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Insan dan Mitra Perbendaharaan di seluruh Indonesia,

Pembaca Majalah Treasury Indonesia yang budiman, 

Satu tahun anggaran kembali telah dilalui. Tahun 2017 hampir usai kita lewati bersama dengan segala 
dinamikanya.  Banyak yang kembali telah kita raih, tetapi masih banyak pula yang harus kita perjuangkan ke 
depan. Upaya pelaksanaan tugas mengelola dan memanfaatkan APBN demi sebesar-besar kesejahteraan 
rakyat tentunya meninggalkan pula sejumlah catatan dan rekam jejak. Tak terkecuali bagi Ditjen 
Perbendaharaan.

Sebagian rekam jejak kiprah Ditjen Perbendaharaan dalam menyalurkan APBN dan turut serta berkontribusi 
bagi pembangunan negeri dan masyarakat Indonesia ternyata terekam pula oleh sejumlah pegawai Ditjen 
Perbendaharaan melalui rana kamera.  Menjadi catatan visual, dokumentasi yang kemudian beranjak dari 
koleksi pribadi menjadi karya yang bernilai bagi institusi. Sejumlah karya tersebut, yang diikutsertakan dalam 
Lomba Foto dan Video DJPb tahun 2017, kami sajikan ke hadapan pemirsa dalam Majalah Treasury Indonesia 
(MTI) Terbitan Khusus ke-II di Tahun 2017 ini, dengan format khusus yang dominan kepada konten visual 
berupa foto.

Bagi Insan Perbendaharaan, ini mungkin bisa menjadi refleksi atas pengabdian kita sehari-hari, melaksanakan 
tugas sampai ke pelosok negeri. Bagi Mitra Perbendaharaan dan masyarakat pada umumnya, karya-karya yang 
tersaji dalam terbitan kali ini barangkali bisa menjadi cuplikan gambaran dari apa dan bagaimana keberadaan  
Ditjen Perbendaharaan di tengah masyarakat Indonesia, beserta kiprahnya dalam mengemban tugas 
pengelolaan keuangan negara di Republik yang kita cintai ini.

Cukup banyak yang tertampilkan, tetapi niscaya lebih banyak lagi yang masih bisa publik ketahui mengenai 
eksistensi Ditjen Perbendaharaan, terutama dari sisi capaian tugas dan peran yang telah dijalankan sebagai 
salah satu instansi yang menjadi ujung tombak penyaluran APBN di negara ini. Karenanya, saya mengajak Mitra 
Perbendaharaan dimanapun berada untuk bersilaturahmi, mengenal  kami lebih dekat  melalui berbagai media 
publikasi kami, seperti situs resmi, media sosial, termasuk terbitan majalah kami ini.

Seperti yang dipesankan Menteri Keuangan, bahwa jajaran Kemenkeu hendaknya tidak cukup hanya bekerja 
baik, tetapi apa yang telah diperbuat dan dicapai harus dipublikasikan kepada masyarakat. Tidak sebatas 
untuk memperoleh pengakuan atau apresiasi, tetapi sebagai bentuk asas transparansi dan akuntabilitas serta 
membangun kepercayaan masyarakat, bahwa kami senantiasa berupaya untuk mengelola keuangan negara 
dengan baik dan memanfaatkannya demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Semoga terbitan khusus MTI kali ini sedikit banyak dapat menjadi salah satu bentuk dari hal-hal tersebut, dan 
lebih lagi, dapat menjadi hal yang berkenan bagi para Pembaca sekalian.

Selamat menikmati sajian MTI terbitan ini, Salam Treasury!

Marwanto Harjowiryono

The Treasurer
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Cakrawala

Oleh : Tino Adi Prabowo, Mahardika Argha M.

Hasil foto yang elok tidak mungkin lepas dari momen yang pas dan peralatan 
fotografi yang mumpuni. Bila peralatan yang digunakan rusak atau kotor, hasil 
foto yang dihasilkan pasti kurang maksimal. Lensa yang terlihat bersih dari luar 

belum tentu bening hasilnya, jamur lensa ada yang tak kasat mata karena berada di 
bagian dalam optik. Hal ini tentu saja menurunkan kualitas citra yang dihasilkan kamera. 
Karenanya keberadaan jasa pembersihan lensa dan perawatan kamera menjadi penting 
dan berarti untuk penggiat fotografi. Tiap kios servis lensa bahkan dapat menerima 
belasan order kamera/lensa untuk diservis setiap harinya. Pelayanan yang cepat dan 
hasil yang memuaskan menjadi kunci kesetiaan pelanggan kepada penyedia jasa servis 
dan pembersihan kamera.
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Andika Bagus Satria / @absatria / "DJPb ke Pedalaman"
Kunjungan pada salah satu kampung penerima Dana Desa, Kampung Yiwika, Kab. 
Jayawijaya.

Kunjungan pada salah satu kampung penerima Dana Desa, Kampung Yiwika, 
Kab. Jayawijaya, sekaligus mengawasi serta meninjau output dari dana desa yang 
disalurkan melalui KPPN. Kegiatan ini sebagai perwujudan peran DJPb dalam 
mengawal penyaluran Dana desa hingga ke pedalaman

Dalam rangka 
penerapan 
desentralisasi fiskal, 
pemerintah daerah 
mendapat alokasi 
dari pemerintah 
pusat berupa dana 
transfer ke daerah 
dan Dana Desa. 
Penyaluran DAK 
Fisik dan Dana Desa 
tersebut dilaksanakan 
melalui 181 KPPN 
sejak Triwulan II pada 
Tahun Anggaran 
2017.

Muhammad Safei / @zavhey /
Mencapai Laporan Terbaik
lokasi : KPPN Palopo

Laporan Keuangan Unit Akuntansi Kuasa BUN 
Daerah (LK UAKBUN-D) disusun oleh KPPN sebagai 
bentuk akuntabilitas dari pengelolaan APBN di daerah 
sekaligus merupakan komponen penyusun Laporan 
Keuangan BUN secara terpusat. LK UAKBUN-D 
disusun melalui rekonsiliasi tingkat KPPN antara 
laporan yang tercatat dalam Satuan Kerja (SAI/Sistem 
Akuntansi Instansi) dengan laporan pada sistem di 
KPPN (SiAP/Sistem Akuntansi Pemerintah).
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Galeri

Yogi Bekti Swasana/@yogibekti 
/"Evakuasi 154"/19 September 
2017 
KPPN Amlapura (KPPN 154) 
memindahkan layanan ke Kota 
Denpasar akibat Meningkatnya 
aktifitas Gunung Agung

Muhammad Safei / @zavhey / DIPA 
untuk Negeri (Pembagian Dipa kepada 
Satker wilayah KPPN palopo)

NOMINEE KARYA TERFAVORIT 
LOMBA FOTO DJPB 2017

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) merupakan 
instansi  vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang 
memperoleh  kuasa dari BUN untuk melaksanakan sebagian 
fungsi Kuasa BUN. Penyaluran atas beban APBN maupun 
penerimaan negara pada tiap wilayah dikelola oleh KPPN Tipe 
A1 dan A2 dengan total 181 KPPN. Pelayanan perbendaharaan 
akan benar-benar sampai kepada masyarakat atau pengguna 
jasa secara langsung melalui peran dari KPPN tersebut. 

DIPA merupakan Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang 
digunakan  sebagai acuan Pengguna Anggaran dalam 
melaksanakan kegiatan pemerintahan sebagai pelaksanaan 
APBN. DIPA berfungsi sebagai dasar bagi Satuan Kerja 
mitra Ditjen Perbendaharaan untuk melakukan tindakan yang 
mengakibatkan pengeluaran negara dan pencairan dana atas 
beban APBN sekaligus sebagai dokumen pendukung kegiatan 
akuntansi pemerintah.
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Ginanjar Rah Widodo 
/ @rahwidodo / 
“Jejak Langkah Insan 
Perbendaharaan ”

Seorang Pegawai 
Ditjen Perbendaharaan 
berangkat bekerja 
berjalan kaki 
melintasi Kompleks 
gedung perkantoran 
kemenkeu,Jakarta. Setiap 
langkah menuju tempat 
kerja adalah ibadah

Sumber Daya Manusia berupa pegawai yang tersebar pada 
8 Direktorat/Sekretariat, 34 Kanwil, dan 183 KPPN di seluruh 
penjuru negeri menjadi salah satu tantangan tersendiri bagi 
Ditjen Perbendaharaan dalam mengawal pundi-pundi keuangan 
APBN. Jumlah pegawai sebanyak 7.929 orang menunjukan 
bahwa Ditjen Perbendaharaan merupakan sebuah organisasi 
besar yang selalu berkomitmen untuk terus meningkatkan 
kompetensi dari seluruh jajarannya.

@madjoenaedi / Junaidi / "Peran dan 
Kiprah Ditjen Perbendaharaan bagi 
Pembangunan dan Masyarakat"
KPPN Wonosari

Uang APBN adalah uang rakyat. 
Sudah seharusnya, masyarakat 
turut berperan dalam mengawasi 
setiap arah kebijakan dari APBN 
sebagai wujud dari “Sadar 
APBN”. Di tahun 2017, alokasi 
belanja APBN yang lebih dari 
2000 triliun tersebut dialokasikan 
763,6 triliun untuk belanja 
Kementerian/Lembaga dan 764,9 
triliun untuk anggaran transfer ke 
daerah.
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Rafli Rinaldi
@rafli_rinaldi1987 /
"Kami Bantu Alirkan Air untuk 
Kehidupan Rakyat" / Desa Towera, 
Kab. Parigi Mautong, Sulteng

Dana Desa yang 
disalurkan melalui KPPN 
memiliki tujuan untuk 
meningkatkan efisiensi 
dalam koordinasi 
dan konsultasi antara 
Pemerintah Daerah 
dengan Kementerian 
Keuangan sehingga 
program pembangunan 
desa menjadi lebih cepat 
terealisasi sesuai dengan 
target penyerapan dana 
yang telah ditentukan 
setiap triwulannya.

Alokasi penggunaan Dana Desa 
perlu dipantau secara terbuka 
oleh masyarakat desa, mengingat 
Dana Desa merupakan dana untuk 
kesejahteraan masyarakat desa. 
Persentase besarnya Dana Desa 
yang telah terealisasi menjadi poin 
yang harus diperhatikan pengelola 
keuangan desa dan masyarakat 
sebagai syarat penyaluran Dana 
Desa tahap berikutnya. Laporan 
realisasi penyaluran Dana Desa 
tahap I paling kurang harus 
menunjukkan angka 90% sebagai 
syarat penerimaan Dana Desa 
tahap II. 

Benny / @bocah.lombok / BERSAMA KAWAL 
DANA DESA / foto di ambil di Sebuah Kantor 
Desa di Kabupaten Lombok Timur

Wisnhu Chrisnur Cahya / @
chrisnurcahya / "Anggakara 
Makna Dana"

Rupiah menjadi sekedar angka 
yang terhimpun jika tidak 
disalurkan
Lembar lembar rupiah hanya 
sekedar awal tanpa pangkal, 
jika para pengawal tanpa sadar 
menyandang tanggung jawab 
yang lebih besar
Sadarlah anggakara-anggakara 
makna dana agar tetap aguna 
bagi bangsa

KPPN di seluruh Indonesia siap melaksanakan penyaluran 
DAK Fisik dan Dana Desa dengan mengutamakan integritas, 
pelayanan prima, professional, akuntabel dan berbasiskan 
teknologi informasi yang modern
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Benny / @bocah.lombok / Mari Sadar APBN

Uang APBN adalah uang rakyat. Sudah 
seharusnya, masyarakat turut berperan dalam 
mengawasi setiap arah kebijakan dari APBN 
sebagai wujud dari “Sadar APBN”. Di tahun 2017, 
alokasi belanja APBN yang lebih dari 2000 triliun 
tersebut dialokasikan 763,6 triliun untuk belanja 
Kementerian/Lembaga dan 764,9 triliun untuk 
anggaran transfer ke daerah.

Laporan Keuangan beserta LPJ Bendahara wajib 
disampaikan oleh Satker kepada KPPN untuk 
direkonsiliasi pada seksi Verifikasi dan Akuntansi 
(Vera) paling lambat setiap tanggal 10. Sejak tahun 
2016, penyampaian Laporan Keuangan Satker telah 
difasilitasi melalui rekonsiliasi online menggunakan 
aplikasi e-Rekon. Hal tersebut merupakan bentuk 
peningkatan pelayanan yang dilakukan oleh DJPb 
untuk mengatasi kendala letak geografis Satker 
yang tersebar pada berbagai tempat.

Peran KPPN tidak hanya memberi andil 
di dalam penyaluran Dana Desa, tetapi 
juga turut terjun langsung ke lapangan 
untuk meninjau pengelolaan Dana Desa 
yang telah dilakukan serta memberikan 
konsultasi dalam pengelolaan tersebut. 
Hasil peninjauan atas pengelolaan 
Dana Desa menjadi laporan KPPN yang 
disampaikan kepada Kantor Pusat Ditjen 
Perbendaharaan.

Muhammad Safei / @zavhey / Bagi bagi 
Buku ( Bendahara Satker sangat antusias 
saat pembagian Buku Juknis Telaah Laporan 
Keuangan oleh seksi vera KPPN Palopo)

Junaedi 
"Kami mendengar dan bersama membantu 
mencari solusi"
Lokasi : Kel. Nunu Kota Palu
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Galeri

B  uatlah cerita yang bisa mengedukasi 
masyarakat agar memahami bagaimana negara 
ini bekerja. You can spread the knowledge, 

membuat masyarakat menjadi connect dengan 
republik ini. Jangan pernah lelah mencari apa yang 
baru, apa yang bisa kita share, apa yang bisa 
diceritakan. Think about that. Saya yakin kita bisa 
dapat ribuan inovasi, tidak hanya literatur tetapi juga 
cerita, video yang menarik, dan itu menceritakan 
bagaimana Anda bekerja sehingga rakyat 
menghargai tanpa kita perlu mengeluarkan uang 
(untuk iklan). Gunakan kreativitas kita untuk reaching 
out kepada masyarakat milenial, masyarakat di 
desa, masyarakat di kota, melalui cara kita untuk 
berkomunikasi, itu membuat Anda semuanya merasa 
puas karena Anda bekerja dikenali dan dihargai, 
karena memang yang kita kerjakan itu penting untuk 

bangsa ini."

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, disampaikan saat 
Rapimnas II Ditjen Perbendaharaan, 3 November 2017
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PEMENANG 1 LOMBA FOTO 
DJPB 2017

Tito Bramantyo Aji / @titobramantyo / 
Kesampingkan Derita Demi Anak Negeri

Pengabdian insan perbendaharaan pada negeri tidak hanya terkait dengan tugas 
dan fungsi Ditjen Perbendaharaan, namun juga dengan cara menginspirasi dan 
menanamkan nilai-nilai Kementerian Keuangan kepada generasi penerus bangsa. 
Ibu Sri Utami adalah salah satu pegawai pada KPPN Jakarta I. Satu hari menjelang 
acara Kemenkeu Mengajar 2 di SD Negeri 01 Pancoran Jakarta, beliau terserang 
penyakit Bronkhitis Akut yang menyebabkan beliau kehilangan 80% kemampuan suara

Meskipun terserang penyakit, dan karena penyakit tersebut tidak menular, beliau 
melanjutkan tekad untuk berpartisipasi sebagai Relawan Pengajar dalam kegiatan 
Kemenkeu Mengajar 2. Meskipun tidak dapat berbicara dengan baik, beliau tidak 
kehilangan akal dalam mendidik dan menginspirasi siswa-siswi sekolah dasar 
tentang tugas dan fungsi serta nilai-nilai Kementerian Keuangan.

Peranan penting Kementerian Keuangan terletak dalam upaya mengelola keuangan republik 
sekaligus merumuskan kebijakan di bidang keuangan negara. Peranan Kementerian Keuangan 
yang akan terus berjalan lintas generasi menginisiasi lahirnya program Kemenkeu Mengajar 
yang menjadi salah satu rangkaian dari program peringatan Hari Oeang ke-71. Jajaran Insan 
Perbendaharaan turut berperan dalam program Kemenkeu Mengajar. Mereka tak segan untuk 
mengunjungi beragam sekolah pada berbagai daerah untuk berbagi ilmu dan inspirasi.
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Galeri

DJPBNKemenkeuRI

Ganang Dharu Ardhanata/ @ardhanata / Sadar APBN Untuk 
Generasi Penerus Kita 

Ditjen Perbendaharaan sebagai unit pengelola APBN 
mengajak masyarakat untuk memahami anggaran 
negerinya. Setelah meningkatkan kesadaran, 
diharapkan masyarakat dapat aktif memberikan 
kontribusi langsung kepada negeri. Kontribusi ini 
tidak hanya mengetahui dan mengawasi pengeluaran 
yang tercatat pada Belanja Negara, tetapi juga 
aktif memberi kontribusi pada Pendapatan Negara. 
Banyak dari kita tidak menyadari, bahwa apa yang 
sebenarnya sudah dilakukan oleh masyarakat dalam 
kegiatan sehari-harinya adalah bagian dari bentuk 
“Sadar APBN”.

A Hero In You / Taufiqurrahman / 
Bagian SDM

PEMENANG 1 LOMBA 
VIDEO DJPB 2017
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@ino_bahari ( suritno ) | Judul : Mengabdi dalam pendidikan | Lokasi 
MAN Klaten

Mendidik adalah tugas dari setiap insan yang terdidik, tak terkecuali Insan 
perbendaharaan.
Pada Kegiatan perbendaharaan menyapa dalam bagian dari Hari Bakti 
Perbendaharaan, KPPN Klaten memberikan edukasi pada siswa-siswi MAN 
Klaten tentang dunia perbendaharaan.

Dalam rangkaian semarak kegiatan Hari Bakti Perbendaharaan Tahun 2017, kegiatan 
Perbendaharaan Menyapa (Treasury Goes To School) mampu menjadi ajang Edukasi 
Peran dan Fungsi serta Capaian dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan bagi 
generasi pelajar. Dalam kegiatan tersebut disampaikan materi mulai dari  Bagan dan 
Struktur Organisasi Kementerian Keuangan, paket UU di Bidang Keuangan Negara, 
Pengertian Perbendaharaan Negara, Siklus APBN, hingga Tugas dan Fungsi KPPN.
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Galeri

DJPBNKemenkeuRI

Dana Desa Untuk Kesejahteraan / 
Margo Utomo / Kanwil DJPb Prov. 
Yogyakarta

PEMENANG KARYA TERFAVORIT 
LOMBA FOTO DJPB 2017

PEMENANG 2 LOMBA VIDEO DJPB 
2017

wahyu/@jenggot_abrit/"siap terbangkan cita 
setinggi langit"
lokasi : sdpn sadang, bandung

Kegiatan Kemenkeu Mengajar merupakan 
bentuk pengabdian dan kepedulian dari 
jajaran Kemenkeu terhadap generasi muda 
secara keseluruhan. Di tahun 2017, kegiatan 
“Kemenkeu Mengajar 2” diikuti oleh sebanyak 
1.665 pegawai Kemenkeu yang berpartisipasi 
di 138 Sekolah Dasar dalam 50 kota di seluruh 
Indonesia. Segenap Insan Perbendaharaan 
turut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut 
sebagai upaya untuk memperkenalkan APBN 
sejak dini.
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DJPBNKemenkeuRI

Keluarga dan Pengabdian 
Pengawal APBN / Achmad Suhaiba 
/ KPPN Makassar 2

KARYA TERFAVORIT LOMBA 
VIDEO DJPB 2017
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Galeri

Ario Setio Adi / @
ariosetioadi/
"Dekapan Sang Pengabdi" 

Setiap insan perbendaharaan adalah 
seorang pahlawan. Pahlawan bagi 
bangsa, negara, dan keluarga.

Untuk menjadi insan perbendaharaan 
sejati,  tidak hanya dibutuhkan 
pengabdian pada negeri, tetapi juga 
pengabdian pada keluarga, guna 
meneruskan tongkat kehidupan dan 
melanjutkan roda pembangunan 
bangsa.
Keluarga adalah tempat dimana cinta 
dilahirkan, dan bangsa yang bahagia 
adalah bangsa yang dibangun 
dengan cinta.

PEMENANG 2 LOMBA FOTO 
DJPB 2017

NOMINEE KARYA TERFAVORIT LOMBA 
VIDEO DJPB 2017

Agar selalu dapat menjalankan 
tugas dan fungsinya dengan 
baik serta menghadapi berbagai 
tantangan, Ditjen Perbendaharaan 
terus berupaya meningkatkan 
kompetensi dan komitmen 
dari para jajaran pegawai 
berupa berbagai program 
pengembangan kompetensi 
baik dalam bentuk pendidikan 
bergelar, pendidikan non gelar, 
maupun kegiatan lainnya.

Ginanjar Rah Widodo / @rahwidodo / 
“DJPB Bela Negara”

Dalam tema “Bangkitkan Jiwa Korsa”, 
para pegawai dari lingkup Kanwil 
Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa 
Tengah mengikuti Capacity Building 
yang dikemas dalam Jambore 
Perbendaharaan se-Jawa Tengah 
Tahun 2016 di Lembah Tidar Komplek 
Akademi Militer Magelang. Jambore ini 
mampu menjadi bagian dari upaya untuk 
memperkuat silaturahmi, meningkatkan 
sinergi, dan profesionalisme jajaran 
pegawai Ditjen Perbendaharaan.

DJPBNKemenkeuRI

Menularkan Kebahagiaan / 
Affandi RH /Direktorat PKN



Galeri
Lomba Foto
DJPb

2017

20

Awarding Trip Lomba Foto 
dan Video DJPb 2017 -
Klinik Media & Photoworkshop

Yogyakarta, 22-24 November 2017

Peserta klinik media ketika menyimak materi oleh  salah 
satu fotografer ternama Indonesia, Misbachul Munir

Galeri



Kontributor : Purwo Widiarto, Tino Adi P., 
Sugeng Wistriono, Mahardika Argha M

21

Galeri

Dinamika peserta 
kelas praktek fotografi 

di  salah satu pusat  
kerajinan seni di 

Yogyakarta

Sebagai momen apresiasi sekaligus peningkatan kompetensi bagi para pemenang  
Lomba Foto dan Video DJPb tahun 2017 diselenggarakan acara Klinik Media dan 
Photoworkshop bersama MM Imagery Yogyakarta. Acara meliputi Kelas Coaching Clinic 

dan Kelas praktek di sejumlah spot indoor maupun outdoor di Yogyakarta dan sekitarnya 
pada tanggal 22-24 November 2017.

Sebelumnya pada tanggal 20 November 2017 apara pemenang dan nominee menerima trofi 
dan hadiah langsung dari Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, Haryana di kantor pusat DJPb di 
Jakarta.

Galeri
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Ariyo Eka Putra / @ariyo.eka/ 
“Bangun Bersama”

Pembangunan jalan 
lingkungan yang merupakan 
salah satu program NUSP-2 
Tahun 2017 pada Kelurahan 
Tungkal III, Sabtu 14 Oktober 
2017.

Dikucurkannya Dana Desa sejak 2015 
lalu membuat warga desa menjadi 
lebih optimis dalammembangun 
desanya. Pengoptimalan Dana 
Desa dalam wujud peningkatan 
infrastruktur desa berupa jalan desa 
dapat memudahkan masyarakat 
dalam melakukan aktivitas 
keseharian yang mampu menunjang 
perekonomian masyarakat desa.

@ino_bahari / (Suritno) / Judul : Bersepeda mengejar mimpi /
Lokasi : Desa Kalikebo, Trucuk, Kab. Klaten

Pembangunan nasional tidak hanya diwujudkan melalui 
pembangunan infrastruktur, melainkan juga pembangunan SDM 
bangsa yang berkualitas. Sektor pendidikan menjadi salah satu 
fokus pemerintah dalam membangun masyarakat. Dua puluh 
persen dana dari APBN telah dialokasikan untuk anggaran 
pendidikan tersebut

Muhammad Safei / @zavhey 
/ Jembatan Penghubung ( 
Jembatan merupakan salah satu 
infrastruktur yang sangat penting, 
melalui KPPN dana APBN 
disalurkan untuk membangun 
jembatan yg dilaksanakan oleh 
Kementerian PU) 
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Galeri

Text/illustrasi : Purwo Widiarto, Dinar Rafikhalif, Mahardika Argha Mariska

Ariyo Eka Putra / @ariyo.eka / “Jalan Lingkungan Ramah

Seorang anak kecil sedang bermain di jalan lingkungan hasil 
pembangunan program NUSP-2 Tahun 2017 pada Kelurahan 
Tungkal Harapan, Sabtu 14 Oktober 2017.

Dana Desa yang digulirkan melalui KPPN 
merupakan dana yang dialokasikan dalam APBN  
dan diperuntukkan bagi desa yang ditransfer 
melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan 
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, 
pelaksanaan pembangunan, pembinaan 
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat

DJPb sebagai pengawal belanja 
APBN memiliki peran penting 
dalam pengelolaan dana 
pembangunan infrastruktur, baik 
yang teralokasi langsung dalam 
APBN maupun yang berasal dari 
pinjaman luar negeri. Lebih dari 
2000 Triliun dana infrastruktur 
teralokasi melalui APBN dan 
harus dikeluarkan melalui 
Treasury. 

Eka Yudha Utama/ @eka.utama01 / Underpass Simpang Lima Mandai-
Makassar . Infrastruktur Strategis ini mulai dibangun tahun 2015 secara tahun 
jamak (multi years) sampai dengan tahun 2017.

Pekerjaan pembangunan yang secara karakteristik tidak bisa 
diselesaikan dalam waktu satu tahun anggaran dapat dilaksanakan 
melalui mekanisme Kontrak Tahun Jamak (KTJ). Kontrak tersebut 
merupakan kontrak yang pelaksanaan pekerjaannya membebani dana 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) lebih dari 1 (satu) 
tahun anggaran. 

Eka Yudha Utama/ @eka.
utama01
Pembangunan Jalan Layang 
Maros -Bone

Dana Desa yang dikelola secara optimal mampu mewujudkan 
pembangunan desa secara nyata yang dituangkan dalam Laporan 
Realisasi Penyerapan Dana. Laporan tersebut disusun sebagai syarat 
dalam penyaluran Dana Desa pada tahap berikutnya.



Menteri Keuangan: 
“BLU Kelola Sumber Daya untuk 
Hasilkan Layanan Kesehatan Terbaik”

Menteri Keuangan dan Menteri Kesehatan 

menghadiri acara Rapat Koordinasi (Rakor) 

Badan Layanan Umum Bidang Kesehatan 

Tahun 2017 di Aula Dhanapala Kementerian 

Keuangan, Jakarta.

04.12.2017

Seribu Pohon Bakau DJPb, Kontribusi 

‘Kecil’ Bagi Ekosistem Jakarta.

Dalam rangkaian acara Seminar Peringatan 

71 Tahun Hari Oeang yang digelar di Gedung 

Dhanapala Jakarta, Ditjen Perbendaharaan 

bersama unit eselon 1 Kementerian Keuangan 

lainnya lainnya menjadi narasumber dan 

sharing knowledge dalam acara yang dihadiri 

oleh sejumlah Kementerian Lembaga (K/L), 

BUMN, Perbankan, Aparat Pengawas Internal 

Pemerintah (APIP), serta berbagai akademisi 

terkait peran dan fungsi tersebut.

Kanwil dan KPPN 
Penerima predikat Kantor Wilayah dan Pelayanan Percontohan Terbaik Tahun 2017

Menteri Keuangan memberikan penghargaan 
kepada Kanwil DJPb Prov. D.I. Yogyakarta 
sebagai Kantor Wilayah Terbaik Pertama dan 
KPPN Singaraja, KPPN Palembang serta 
KPPN Mojokerto sebagai Kantor Pelayanan 
Percontohan Terbaik tingkat Kemenkeu Tahun 
2017.

Wamenkeu: 
DJPb Diharapkan Terus Lakukan 
Continuous Improvement

Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo, membuka 

Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Ditjen 

Perbendaharaan di Jakarta.

Workshop Shared Services: Lessons Learned from the Australian Government 

DJPb bekerja sama dengan Australia Indonesia Partnership for Economic Governance (AIPEG) 
dan The Australian Government Department of Finance menyelenggarakan Workshop Shared Services: Lessons Learned from the Australian Government di Jakarta dengan narasumber Nina 
McKeon, Director in The Service Delivery Office, dan James Langlands, APS6 in Shared and Common Services, The Australian Department of Finance.

27.11.2017

Dirjen Perbendaharaan: Penyerapan Bukan Satu-satunya Tolok Ukur Kesuksesan Pembangunan, namun Pencapaian Output Juga Lebih Penting

Direktur Jenderal Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono dalam acara Semangat Pagi Indonesia TVRI dengan tema “Penyerapan Anggaran Pembangunan Strategis Pioritas”.

30.11.2017

rekam peristiwa

23.10.2017
30.10.2017 01.11.2017
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Menkeu: 
Jika 3 Dirjen (DJA-DJPK-DJPB) Duduk 

Bersama, That’s Gonna be Spectacular!

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati 

menghadiri seminar Budget Day di Gedung 

Dhanapala, Kompleks Kementerian Keuangan, 

Jakarta, acara tersebut dihadiri oleh Dirjen 

Perbendaharaan, Dirjen Anggaran, Dirjen 

Perimbangan Keuangan, Sekjen Kementerian 

Sosial, serta para pejabat eselon II, III dan IV 

Kementerian Keuangan di Jakarta.

22.11.2017

Menkeu: Core Reformasi Keuangan Negara Ada di Treasury

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, 
memberikan arahan pada Rapat Pimpinan 
Nasional (Rapimnas) II Ditjen Perbendaharaan 
di Aula Mezzanine Kompleks Kantor Pusat 
Kementerian Keuangan, Jakarta

03.11.2017

Seribu Pohon Bakau DJPb, 
Kontribusi ‘Kecil’ Bagi 
Ekosistem Jakarta.

Kantor Pusat Pusat Ditjen 

Perbendaharaan bekerjasama 

dengan KeMANGTEER (KeSemat 

Mangrove Volunteer) melakukan 

penanaman 1.000 bibit pohon 

mangrove di area kritis pesisir 

Pantai Marunda dalam Program 

Satu Pegawai Satu Pohon.

Kuliah Umum Dirjen Perbendaharaan 
di PKN-STAN: Mengedukasi 
Mahasiswa, Mengajak Mencintai 
Indonesia 

Dirjen Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono 
memberikan Kuliah Umum di Kampus PKN STAN 
dengan materi Strategi Penyusunan Laporan 
Keuangan Pemerintah Pusat sehingga Menjadi 
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

12.12.2017

Kembali Raih WBK/WBBM, Bukti Komitmen DJPb Wujudkan Layanan Publik Berkualitas 

Menteri PAN-RB, Asman Abnur, bersama 
Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif  
memberikan penghargaan kepada KPPN 
Kotamobagu, KPPN Padang, dan KPPN 
Yogyakarta, atas predikat Zona Wilayah Bebas 
Korupsi (WBK) dan KPPN Kuningan untuk 
predikat Zona Wilayah Bebas Korupsi dan 
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/
WBBM) Tahun 2017.

12.12.2017

Desa Batu Gajah, Contoh Keberhasilan Pengelolaan Dana Desa

Ditjen Perbendaharaan, Marwanto 
Harjowiryono, disela agenda kunjungan 
kerja ke Kanwil DJPb Prov. Kepri 
berkesempatan mengunjungi Desa Batu 
Gajah yang merupakan salah satu desa di 
wilayah Kabupaten Natuna yang menerima 
Dana Desa. 

07.10.2017

Sri Mulyani: Pimpinan Ditjen 
Perbendaharaan Harus Terus Fokus Hadapi Akhir Tahun

Menteri Keuangan memberikan penghargaan 
kepada Kanwil DJPb Prov. D.I. Yogyakarta 
sebagai Kantor Wilayah Terbaik Pertama dan 
KPPN Singaraja, KPPN Palembang serta 
KPPN Mojokerto sebagai Kantor Pelayanan 
Percontohan Terbaik tingkat Kemenkeu Tahun 
2017.

10.11.2017

09.10.2017

22.11.2017

Tinjau KPPN Jakarta II, Menkeu: Saya Senang Nampaknya Jauh Lebih Baik

Menteri Keuangan meninjau Kantor Pelayanan 
Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta II, untuk 
memastikan kesiapan KPPN dalam menghadapi 
akhir Tahun Anggaran 2017.

21.12.2017

oleh : Sugeng Wistriono 25

Rekam Peristiwa
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Dinamika

Indische Comptabiliteitswet yang lebih dikenal 
dengan nama ICW Staatsblad Tahun 1925 Nomor 
448 selanjutnya diubah dan diundangkan dalam 
Lembaran Negara 1954 Nomor 6, 1955 Nomor 
49, dan terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
1968, yang ditetapkan pertama kali pada tahun 
1864 dan mulai berlaku pada tahun 1867

Pada masa penjajahan Belanda bernama CKC (Central Kantoor voor de Comptabiliteit) dan Slank Kas.
Setelah Proklamasi Kemerdekaan RI, antara tahun 1945-1947 Kas Negara dipegang langsung oleh bangsa 
Indonesia sendiri dan saat itu nama CKC dan Slank Kas diindonesiakan, yaitu CKC menjadi KPPN (Kantor Pusat 
Perbendaharaan Negara), sedangkan Slank Kas menjadi KKN (Kantor Kas Negara) yang pada akhirnya ditetapkan 
saat itu juga bahwa KPPN dan KKN tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Treasury Dalam Jejak Lensa...
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Dinamika

Text/illustrasi : Purwo Widiarto, Tino Adi Prabowo

Treasury Dalam Jejak Lensa...

Sekelumit suasana pelayanan Perbendaharaan di masa lampau, bernuansa 
sederhana dan konvensional layaknya pelayanan publik di era itu.
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Persona

"Saya Tidak Merasa Saya Seorang Difabel" - 
Sosok Bang Dzoel Dalam Rana

“Terus berkarya, terus berupaya, sampai disabilitas itu tak lagi 
terasa. Sampai kita tak lagi ada bedanya dengan mereka yang 
sempurna. Tunjukkan kalau kaum difabel juga bisa berkarya, 
kaum difabel bisa bekerja.” (Achmad Zulkarnain, 2017)

“PUNYA TUJUAN HIDUP, ITU YANG 
PENTING”

Di era modern sekarang ini, membuat 
foto atau memotret bukanlah hal 
yang asing lagi. Maraknya media 
sosial dan teknologi perekam 
gambar seperti kamera ponsel 
menjadikannya hal biasa. Akan tetapi 
menekuni fotografi atau memotret 
secara bagus dan benar, apalagi 
bernilai estetik yang bermakna-bukan 
sekedar gambar biasa, bukanlah 
hal yang bisa dilakukan begitu saja, 
bahkan bagi orang yang dianugerahi 
kesempurnaan panca indera dan 

organ tubuh. 

Karenanya, menjadi satu hal yang 
menarik ketika ada sosok yang 
dengan keterbatasan fisik tangan 
dan kaki yang tidak sempurna dari 
lahir justru memilih fotografi sebagai 
dunianya, dan mampu menghasilkan 
karya foto yang layak untuk dikagumi. 
Sosok itu dapat ditemui pada diri 
Achmad Zulkarnain, lebih dikenal 
dengan panggilan akrabnya ‘Bang 
Dzoel”, seorang fotografer asal 
Banyuwangi, Jawa Timur, yang saat ini 
juga banyak menghabiskan waktu di 
Jakarta.

Sosoknya bahkan diangkat 
dan dipublikasikan oleh media 
internasional seperti Al Jazeera dan 
CNN. Sejumlah suratkabar, stasiun 
televisi dan portal berita nasional juga 
tak ketinggalan pernah mewawancarai 
dan mengangkat kisahnya dalam 
berbagai siaran dan artikel. Bisa 
dikatakan, saat ini sosoknya saat ini 
cukup ‘ngetop’, utamanya sebagai 
fotografer yang karyanya cukup 
terkenal, dan juga sebagai sosok yang 
menginspirasi banyak orang.
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Persona

Kepopuleran itu ternyata bagi pria 
25 tahun ini bukanlah satu hal yang 
berlebihan dan menjadi keinginannya 
yang utama. Obsesi terbesar yang 
dilakoninya dengan beraktifitas 
dan berkarya ternyata dilatari oleh 
keinginannya untuk berbagi keindahan 
dan kebaikan bagi banyak orang. 
“Kalau orang lahir, trus hidup buat 
ngejar sukses, itu salah besar” 
ungkapnya. “Bukan soal sukses, tapi 
orang hidup itu mesti punya tujuan 
yang dikejar”. Misi orang hidup, itu 
istilahnya.  Dan perjalanan hidup 
seorang Achmad Zulkarnain, ternyata 
memang membentuk dirinya menjadi 
sosok yang memiliki tujuan hidup 
kuat, dan dapat menjadi inspirasi bagi 
banyak orang. Terlepas dari kondisi 
fisiknya yang memiliki tangan dan kaki 
yang tak sempurna.

DARI DILEMA KE PEMBUKTIAN DIRI

Terlahir sebagai sosok bayi yang 
tak sempurna, Bang Dzoel bahkan 
mengalami penolakan dari orangtua 
kandungnya sendiri, sebelum akhirnya 
mereka menerima dan akhirnya justru 

berbangga dengan putranya itu saat 
ini. “Saya hampir dibuang orangtua 
saya sendiri, tidak lama setelah saya 
lahir” kisahnya mengenang masa 
lalu. “Saya maklum orang tua saya 

mengalami dilema, memiliki anak 
yang tak sempurna, berbeda dengan 
harapan mereka” ujrnya. 

Sampai ketika orangtuanya telah 
dapat menerima keadaan dirinya yang 
tak sempurna, masa sekolah ternyata 
menghadirkan dilema lain yang 
tak kalah berat bagi Dzoel sendiri. 
Celaan, hinaan bahkan perundungan 
dialaminya dari lingkungan sekolah 
dan memberinya tekanan mental 
yang begitu besar. Protes dan 
tidak menerima takdir, itulah yang 
dirasakannya saat itu, menjadi sosok 
difabel. “Sampai-sampai, jujur, saya 
pernah beberapa kali mencoba bunuh 
diri. Tapi ndak mati-mati” ujarnya 
antara getir dan berseloroh. Siapa 
sangka, momen ‘tidak mati-mati’ itulah 
yang menjadi momen titik balik yang 
besar bagi Dzoel. “Saya terus mikir. 
Kalo Tuhan ndak juga mengizinkan 
saya untuk mati, pasti karena masih 
ada misi saya di dunia ini yang masih 
harus saya jalankan” ujar Dzoel.  

Titik balik itu membawanya lebih 
konstruktif dalam merencanakan 

hidup selanjutnya. Selepas SD, 
Dzoel memilih masuk ke SLB setara 
SMP untuk memulihkan psikisnya. 
“Kalo saya tetap di sekolah umum, 
situasinya pasti seperti begitu-

begitu juga, di-bully terus menerus. 
Gak ada habisnya. Gak bagus itu 
untuk jiwa saya” katanya. Di SLB, 
Dzoel mendapatkan bimbingan dan 
pelajaran hidup dari guru-gurunya 
bahwa dia harus bisa menerima 
kondisinya dan menghargai dirinya 
sama seperti manusia lain yang 
sempurna. “Guru-guru saya di SLB 
membentuk mental saya menjadi kuat. 
Mereka ngece (meledek/menghina-
Red.) tangan dan kaki saya secara 
terarah, agar mental saya jadi kuat, 
jadi kebal, dan tidak terpengaruh 
orang mau bilang apa tentang 
kekurangan tangan dan kaki saya” 
kisah Dzoel lagi.

Kembali masuk ke sekolah umum 
ketika SMA, Dzoel mulai mengasah 
diri untuk menjadi sosok yang 
berharga. Dengan disabilitas yang 
disandangnya, ia mulai menggeluti 
dunia seni, teater. Prestasi pun 
dicatatnya. “Saya pernah sampai 
juara festival teater se-Banyuwangi 
waktu sekolah di MAN Banyuwangi. 
Pialanya saya sodorkan ke salah satu 
guru saya yang sempat menentang 
dan meragukan kiprah saya di teater”. 
Perjalanan pembuktian Dzoel pun 
dimulai.

Selepas sekolah, Dzoel membuktikan 
mampu bekerja, mandiri , dan tidak 
hanya berdiam mengharap bantuan 
orang lain. Mulai dari menjaga warnet 
sekaligus menjadi tukang foto untuk 
KTP di kampungnya (yang kemudian 
menjadi awal dirinya bersentuhan 
dengan dunia fotografi), sampai 
bekerja sebagai staf di sebuah kantor 
advokat di Banyuwangi. Dengan 
pekerjaan yang mulai lumayan, 
dilema pun kembali ditemuinya, 
antara melanjutkan karir di dunia 
hukum yang jujur diakuinya cukup 
menawarkan kemapanan sampai 
ternyata mendorongnya sampai 
saat ini masih menjalani pendidikan 
hukum di perguruan tinggi, atau 
serius menekuni fotografi yang telah 
mencuri minatnya.  Dilema tidak 
hanya dialami Dzoel dalam hatinya 
saja. Orangtuanya pun pernah 
mempertanyakan pilihannya. “Emang 
bisa motret-mu itu buat hidup?”, Dzoel 
menirukan pertanyaan orang tuanya.



MENEMUKAN IDENTITAS DIRI DI 
FOTOGRAFI
 
Pilhan Dzoel akhirnya bulat dan 
menemukan jalannya, fotografi. 
Dzoel memantapkan hati menuruti 
keinginan menjadi seorang fotografer 
professional. Ia belajar secara 
otodidak dari siapa saja, dengan 
sumber dan referensi apa saja yang 
bisa diperolehnya. 

Susah payah tentu. Dzoel 
menceritakan bagaimana sulitnya 
memegang kamera DSLR yang 
lumayan berat, mengoperasikan fitur 
kamera yang kompleks secara baik 
dengan kondisi fisik yang terbatas, 
dan beradaptasi dalam berbagai 
situasi pemotretan. “Saya meng-on/

off-kan kamera dengan mulut saya, 
menekan shutter dengan ini (sambal 
menggerakkan tonjolan kecil di 
ujung lengannya yang ia fungsikan 
sebagai pengganti jari), belum lagi 
menyesuaikan angle kalau harus 
memotret model yang posturnya 
tingi-tinggi” demikian Dzoel 
menggambarkan kerja kerasnya. 
Termasuk pula susah payah dirinya 
membeli kamera pertamanya. 
“Saya beli seken. Diangsur 1,5 

tahun, pake gaji saya” 
kisahnya. Kamera itu 
lantas menjadi asset 
yang sangat berharga 
baginya. “Saya kelonin 
kalo tidur” kelakarnya. 
Selanjutnya, kisah 
Dzoel sebagai seorang 
fotografer sampai 
menjadi cukup populer 
sekarang inipun 
mengalir. Karya-
karyanya kemudian 
meluas dan diapresiasi 
banyak kalangan, 
termasuk salah satu 
tokoh fotografi Indonesia 
dewasa ini, Darwis 
Triadi, yang kemudian 
menjadi sosok yang dekat dengan 
Dzoel. 
Fotografi ternyata pilihan yang 
tepat bagi Dzoel untuk menggapai 
tujuan hidupnya, menjadi sosok 
yang bermanfaat bagi orang 
banyak, tidak kalah dari manusia 
yang sempurna fisiknya. Sejumlah 
pengalaman menerima apresiasi 
dan penghargaan pun dialaminya. 
Keterlibatan dalam sebuah event 
yang mendapat penghargaan 
dari MURI, dinobatkan sebagai 
penggiat fotografi inspiratif dalam 
beberapa event oleh sejumlah 
komunitas fotografi nasional menjadi 
catatan perjalanan karirnya sebagai 
fotografer. “Fotografi memang bukan 
pilihan yang mudah untuk dilakoni 
bagi orang yang punya disabilitas 
seperti saya. Tapi fotografi adalah 
pilihan yang tepat bagi hidup saya. 
Fotografi adalah identitas saya.” 
tandasnya.

Pilihan ini akhirnya menjadi 
penghidupan bagi Dzoel dan orang-
orang di sekelilingnya. “Bang Dzoel 
Imagerafic”, sebuah unit usaha 
fotografi yang didirikannya bersama 
sejumlah teman telah berkiprah 
dalam sejumlah proyek foto berskala 
lokal dan nasional. Sejumlah 
perusahaan, BUMN dan instansi 
telah menjadi kliennya. Karya Dzoel 
telah tersebar dan dapat dilihat di 
berbagai media publikasi fotografi 
berskala luas. Sejumlah karya dan 
rencana kerja pun menunggu saat 
untuk mewujud ke depan. 

Satu hal yang masih menjadi 
impiannya dan ingin diwujudkan di 
masa datang adalah mengadakan 
pameran tunggal, dimana ia 
berkeinginan menampilkan karya-
karya fotografer difabel yang juga 
menampilkan kisah-kisah serta 
gambaran perjuangan hidup kaum 
difabel di Indonesia. Dzoel ingin 
karya-karya foto yang dipamerkan 
bisa menyentuh kesadaran orang 
banyak bahwa kaum penyandang 
disabilitaspun bisa bekerja, bisa 
berkarya, dan bisa memberi manfaat 
bagi masyarakat, tak ubahnya 
mereka yang sempurna fisiknya.

BERKARYA DENGAN 
KETERBATASAN KITA

Kisah Dzoel kiranya dapat 
menjadi inspirasi bagi kita bahwa 
keterbatasan diri niscaya tidaklah 
memustahilkan kemungkinan 
seseorang untuk menghasilkan 
karya bernilai dan menjadi sosok 
yang berharga. Kecintaan pada apa 
yang dijalani, keteguhan hati serta 
komitmen kerja keras, diiringi tekad 
untuk mencapai sesuatu dan berbagi 
kebaikan bagi orang lain, menjadi 
syarat untuk mencapainya.
Jadi, mengutip pertanyaan Bang 
Dzoel : kalau yang difabel saja bisa 
berkarya, apalagi mereka-mereka 
yang sempurna fisiknya…

Text : Purwo Widiarto
Foto : Tino Adi Prabowo





Masyarakat harus dapat ikut memonitor dan 
berperan serta dalam perbaikan kualitas belanja.
Info kepada publik akan kami perbanyak sehingga 
masyarakat dapat lebih paham dan berperan dalam 
perbaikan kualitas belanja pemerintah

- Marwanto Harjowiryono, Dirjen Perbendaharaan, 2017


