia Susanto
dari The Jakarta Consulting
Group, Arief Budiman dari
Pertamina, Adi Budiarso dari Tim
Reformasi Birokrasi Kementerian
Keuangan, dan Sudarto, Direktur
Sistem Informasi dan Teknologi
Perbendaharaan.
Dalam seminar tersebut
diungkapkan bahwa saat ini tren
menunjukkan bahwa organisasiorganisasi besar bergerak
menuju konsep modern yang
mencakup konsolidasi operasi
bisnis atau kegiatan yang
digunakan oleh beberapa bagian
dari organisasi yang sama.
Terdapat penggabungan dan
pengkonsolidasian proses yang
sensitif terhadap pengulangan
seperti fungsi keuangan dan
manajemen sumber daya manusia
ke dalam satu unit pengelola.
Shared Services adalah sebuah
model baru untuk organisasi
dalam rangka menggabungkan
dan mengkonsolidasikan layanan
dari kantor pusat dan unit bisnis
di bawahnya menjadi entitas yang
lebih efisien. Shared Services
merupakan model yang dianggap
efektif untuk meningkatkan efisiensi
dan efektivitas dengan cara
memindahkan fungsi-fungsi tertentu
dari suatu organisasi untuk satu
lokasi pusat.
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Foto : Dok. PMO DJPb

Seminar dilaksanakan dalam
rangka menjaring pemikiran,
menyatukan presepsi, dan
menghasilkan komitmen bersama
dalam rangka meningkatkan
efisiensi dan efektivitas belanja
negara. Hal itu sesuai dengan
salah satu inisiatif dalam
Transformasi Kelembagaan yaitu
memusatkan fungsi back office
“shared service” untuk seluruh
Kementerian Negara/Lembaga di
Kementerian Keuangan. Dalam
penerapannya, layanan ini meliputi
antara lain pemusatan untuk
pembayaran gaji seluruh pegawai
pemerintah; pemusatan penagihan,
pembayaran, dan pelaporan untuk
pembayaran rutin seperti listrik,
air, telepon, dan jasa pengiriman;
serta pemusatan komitmen dan
pelaporan untuk belanja umum
seperti perjalan dinas.
Para peserta seminar kemudian
menjadi regu pertama yang
mengunjungi booth yang telah
disediakan di lokasi acara. Tour of
The Booth dikemas dengan tema
Hutan Alam sebagai representasi
dukungan terhadap pelaksanaan
program Perbendaharaan
Go Green. Bukan hanya
memperkenalkan inisiatif-inisiatf
Transformasi Kelembagaan DJPb,
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tetapi booth juga menampilkan
sajian dari unit eselon 1 lainnya
seperti DJP, DJBC, dan DJPPR
serta dari perbankan. Selain
memperoleh informasi terkait
capaian Inisiatif Transformasi
Kelembagaan, para peserta juga
mendapatkan goodie bag dan
suvenir dari tiap booth. Tersedia
pula hadiah tambahan untuk
pengunjung yang bisa menjawab
kuis dengan benar maupun yang
beruntung dalam pengundian door
prize.
Tak hanya dikunjungi oleh para
pegawai, 250 orang mahasiswa
PKN STAN juga ikut meramaikan
Tour of The Booth pada hari
terakhir. Antusiasme yang tinggi
dalam menyimak sajian di Treasury
Festival diharapkan dapat menjadi
bekal dalam menghadapi dunia
kerja nanti. Dalam arahannya
kepada mahasiswa, Dirjen
Perbendaharaan Marwanto
Harjowiryono memberikan pesan
agar dapat memanfaatkan
kemajuan teknologi informasi untuk
hal yang produktif dengan tetap
memperhatikan norma-norma dan
etika dalam berkomunikasi.
Semangat “Bushido” dari Jepang
dan “Hahn” dari Korea diharapkan
dapat dijadikan contoh yang

baik untuk dapat memunculkan
produktivitas dan karya generasi
muda dengan memanfaatkan
kemajuan teknologi sehingga dapat
mendukung pertumbuhan ekonomi
negara Indonesia pada akhirnya.
Total peserta yang hadir pada
seluruh rangkaian acara Treasury
Festival adalah sejumlah 1.413
orang. Kemudian, dalam rangka
mendukung dan mendorong
gerakan nasional non-tunai
(GNNT), dalam acara Treasury
Festival ini transaksi pada booth
komersial menggunakan sistem
cashless. Keseluruhan nilai
transaksi yang dikoordinasi oleh
Koperasi Ditjen Perbendaharaan
selama empat hari pelaksanaan
mencapai Rp65 juta.
Selanjutnya, PMO DJPb melalui
Duta Transformasi di seluruh kantor
vertikal DJPb akan melakukan
sosialisasi dan internalisasi
kepada seluruh Pegawai dan
Satuan Kerja lingkup wilayah kerja
masing-masing melalui Corner Day
Transformasi Kelembagaan Kantor
Vertikal 2017. Corner Day yang
difokuskan pada kegiatan diskusi
tersebut diharapkan terselenggara
pada akhir bulan September
hingga Oktober 2017.

Eco-Friendly Treasury

Foto : Sugeng Wistriono

O

rang bijak berkata
bahwa segala sesuatu
ada masanya. Seiring
perkembangan zaman serta
kemajuan teknologi, pola pikir setiap
orang pun bisa berubah terutama
dalam keseharian hidupnya. Pada
medio ‘80-an lalu, konsep kantor
modern adalah sebuah gedung atau
area dengan partisi dan sekat kubikel
antar-meja karyawan untuk menjamin
area privasi masing-masing. Di
sekelilingnya terdapat tembok atau
dinding berwarna putih bersih dan
lampu yang terang benderang untuk
menambah kesan formal dan elegan.
Namun, saat ini pola pikir mengenai
bentuk sebuah kantor sudah
berubah.
Kita patut berterima kasih kepada
beberapa perusahaan raksasa
seperti Google, Pixar, dan Skype,
dengan ide kreatif yang mendobrak
imej bagaimana sebuah kantor
seharusnya. Jika sebelumnya
kantor modern cenderung bersifat
formal, kaku, dan tertutup, saat
ini kantor modern adalah kantor
dengan konsep yang lebih terbuka,
menggunakan cermin untuk
menambah kesan luasnya ruangan,
serta tanpa partisi sehingga membuat
ruang terasa lebih luas, lebih lega.
Menghilangnya kesan formal dan

kaku dalam ruang kantor dipercaya
mampu merangsang ide-ide kreatif
penggunanya. Lebih jauh lagi, seiring
dengan meningkatnya kesadaran
akan pentingnya bersinergi dengan
alam serta ancaman atas dampak
pemanasan global, mulai muncul
kesadaran perlunya membangun
sebuah kantor atau bangunan yang
bukan hanya mampu meningkatkan
produktivitas pekerja, tetapi juga
mampu meminimalkan penggunaan
sumber daya alam sekaligus lebih
ramah lingkungan.
Program Perbendaharaan Go Green
Salah satu rujukan dalam
penerapan green office concept
adalah Finlandia, sebuah negara
yang terkenal dengan sistem
pendidikannya yang dianggap
sebagai salah satu yang terbaik
di dunia. Sejak 2002 mereka telah
menerapkan konsep green office
program, sebuah program yang
dikembangkan oleh World Wide Fund
for Nature (WWF) Finlandia dengan
tujuan penyederhanaan sistem
manajemen lingkungan dengan
fokus utama mengurangi emisi gas
karbondioksida. Melalui program
ini, WWF melakukan sosialisasi
dan imbauan mengenai betapa
pentingnya konsep kantor atau

gedung kantor ramah lingkungan.
WWF juga menerbitkan sertifikasi
terhadap perusahaan-perusahaan
ataupun instansi publik yang mampu
menerapkan konsep tersebut. Hingga
tahun 2013 sudah terdapat 612
kantor pada 252 perusahaan dan
organisasi dari 11 negara berbeda
yang telah meraih sertifikat green
office, Indonesia salah satunya.
Program ini telah merambah
ke berbagai belahan dunia
termasuk WWF Indonesia yang
telah mencanangkan program
tersebut sejak tahun 2009. Hal ini
juga didukung oleh Kementerian
Lingkungan Hidup yang menerbitkan
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup
Nomor 16 Tahun 2009 tentang Kantor
Peduli Lingkungan (Eco Office).
Tujuan utama dari program ini
adalah untuk memerangi perubahan
iklim dengan cara efisiensi sumber
daya energi tidak terbarukan,
optimalisasi sumber daya energi
terbarukan, mengurangi pemborosan
penggunaan sumber daya alam,
serta memajukan gaya hidup yang
sustainable dengan meningkatkan
kesadaran lingkungan para
pegawainya.
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Tahun 2017 ini, Kementerian Keuangan
sebagai salah satu garda terdepan dalam
reformasi birokrasi telah menerapkan gerakan
efisiensi birokrasi, sebuah program unggulan
dari inisiatif strategis sebagai penguatan
budaya Kementerian Keuangan sebagaimana
yang tertuang dalam Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 974/KMK.01/2016 dan
telah pula dicanangkan melalui Instruksi
Menteri Keuangan Nomor 346/IMK.01/2017
tanggal 17 April 2017 tentang Gerakan
Efisiensi sebagai Bagian Implementasi
Penguatan Budaya Kementerian Keuangan.
Salah satu unsur yang menjadi kegiatan
utama dalam penerapan gerakan efisiensi
birokrasi adalah penerapan konsep go
green di masing-masing unit Eselon I. Melalui
Surat Edaran nomor SE-18/PB/2017 tentang
Pelaksanaan Program Go Green, Direktorat
Jenderal Perbendaharaan telah selangkah
lebih maju dalam melaksanakan Instruksi
Menteri Keuangan dimaksud. Selain sebagai
upaya mewujudkan sebuah instansi yang
peduli dengan lingkungan, langkah tersebut
juga merupakan salah satu ikhtiar untuk

Sasaran Program
Penghematan energi listrik (KwH)

Perbendaharaan Go Green, lebih dari
sekedar penghijauan dan efisiensi
anggaran
Dalam program Go Green yang dijalankan
oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan
sejak awal tahun 2017 ini, terdapat beberapa
kegiatan utama yang menjadi prioritas,
antara lain: program penghematan listrik,
program penghematan air, program
penghematan kertas, serta program satu
pegawai satu pohon.
Hingga semester I tahun 2017, harapan
akan adanya penghematan dari program Go
Green sudah mulai terlihat. Sesuai dengan
laporan dari seluruh instansi vertikal termasuk
Kantor Pusat DJPb, dengan menggunakan
nilai rata-rata tahun 2016 sebagai tolok ukur
(terlepas dari kualitas data dan informasi
yang dilaporkan oleh kantor vertikal) sejauh

Triwulan I

Triwulan II

ini telah terjadi penghematan energi listrik
(KwH) sebesar 7,70% pada triwulan I dan
11,75% pada triwulan II. Kemudian untuk
program penghematan air pada kantor-kantor
yang menggunakan jasa PDAM, terjadi
penghematan air (m³) sebesar 10,96% pada
triwulan I, tetapi terjadi pemborosan sebesar
0,54% pada triwulan II. Selain itu dari sisi
program penghematan kertas, terdapat
penghematan kertas (rim) sebesar 16,07%
pada triwulan I dan 27,15% pada triwulan II.
Untuk periode mendatang, kualitas laporan
pelaksanaan Go Green dari instansi vertikal
akan menjadi salah satu perhatian utama.
Sedangkan program penanaman satu
pegawai satu pohon, yang awalnya ditandai
dengan penyerahan pohon tanjung oleh
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada
acara pembukaan Rapimnas DJPb Semester
I 2017, sudah dilaksanakan oleh sebagian
besar instansi vertikal DJPb di lingkungan
kantor, rumah dinas maupun lingkungan
sekitar.

Triwulan III

7,70%

11,75%

Penghematan Air (m³)

10,96%

-0,54%

4,84%

Penghematan Kertas (rim)

16,07%

27,15%

23,85%

Lalu bagaimana jika kantor kita telah
menjalankan program-program yang bersifat
ramah lingkungan tersebut?
Memang saat ini efisiensi anggaran adalah
salah satu tujuan yang ingin dicapai,
mengingat biaya yang dikeluarkan ataupun
energi yang digunakan merupakan nilai
yang lebih mudah diukur. Akan tetapi, pada
dasarnya tujuan utama dari pelaksanaan
program Go Green yang bersifat ramah
lingkungan adalah munculnya kesadaran
setiap pegawai untuk bersinergi dengan
alam dalam kehidupan sehari-hari, termasuk
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berhati-hati dalam setiap tindakan yang bisa
menimbulkan pemborosan energi.
Sebagai contoh dalam langkah-langkah
penghematan energi listrik adalah mematikan
lampu pada saat ruangan tidak digunakan
atau setelah jam kerja berakhir. Hal ini
mengindikasikan bahwa para pegawai
dituntut untuk bekerja seefektif dan seefisien
mungkin dalam melaksanakan tugas dan
kewajibannya pada jam kerja. Mengurangi
jam kerja lembur merupakan salah satu
strategi yang efektif dalam mengurangi biaya.
Menurut Fair Labor Standards Act (FLSA),

14,51%

kerja lembur diartikan sebagai jam kerja yang
melebihi 40 jam per minggu. Lalu, bagaimana
apabila kerja lembur tidak dapat dihindarkan
akibat kesibukan yang cukup tinggi pada
jam kerja normal atau adanya beban kerja
tambahan? Di sinilah pentingnya peran
atasan dalam mengatur strategi pelaksanaan
jam kerja lembur yang efisien tetapi juga tidak
menurunkan produktivitas pegawai.

Foto : Sugeng Wistriono

Begitu juga halnya dengan
pengurangan dan penghematan
penggunaan kertas. Penghematan
tersebut bisa memancing ide dan
kreativitas para pegawai dalam
menggunakan teknologi untuk
mewujudkan suatu sistem yang less
paper. Aplikasi yang menggunakan
basis teknologi dalam mewujudkan
minimalisasi penggunaan kertas dapat
digunakan. Perubahan pola pikir serta
tindakan para pegawai untuk lebih
berhati-hati dalam menyusun konsep
surat atau lainnya pun diharapkan akan
terbentuk.
Salah satu upaya yang telah
dilaksanakan Kantor Pusat DJPb terkait
penghematan penggunaan kertas
adalah melalui pengiriman surat ke
instansi vertikal secara daring (online)
khususnya melalui surat elektronik
maupun intranet perbendaharaan.
Demikian pula balasan surat atau
laporan dari instansi vertikal diharapkan
dapat dikirimkan secara daring. Upaya
ini selain menghemat penggunaan
kertas juga menghemat biaya
pengiriman sekaligus menghemat
biaya pembuatan amplop surat dinas.
Namun, patut disayangkan masih saja
terdapat beberapa instansi vertikal
yang mengirimkan surat atau laporan
ke Kantor Pusat tidak melalui media
berbasis internet alias mengirimkan
melalui jasa layanan pengiriman.
Upaya lain yang patut diapresiasi
adalah otomasi tugas dan fungsi melalui
pembuatan aplikasi. Upaya ini selain
mampu menghemat penggunaan

kertas juga efektif untuk menghindari
kesalahan input secara manual
yang juga berarti akan meningkatan
akuntabilitas sekaligus transparansi
pelaksanaan tugas dan fungsi.
Diharapkan program Perbendaharan
Go Green tidak hanya berhenti pada
penanaman pohon dan penyediaan
tanaman di meja kantor, atau sekadar
kantor yang bersih dengan taman yang
cantik. Lebih dari itu, dapat muncul ide
kreatif yang bisa berkontribusi positif
bagi produktivitas pegawai, juga kualitas
hidup yang lebih tinggi. Perubahan
mindset alias pola pikir pegawai DJPb
dalam penerapan Go Green juga mutlak
diperlukan. Jangan sampai program ini
hanya menjadi slogan di mana-mana
tanpa ada wujud nyata. Untuk itu peran
pimpinan dalam memberikan contoh
dan teladan kepada para pegawai
dalam penerapan Perbendaharaan Go
Green sangat dibutuhkan.
Green building, Green Office dan EcoFriendly
Ke depan, diharapkan penggunaan
konsep green office dan green
building juga bisa diimplementasikan
dalam pembangunan gedung kantor
di lingkungan Direktorat Jenderal
Perbendaharaan. Penggunaan konsep
green building telah diterapkan
dalam pembangunan gedung KPPN
Bondowoso yang merupakan kantor
pertama di Ditjen Perbendaharaan
dengan konsep tersebut. Konsep
green building merupakan dasar dalam
mewujudkan konsep green office serta
membangun sebuah institusi yang eco-

friendly sebagai puncak dalam revolusi
hijau penyelamatan lingkungan ini.
Sebuah bangunan kantor yang tetap
optimal dalam operasionalnya tetapi
menggunakan sedikit sumber daya alam
dan energi, ditunjang dengan kondisi
tata letak ruangan kantor yang nyaman
bagi pegawai serta ramah lingkungan,
akan memberikan dampak yang positif
bagi para pegawai sehingga bisa lebih
fresh dalam bekerja dan produktif dalam
berkarya.
Tidak perlu bangunan kantor dengan
lay out seekstrem SelgasCano yang
konon katanya benar-benar eco-friendly,
tetapi paling tidak sudah terwujud
konsep gedung yang lebih berkualitas
dan ramah lingkungan. Kesadaran
para pegawai DJPb untuk bersinergi
dengan alam juga menjadi wujud
dukungan yang baik terhadap program
DJPb Go Green. Bagaimanapun kita
semua menyadari bahwa bumi ini juga
milik anak cucu kita. Sebagaimana
disampaikan oleh Menteri Keuangan
pada pembukaan Rapimnas I 2017
DJPb, mengimplementasikan Go Green
saat ini tidak hanya berguna bagi
kita saat ini namun juga memberikan
kehidupan yang layak bagi anak cucu
kita kelak.

Teks : Yanuar Imbiyono
Lili Suheli
Sekretariat DJPb
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Sekilas tentang Utang Negara

B

eberapa waktu lalu, kritikan
mengenai peningkatan
utang negara mengalir deras
kepada pemerintah. Beberapa pihak
menyampaikan bahwa besarnya
dan terus meningkatnya utang
negara adalah indikator kegagalan
pemerintah. Sebagai pihak yang
menjalankan tugas Bendahara Umum
Negara, cukup penting bagi insan

perbendaharaan untuk memahami
mekanika utang negara secara
umum karena fungsi perbendaharaan
sangat dekat dengan utang negara.
Nilai dan produktivitas
Pada tahun 1960 utang negara
Indonesia secara nominal adalah
sebesar Rp21,25 triliun1. Jika
dibandingkan dengan utang tahun

2016, yaitu sebesar Rp3.400
triliun, utang Indonesia selama 50
tahun terakhir nampaknya telah
membengkak 163 kali lipat. Namun,
dalam perspektif ekonomi, harga
(nilai nominal) berbeda dengan nilai
(riil), sehingga informasi nilai nominal
belum cukup untuk menilai baik atau
buruknya utang negara.

Gambar 1. Perbandingan Utang Indonesia dalam Rupiah dan USD

Sumber: Bank Indonesia, 2017 (diolah)

Utang Indonesia didominasi
oleh valuta asing, oleh karena itu
perubahan nilai kurs adalah faktor
utama yang mempengaruhi kenaikan
nilai nominal utang. Kenaikan
nominal utang yang sangat drastis
terjadi pada tahun 1997-1999 yang
disebabkan oleh krisis moneter Asia2.
Pada saat itu terjadi penurunan nilai
Rupiah terhadap US Dollar (USD),
dari Rp2.600,00 menjadi Rp17.000,00
untuk 1 USD. Gambar 1 menunjukkan

1
2
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beberapa periode di mana terjadi
kenaikan utang dalam USD namun
nilai utang dalam rupiah relatif
menurun.
Setelah nilai, yang perlu diperhatikan
adalah bagaimana produktivitas
negara tersebut dibandingkan
dengan utangnya. Mungkin hal ini
akan lebih mudah dipahami jika
diterangkan dengan perumpamaan.
Misalnya ada dua orang yang

Boediono, 2017, ‘Ekonomi Indonesia Dalam Lintasan Sejarah’
Titiheruw et. al, 2009, ‘Global financial crisis discussion series’
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berutang, sebutlah mereka Ari dan
Bowo. Ari memiliki utang sebesar
Rp12 juta yang harus dilunasi dalam
1 tahun dengan pendapatan Rp1 juta
per bulan. Sementara, Bowo memiliki
utang sebesar Rp20 juta yang harus
dilunasi selama 1 tahun dengan
pendapatan Rp5 juta per bulan. Dari
dua orang ini, siapa yang memiliki
utang yang lebih besar?

Tabel 1. Perbandingan Utang dan Pendapatan
Utang

Pendapatan/bulan

Pendapatan/tahun

Rasio Utang dan
Pendapatan

Ari

12 Juta

1 Juta

12 Juta

100%

Bowo

20 Juta

5 Juta

60 Juta

33,3%

Gambar 2. Perbandingan Utang dan PDB Indonesia dari waktu ke waktu

Namun, sebelum berbicara lebih
jauh mengenai utang negara, ada
tiga hal dalam konsep anggaran
yang penting untuk diketahui terkait
dengan keberadaan utang negara:
(1) Defisit (atau surplus), yaitu jumlah
pengeluaran dikurangi dengan
jumlah penerimaan pemerintah dalam
satu tahun anggaran; (2) Utang, yaitu
jumlah kumulatif uang yang dipinjam
pemerintah; dan (3) Bunga, yaitu
biaya yang dibayarkan atas atau
untuk memperoleh utang. Memahami
ketiga hal tersebut menjadi penting
dalam mengelola utang. Rule of

thumb-nya: untuk mengendalikan
biaya utang (bunga), pemerintah
harus mengendalikan utang,
dan untuk mengendalikan utang,
pemerintah harus mengendalikan
defisit.
Hal ini juga yang telah
dipertimbangkan ketika pemerintah
menyusun Undang-Undang Nomor
17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara. Dengan penerapan 3%
GDP deficit rule, yang diadopsi dari
Eropa, pemerintah menetapkan
kendali utang agar Indonesia tidak

terjerat krisis seperti yang pernah
dialami pada tahun 1998. Gambar
2 menunjukkan upaya ini secara
umum berhasil mengendalikan utang
negara. Dari gambar tersebut dapat
kita perhatikan bahwa pertumbuhan
produktivitas Indonesia lebih tinggi
daripada pertumbuhan utangnya.
Selain itu, penerapan deficit rule ini
juga mampu mengendalikan utang
Indonesia dibandingkan negaranegara lain di dunia sebagaimana
yang ditampilkan pada Gambar 3.
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Gambar 3. Perbandingan Utang Indonesia dengan negara lain

Mengapa terus berutang?
Jika utang Indonesia jauh lebih sedikit
dari produktivitasnya, kenapa tidak
memilih untuk segera melunasinya?
Dalam hal ini, kita harus melihat dari
perspektif negara, karena sejatinya
ketika berutang kita sedang memilih
mengkonsumsi sesuatu pada saat
ini atau pada masa depan. Dengan
kata lain, pemerintah memiliki dua
pertimbangan terkait pilihan untuk
melunasi atau terus berutang, yaitu:
(1) Kesanggupan negara untuk
mempertanggungjawabkan utang di
masa depan; dan (2) Pembangunan
negara pada saat ini. Oleh karena
itu tata kelola utang pemerintah
sangat penting, khususnya dalam
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pengelolaan maturity (jatuh tempo)
dan penggunaan utang untuk
hal yang akan meningkatkan
produktivitas negara.
Dari pertimbangan tersebut, ada dua
pilihan: Pertama, melunasi utang
dan menunda pembangunan; atau
Kedua, menambah utang, sejauh itu
bisa dipertanggungjawabkan, dan
mempercepat pembangunan. Selama
ini pemerintah memilih yang kedua.
Mengapa? Sederhana saja, menunda
konsumsi pada skala individu/
rumah tangga demi membayar
utang akan jauh berbeda dengan
menunda konsumsi (pembangunan)
pada skala pemerintah. Menunda

pembangunan jalan dan pelabuhan
akan berpengaruh pada biaya
logistik. Menunda pembangunan
pembangkit listrik akan berpengaruh
pada ketahanan energi. Tidak hanya
itu, kita juga perlu menyadari bahwa
percepatan pembangunan ini akan
meningkatkan produktivitas negara
(pemerintah dan masyarakat),
yang pada akhirnya meningkatkan
kemampuan negara untuk membayar
utang di masa depan.
Teks : Eko Sumando
Staf pada Direktorat Pengelolaan Kas
Negara
Tulisan ini adalah pendapat pribadi

Foto : Mahardika Argha M.

Pusat Layanan Keuangan sebagai Terobosan
Penyederhanaan LPJ/SPJ satker

A

pakah Laporan/Surat
Pertanggungjawaban (LPJ/
SPJ) dapat disederhanakan?
Demikian inti pertanyaan Presiden
Jokowi saat Rakernas Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan tahun 2016.
Tampaknya setelah satu tahun,
Presiden belum puas dengan skala
penyederhanaan LPJ/SPJ yang telah
ditempuh.
Presiden meminta agar birokrat harus
memiliki sebuah laporan yang simpel,
tetapi orientasinya adalah hasil.
Laporan tersebut harus mudah dicek,
dikontrol, diawasi, dan diperiksa,
bukan laporan yang terlalu detil/
teknis. Arahan Beliau “Mohon maaf,
energi kita juga jangan habis di SPJSPJ.” 1

Permintaan ini sudah ditanggapi
dengan terbitnya Peraturan Menteri
Keuangan nomor 173/PMK.05/2016
tanggal 17 Nopember 2016 tentang
perubahan atas Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 168/PMK.05/2016
tentang Mekanisme Pelaksanaan
Anggaran Bantuan Pemerintah pada
Kementerian Negara/Lembaga.
Dengan peraturan ini, LPJ pengelola
bantuan pemerintah disederhanakan
menjadi hanya dua laporan saja.
Namun demikian, Presiden tampak
belum puas dengan perubahan
peraturan tersebut. Beliau kembali
mengangkat isu penyederhanaan
LPJ/SPJ pada Rakernas Akuntansi
dan Pelaporan Keuangan 2017. Atas
teguran Presiden tersebut, Menteri

Keuangan telah melaporkan kembali
bahwa penyaluran dana bantuan
pemerintah yang bersumber dari
APBN telah sederhana. Sementara itu
penyaluran bantuan pemerintah yang
bersumber APBD belum tersentuh
penyederhanaan.
"Dari evaluasi yang dilakukan,
penerapan simplifikasi belum
sepenuhnya menyentuh SPJ,
khususnya kegiatan yang didanai
oleh APBD," kata Sri Mulyani di Istana
Negara, Jakarta, Kamis (14/9/2017)2
Lalu, di mana inti permasalahannya?
Apakah hanya pada peraturan
pelaksanaan saja? Ataukah ada hal
lain yang menjadi penyebab?

http://setkab.go.id/60-persen-birokrasi-urus-spj-presiden-jokowi-kritik-sistem-pelaporan-keuangan/
https://economy.okezone.com/read/2017/09/14/20/1775846/disindir-presiden-sri-mulyanipenyederhanaan-spj-belum-sentuh-apbd

1
2
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Opini

Hasil survei yang dilakukan Kanwil
DJPb Provinsi Kepulauan Riau pada
satker mitra kerja di tahun 2015
menunjukan bahwa satker memiliki
kendala dalam hal kapasitas pejabat
perbendaharaan, infrastruktur
TIK, konsistensi standar operating
procedures, dan perangkapan tugas
pejabat perbendaharaan pada tugas
teknis harian (Widodo, 2015, hal. 67).
Widodo menyoroti bahwa banyak
pejabat perbendaharaan baik
PPK, PPSPM, maupun Bendahara
yang merangkap tugas dengan
pekerjaan teknis. Sementara
itu, kegiatan perbendaharaan
mulai dari perencanaan hingga
pertanggungjawaban keuangan
memerlukan petugas yang spesialis
di bidangnya (Widodo, 2015, hal.
34). Harapan ini tentunya berbenturan
dengan kecukupan pegawai yang
ada pada unit berkenaan.
Selain itu, terdapat dua kepentingan
yang saling bertentangan dalam
kegiatan perbendaharaan, yaitu
manajerial dan pertanggungjawaban.
Dalam bahasa sederhana,
penggunaan akun dua digit
pada manajerial tidak akan dapat
menyediakan data untuk menjelaskan
penggunaan akun dalam enam digit
pada pertanggungjawaban. Dalam
manajerial, KPA tidak membutuhkan
detail akun untuk mengambil
keputusan atau kebijakan. Bahkan
dalam kondisi tertentu, kecepatan
respon adalah unsur terpenting
dalam pengukuran kinerja KPA.
Di sisi lain, dalam hal
pertanggungjawaban, KPA perlu
menyampaikan informasi akun sedetil
mungkin atas tindakan dan sumber
daya yang terpakai selama periode
tertentu. Informasi detil ini tidak dapat
ditarik jika penyusunan kegiatan tidak
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memperhatikan detil penggunaan
sumber daya yang terpakai.
Kedua kepentingan tersebut
membutuhkan SDM yang spesialis
pada bidangnya supaya program
dapat dijalankan dengan sukses.
Misalnya, seorang sniper di TNI
adalah penembak jitu yang tangguh,
tetapi yang bersangkutan akan
sangat sulit untuk menjelaskan
depresiasi aset senapan yang dia
sandang. Perangkapan penugasan
bukan saja membingungkan bagi
mereka yang menjalankan tugas,
melainkan juga berisiko tinggi
dalam hal pertanggungjawaban
keuangan. LPJ/SPJ tidak
mungkin disederhanakan tanpa
mengorbankan akuntabilitas. Di sisi
lain, banyak satker yang berjuang
untuk mengejar standar akuntabilitas
sebagaimana diharapkan pimpinan
atas audit BPK.
Berdasarkan situasi pada
permasalahan tersebut di atas,
Kementerian Keuangan perlu
menanggapi permintaan Presiden
tentang penyederhanaan LPJ/SPJ
dengan sudut pandang yang baru.
Kemenkeu perlu terlibat lebih dalam
dalam hal penyediaan SDM untuk
kegiatan perbendaharaan. Bahkan
Kemenkeu perlu mengambil risiko
masuk dalam teknis operasional
keuangan satuan kerja, untuk
mengambil alih pengelolaan
keuangan pada sebagian besar
satker mitra kerja. Cara ini akan
meningkatkan kapasitas satker untuk
lebih ke hal teknis tugas pokok dan
fungsi satker berkenaan.
Tulisan ini mengusulkan supaya
Kemenkeu membentuk unit khusus
pusat layanan keuangan (PLK)
satker. Widodo (2015) mengusulkan
bahwa setiap satker perlu memiliki

unit khusus yang spesialis dalam
pengelolaan keuangan (hal. 67). Usul
ini dapat dijembatani dengan pola
hubungan principal-agency model.
Ketentuan pelaksanaan anggaran
menyebutkan bahwa KPA menunjuk
PPK, PPSPM, dan Bendahara,
tetapi tidak spesifik harus di bawah
struktur organisasinya (Menteri
Keuangan, 2012). Hal ini berarti
KPA dapat menunjuk siapa pun
yang dia percaya untuk membantu
pengelolaan keuangannya.
Berdasarkan ketentuan tesebut, KPA
dapat membuat kontrak kerja sama
dengan unit PLK untuk menentukan
batasan hak, kewajiban, dan
tanggung jawab kedua pihak.
Pada sisi lain, pengguna SPAN dan
SAKTI wajib memiliki hak akses. Hak
akses ini merupakan kewenangan
Ditjen Perbendaharaan selaku
administrator, sebagaimana diatur
pada pasal 11 (1b) pada Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 223/
PMK.05/2015 tentang Pelaksanaan
Piloting Sistem Aplikasi Keuangan
Tingkat Instansi. Berdasarkan
hal tersebut, kantor vertikal DJPb
dapat memiliki kewenangan untuk
melakukan supervisi operasional PLK
karena petugas PPK, dan PPSPM
pada PLK harus berinteraksi dengan
sistem pembayaran yaitu SPAN dan
SAKTI.
Dengan pola principal-agency,
Kanwil DJPb dan KPPN selaku
intansi vertikal DJPb berwenang
untuk mengaudit kepatuhan PLK
terhadap standar dan ketentuan pada
pelaksanaan anggaran. Sebagai
ilustrasi, berikut pola hubungan
satker, PLK, dan KPPN dalam skema
principal-agency:

Secara umum, proses pembayaran
melalui PLK tidak akan mengalami
perubahan yang signifikan.
KPA berwenang memberikan
arahan kebijakan tindakan yang
akan diambil, hanya saja teknis
revisi anggaran, pencairan, dan
penyusunan laporan keuangan akan
ditangani terpusat pada institusi di
luar organisasinya. Adapun teknis
revisi anggaran, pencairan, dan
penyusunan laporan keuangan akan
ditangani terpusat pada institusi di
luar organisasi.
Proses penagihan hak pihak
ketiga pada negara tetap diproses
melalui sistem SPAN/SAKTI yang
dilaksanakan oleh PPK dan PPSPM
yang ditunjuk dalam kontrak kerja
sama KPA dan PLK. Pengujian
pembayaran tetap dilakukan, tetapi
ditangani secara otomatis oleh sistem
SPAN/SAKTI tanpa keterlibatan
petugas KPPN. Sehingga kedudukan
KPPN nantinya akan menjadi
supervisor atas pekerjaan PLK.
Rekrutmen tenaga pada PLK
dapat melibatkan pegawai lintas
Kementerian Negara/Lembaga.
Selama pegawai dapat memenuhi
standar kompetensi bagi PLK, yang

bersangkutan dapat ditugaskan
di PLK. Oleh karena itu, secara
organisasi PLK dapat dibentuk
di bawah kementerian mana pun
selama dapat memenuhi standar
yang digariskan oleh DJPb selaku
regulator.
Untuk mencegah hubungan khusus
yang dapat meningkatkan risiko
korupsi, regulator perlu menyediakan
sarana kompetisi antar-PLK, misalnya
melalui sistem rating kepuasan. Jika
ditemukan terdapat KPA yang tidak
puas dengan layanan PLK, maka
KPA dapat diberi penawaran untuk
dipindahkan ke PLK yang lain dan
PLK yang berkinerja buruk diaudit
oleh regulator.
Kekurangan dari mekanisme PLK
yaitu hilangnya kontrol KPA pada
PPK dan PPSPM. Pada model yang
saat ini berjalan, PPK dan PPSPM
berada di bawah kendali KPA
secara struktural, efeknya terdapat
hubungan khusus sehingga KPA
dapat memberikan tekanan bagi
PPK dan PPSPM. Sedangkan dalam
model PLK, PPK dan PPSPM terdapat
pada institusi yang berbeda. Relasi
antara KPA dengan PPK dan PPSPM

dikendalikan berdasarkan kontrak
kerja.
Sebagai kesimpulan, perubahan
peraturan saja tidak akan cukup
untuk memenuhi harapan Presiden
dalam penyederhanaan LPJ/SPJ.
Proses bisnis perbendaharaan
yang saat ini berjalan membuat
pengadaan barang/jasa dan
pelaporan pelaksanaan kegiatan
akan ditangani orang yang sama
sehingga berpotensi membebani
petugas lapangan.
Selain itu, konflik kepentingan antara
manajerial dan pertanggungjawaban
akan selalu dilematis. Mengingat
kepentingan audit lebih berisiko,
maka secara teknis LPJ/SPJ tidak
akan pernah sederhana. Untuk
mengatasi kendala ini, pembentukan
unit khusus yang menangani
pengelolaan keuangan satker
merupakan peluang terbesar untuk
menjembatani kendala di lapangan
dan keinginan Presiden.
Teks : Seti Gautama Adi Nugroho
Kanwil DJPb Prov. Kepulauan Riau
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English Lounge

EVIDENCE-BASED POLICY MAKING: IS IT OVER THE TOP?
thinking, evidence, and research
as well as other elements related to
research are at the forefront of treasury
policy making process.
Evidence-based policy utilizes
research findings and information
on program performance to guide
decisions making process at all stages
of the policy process. It is at the heart
of public policy which helps decision
makers to make better decisions by

much more than that. Perhaps, one
may also experience an odd situation
during discussion in a meeting that
instead of receiving constructive
feedback and critical thinking of the
issue at hands from the audience, one
may get an ad hominem argument as
a response. An ad hominem argument,
which is similar to wishful thinking is an
argument that appeals to prejudices,
emotions or special interest rather

based policy is a critical element in
policy making, which may significantly
boost policy success.
Along the similar line with the
significance of evidence-based
policy, the on-going intention of the
Directorate General of Treasury (DG
Treasury) to shift its organization from
a clerical institution to an analytical
one requires efforts of empowering
the organization with scientific and
analytical skills. Although the DG
Treasury is not a research institute or
alike, nor it is a university or education/
training organization; the application
of evidence-based policy making in
the policy development process is of
great importance, and thus should be
continuously learned, developed and
of course, applied. As such, critical

putting the best available evidence at
the center of the policy process.
Despite the widespread notion of
evidence-based policy, some people
may not be able to differentiate policy
making process driven by evidence,
with that of triggered by wishful
thinking. While some base their
opinions and build their arguments
on research and evidence, others
rely merely on wishful thinking. Bjørn
Lomborg, a Danish author said that
“wishful thinking is not sound public
policy.” Wishful thinking in policy
process makes decisions according
to the imagination, instead of relying
on evidence, rationality, or reality.
Therefore, it tends to produce bias and
fallacy in policy making. In fact, the
prerequisite of sound policy demands

than to intellect, reason or rational.
The preeminence of wishful thinking
creates significant flaws in policy
making process. This problem has
been exacerbated by the fact that
policy process is subject to competing
vested and political interests, and
tends to be driven by pressure to act
quickly. Consequently, evidence and
research are largely neglected. While
ad hominem arguments need to be
avoided; critical thinking, on the other
hand, should be fostered to construct
robust and valid arguments basing the
policy making process.

ilustrasi : Mahardika Argha

The policy making process in public
sphere has always been interesting.
That is so because policy making is
an important phase in the whole policy
process. In addition, the way policy
is made plays an important role in
achieving successful policies. One way
to formulate sound policies is to make
sure that the policy formulation process
is a result of a process adequately
supported by evidence. Evidence-
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So what’s the fuss about evidence
or research-based policy making?
Evidence-based policy making is
the key element of the government’s
agenda for public service because of
the benefits that the government can
tap into. The most important benefit
of the approach is to reduce wasteful
spending. Ineffective programs are
left unchecked in the absence of
evidence-based policy making. The
evidence-based policy making can
identify non value-added programs/
activities that further may free up
budget for other uses. Another benefit
is that evidence-based policy helps
to monitor policy implementation and
evaluate policy impact due to the
availability of data and information.
Evidence-based approach may also
strengthen accountability because
with evidence, it is easier to hold
agencies and managers accountable.
Last but not least, evidence-based
approach in policy making promotes
future-proof policies as it enables
policy makers to forecast the future
by understanding the issue and
analyzing the impact.
So how can we apply evidencebased policy making? The first
thing to do to be able to formulate
an evidence-based policy is doing
a comprehensive assessment of
programs and activities. Second,
utilizing research findings to inform
new policies or improve effectiveness
of existing programs. Third,
disseminating research findings in
a set of documents or publication
is also essential in making research
findings available to managers and
agencies and to empower them
with necessary information to make
policies. But that is not the whole
story. One should considers that real
evidence can only be generated
by approaching problems with
analytical approach. Consequently,
the adequacy of research skills

in the organization to undertake
analysis becomes the cornerstone of
evidence-based policy making.
In Indonesian budget policy making
and implementation, evidencebased policy making has been
widely applied. Evidence-based
policy making in this context is
necessary because service delivery
is expensive, forcing public service
to live within its own means. In the
light of limited resources, attempts
to achieve the so-called the twin
desiderata: “working better and
costing less” can be facilitated
through evidence-based policy
making. Spending Review, for
example, is an evaluation of value
for money in budget use to provide
evidence for budget policy making.
Value for money, a fundamental
concept in managing public money,
relates to the principle of economy
(minimizing input), efficiency
(maximizing output in relation to
a given total cost of input) and
effectiveness (maximizing outcome
in relation to output produced) in
using public resources. The inefficient
and ineffective programs become
evidence used by the budget policy
makers to make budget decisions for
following year, such as budget cut
and improving priorities of programs
and activities.
However, attempts to implement
the evidence-based approach are
not without challenge. Evidencebased policy making involves efforts
and takes a lot of time which may
generate the risk of slowing down
the decision making process. In
addition, to integrate evidence-based
approach to policy process, finding
proper methodology is challenging,
despite whatever analytical
approaches being taken. Proper
methodology helps policy makers
collect rigorous evidence while
considering the nature of the issue

or problem and of different options of
policy action. Nonetheless, evidencebased approach to policy process
is not only about collecting data and
present reliable and useful evidence
that are open to public debate, but
it needs investment in research. Let
alone, as said earlier, wishful thinking
seemed to be dominated in the policy
discussion table; hence, to address
the issue, research related elements
should be integrated in various
capacity building programs.
Despite the challenges, it is not
too much though, to keep applying
and practicing the evidence-based
policy approach and instilling critical
thinking culture in the whole policy
process. After all, it does more good
than harm.
Windraty Siallagan
Head of Subdirectorate of Research
and Development and International
Cooperation
Directorate of Treasury System
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Gapura

RAJUTAN LAYANAN PUBLIK BERKELAS DUNIA
ALA KPPN PALEMBANG
“Kami mengibaratkan proses bekerja menyalurkan dana APBN seperti merajut kain songket. Menjadi insan
KPPN buat kami adalah menjual trust kepada stakeholders, dan rajutan pelayanan prima yang diberikan
diharapkan mampu memberikan kepuasan, seperti kain songket palembang yang mewah nan cantik”
Siti Rosidah Sundari – Kepala KPPN Palembang

M

endengar kata pempek tentu
kita langsung terbayang Kota
Palembang, sebuah kota di
semenanjung timur laut Provinsi Sumatera
Selatan. Ditunjuk sebagai venue yang
dalam waktu kurang dari setahun ke
depan akan menggelar perhelatan besar
Asian Games 2018, membuat geliat
pembangunan kota yang dijuluki ‘Venice
of the east’ ini dapat dirasakan di berbagai
penjuru sejak dua tahun belakangan.
Hal tersebut tidak terlepas dari kontribusi
besar KPPN Palembang.
Menjadi KPPN pengelola DIPA APBN
terbesar ke-8 di seluruh Indonesia
dengan pagu Rp12,4 triliun tidak
hanya memosisikan KPPN Palembang
sebagai KPPN Tipe A1 Provinsi, tetapi
juga tanggung jawab besar sekaligus
penyemangat tersendiri bagi seluruh insan
KPPN Palembang.
“Mengelola DIPA besar bagi kami
bukanlah beban, tetapi sebuah
kebanggaan tersendiri bahwa kantor
kita dapat ambil bagian besar dalam
pembangunan Sumsel. Hal tersebutlah
yang membuat kami konsisten
meningkatkan kualitas layanan kepada
stakeholders,” ungkap Siti Rosidah
Sundari, Kepala KPPN Palembang.
Jargon Menjadi Asa Yang Nyata
Agaknya konsistensi tersebut tidak hanya
menjadi angan-angan semata. Terbukti,
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berbagai inovasi layanan terus diinisasi
oleh pimpinan bersama para pegawai
mulai dari peningkatkan kapasitas layanan
hingga penguatan budaya kerja internal.
Untuk menggali potensi para pegawai
agar berkarya lebih, Sundari beserta
jajaran pimpinan tidak segan terus
membuka kesempatan
bagi pegawai dalam
berinovasi. Diskusi
ringan mengenai
grand design layanan
KPPN Palembang
masa depan tidak
jarang dilakukan untuk
membuka cakrawala
seluruh jajaran
pegawai terhadap
fungsi treasury di
masa depan. Berbagai
gagasan segar yang
muncul dapat langsung
diimplementasikan di
internal KPPN.
Memperkuat sinergi personil KPPN serta
melibatkan seluruh insan KPPN dalam
menciptakan inovasi layanan menjadi
resep sukses yang terus digenggam,
sehingga KPPN Palembang dapat meraih
predikat sebagai salah satu kantor
pelayanan terbaik Ditjen Perbendaharaan
tahun 2017, khususnya untuk tipe A1
Provinsi.

Sundari bercerita bahwa setahun
belakangan KPPN Palembang membuat
sebuah jargon penyemangat yang selalu
digaungkan setiap pagi sebelum memulai
aktivitas pekerjaan. Ajaibnya, jargon
tersebut tidak hanya sekadar ungkapan
belaka, tetapi memberikan sugesti positif
pada hati seluruh insan KPPN, bahkan
menjadi doa mujarab yang menjadi

kenyataan.
“Kami punya jargon ‘KPPN Palembang
Mantab! KPPN Palembang Hebat! KPPN
Palembang Yang Terbaik Yes!’. (jargon) Itu
kami gelorakan terus setiap pagi. Teringat
sebuah ungkapan (bahwa) setiap ucapan
adalah doa, alhamdulillah kami bisa
menjangkau yel-yel itu jadi kenyataan,”
ujarnya.

Untuk menuju status grand finalist
kompetisi tahunan ini prosesnya
tidaklah instan. KPPN Palembang
telah membuktikan ketangguhannya
melalui pengakuan di tingkat
internasional dalam Sertifikasi
Manajemen Mutu ISO 9001:2008 dari
BSI (British Standards Institution)
pada November 2015. Raihan
tersebut berhasil dipertahankan pada
Desember 2016, kali ini dari SGS
Indonesia. Tidak hanya sampai di
sana, KPPN Wong Kito juga tercatat
meraih berbagai prestasi gemilang di
tingkat regional hingga nasional.
Soliditas Internal dan Dukungan
Kantor Wilayah, Perkokoh Langkah
menuju Tiang Tertinggi
Didominasi oleh pegawai dengan
kategori usia baby boomers
sebanyak 52,5% tidak menjadi
penghalang bagi KPPN Palembang
dalam memberikan world
class service. Sundari bahkan
mengapresisasi penuh kinerja para
pegawai berusia matang yang
dapat bersinergi positif dengan
para pegawai muda. Dengan
kualitas sumber daya manusia yang
paripurna, segenap insan KPPN
Palembang berhasil menjaga ritme
kerja di tengah volume kerja KPPN
Palembang yang terbilang tinggi.
“Semangat bertransformasi bukan
masalah berapa banyak usia
pegawai muda dan tua yang ada (di
lingkungan kantor), tetapi bagaimana
sinergi (antar pergawai) dapat kita
jaga. Karena merekalah (KPPN
Palembang) dapat mencapai titik ini,”
jelas Sundari.
Hal lainnya yang sangat disyukuri
oleh Sundari adalah dukungan penuh
Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi
Sumatera Selatan Sudarso beserta
jajarannya dalam berbagai tahapan
persiapan seleksi.
“Kepala Kanwil kami begitu banyak
berikan support. Beliau begitu
aware dengan ikut langsung
mengawal, memberi dukungan
moral dan pendanaan, hingga
mengevaluasi berbagai pembenahan
yang kami lakukan,” urai Sundari
mengungkapkan rasa syukurnya.
Ambil Bagian dalam Setiap Jengkal
Pembangunan Sumsel
Masifnya pembangunan berbagai
infrastruktur di Kota Palembang

saat ini membuat peran KPPN
dalam penyaluran dana APBN
bidang infrastruktur sangatlah
diperhitungkan. Tidak tanggungtanggung, lebih dari Rp1,5 triliun
telah dialokasikan pada tahun
2017 hanya untuk mendukung
proyek infrastruktur pendukung
Asian Games. Di antara proyek
infrastruktur tersebut terdapat paket
pembangunan fly over, underpass,
jalan rel kereta ganda, Jembatan
Musi IV, hingga venue olah raga pada
Jakabaring Sport City. Belum lagi
proyek-proyek infrastruktur strategis
lainnya yang mencapai angka
Rp4 triliun. Sundari menyatakan
kebanggaannya karena KPPN
Palembang dapat mengambil bagian
penting dalam kesuksesan pesta olah
raga terbesar se-Asia ini.
Songket: Inspriasi di Balik Spirit
Berinovasi
Kain songket, pakaian kebesaran
sejak masa kerajaan Sriwijaya
menjadi inspirasi di balik semangat
KPPN Palembang dalam
menghadirkan pelayanan kepada
stakeholders. Ditenun menggunakan
benang emas dengan penuh
kesungguhan dan keterampilan
yang tinggi serta memiliki corak elok
dan menawan di setiap kain yang
dihasilkan, songket menjadi jati
diri yang mengakar dalam budaya
kerja KPPN Wong Kito. Termasuk
pada setiap inovasi layanan yang
diluncurkan. Sundari menganalogikan
layanan yang diberikan sebagai
proses menenun kain songket,
yang prosesnya adalah menuju
kesempurnaan dan dapat dirasakan
manfaatnya oleh stakeholders
maupun masyarakat Sumsel.
“Menjadi insan KPPN buat kami
adalah menjual trust kepada
stakeholders, dan rajutan pelayanan
prima yang diberikan diharapkan
mampu memberikan kepuasan,
seperti kain songket palembang yang
mewah nan cantik,” paparnya.
Melayani 306 satuan kerja (satker)
dengan kompleksitas yang beragam
membuat insan KPPN Palembang
terus memutar otak agar kepuasan
pengguna layanan dapat terjaga,
bahkan meningkat seiring waktu
berjalan. Oleh karena itu, pimpinan
dan seluruh pegawai senantiasa
berupaya meluncurkan inovasi
layanan, baik dalam bentuk

penyediaan sarana dan prasarana
penunjang di ruang Front Office
(FO) maupun pemanfaatan teknologi
informasi untuk meningkatkan
keterjangkauan layanan. Selain
memberikan nilai tambah pada
layanan yang diberikan, langkah
inovatif yang dihadirkan juga
memberi kesan pengelolaan
APBN yang lebih mudah dan
menyenangkan.
Fasilitas Apik Manjakan
Stakeholders
Untuk memanjakan para pengguna
layanan yang bosan menunggu
padatnya antrian, pada ruang FO
disediakan executive lounge & living
room yang dilengkapi dengan mini
canteen dan pantry. Para petugas
satker mengaku senang dengan
adanya fasilitas ini. Sebagian dari
mereka tampak asyik menyeduh
mie instan ataupun kopi dan teh
sembari menunggu panggilan dari
petugas loket. Selain itu, terinspirasi
dari layanan self service bandara,
KPPN Palembang juga menghadirkan
multimedia smart screen dan
komputer Pojok Musi (akronim dari
Pojok Media Untuk Sharing Informasi)
sebagai layanan Customer Service
Mandiri yang dilengkapi informasi
layanan, berbagai peraturan
terbaru, hingga overview layanan
KPPN dengan layar sentuh yang
ramah bagi pengguna. Selain itu,
tersedia juga charging box bagi
para pengguna gadget, serta tidak
ketinggalan layanan prioritas bagi ibu
hamil.
KPA BIDKEU POLDA SUMSEL
Kombes Pol Trihadi Kuncahyo,
SE
“Pelayanan KPPN
Palembang yang kami
rasakan sudah sangat baik,
terutama sinergi yang terus
terjaga bersama Polda Sumsel
sehingga pengelolaan APBN menjadi
profesional dan akuntabel”
KPA BPS PROV SUMSEL
Yos Rusdiansyah, SE, MM.
“Kami merasakan pelayanan
terbaik dari KPPN Palembang,
outcome dari internalisasi
peran katalisator modernisasi
dan reformasi birokrasi. KPPN
Palembang tanggap melayani
dengan sempurna, disiplin, dan paripurna.
Terus ciptakan inovasi yang andal dan
peraturan yang aspiratif untuk mendukung
tugas dan fungsi satuan kerja.”
Terbitan ke-2/2017
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Untuk menjaga konsistensi pelayanan,
KPPN Palembang juga menghadirkan
kotak kepuasan stakeholders yang
hasilnya menjadi rapor harian bagi para
Front Officer yang dievaluasi secara
berkala oleh Unit Kepatuhan Internal
(UKI) KPPN. ‘Rapor’ tersebut juga
menjadi tolok ukur dalam pemberian
anugerah petugas terbaik untuk KPPN
Palembang Awards.
Hadirkan KPPN yang Responsif, Kawal
Belanja Negara Berkualitas
Besarnya pagu DIPA yang disalurkan
juga membuat KPPN Palembang
berinisiatif untuk lebih responsif
kepada satker. Di tengah target
akurasi perencanaan kas satker yang
harus dikejar sepanjang tahun, KPPN
Palembang memberikan kemudahan
lebih dalam memastikan terealisasinya
pembayaran tagihan sesuai rencana
melalui layanan terpadu SPM Renkas.
Sedangkan untuk meningkatkan
efektivitas komunikasi berbasis go green
antara Seksi Verifikasi dan Akuntansi
dan Seksi Pencairan Dana dalam
hal pengenaan sanksi SP2S, KPPN
Palembang membangun aplikasi Sistem
Informasi Rekonsiliasi (SIR). Keberadaan
SIR diklaim berhasil meningkatkan
kepatuhan terhadap penyampaian
Rekonsiliasi dan LPJ Bendahara secara
signifikan hingga saat ini.

Dukung Gerakan Efisiensi Birokrasi,
Dulang Apresiasi
KPPN Palembang juga tidak ingin
tertinggal dengan tren perkembangan
teknologi informasi yang hadir di tengah
masyarakat dewasa ini. ‘Layanan Jarak
Jauh Satu Website’ menjadi gagasan
yang ditawarkan untuk memudahkan
stakeholders mengakses berbagai
layanan, mulai dari permohonan
Tambahan Uang Persediaan (TUP),
pengajuan Rencana Penarikan Dana
(RPD) harian, hingga pendaftaran
data kontraktual. Tidak hanya melalui
situs resmi KPPN Palembang, layanan
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menjadi pionir dalam
menghadirkan
layanan berbasis
e-office.

tersebut juga dapat diakses lewat KPPN
Palembang Mobile, sebuah aplikasi
berbasis android yang menyediakan
berbagai berita dan informasi KPPN
secara up-to-date, tutorial satker,
hingga interkoneksi berbagai aplikasi
DJPb mulai dari OM-SPAN hingga HAI
DJPb, ditembah dengan Pojok Edukasi
Reformasi Birokrasi dan Transformasi
Kelembagaan (RBTK).
Layanan online yang telah bergulir
selama satu tahun terakhir ini mendapat
sambutan positif dari stakeholders yang
merasakan manfaatnya, yaitu mereka
dapat melakukan pengajuan layanan
KPPN kapan pun dan di mana pun.
“Satker senang dengan adanya
layanan online (Layanan Jarak Jauh
Satu Website) ini. Kami cermati bahwa
keempat cluster layanan tersebut yang
membuat petugas satker harus bolakbalik (ke) KPPN, baik karena kesalahan
administratif ataupun teknis,” tutur
Sundari.
Selain berhasil mereduksi jumlah
antrean pada KPPN sebanyak 25%,
inovasi tersebut lahir sebagai buah
manis dukungan terhadap program
Perbendaharaan Go Green serta
gerakan efisiensi birokrasi yang digagas
oleh Menteri Keuangan RI. Menurut
Sundari, terdapat petugas satker yang
menceritakan testimoni positifnya seperti
dapat menghemat waktu, tenaga, serta
uang perjalanan dinas yang harus
dikeluarkan setiap kali bolak-balik KPPN
sebagai akibat melakukan pendaftaran
data-data berulang kali. Apresiasi juga
disampaikan oleh para dewan juri
Kompetisi Kantor Pelayanan Terbaik
(KPT) Kemenkeu, karena gagasan ini
tidak hanya meningkatkan kepraktisan,
tetapi juga menularkan semangat
efisiensi birokrasi secara signifikan pada
mindset para stakeholders. Langkah
positif ini mewujudkan gagasan para
pegawai KPPN Palembang, yakni

Bangun WBK/
WBBM, Harapan
KPPN Wong Kito di
Tahap Selanjutnya
Menjadi grand
finalist tentunya
sangat disyukuri
oleh insan KPPN Palembang. Namun,
keikutsertaan dalam Kompetisi KPT
Kementerian Keuangan bukanlah
pangkal dari kiprah yang telah
ditorehkan. Seluruh grand finalist
termasuk KPPN Palembang akan
diikutsertakan untuk melangkah
pada batu pijakan lebih tinggi, yaitu
Pembangunan Zona Integritas Wilayah
Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani (WBK/WBBK) yang
prosesnya telah dimulai pada tahun ini
hingga 2018 mendatang.
KPPN Palembang telah melakukan
pencanangan Zona Integritas WBK/
WBBM pada 01 Maret 2017. Momentum
berharga tersebut juga disaksikan
secara langsung oleh Kepala PPATKRI Kiagus Ahmad Badaruddin dan
Inspektur Jenderal Kemenkeu Sumiyati
yang memberikan dukungan penuh
terhadap langkah maju seluruh jajaran
KPPN Palembang sebagai inspirator
bagi kantor layanan publik lainnya.
Sundari menekankan bahwa motivasi
seluruh insan KPPN Palembang
hingga titik ini adalah semata-mata
untuk menunjukan semangat dalam
menyukseskan Program Reformasi
Birokrasi di Kementerian Keuangan.
“Sekali lagi Core Business kita (adalah)
untuk membentuk stakeholders trust
terhadap pelayanan publik yang
profesional. Kepuasan satkerlah
yang selalu jadi tumpuan kami untuk
melangkah ke tahap-tahap selanjutnya,”
tegas Sundari mengakhiri perbincangan.
Teks : Arya Dwari, KPPN Palembang
Foto : Tino Adi Prabowo

Resensi Buku

Talents Mapping, Inspirasi untuk
Hidup Lebih Asyik dan Bermakna
Judul buku: Talents Mapping, Inspirasi untuk
Hidup Lebih Asyik dan Bermakna
Penulis: Abah Rama Royani
Cetakan: Pertama, Desember 2016
Tebal: 208 halaman
Penerbit: ToscaBook
ISBN: 978-602-74211-3-4
Saat ini terdapat cukup banyak tes
untuk mengetahui bakat maupun
tipe kepribadian manusia. Dengan
mengetahui kekuatan maupun
kelemahan diri, diharapkan
seseorang bisa mengoptimalkan
potensinya. Tes tersebut juga
kerapkali digunakan oleh
perusahaan, instansi pemerintahan,
maupun institusi pendidikan untuk
mengetahui kecocokan seseorang
dengan posisi yang tersedia.
Sedikit berbeda dengan
penggolongan potensi atau
kepribadian manusia lainnya,
talents mapping dirumuskan oleh
penulis dari pengalamannya
dengan keyakinan bahwa setiap
orang punya kekuatan maupun
keterbatasan. Bekerja sama
dengan memberi manfaat di
masing-masing bidang menjadi
hal yang sangat penting.
"Dalam talents mapping, tidak
ada bakat yang buruk. Semua
bakat berpotensi menjadi
kekuatan. Tinggal bagaimana
kita menyalurkan bakat itu ke
tempat yang tepat. Jangan sampai
bakat itu tersalurkan ke tempat
yang salah sehingga malah
menimbulkan kerusakan." (halaman
51).
Seperti disampaikan oleh penulis,
buku ini diharapkan dapat menjadi
petunjuk jalan yang benar,
sehingga ketika melakukan aktivitas
dengan cara yang benar tidak akan
membuang waktu, energi, dan
biaya. Menurut penulis, talents atau
bakat lebih tepat diartikan sebagai
sifat (personality) yang produktif,
maksudnya sifat tersebut dapat
dimanfaatkan sebesar-besarnya

untuk menghasilkan sesuatu.
Bakat yang dikelola dengan baik
akan menghasilkan kekuatan, dan
kekuatan bisa membuat seseorang
'asyik' sekaligus produktif di bidang
yang ia kerjakan. Sehingga kurang
tepat jika seorang guru favorit
diberi label sebagai "berbakat
mengajar". Akan lebih pas jika
guru ini disebut mempunyai bakat
senang memajukan dan melihat
orang lain maju, juga senang
mengomunikasikan pemikirannya.
Demikian pula ketika ada orang
yang dikatakan "berbakat menulis",
sesungguhnya sisi personality
produktifnya adalah bakat untuk
berpikir sistematis dan senang
mengomunikasikan pemikirannya.
Di sisi lain, penulis juga
mengingatkan bahwa "Adagium
"Anda bisa menjadi apa saja
asalkan berjuang dengan keras"
tidaklah tepat. Tidak semua orang
cocok untuk semua bidang."
(halaman 56). Seperti berkali-kali
ditekankan oleh penulis, keunikan
individual memang tidak bisa
disamaratakan. Keunikan ini perlu
diarahkan dan dimanfaatkan
dengan baik. "Kunci sukses adalah
memanfaatkan segala keunikan
dalam diri yang disebut dengan
bakat. Mengelola bakat perlu
dibarengi dengan attitude (sikap),
skill (keterampilan), dan knowledge
(pengetahuan)" (halaman 57)
Untuk tujuan mengelola bakat
ini, pada bagian tengah buku
disediakan daftar pertanyaan
yang dapat digunakan untuk
asesmen pribadi, sifat produktif
mana yang sangat sesuai dengan

diri pembaca dan mana yang
sangat tidak sesuai. Dari masingmasing tujuh bakat yang menjadi
kekuatan dan tujuh bakat yang
'bukan gue banget', pembaca bisa
memetakan potensinya. Disertakan
pula penjelasan mengenai
bagaimana menghadapi orang
yang mempunyai bakat tertentu,
dengan tujuan mempermudah
dan mengoptimalkan hasil
kerja sama dengan orang yang
memiliki bakat berbeda. Asesmen
yang lebih terperinci dapat pula
diakses melalui laman web Talents
Mapping.
Tak ketinggalan, sejumlah relasi
yang pernah bekerja sama dengan
penulis ikut menyumbangkan
testimoni dan pandangan mereka
dalam buku ini. Termasuk di
antaranya beberapa direktur BUMN
maupun penerbitan besar serta
seorang mantan rektor universitas
terkemuka sekaligus mantan
menteri.
Secara keseluruhan, buku ini
menawarkan alternatif pemetaan
kekuatan kita melalui asesmen
potensi bakat. Melalui pemahaman
atas bakat yang menjadi kekuatan
kita, diharapkan rumusan 4E
(enjoy, easy, expert, dan earn)
dapat diterapkan dengan tepat.
Bahasa yang mudah dipahami
dan tata letak yang diatur dengan
rapi ikut membantu pembaca
mempermudah memahami isi
buku.
Kontributor: Leila Rizki Niwanda
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Pelita

terus siapa dong yang mau
ke Papua?” tanya Mukhlis
yang kini telah 3 tahun
bekerja di KPPN Merauke.
“Jauh-jauh ke Merauke,
Kalau Cuma di Kantor, Ada
yang Kurang Kayaknya”
Bersama dua orang pegawai
KPPN Merauke lainnya,
di awal penempatannya
pada tahun 2015 Mukhlis
membentuk gerakan MQGen (Merauke Qur’anic
Generation). MQ-Gen
memiliki misi untuk
mengajarkan Al Quran
kepada anak-anak muslim
Papua yang berada di
sebuah pinggiran kota
Merauke bernama Desa
Gudang Arang.

Mukhlis, Mencari
Rasa Nyaman
di Ujung Timur
Nusantara

D

itjen Perbendaharaan
merupakan organisasi yang
memiliki lebih dari 8000
pegawai tersebar di berbagai
wilayah nusantara. Beragam kisah
tentu bisa didapat dari tiap insan
perbendaharaan di setiap tempatnya
bekerja. Petikan hikmah dan
pelajaran pun bisa untuk kita ambil
bersama.
Pada edisi kali ini, redaksi Treasury
mengangkat kisah pegawai Ditjen
Perbendaharaan yang bekerja
di salah satu kota paling timur
Indonesia yaitu kota Merauke. Di
sana, seorang pegawai bernama
Mukhlis (27) memilih Merauke
sebagai kota ia pertama kali ingin
ditempatkan. Pilihannya untuk
mengincar kota Merauke sebagai
tujuan penempatan pertamanya
menjadi sebuah keunikan tersendiri,
sebab kebanyakan orang biasanya
cenderung memilih lokasi bekerja
yang tidak berjauhan dari tempat
tinggalnya.
Di lingkungan teman-teman dan
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kantornya, Mukhlis dikenal sebagai
sosok seorang pemuda yang religius.
Di usianya yang masih tergolong
muda, dia banyak berpikir tentang
makna kenyamanan dalam hidup.
Dengan dewasa, Mukhlis mencoba
mendefinisikan makna nyaman sesuai
penafsirannya.
“Sebagian orang mungkin berpikir,
bahwa nyaman itu adalah ngenyangin
perut, jalan-jalan di mall, punya
gadget keren, dan sebagainya.
Saya coba terus merenungi makna
nyaman itu, hingga akhirnya saya
berkeyakinan dengan iman bahwa
nyaman adalah bermanfaat untuk
diri sendiri dan orang lain,” begitu
penjelasan dari pemuda yang kerap
dipanggil Ustadz Mukhlis oleh temantemannya ini.
Pemuda asal Madura tersebut juga
sangat terinspirasi dengan sebuah
hadist yang mengatakan bahwa
sebaik-baik manusia adalah yang
paling bermanfaat bagi orang lain.
“Barangkali saya bisa berbagi,
meskipun satu huruf, untuk anak-anak
di sana (Merauke-red),” begitu kata
Mukhlis.
Perenungan yang dilakukan olehnya
membuat Mukhlis kemudian memilih
untuk mengabdikan dirinya ke
Merauke. “Kalau semua orang ingin
penempatan di tempat yang nyaman,

“Waktu saya nyalurin ZIS
(Zakat, Infaq, Sodaqoh)
kantor, saya pertama kali berkenalan
dengan muslim Papua. Itu yang
membuat saya semakin semangat.
Mereka belum ada yang ngajarin
ngaji, saya kasihan aja,” kata Mukhlis
menceritakan awal berdirinya
komunitas MQ-Gen.
Untuk sampai ke Desa Gudang
Arang, Mukhlis dan kawan-kawannya
harus menempuh medan yang cukup
berat karena termasuk daerah rawan.
Berjarak sekitar 3 km dari KPPN
dengan penerangan jalan yang masih
kurang tidak membuat semangat
dakwahnya meredup. “Kami bismillah
aja. Biasanya nyampe mushola, kami
langsung diserang ratusan nyamuk,”
tuturnya.
“Kami bagi tugas. Senin, Rabu, dan
Jum’at mulai dari Maghrib sampai
dengan Isya,” tambah Mukhlis. Selain
belajar ngaji, anak-anak di mushola
juga diajarkan adzan. Bagi Mukhlis,
adzan di Merauke mempunyai daya
tarik tersendiri. Menurutnya, setiap
adzan subuh yang terdengar di kota
ujung timur Indonesia ini (Meraukered.) bisa jadi merupakan adzan
yang pertama kali berkumandang di
nusantara.

Program MQ-Gen yang dibentuk
Mukhlis telah bekerja sama dengan
sebuah rumah tahfiz di Jakarta Timur.
Atas kerja sama tersebut, MQ-Gen
berhasil memberangkatkan seorang
anak muslim Papua untuk mondok
tahfidz di rumah tahfiz kawasan
Condet, Jakarta Timur.

Quran masih perlu ditingkatkan dan
mendapat perhatian.
Tenaga pengajar yang direkrut pun
tidak sembarangan. Mereka harus
melewati tahapan yang disebut
dengan tahsin dan takhossus dalam
memperdalam ilmu bacaan Al
Quran. Mukhlis sendiri yang menjadi

Untuk saat ini, gerakan MQ-Gen
sudah tidak lagi aktif. “Waktu
itu mushola direnovasi, dan
alhamdulillah qodarulloh ada orang
lain yang sudah mengajar di sana.
Jadi kami off dulu,” papar Mukhlis.
Meskipun demikian, kiprah Mukhlis
tidak berhenti sampai di situ.
Mukhlis kembali membuat komunitas
“Rumah Qur’an Merauke” (RQM) di
tahun 2016. Misinya hampir sama
dengan sebelumnya,
yakni mengajarkan
warga setempat
di kota Merauke
untuk membaca Al
Quran. Komunitas
tersebut mendapat
dukungan positif dari
masyarakat sekitar.
“Alhamdulillah, santrisantrinya sudah
mulai banyak,” ucap
Mukhlis bersyukur.

pengampu dari tenaga pengajar
tersebut. “RQM baru berdiri, setelah
para pengajar menyelesaikan
program takhossus,” tuturnya.
Mukhlis berharap masyarakat
Merauke mampu menjadi masyarakat
yang lebih dekat lagi dengan Allah
melalui firman-Nya, berinteraksi
terus dengan Al Quran, dan mampu
mengamalkannya.
“Ustadz Mukhlis pemahaman ilmu
agamanya luas, terutama tentang

Sampai tahun 2017
ini, jumlah santri
yang mendaftar
telah mencapai 123 orang dengan
jumlah pengajar 10 orang. Melihat
perbandingan tersebut, Mukhlis
masih menginginkan lebih banyak
lagi jumlah pengajar. Baginya, masih
banyak penduduk Merauke yang
kemampuannya dalam membaca Al

Al Quran,” kata Rohmat, seorang
pengajar RQM yang diampu oleh
Mukhlis.
Aktivitas sosial Mukhlis tersebut
ternyata tidak mengganggu
kinerjanya sehari-hari sebagai

pegawai Ditjen Perbendaharaan
yang bertugas di KPPN Merauke.
“Kegiatannya 'kan di luar jam kantor,
jadi alhamdulillah gak ngganggu.
Lagian jauh-jauh ke Merauke, kalau
cuma di kantor, ada yang kurang
kayaknya,” begitu kata Mukhlis yang
bertugas sebagai pelaksana pada
Subbagian Umum. Menurutnya, aktif
dalam kegiatan ibadah semacam
itu justru membuat urusan kantor
menjadi serasa dimudahkan.
“Ngantor pun juga harus diniatin
ibadah,” tambah Mukhlis.
Kepala KPPN Merauke, Alexander
Budi Dayantoro, menilai kinerja
Mukhlis di kantor tetap terjaga
optimal meskipun aktif dalam
kegiatan sosial. “Performa Mas
Mukhlis dalam bekerja tetap
maksimal. Mas Mukhlis tidak
pernah menolak ketika diminta
nglembur, bahkan tahu sendiri bila
harus menambah jam kerjanya dan
mengurangi waktu liburnya karena
tuntutan pekerjaan,” kata Budi yang
turut mendukung komunitas yang
dibentuk oleh Mukhlis. “Saya sangat
mendukung dan bahkan sering
mengingatkan kepada temanteman untuk lebih giat beraktivitas
dalam meningkatkan keimanannya,”
tambahnya.
Bagi Mukhlis sendiri, spiritualitas
tidak bisa diabaikan dalam
segala aspek kehidupan,
termasuk organisasi Ditjen
Perbendaharaan. Dia juga
berharap agar organisasi ini
dipenuhi dengan orang yang
taat beribadah sehingga
mampu terus melaju lurus
semakin maju.
Kisah Mukhlis di atas
barangkali bisa menjadi
inspirasi bagi insan
perbendaharaan lainnya,
bahwa di mana pun kita
berada, kita tetap bisa
memberi manfaat bagi
sesama. Seperti Mukhlis
yang berusaha mencari rasa nyaman
dengan terus berbagi, sebagai
bentuk dari rasa syukurnya terhadap
Yang Maha Kuasa.
Teks : Mukhlis (KPPN Merauke), Dinar
Rafikhalif
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Kilometer

Palembang
Keterangan foto :
1. Jakabaring Sport City
2. Stasiun LRT Pasar 16 Ilir Palembang
3. Wisata Religi Al-Quran Al-Akbar Palembang
4. Jembatan Ampera
5. Kemplang, jajanan khas kota Palembang
Kontributor foto : Tino Adi Prabowo, Sugeng
Wistriono
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Persona

Heni Sri Sundani: Saya Percaya Pendidikan Bisa
Memutus Mata Rantai Kemiskinan

P

engalaman masa kecil yang
penuh perjuangan untuk dapat
mengenyam pendidikan tak
membuat Heni Sri Sundani (30 tahun)
jera. Ia justru semakin semangat
menuntut ilmu, dan berkeinginan turut
memberi sumbangsih untuk dunia
pendidikan.
“Berangkat dari cita-cita pribadi, sejak
kecil saya ingin jadi guru. Waktu SD,
saya pulang pergi dua jam, melewati
sawah dan perkebunan karet. Sudah
jauh-jauh, tapi ternyata gurunya
kadang-kadang tidak masuk. Belum
lagi kalau hujan, padahal seragam dan
sepatu cuma sepasang,” kenang Heni.
Jika kehujanan, ia harus menganginanginkan seragam, tas, sepatu, dan
isinya di atas perapian tungku kayu di
rumah.
Ditemui di perpustakaan rumahnya yang
terbuka untuk umum di Desa Lemah
Duhur, Bogor, perempuan yang masuk
dalam daftar 30 Under 30 kategori
Social Entrepreneur Asia majalah Forbes
International tahun 2016 ini begitu
bersemangat mengisahkan kegiatannya
di bidang pendidikan dan sosial.
Sepanjang perbincangan, anak-anak
dari kampung sekitar berdatangan untuk
membaca buku atau bermain. Bukan
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hanya menyediakan perpustakaan,
rumahnya juga terbuka untuk kegiatan
belajar bersama bagi anak-anak
maupun ibu-ibu, dan yang baru saja
diresmikan adalah layanan kesehatan.
Kendala yang Heni temui dalam
bersekolah memang tidak sedikit. Ia
hanya tinggal dengan sang nenek
yang memiliki kekurangan fisik dan
tuna aksara, di sebuah kampung
di Ciamis, Jawa Barat. Selepas jam
sekolah, Heni biasanya membantu
neneknya mengumpulkan kayu bakar
untuk memasak di rumah atau dijual
guna mendapatkan uang tambahan.
Untuk makan, Heni dan neneknya
mengandalkan uang kiriman dari ibu
Heni yang bekerja sebagai buruh pabrik
di Bekasi. Saat itu listrik belum masuk ke
kampung tempat tinggal Heni, sehingga
jika ada PR yang belum sempat
dikerjakannya di siang hari artinya ia
harus mengerjakan tugas tersebut
dengan penerangan lampu minyak.
Heni lulus dari SD dengan nilai Ujian
Nasional tertinggi di sekolah. Ia
meneruskan pendidikan di SMP di
kecamatan, kemudian dilanjutkan di
SMK jurusan Akuntansi di kota. Di SMK,
Heni berhasil memperoleh beasiswa
yang bisa dipakainya untuk membeli
seragam lengkap. Untuk kebutuhan

lain, ia masih harus berupaya. “Survive
sendiri, bantu-bantu teman jual jilbab,
terima jasa ketik dengan komputer,”
jelasnya.
“Saya merasakan sendiri jadi anak
buruh tani. Anak petani saja miskin,
apalagi anak buruh tani yang tidak
punya lahan. Saya percaya pendidikan
bisa memutus mata rantai kemiskinan
ini, dan gerakan-gerakan dari grass
root perlu diperbanyak. Ketika kita
ingin membangun Indonesia, kita harus
mulai dari kampung-kampung,” cerita
perempuan yang juga memperoleh
berbagai penghargaan atas aktivitasnya
yang inspiratif ini.
Lulus dari SMK, perempuan yang lahir
pada hari pendidikan nasional ini ingin
kuliah agar bisa meraih cita-citanya
menjadi guru. Namun, dari mana
biayanya? Tiba-tiba Heni teringat pada
guru bahasa Mandarin di sekolahnya
yang pernah menjadi Tenaga Kerja
Indonesia (TKI) di Korea selama dua
tahun. Kendati sempat ditentang oleh
nenek dan ibunya, Heni bertekad bulat
untuk berangkat ke Hong Kong sebagai
TKI.

Di sana Heni tentu sibuk bekerja. Akan
tetapi, Heni tidak menyia-nyiakan
kesempatan untuk kuliah lagi di jurusan
IT sebuah kampus di Hong Kong yang
menyediakan metode belajar jarak jauh.
Gelar Diploma Komputer Informatika
dan Diploma Profesi e-business berhasil
ia raih.
“Majikan tidak tahu jika saya kuliah.
Jika tahu, dia pasti akan marah besar.
Karena ketika saya tepergok sedang
membaca koran di sela waktu istirahat
di dapur, majikan saya bilang, pembantu
itu yang penting bisa menjaga anak,
memasak, dan merawat rumah dengan
baik. Tidak perlu membaca buku apalagi
membaca koran, tidak berguna!”
Kalimat tersebut justru menjadi cambuk
bagi Heni. Dari hasil tabungan, Heni
bisa membeli laptop yang digunakannya
untuk membuat tulisan. Tulisan-tulisan
itu ia kirimkan ke berbagai media
berbahasa Indonesia di Hong Kong,
juga ke panitia lomba-lomba menulis di
Indonesia. Heni juga aktif berorganisasi,
baik di organisasi kepenulisan maupun
advokasi. Tiap bulan, disisihkannya
uang dari gaji dan honor untuk membeli
buku. Buku-buku ini biasanya ia bawa ke
taman sehingga teman-teman sesama
TKI bisa meminjamnya di hari libur.
Selama enam tahun di Hong Kong, Heni
sudah memiliki lebih dari 3000 buku
yang lantas ia boyong pulang ke Ciamis
untuk membuka perpustakaan di rumah
ibunya.
Syukurlah, majikan kedua Heni jauh
lebih baik. Karena sudah merasakan
sendiri bangkit dari kemiskinan lewat
kerja keras, majikan baru ini justru
mendorong Heni untuk terus bersekolah.
Maka Heni mendaftarkan diri ke Saint
Mary’s University, tempat ia akhirnya
lulus dengan predikat cum laude dan
beroleh gelar Bachelor of Science in
Entrepreneurial Management.
Heni pulang ke Indonesia pada tahun
2011 tanpa niatan meneruskan bekerja
di negeri seberang, karena cita-citanya

untuk kuliah toh sudah terpenuhi. Tapi
dalam hal pendidikan, Heni merasa
tak cukup hanya di situ. Tahun ini Heni
berhasil menamatkan studi S2-nya di
Bumiputera School of Business.
Gerakan Anak Petani Cerdas diawali
dari pemikiran Heni dan suaminya,
Aditia Ginantaka, dosen pertanian di
Universitas Djuanda yang juga seorang
peneliti. Sejak menikah tahun 2012,
pasangan ini tinggal di Bogor. Hadirnya
seorang bibi yang membantu mereka
menyeterika di rumah dengan alasan
butuh pekerjaan menyadarkan Heni
yang saat itu mengajar di sebuah
sekolah swasta. “Ternyata banyak sekali
warga kampung sekitar perumahan
yang hidup tidak layak.”
Dari hasil diskusi Heni dengan suami,
muncul ide memberikan pendampingan
belajar kepada anak-anak petani miskin
yang kemudian dinamai Gerakan Anak
Petani Cerdas atau Smart Farmer Kids
in Action. Dari satu kampung, gerakan
ini meluas ke kampung-kampung lain
hingga jumlah anak yang didampingi
oleh Heni, Aditia, dan para relawan
mencapai lebih dari 1700 orang,
tersebar di berbagai wilayah.
“Kami berdua saja tidak bisa memberi
influence yang besar. Kita tidak bisa
bekerja sendirian. Yang dibutuhkan oleh
bangsa ini adalah gerakan-gerakan kecil
yang masif. Kami belajar dari sejarah
kemerdekaan Indonesia, itu karena
ada pahlawan-pahlawan dari berbagai
daerah. Kita bukan perlu hal yang besar,
melainkan perlu hal kecil yang dilakukan
secara masif oleh banyak orang. Salah
satu solusinya adalah gerakan anak
petani cerdas.”
Apa yang Heni dan Aditia upayakan
tak hanya berhenti sampai di situ.
“Yang banyak didengar orang adalah
program pendidikan. Sebetulnya kita
punya program lain seperti kesehatan,
pemberdayaan ekonomi, dan social
emergency,” sebut Heni.

Dana bantuan diperoleh Heni dari para
donatur, kebanyakan donatur personal
tetapi ada juga dari CSR perusahaanperusahaan besar. “Setelah 4 tahun ini,
alhamdulillah, penerima manfaat kita
sudah ada dari Aceh hingga Papua,”
jelas Heni. Jejaring komunitasnya
meluas bukan dengan sistem membuka
cabang, melainkan kembali ke konsep
memberdayakan masyarakat. Apa yang
bisa dimanfaatkan di sana, apa yang
bisa dilakukan oleh relawan setempat,
itulah yang dikerjakan.
Heni ingin lebih banyak orang
seperti dia yang bisa menggerakkan
masyarakat di seluruh Indonesia, dimulai
dari kampung-kampung. “Kita arahkan
juga bahwa sumber dana kita bukan
satu-satunya, kita kasih tahu caranya
untuk menjadi penggerak di masyarakat.
Sebab kalau saya sendiri yang kerjakan
itu semua, kalau saya sudah tidak ada,
apa yang bisa mereka lakukan?” Heni
menekankan.
Dengan akses ke donatur yang cukup
banyak saat ini, termasuk sejumlah
donatur personal maupun CSR
perusahaan besar, Heni tidak mau
gegabah meneruskan bantuan. “Apakah
benar dengan memberi sembako (pada
masyarakat miskin) lalu menyelesaikan
masalah? Yang terjadi adalah mungkin
masalah dia selama seminggu atau
sebulan ke depan selesai, tetapi
bagaimana dengan bulan berikutnya?”
Heni kemudian menyebutkan bencana
banjir beberapa waktu yang lalu. Banyak
orang menyalurkan donasi berupa
makanan, tetapi akhirnya banyak yang
basi dan tidak termakan. Dalam hal
social emergency seperti ini, Heni
lebih memilih menggunakan dana
bantuan untuk memperbaiki dari akar
masalah, misalnya memasang filter air
bersih atau sumur bor. “Lebih mahal
daripada memberikan sembako, tetapi
kebermanfaatannya lebih panjang,”
tegasnya.

Terbitan ke-2/2017

53

Persona

Ada memang anak-anak dari keluarga
tidak mampu yang diberi beasiswa dari
donatur agar bisa bersekolah, tetapi Heni
dan komunitasnya juga memberdayakan
orangtua siswa agar lebih kuat secara
ekonomi.
Pemberdayaan ini juga dilakukan
dengan penuh pertimbangan. “Karena
masalahnya berbeda, treatment-nya juga
berbeda,” tukas Heni. Untuk kampung
yang banyak pemulungnya, yang
dilakukan adalah edukasi mengolah
sampah agar memiliki nilai tambah
dan lebih menguntungkan untuk dijual
kembali. Bagi para janda ada program
pemberdayaan dalam bentuk pemberian
modal, misalnya untuk membuat sale
pisang yang bisa dijual.
Metode pemberian modal usaha juga
dirancang dalam bentuk kelompokkelompok, semacam dana bergulir.
Dengan demikian, kelompok yang
sudah mendapatkan bantuan akan
lebih bertanggung jawab dan terpacu
untuk berhasil, sebab keuntungan dari
kelompok itulah (dengan sistem bagi
hasil) yang akan diteruskan sebagai
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modal kerja kelompok berikutnya.
Masih dengan tujuan pemberdayaan
masyarakat, untuk bantuan yang bersifat
massal pun Heni tidak mau begitu saja
menggelontorkan uang. Agar bantuan
yang diberikan tepat sasaran, Heni
membiasakan membuat pemetaan
masalah. Dari ‘pohon masalah’ ini bisa
diketahui akar masalah dan disusun skala
prioritasnya, “Dan ini harus partisipatif
semua masyarakat. Setelah akar
masalahnya ketahuan, skala prioritas
sudah ada, lalu program di-breakdown
lagi menjadi aktivitas dan selanjutnya
sampai siapa yang mengerjakan apa,”
ungkap Heni.
“Pola seperti ini penting. Mengedukasi,
menggerakkan. Pemberdayaan harusnya
membuat masyarakat menjadi kuat.
Seringkali ada program bantuan yang
sampai tukangnya pun dibayar oleh
pemberi bantuan. Akhirnya warga tidak
merasa memiliki sehingga kalau ada
yang rusak dibiarkan. Kita tidak ingin
seperti itu. Kita ingin mendidik bahwa
masyarakat itu berdaya, punya energi

yang bisa disalurkan untuk kebaikan,”
tutur Heni bersemangat.
Setelah cakupan kegiatan semakin
luas, sejumlah teman pasangan ini
mengingatkan bahwa sudah saatnya
status komunitas semakin diperkuat.
Bahu-membahu para anggota komunitas
mengurus perizinannya, hingga tahun
ini berdirilah Yayasan Empowering
Indonesia atau EmpowerIN Foundation.
“Goal yayasan kita adalah mengajak
orang baik untuk berbuat baik dan (ia
juga) mengajak orang lain untuk berbuat
kebaikan. Kita tahu bahwa orang baik
itu banyak, tapi orang baik yang mau
berbuat baik itu masih sedikit. Perlu
inspirasi, perlu motivasi. Riak kecil bisa
menjadi ombak besar karena dilakukan
oleh banyak orang di banyak tempat,”
tutup Heni.
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" Monitoring dan evaluasi harus terus selalu
dilakukan sehingga setiap rupiah dana APBN
yang mengalir ke seluruh nusantara benarbenar akan menghasilkan output yang mampu
mengangkat kesejahteraan masyarakat."
Dirjen Perbendaharaan - Marwanto Harjowiryono

