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The Treasurer
Para pembaca yang budiman,
Memasuki bulan-bulan terakhir tahun anggaran 2020, kita masih
dihadapkan pada kondisi yang menantang akibat adanya pandemi
Covid-19 yang mengubah banyak hal dalam segala aspek kehidupan kita.
Pemerintah masih terus berupaya mengatasi dampak negatif pandemi
baik di bidang kesehatan, sosial, maupun ekonomi masyarakat dengan
menggunakan APBN sebagai tool utama dalam mendukung kebijakan
yang ditetapkan. Baik itu berupa belanja Kementerian/Lembaga,
belanja untuk pemulihan ekonomi nasional (PEN), hingga transfer ke
daerah, semua dilakukan dengan prioritas mempercepat pemulihan
perekonomian tanpa mengabaikan sektor kesehatan yang menjadi
concern kita bersama.
Pada triwulan III 2020, kinerja APBN telah menunjukkan akselerasi
dan terlihat hasilnya dengan adanya pembalikan arah (turning point)
pertumbuhan ekonomi. Sesuai dengan rilis Badan Pusat Statistik (BPS),
perekonomian Indonesia tumbuh ke arah positif menjadi sebesar -3,49
persen, membaik dari triwulan II 2020 yang sebesar -5,32 persen.
Konsumsi Pemerintah triwulan III 2020 tumbuh positif sebesar 9,8 persen
(yoy), meningkat tajam dibanding triwulan II yang -6,9 persen. Konsumsi
Rumah Tangga pun membaik yaitu dari -5,5 persen menjadi -4,0 persen (yoy). Pemerintah akan terus memantau
perkembangan untuk dapat merespons kebutuhan yang muncul agar mendorong akselerasi pemulihan ekonomi,
sekaligus menangani ancaman kesehatan maupun melindungi kelompok yang rentan dari segi kesejahteraan.
Majalah Treasury Indonesia terbitan kali ini akan mengulas upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah
dalam penanggulangan pandemi Covid-19 dan peranan Ditjen Perbendaharaan di dalamnya. Ulasan tersebut disajikan
dalam korelasinya terhadap dampak pemulihan ekonomi nasional, baik terkait instrumen fiskal APBN 2020, dan
juga sekilas juga menggambarkan proyeksinya di tahun 2021 yang akan datang. Bahasan tentang pemanfaatan APBN
2021 yang masih diprioritaskan untuk penanganan dampak pandemi, dengan tetap memperhatikan aspek lain seperti
peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk generasi unggul sebagai pendorong terwujudnya Indonesia Maju,
kami singgung dalam terbitan kali ini.
Pembaca yang budiman,
Pandemi ini di samping membawa dampak negatif yang luar biasa juga harus dimaknai sebagai suatu momentum
untuk melakukan lompatan dalam menyelesaikan berbagai kendala atau meraih potensi perbaikan untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Ditjen Perbendaharaan sebagai bagian dari Kementerian Keuangan senantiasa mengambil
langkah-langkah yang bersifat responsif, adaptif, dan antisipatif dalam penanganan pandemi kesehatan, penyaluran
bantuan sosial kepada masyarakat, juga dukungan kepada dunia usaha (termasuk UMKM) untuk pemulihan ekonomi.
Ditjen Perbendaharaan senantiasa mengoptimalkan tugas pokok dan fungsinya serta sumber daya dalam
mendukung program-program pemerintah, khususnya untuk mengawal pelaksanaan dan pertanggungjawaban APBN.
Di tengah tantangan waktu yang singkat, bertambahnya volume APBN, juga ditetapkannya sejumlah program baru
yang memerlukan langkah cepat untuk implementasinya, layanan dalam rangka pelaksanaan anggaran harus tetap
berjalan dengan optimal, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat sasaran. Sejumlah peningkatan efektivitas proses bisnis
telah dilakukan agar percepatan pelaksanaan APBN dapat berjalan dengan lebih efisien sekaligus juga tetap transparan
dan akuntabel. Ini bukan sesuatu yang mudah, terlebih lagi apa yang kita lakukan harus tetap dipertanggungjawabkan
dengan baik agar uang rakyat dapat digunakan dengan sebaik mungkin dan dirasakan manfaatnya oleh rakyat pula.
Untuk efektivitas pemulihan ekonomi ini, diperlukan keterlibatan aktif semua Kementerian/Lembaga tanpa
terkecuali, juga partisipasi masyarakat. Marilah kita semua mengambil peran sesuai dengan tugas dan porsi kita
masing-masing, demi mendukung pulihnya negeri kita dari dampak pandemi. Salah satunya dengan selalu konsisten
menerapkan protokol kesehatan pencegahan Covid19 dalam berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Ingat “pesan Ibu:
pakai masker, cuci tangan dan jaga jarak aman selalu”.
Semoga pandemi ini segera berlalu, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa menjaga dan meridhai
upaya kita.
Salam Treasury,

Andin Hadiyanto
Direktur Jenderal Perbendaharaan
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Cakrawala

Asa Itu Selalu Ada

P

andemi Covid-19 membuat sebagian sektor perdagangan sempat mengalami hambatan.
Pengaruhnya tampak pada usaha yang menyediakan makanan jadi misalnya. Pembatasan
sosial yang sempat diterapkan membuat pembeli pun jauh berkurang.

Seperti penjual Kue Lumpur di Sidoarjo ini. Omzet mereka sempat turun hingga setengah dari
sebelumnya. Namun mereka tetap bertahan dengan jumlah personel mengingat lapangan kerja
pun mengalami keterbatasan.
Harapan masih tetap ada, percaya akan adanya kondisi yang lebih baik di masa mendatang. Usaha
kecil terus bergerak, yang pada gilirannya turut mendukung bangkitnya kembali pertumbuhan
ekonomi negeri ini

Teks : Leila Rizki Niwanda
Foto: Sugeng Wistriono
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Laporan Utama

Kinerja Anggaran
di Periode
Penuh Tantangan
8
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Menjelang tutup tahun 2020,
dampak pandemi Coronavirus
Disease 2019 atau Covid-19 masih
sangat terasa di berbagai aspek
kehidupan masyarakat Indonesia.
Jumlah anggota masyarakat yang
terkena dampak kesehatannya
secara langsung belum bisa
benar-benar ditekan, meskipun
pemerintah telah berusaha
membendung penyebaran penyakit
melalui edukasi maupun penerapan
peraturan. Sektor ekonomi masih
terimbas, terbukti dari pertumbuhan

ekonomi Indonesia kuartal
kedua yang negatif. Ini membuat
pemerintah harus berupaya
menahan dampak resesi pada
masyarakat.
Pada kuartal ketiga hingga keempat,
pemerintah terus mengejar realisasi
belanja Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (APBN) untuk
pelaksanaan program Pemulihan
Ekonomi Nasional (PEN). Dengan
instrumen APBN yang bersifat
adaptif dalam menghadapi

tantangan pandemi, pemerintah
merespons kebutuhan masyarakat
dalam hal kesehatan maupun
perekonomian yang semakin
meningkat di tengah kondisi yang
sulit. Bukan hanya bertujuan pulih
dari pandemi, melainkan juga untuk
memperkuat bangsa menyongsong
Indonesia Maju 2045.
Pemerintah merancang program
PEN untuk masyarakat dengan
berlandaskan pada Perppu Nomor 1
Tahun 2020 yang telah ditetapkan
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sebagai Undang-Undang (UU) Nomor
2 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan untuk Penanganan
Pandemi Covid-19. Perppu Nomor 1
Tahun 2020 tersebut terbit didorong
oleh keadaan yang sangat luar biasa
sehingga mendorong pemerintah
untuk juga melakukan langkahlangkah yang extraordinary dalam
rangka menyelamatkan masyarakat
dan perekonomian, seperti
melakukan kebijakan ekspansi fiskal,
kebijakan moneter yang bersifat
longgar, penurunan suku bunga Bank
Sentral, sembari memompa likuiditas
atau langkah quantitative easing
serta melakukan relaksasi regulasi di
sektor keuangan.

APBN Adaptif Sebagai
Respon Proaktif
Pandemi Covid-19 telah memberikan
dampak yang signifikan pada
perekonomian Indonesia. Kebutuhan
untuk penanganan dampak Covid-19
dan pemulihan ekonomi Indonesia
yang dinamis membuat APBN
Tahun Anggaran 2020 telah diubah
sebanyak dua kali sebagai responnya.
Pertama, pemerintah menetapkan
perubahan defisit APBN 2020 dari
1,76 persen terhadap PDB menjadi
5,07 persen terhadap Produk
Domestik Bruto (PDB) melalui
Perpres Nomor 54 Tahun 2020
pada bulan April 2020. Kemudian,
postur APBN diubah lagi dengan
Perpres Nomor 72 Tahun 2020 pada
bulan Juni 2020, dengan pelebaran
defisit dari 5,07 persen terhadap
PDB menjadi 6,34 persen terhadap
PDB. Perpres Nomor 72 membantu
pemerintah dalam melakukan
penajaman program penanganan
Covid-19.
Salah satu fokus utamanya adalah
pada intervensi kesehatan melalui
berbagai kegiatan penanganan
Covid-19, seperti penyediaan sarana
prasarana dan alat kesehatan, biaya
perawatan, serta insentif/santunan
tenaga kesehatan. Fokus selanjutnya
adalah pada dukungan anggaran
dalam rangka PEN yang terdiri
dari perlindungan sosial, sektoral
Kementerian Negara/Lembaga
(K/L) dan Pemda, insentif usaha,
dukungan Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah (UMKM), dan pembiayaan
korporasi. Pelaksanaan program PEN
juga dilindungi oleh payung hukum
berupa Peraturan Pemerintah Nomor
23/2020 sebagai implementasi dari
Pasal 11 PERPPU 1 Tahun 2020.
Pemerintah telah menganggarkan
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sebesar Rp695,20 triliun untuk
biaya penanganan Covid-19 yang
terbagi ke dalam beberapa sektor,
yaitu untuk kesehatan, perlindungan
sosial, insentif usaha, UMKM,
pembiayaan korporasi, dan sektoral
K/L dan Pemda.
Dalam perjalanannya, untuk
memastikan APBN bekerja secara
optimal untuk menangani dampak
pandemi agar dapat bermanfaat
untuk sebesar-besar kemakmuran
rakyat, dilakukan reklasterisasi.
Sebagai hasilnya, alokasi untuk
klaster kesehatan yang semula
Rp87,55 triliun menjadi Rp87,93
triliun; perlindungan sosial yang
semula Rp203,9 triliun menjadi
Rp239,53 triliun; sektoral K/L dan
Pemda yang semula Rp106,11 triliun
menjadi Rp70,10 triliun; alokasi
untuk UMKM yang semula Rp123,46
bertambah menjadi Rp128,21 triliun;
alokasi korporasi yang semula
Rp53,6 triliun menjadi Rp48,85
triliun, dan kluster insentif usaha
tetap sebesar Rp120,61 triliun.
Revisi dan realokasi anggaran
menjadi penting sebagai wujud aksi
proaktif pada awal keseluruhan
tindakan pemerintah karena menjadi
modal alokasi kapasitas finansial
pemerintah untuk membiayai dan
merealisasikan berbagai program
penanganan pandemi maupun
program PEN. Melalui revisi dan
realokasi ini, pemerintah mengatur
prioritas sejumlah program agar
dampaknya bisa lebih cepat
mengenai sasaran.

Penentuan Prioritas
Penanganan dan
Upaya Menangani
Dampak Pandemi
Secara Signifikan
Pemulihan kesehatan adalah
prioritas dan prasyarat bagi
terjadinya pemulihan sosial
ekonomi. Pandemi Covid-19 menjadi
faktor utama yang menentukan
pemulihan ekonomi global maupun
nasional. Selama Covid-19 belum
tertangani sepenuhnya, akan
selalu ada pengaruhnya terhadap
kinerja ekonomi. Pemerintah terus
melakukan pengendalian Covid-19
dan penanganan dampaknya dengan
memberikan bantuan kepada
masyarakat maupun dukungan
kepada pihak-pihak terkait, termasuk
pemerintah daerah. Pemerintah
juga tetap berkomitmen untuk
mempercepat penyerapan anggaran
pada kuartal akhir 2020 demi

mendorong pertumbuhan ekonomi.
Percepatan dilakukan dengan
mengoptimalkan belanja pemerintah
agar roda ekonomi kembali berputar
dengan lancar.
Kondisi luar biasa pada tahun
2020 tecermin dari realisasi
belanja pemerintah pusat (BPP)
yang sampai dengan pertengahan
bulan November 2020 secara
nominal adalah sebesar Rp1.415,8
triliun atau tumbuh sebesar 20,2
persen (yoy) dibandingkan dengan
tahun sebelumnya. Peningkatan
ini antara lain dipengaruhi oleh
realisasi Belanja K/L yang mencapai
Rp784,5 triliun atau mengalami
pertumbuhan sebesar 16,8 persen
(yoy) dibandingkan realisasinya
pada periode yang sama tahun 2019.
Ini dipengaruhi oleh peningkatan
realisasi pada belanja barang dan
bantuan sosial (bansos) dalam
rangka dalam rangka penanganan
pandemi Covid-19 dan pemulihan
ekonomi nasional.
Faktor yang mempengaruhi tingkat
penyerapan belanja K/L tersebut
terutama adalah tingginya realisasi
belanja bantuan sosial, sejalan
dengan intervensi Pemerintah
dalam pemulihan ekonomi nasional
melalui penyaluran bansos. Jika
dibandingkan, untuk semester I
2020 sampai dengan 30 Juni 2020
realisasi BPP mencapai Rp668,5
triliun, sedangkan realisasi Belanja
K/L mencapai Rp350,4 triliun. Ini
menunjukkan kerja keras pemerintah
dalam mengejar realisasi programprogram prioritas agar hasilnya
segera dapat dirasakan oleh
masyarakat.
Realisasi bantuan sosial bansos
sebagai bentuk perlindungan sosial
kepada masyarakat sampai dengan
pertengahan bulan November 2020
telah mencapai Rp179,2 triliun
atau sekitar 89,54 persen dari pagu
Perpres 72 tahun 2020. Adanya
perluasan bansos untuk membantu
masyarakat di masa pandemi
Covid-19 menjadi penyebab utama
realisasi bansos tersebut tumbuh
89,6 persen (yoy) dari periode
yang sama tahun sebelumnya.
Dibandingkan per Juni 2020, realisasi
bantuan sosial saat itu mencatat
pertumbuhan sebesar 41,0 persen
(yoy), dengan realisasi Rp99,4 triliun.
Secara keseluruhan, sampai dengan
pertengahan bulan November
2020, Realisasi Belanja Negara
adalah sebesar Rp2.116,6 triliun
atau sekitar 79,4 persen dari pagu
Perpres 72 tahun 2020. Selain

Laporan Utama

Belanja Pemerintah Pusat yang telah
disebutkan sebelumnya, sampai
dengan September 2020 terdapat
pula realisasi Transfer ke Daerah
dan Dana Desa sebesar Rp629,70
triliun atau 82,43 persen dari pagu
APBN Perpres 72 tahun 2020, yang
meliputi Transfer ke Daerah (TKD)
sebesar Rp700,8 triliun (90,8 persen)
dan Dana Desa Rp62,2 triliun (87,4
persen). Capaian realisasi TKDD
ini lebih tinggi sekitar Rp12,5
triliun atau 8,9 persen (yoy) apabila
dibandingkan dengan periode yang
sama tahun 2019, dikarenakan
penyaluran beberapa jenis TKDD
dalam mendukung penanganan
atau penanggulangan dampak
pandemi Covid-19 di daerah maupun
implementasi program PEN.
Realisasi belanja pada triwulan
III tahun 2020 juga didorong oleh
pencairan gaji ketiga belas untuk
Aparatur Sipil Negara (ASN)
maupun anggota TNI dan Polri dan
pensiunan yang bertujuan sebagai
stimulus ekonomi. Gaji ketiga belas
ini diharapkan mendongkrak belanja
konsumsi masyarakat, terutama
untuk belanja produk dalam negeri
yang di antaranya dihasilkan
oleh UMKM dan pengusaha lokal.
Pembayaran gaji ketiga belas juga
turut menambah perputaran uang
yang beredar di masyarakat sehingga
perekonomian dapat bergerak
kembali. Selain waktu pembayaran
yang sedikit berbeda dengan tahuntahun sebelumnya, pembayaran gaji
ketiga belas juga tidak diberikan
kepada pejabat negara, eselon I,
eselon II, dan pejabat setingkat
sebagaimana kebijakan pemberian
THR 2020, dengan pertimbangan
penghematan anggaran yang sedang
difokuskan untuk penanganan
pandemi Covid-19.
Total pembayaran gaji ke-13 adalah
sebesar Rp28,5 triliun dengan
rincian melalui APBN sebesar

Rp14,6 triliun dan APBD sebesar
Rp13,89 triliun. Realisasi belanja
K/L sampai dengan September 2020
secara umum didorong oleh K/L
yang berfokus pada penanganan
dampak pandemi Covid-19 terutama
di bidang perlindungan sosial dan
kesehatan yang dilaksanakan oleh
Kementerian Sosial dan Kementerian
Kesehatan. Selain K/L bidang
perlindungan sosial, Kementerian
Tenaga Kerja turut mendorong
peningkatan Belanja K/L dengan
menyalurkan bantuan gaji/upah bagi
pekerja buruh sebagai bagian dari
penanganan Covid-19.
Angka-angka belanja pemerintah
di atas merupakan wujud upaya
countercyclical dengan instrumen
APBN yang telah memberikan
hasil yang signifikan. Badan Pusat
Statistik (BPS) pada bulan November
merilis data bahwa pada triwulan
III 2020 perekonomian Indonesia
tumbuh sebesar -3,49 persen (yoy);
membaik dari triwulan sebelumnya
yang sebesar -5,32 persen. Hal ini
menunjukkan proses pemulihan
dan pembalikan arah (turning point)
aktivitas ekonomi nasional.
Sebagaimana diungkapkan oleh
Menteri Keuangan dalam respons
atas dirilisnya data BPS, belanja
negara memberi kontribusi
pemulihan pertumbuhan ekonomi
dalam komponen konsumsi
pemerintah maupun komponen
konsumsi rumah tangga melalui
belanja bantuan sosial dan subsidi.
Juga belanja modal memberikan
kontribusi pada komponen investasi.
“Seluruh komponen pertumbuhan
ekonomi mengalami peningkatan.
Perbaikan kinerja perekonomian
didorong oleh peran stimulus
instrumen APBN dalam penanganan
pandemi Covid-19 melalui program
PEN. Belanja negara mengalami
akselerasi pada triwulan III ini

yaitu tumbuh 15,5 persen, ditopang
oleh realisasi bantuan sosial dan
dukungan untuk dunia usaha
terutama UMKM,” ungkap Menkeu.
“Intervensi pemerintah melalui
program-program pemulihan
ekonomi yang ditujukan untuk
menahan laju penurunan kinerja
ekonomi berhasil menggerakkan
konsumsi masyarakat dan investasi
swasta. Dengan adanya kebijakan
intervensi pemerintah dalam
rangka penanganan Covid-19 dan
pemulihan ekonomi nasional,
pemerintah melakukan berbagai
kegiatan, termasuk mendorong
stimulan ekonomi di mana setiap
bulan dari Juli sampai dengan bulan
November terjadi peningkatan
(realisasi anggaran PEN),” sebut
Menteri Koordinator Bidang
Perekonomian Airlangga Hartarto
dalam keterangan pers setelah rilis
pertumbuhan ekonomi Indonesia
kuartal ketiga 2020 oleh BPS.
Dari paparan Menko Perekonomian
dalam pernyataan pers tersebut,
terlihat bahwa pertumbuhan
ekonomi Q3 2020 sejumlah negara
juga mengalami perlambatan.
Kawasan Eropa misalnya,
terkontraksi -4,30 persen, Hong Kong
-3,40 persen, Singapura -7,0 persen,
dan Meksiko sebesar -8,60 persen.
Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional (PPN)/Kepala Badan
Perencanaan Pembangunan
Nasional (Bappenas) Suharso
Monoarfa pada kesempatan yang
sama pun menyatakan hal senada.
“Dengan adanya kenaikan 5
persen, menunjukkan bahwa proses
adaptasi ekonomi Indonesia dalam
keadaan pandemi ini baik. Ini juga
menandakan bahwa kebijakan yang
diambil oleh pemerintah sekurangkurangnya menunjukkan responsif
dan adaptif terhadap perkembangan.
Diharapkan pada kuartal keempat,
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dengan konsumsi pemerintah yang
akan tumbuh setidak-tidaknya sama
besarnya dengan Q3, maka mudahmudahan kita bisa menutup akhir
tahun ini dengan meningkatkan
pertumbuhan ekonomi setidaktidaknya mendekati 0.”

2020. Meski penurunan kurva
menjadi harapan kita semua, tetapi
penanganan pandemi memerlukan
proses yang bisa jadi tidak singkat,
dan kerja keras seluruh tenaga
kesehatan yang telah berjuang patut
untuk diapresiasi.

Sebelumnya, pada keterangan
pers tanggal 12 Oktober, Menko
Perekonomian juga sempat
menyebutkan, “Indonesia termasuk
negara yang menangani dengan
kontraksi ekonomi relatif lebih
rendah dari negara lain. Kalau
dibandingkan dengan negara lain,
confirmed fatality rate kita relatif di
bawah 4 persen juga sehingga kita di
bawah beberapa negara seperti Korea
Selatan, Lithuania, dan Taiwan.
Jadi kita termasuk top five yang
bisa menangani secara berimbang
antara Covid-19 maupun kontraksi
ekonomi.”

Untuk klaster perlindungan sosial,
belanja bantuan sosial (bansos)
dari APBN terus diberikan dengan
maksud untuk bisa membantu
masyarakat, khususnya kelas
menengah ke bawah dalam
memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Dengan kebutuhan pokok yang
terpenuhi, pendapatan dari sumber
lainnya dapat digunakan untuk
mendukung keperluan pendidikan
sebagai bekal peningkatan kualitas
sumber daya manusia, ataupun ikut
mendorong pergerakan ekonomi
lewat belanja masyarakat di UMKM.

Kementerian Kesehatan juga
mencatat bahwa per 8 November
2020, kasus aktif Covid-19 di
Indonesia berada di level 12,16
persen, lebih rendah dari rata-rata
dunia yang mencapai 27,16 persen.
Dibandingkan dengan negara-negara
di Asia Tenggara, Indonesia lebih
rendah dari Malaysia (27,4 persen)
dan Myanmar (22,39 persen), meski
masih di atas Thailand (3,09 persen)
dan Singapura (0,09 persen). Negaranegara Eropa dan Amerika seperti
Perancis kasus aktifnya 90,55 persen,
Belgia 91,47 persen, Swiss 60,64
persen, Jerman 35,95 persen, dan
Amerika Serikat 34,78 persen.
“Hal ini menunjukkan bahwa
penganan Covid-19 di Indonesia
sudah on the track atau sesuai.
Bahkan dengan rendahnya angka
kasus aktif Indonesia, kita juga
berperan dalam menekan kasus
aktif di tingkat global. Indonesia
juga mampu mengendalikan laju
kematian sehingga tidak ada sudden
spike atau loncatan mendadak (grafik
data). Ini menunjukkan kehati-hatian
dan kewaspadaan yang tinggi,” jelas
Juru Bicara Satgas Penanganan
Covid-19 Wiku Adisasmito pada
tanggal 10 November 2020.

Komitmen Percepatan
Pacu Pemulihan
Salah satu bentuk dukungan
pemerintah untuk sektor kesehatan
diwujudkan bukan hanya dengan
penggantian klaim dan pengadaan
sarana prasarana, melainkan juga
dengan diperpanjangnya pembayaran
insentif bulanan dan santunan
kematian bagi tenaga kesehatan yang
terlibat dalam penanganan pandemi
Covid-19 hingga bulan Desember
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Kementerian Kelautan dan Perikanan,
serta Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat. Program ini juga
sekaligus menyediakan lapangan kerja bagi
masyarakat. Realisasi paling signifikan
untuk program padat karya sampai dengan
pertengahanNovember 2020 dicatatkan
oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat (PUPR). Selengkapnya
mengenai akselerasi pelaksanaan programprogram PEN dapat dilihat dalam tabel
berikut ini:

Cluster Perlindungan Sosial
Program Keluarga Harapan (PKH)

Program seperti bansos Program
Keluarga Harapan (PKH), Bantuan
Pangan Nontunai (BPNT/Kartu
Sembako), Paket Sembako
Jabodetabek, Bansos Tunai (BST)
Non-Jabodetabek, BST bagi penerima
Sembako Non-PKH, bansos beras
bagi penerima PKH, serta Bantuan
Langsung Tunai (BLT) Dana Desa
masih terus dijalankan.

PKH

Agar tepat sasaran dan terus
memberikan manfaat, pemerintah
terus melakukan monitoring dan
evaluasi yang kemudian dijadikan
bahan pertimbangan untuk
perbaikan atau perluasan program.

Sembako
(BPNT)

Program Kartu Prakerja yang sempat
dihentikan juga telah kembali
dijalankan, untuk menyokong
penanganan dampak Covid-19
terhadap penurunan aktivitas
ekonomi. Sasaran program ini
khususnya bagi para pekerja yang
terkena pemutusan hubungan kerja
maupun pekerja yang membutuhkan
peningkatan kompetensi kerja,
termasuk pekerja bukan penerima
upah dan pelaku usaha mikro dan
kecil. Selain itu, Bantuan Langsung
Tunai (BLT) Desa juga tetap
disalurkan, sejalan dengan amanah
Perppu Nomor 1 tahun 2020 dan
PMK Nomor 40 tahun 2020 tentang
perubahan PMK 205 tahun 2019
tentang Pengelolaan Dana Desa
yang menyatakan bahwa prioritas
penggunaan Dana Desa tahun 2020
dapat difokuskan untuk kegiatan
penanggulangan pandemi Covid-19
dan pelaksanaan BLT Desa.
Di tengah fokus penanganan
Covid-19, sejumlah infrastruktur
maupun fasilitas umum tetap
dibangun dan dipelihara melalui
sarana Program Padat Karya
dari Kementerian Pertanian,
Kementerian Perhubungan,
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Realisasi Rp (miliar)
% terhadap DIPA
Output
% output terhadap target

Bansos beras
bagi penerima
PKH

s.d. 26 Juni 2020

s.d.13 November 2020

24.082,8
65%
10.000.000
100%

36.714,0
100%
10.000.000
100%
2,703,5
60%
2.000.000
20%

Realisasi Rp (miliar)
% terhadap DIPA
Output
% output terhadap target

Sembako (BPNT)

Realisasi Rp (miliar)
% terhadap DIPA
Output
% output terhadap target

Bansos Tunai (BST)
bagi penerima
sembako non-PKH

s.d. 26 Juni 2020

s.d.13 November 2020

19.032,9
44%
18.825.261
94,1%

37.745,5
88,6%
19.413.909
97,0%
4.500,0
100,0%
9.000.000
100,0%

Realisasi Rp (miliar)
% terhadap DIPA
Output
% output terhadap target

Paket Sembako
Jabodetabek

Realisasi Rp (miliar)
% terhadap DIPA
Output
% output terhadap target

Bansos Tunai
(BST) Non
Jabodetabek

Realisasi Rp (miliar)
% terhadap DIPA
Output
% output terhadap target

Paket Sembako
Jabodetabek

Realisasi Rp (miliar)
% terhadap DIPA
Output
% output terhadap target

Kartu Prakerja

s.d. 26.06.2020

s.d.13.11.2020

1.396,8
41%
1.861.582
93,6%

5.752,6
85,1%
1.900.000
100,0%

s.d. 26.06.2020

s.d.13.11.2020

15.396,4
95%
8.967.464
99,6%

29.961,6
93,2%
9.189.259
102,1%

s.d. 26.06.2020

s.d.13.11.2020

1.396,8
41%
1.861.582
93,6%

5.752,6
85,1%
1.900.000
100,0%
s.d.13.11.2020

19.897,1
99,5%
5.604.810
100,0%

Realisasi Rp (miliar)
% terhadap DIPA
Output
% output terhadap target

Bantuan
Langsung
Tunai (BLT)
Dana Desa

Realisasi Rp (miliar)
% terhadap DIPA
Output
% output terhadap target

Subsidi Gaji/
Upah

s.d. 26.06.2020

s.d.13.11.2020

4.983,9
16%
6.196.993
56,3%

14.650,4
46,1%
7.554.031
61,4%
s.d.13.11.2020

Realisasi Rp (miliar)
% terhadap DIPA
Output
% output terhadap target

20.757,3
69,5%
12.403.896
100,0%

Laporan Utama

Akselerasi Realisasi Belanja Pemerintah
Menghindarkan Indonesia dari Kondisi
Resesi Ekonomi
Cluster Kesehatan
Insentif Nakes
Pusat

Realisasi Rp (miliar)
% terhadap DIPA
Output
% output terhadap target

Santunan
Tenaga Medis

s.d. 26.06.2020

s.d.13.11.2020

78,9
4%
16.468
20,9%

2.444,7
65,3%
370.970
79,6%
s.d.13.11.2020

33,0
55,0%
109
0,0%

Realisasi Rp (miliar)
% terhadap DIPA
Output
% output terhadap target

Biaya Klaim
Perawatan

Realisasi Rp (miliar)
% terhadap DIPA
Output
% output terhadap target

s.d. 26.06.2020

s.d.13.11.2020

580,3
60%
797
66,4%

975,0
100,0%
1.200
100,0%

s.d. 26.06.2020

s.d.13.11.2020

485,8
40%
33.979
6,1%

891,4
73,1%
1.601.908
80,1%

s.d. 26.06.2020

s.d.13.11.2020

813,5
13%
17.359
34,4%

4.440,8
74,4%
23
74,1%

s.d. 26.06.2020

s.d.13.11.2020

0,5
3%
15
1,1%

0,6
3,4%
109
7,9%

s.d. 26.06.2020

s.d.13.11.2020

2.958,9
27%
117.167
19,7%

11.208,0
99,9%
556.076
93,4%

Cluster K/L dan Pemda
Padat Karya K/L
Kementerian
Pertanian

Realisasi Rp (miliar)
% terhadap DIPA
Output
% output terhadap target

Kementerian
Perhubungan

Realisasi Rp (miliar)
% terhadap DIPA
Output
% output terhadap target

Kementerian
Kelautan/Perikanan

Realisasi Rp (miliar)
% terhadap DIPA
Output
% output terhadap target

Kementerian
PUPR

Realisasi Rp (miliar)
% terhadap DIPA
Output
% output terhadap target

Bantuan Bagi
Pelaku Usaha
Mikro (BPUM)

s.d.13.11.2020

Realisasi Rp (miliar)
% terhadap DIPA
Output
% output terhadap target

22.928,8
79,6%
9.553.686
79,6%

Pemerintah berkomitmen merespon pandemi secara
cepat dan akuntabel antara lain dengan memberikan
stimulus melalui program PEN. Berbagai stimulus fiskal
yang dirancang tersebut bertujuan untuk mendorong
agar pandemi COVID-19 dapat segera diatasi,
melindungi masyarakat miskin dan rentan agar terhindar
dari kemunduran sosial, serta menjaga agar dunia usaha
dan UMKM mampu bertahan. Kebijakan utama Program
PEN difokuskan terhadap enam sektor yaitu penanganan
kesehatan, perlindungan sosial, program sektoral
kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, dukungan
untuk usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), insentif
bagi dunia usaha, serta pembiayaan korporasi.
Percepatan pelaksanaan program PEN sangat
penting untuk dilakukan agar proses pemulihan ekonomi
dapat berjalan sesuai ekspektasi. Oleh karena itu, saya
meminta kepada Menteri dan Pimpinan Lembaga serta
Kepala Daerah untuk mengawal implementasi kebijakan
fiskal dalam rangka penanganan pandemi Covid-19 dan
mendukung percepatan pemulihan ekonomi dengan
melakukan akselerasi realisasi belanja pemerintah di
lingkungan masing-masing secara efektif dan tepat
sasaran. Hal ini penting dilakukan untuk menghindarkan
Indonesia dari kondisi resesi ekonomi. Pencairan belanja
yang cepat dan tepat sasaran merupakan faktor yang
penting dalam proses pemulihan ekonomi kita saat
ini, tetapi asas transparansi dan akuntabilitas dalam
penyerapan anggaran harus tetap dijaga.
Sebagai pengelola keuangan negara, prinsip
tata kelola yang baik (good governance) harus tetap
diutamakan untuk menjamin agar penggunaan setiap
rupiah dalam APBN dan APBD dipertanggungjawabkan
secara akuntabel. Hal penting lainnya adalah kita harus
terus meningkatkan kualitas dan efektivitas belanja
pemerintah agar senantiasa berorientasi pada output,
outcome, dan result untuk meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Peningkatan alokasi dan realisasi
belanja pemerintah harus berkorelasi positif dengan
peningkatan kesejahteraan rakyat dan kualitas layanan
yang dirasakan masyarakat.
Dalam menghadapi extraordinary event seperti
pandemi Covid-19 saat ini, kita semua juga harus
melakukan extraordinary effort untuk dapat
mengatasinya. Sebagai garda terakhir dalam menjaga
keuangan negara kita semua harus memiliki tekad dan
komitmen untuk berusaha menyejahterakan rakyat dan
memulihkan perekonomian nasional.
(Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, disampaikan
dalam Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah di Jakarta, 22 September 2020.)
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masyarakat akan memberikan
harapan bahwa Indonesia dapat
bangkit kembali melewati tantangan
resesi, dan sekaligus menjaga
kesejahteraan rakyat.
Untuk subsidi bunganya, per tanggal
13 November 2020, subsidi bunga
Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah
sebesar 2,2 triliun (44,29 persen dari
pagu) untuk 24 lembaga penyalur,
meningkat cukup pesat dibandingkan
dengan realisasi per tanggal 29 Juli
2020 yang baru sebesar Rp651,25
miliar. Sedangkan Subsidi Bunga
Non-KUR per 13 November 2020
adalah sebesar Rp2,96 triliun (10,88
persen) untuk 13,77 juta debitur,
meningkat sangat signifikan dari
sebelumnya Rp642 miliar untuk 2,29
juta debitur per tanggal 4 Agustus
2020.

UMKM Diungkit,
Dunia Usaha
Bangkit
Pandemi Covid-19 membawa
dampak kepada berbagai
sektor usaha, khususnya sektor
UMKM karena terjadi sejumlah
penurunan aktivitas ekonomi.
Sementara, sektor usaha
menjadi salah satu tumpuan
dan indikator penting bagi
pertumbuhan ekonomi suatu
negara. Apalagi di Indonesia,
di mana UMKM menyerap 97
persen pasar tenaga kerja dan
merupakan penyumbang terbesar
pertumbuhan ekonomi nasional.
Untuk terus membantu pelaku
UMKM yang menghadapi
situasi sulit dalam menjalankan
usahanya, Pemerintah
memberikan sejumlah stimulus
ekonomi, antara lain dengan
terus menjalankan program
pembiayaan ultra mikro (UMi)
dan Kredit Usaha Rakyat
(KUR) yang telah berlangsung.
Penyaluran KUR yang terus
dijalankan, di samping sejumlah
subsidi tambahan, menjadi
bagian dari upaya pemerintah
untuk meringankan beban
UMKM pada situasi yang penuh
tantangan.
Salah satu bantuan yang terus
dijalankan dan diperluas adalah
Pembiayaan Ultra Mikro (UMi).
Tahun ini, realisasi penyaluran
Pembiayaan UMi menunjukan
kinerja yang cukup baik.
Walaupun sempat turun karena
terpengaruh oleh pandemi
14
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Covid-19, penyalurannya terus
meningkat pada kuartal ketiga.
Hal tersebut menunjukkan
adanya geliat UMKM yang terus
berusaha bangkit dan tumbuh,
khususnya pada UMKM yang
telah memanfaatkan stimulus
Pembiayaan UMi. Sampai dengan
13 November 2020, kinerja
penyaluran UMi tahun 2020 telah
menjangkau 1.499.953 debitur
dengan nilai Rp4,85triliun.
Capaian ini telah mencakup 94
persen dari target debitur pada
2020 yaitu sebanyak 1.600.000
debitur. Sebelumnya, sampai
dengan 31 Juli 2020, realisasinya
adalah Rp8,607 Triliun untuk
pembiayaan Ultra Mikro
yang debiturnya tersebar di
sejumlah provinsi di Indonesia.
Adapun untuk KUR, realisasi
penyalurannya per tanggal 6
November 2020 adalah sebesar
Rp147,04 triliun atau 77 persen
dari target, untuk 4.574.852
debitur melalui 44 penyalur KUR
yang terdiri atas bank, koperasi,
dan lembaga pembiayaan.
Dengan tujuan menyasar
UMKM yang belum bankable,
Program UMi disalurkan
melalui Koperasi dan Lembaga
Keuangan bukan bank agar
semakin banyak debitur yang
dapat dijangkau. Misalnya
melalui PT PNM (Persero), telah
disalurkan 68 persen dari total
realisasi Pembiayaan UMi yaitu
sebesar Rp7,20 triliun. Luasnya
jangkauan UMi menunjukkan
kepedulian pemerintah terhadap
para pengusaha UMi agar
dapat segera bergerak kembali.
Bertumbuhnya perekonomian

Data-data di atas menunjukkan
bahwa pemerintah terus bekerja
untuk realisasi program-program
PEN yang dapat segera dirasakan
manfaatnya oleh masyarakat.
Kebijakan fiskal berupa belanja
pemerintah di berbagai sektor
ternyata dapat diakselerasi secara
semakin baik menjelang akhir tahun
anggaran 2020.
Memasuki Triwulan IV 2020, meski
masih tertahan, perekonomian
nasional mulai menunjukkan tren
membaik. Hal ini masih perlu
didorong dengan percepatan belanja
APBN dan penyerapan anggaran
PEN. Pemerintah terus berupaya
lewat perpanjangan jangka waktu,
percepatan proses birokrasi, dan
perancangan ulang program PEN
dengan tujuan agar semakin efektif
menghasilkan manfaat berganda
yang menjangkau seluruh lapisan
masyarakat yang terdampak.
Sejumlah program baru yang mulai
dijalankan setelah triwulan II 2020
dapat disimak pada laporan utama
berikutnya.

Teks: Catur Ery Prabowo, Imam Tri
Wibowo, Leila Rizki Niwanda
Foto: Sugeng Wistriono, Mahardika
Argha Mariska
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Revisi dan Modifikasi
Program, Agar Dampak
Pandemi Teredam
Pemerintah terus memperluas jangkauan bantuan bagi kalangan masyarakat terdampak
pandemi. Akselerasi belanja negara terus diupayakan terutama untuk penyerapan anggaran
program pemulihan ekonomi nasional (PEN), termasuk belanja bantuan kepada kalangan
masyarakat yang terdampak. Konsumsi belanja pemerintah pun meningkat seiring langkah
ekspansif APBN.
Mengingat konsumsi dan investasi merupakan variabel yang penting dalam menumbuhkan
ekonomi di Indonesia, pemerintah melalui belanja negara yang ada di dalam APBN terus
berjuang untuk menggunakan anggaran yang sudah dialokasikan agar bisa mengembalikan
daya beli masyarakat dan konsumsi masyarakat bisa pulih kembali. Monitoring, evaluasi,
kalkulasi ulang, hingga penyesuaian pun senantiasa dilakukan agar implementasi PEN
benar-benar bisa membantu ekonomi masyarakat.
Beberapa program mulai dijalankan pada paruh kedua tahun 2020 sebagai jawaban atas
kebutuhan yang juga semakin meningkat seiring dengan masih besarnya dampak pandemi
Covid19. Tambahan Uang Muka Vaksin 2020 serta pengadaan sarpras dan alkes 2021
Rp17.260 miliar juga telah dialokasikan, meskipun untuk realisasinya masih menunggu
proses lebih lanjut.
Majalah Treasury Indonesia 3/2020

15

Laporan Utama

Kuatkan Sisi
Permintaan,
Pertahankan Roda
Perekonomian

telah disalurkan sepenuhnya
(100 persen) kepada rekening
Kementerian Sosial, yang
kemudian diteruskan oleh
Kementerian Sosial kepada 9 juta
KPM yang diajukan.

Sebagai perluasan dari Program
Keluarga Harapan (PKH), pada
akhir Agustus 2020 pemerintah
telah menyalurkan bantuan
berupa Program Bantuan Sosial
Tunai (BST) baru bagi penerima
program sembako non-PKH.
Data calon penerima Program
BST ini diolah oleh Kementerian
Sosial dari Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial (DTKS)
yang telah ada. Tujuannya adalah
untuk memberikan tambahan
bagi penerima bansos sembako
non-Program Keluarga Harapan
(PKH).

Masih untuk kluster
perlindungan sosial, bagi KPM
PKH juga diberikan tambahan
bantuan beras guna membantu
memenuhi kebutuhan pangan
pokok sehari-hari. Dengan
demikian, diharapkan beban
pengeluaran KPM dapat
berkurang dan bantuan PKH
yang diterima dapat digunakan
untuk keperluan pokok lainnya.
Bansos beras bagi penerima
PKH ini dilaksanakan selama
tiga bulan yaitu September s.d.
November 2020. Masing-masing
KPM PKH menerima bantuan
sebanyak 15 kg beras berkualitas
medium setiap bulannya.

Program BST baru diperuntukkan
bagi 9 juta KPM dengan indeks
Rp500.000,00 per Keluarga
Penerima Manfaat (KPM), dan
dilaksanakan hingga awal bulan
September 2020 dengan pagu
Rp4,5 triliun. Kementerian
Keuangan melalui KPPN
mencairkan BST baru dari
rekening kas negara kepada
rekening Kementerian Sosial
untuk selanjutnya disalurkan
kepada KPM. Per tanggal 4
September 2020, program BST
baru bagi penerima program
sembako non-PKH yang
memiliki pagu Rp4,5 triliun

Untuk program ini telah
disiapkan pagu sebesar
Rp4.405,85 miliar yang telah
terealisasi sebesar Rp901,2 miliar
(20 persen dari pagu) per tanggal
9 Oktober 2020. Bansos beras ini
disalurkan oleh Perum BULOG
dan Pelaksana Distribusi di Desa/
kelurahan ke KPM.
Dukungan untuk sisi demand
juga diberikan dalam bentuk
program Bantuan Subsidi Upah/
Gaji (BSU) yang berjalan sejak
bulan September 2020. Sasaran
program ini adalah 13,8 juta

pekerja dengan gaji di bawah
Rp5 juta/bulan, dengan total
alokasi Rp37,7 triliun dari APBN.
Besaran subsidi yang diberikan
adalah Rp600.000/bulan, selama
4 bulan. Bantuan subsidi gaji/
upah disalurkan setiap dua bulan
sekali, dengan sekali pencairan
sebesar Rp1.200.000. Pencairan
dilakukan dari Rekening Kas
Negara oleh KPPN kepada
rekening penampungan di
Bank Himbara sesuai dengan
pengajuan yang dilakukan
oleh satker Kementerian
Ketenagakerjaan berdasarkan
data BPJS Ketenagakerjaan,
untuk kemudian disalurkan
kepada para penerima yang telah
ditentukan selambat-lambatnya
lima hari kerja.
BSU memiliki tujuan untuk
melindungi, mempertahankan,
dan meningkatkan kemampuan
ekonomi pekerja/buruh pada
masa pandemi Covid-19.
Dengan subsidi ini, diharapkan
konsumsi masyarakat dapat
terdorong, khususnya untuk
membeli produk UMKM,
sehingga menimbulkan efek
berganda terhadap pertumbuhan
ekonomi dan kesejahteraan
masyarakat. Sampai dengan saat
ini, BSU telah terealisasi sebesar
Rp14.727,3 miliar (38,9 persen
dari pagu) untuk 12,27 juta
penerima upah (78 persen dari
target).

Perluasan
Jangkauan
Perhatian kepada
Berbagai Lapisan
Di tengah pandemi Covid-19
khususnya pada bulan-bulan
awal, sejumlah pembatasan
demi mencegah penyebaran
penyakit yang sempat diterapkan
membuat beberapa kegiatan
tidak dapat dilakukan seperti
dulu, termasuk di bidang seni
budaya. Akan tetapi, para
pelaku budaya berusaha tetap
bertahan dengan kreativitas
masing-masing, di antaranya
dengan memanfaatkan teknologi.
Pertunjukan-pertunjukan seni
yang semula dapat disaksikan
bersama-sama secara langsung
misalnya, kini dilakukan melalui
tayangan daring. Museum dan
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cagar budaya pun menggelar
kegiatan kunjungan virtual untuk
mengedukasi masyarakat atau
penikmat seni.
Secara khusus, pemerintah
menaruh perhatian kepada
pekerja dan pelaku seni
kebudayaan yang terdampak,
dengan mencanangkan Bantuan
Pemerintah Program Apresiasi
Pelaku Budaya. Melalui
Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan (Kemdikbud),
dilaksanakan Program Pemberian
Layanan Pelindungan Pelaku
Budaya dalam masa pandemi
Covid-19 atau disebut juga
dengan Apresiasi Pelaku Budaya.
Alokasi untuk program ini adalah
sebesar Rp26,5 miliar untuk
26.500 orang pelaku budaya
yang berprofesi dalam bidang
kebudayaan di dalam negeri dan
mata pencahariannya terdampak
akibat pandemi, dengan indeks
sebesar Rp1.000.000 per orang.
Tujuannya, untuk mendukung
semangat para pelaku budaya agar
tetap berkreasi dan melestarikan
warisan kekayaan budaya
nusantara pada masa pandemi
yang penuh dengan tantangan.
Layanan ini menyediakan
pembinaan kepada pelaku
budaya untuk menghasilkan dan
mempublikasikan hasil karya
budayanya secara virtual baik
berupa foto/video/dokumentasi
lain. Bentuknya adalah berupa
honorarium atau jasa profesi atas
keterlibatan dalam prakarya dan
karya bidang kebudayaan yang
dihasilkan selama masa tanggap
darurat penanganan Covid-19
sampai dengan pasca-Covid-19.
Bantuan diberikan kepada pelaku
budaya yang telah mendaftarkan
diri dan lolos verifikasi data dan
karya oleh Kemdikbud. Sampai
dengan awal November 2020,
bantuan ini telah terealisasi
sebesar Rp28,17 miliar (34 persen
dari pagu)untuk 63.470 orang
orang pelaku budaya (26,31 persen
dari target).
Di sektor lain, upaya memulihkan
UMKM sebagai salah satu
sokoguru perekonomian nasional
melalui berbagai alternatif
kebijakan juga terus digenjot.
Dengan jumlahnya yang besar,
terpuruknya UMKM akan sangat
berdampak kepada perlambatan
perekonomian nasional. Maka,
selain dalam bentuk pinjaman
dan relaksasi terkait pinjaman
yang sudah ada, pemerintah
juga memberikan bantuan yang

bersifat hibah untuk UMKM.
Bantuan yang mulai disalurkan
pada pertengahan Agustus 2020
ini bertajuk bantuan presiden
(banpres) produktif usaha mikro
(BPUM).
BPUM menyasar 12 juta
pengusaha kecil dan mikro, dan
diharapkan dapat membantu
untuk tambahan modal
kerja. Data penerima BPUM
diambil berdasarkan data dari
Kementerian Koperasi dan UKM
yang antara lain dihimpun dari
dinas koperasi setempat. Sampai
dengan pekan kedua November
2020, telah terealisasi sebesar
Rp22.928,8 miliar atau 79,6 persen
BPUM untuk 9,5 juta pelaku usaha
(79,6 persen dari target penerima).
Dengan perkembangan pada saat
ini, tidak menutup kemungkinan
bahwa masih akan ada program
lain yang akan diterapkan sebagai
solusi dan wujud kehadiran negara
dalam melindungi rakyatnya dari
dampak pandemi.
Direktorat Jenderal
Perbendaharaan pun memiliki
peran yang strategis dalam
program PEN, dimulai dari
penyusunan kebijakan dan
peraturan seperti penyampaian
e-SPM untuk mempermudah
pengajuan pencairan dana,
relaksasi pengajuan UP dan
TUP, simplifikasi persyaratan
pencairan dana desa dan subsidi
bunga bagi UMKM, penempatan
dana pada bank umum dan bank
BPD, juga perlakuan khusus bagi
pencairan dana penanganan
Covid-19. Monitoring dan evaluasi
pelaksanaan program PEN pada
K/L pun sampai dengan satuan
kerja di tingkat daerah, melalui
pengumpulan data realisasi,
konfirmasi progress capaian
target, identifikasi permasalahan,
hingga pemberian solusi dan
rekomendasi.
Perluasan jangkauan perhatian
dan bantuan pemerintah ke
berbagai sektor dan lapisan
masyarakat menunjukkan bahwa
komitmen pemerintah jika
diwujudkan secara sungguhsungguh memang betul-betul
dapat menjadi buffer agar kondisi
sosial masyarakat Indonesia
yang terdampak pandemi tidak
makin terpuruk. Semakin luas
jangkauan, semakin besar
potensi dampak bantuan yang
dirasakan. Memang, di sana sini
masih banyak kekurangan seperti
masih adanya mereka yang luput
dari jangkauan. Ini merupakan

tantangan yang harus disikapi
serius oleh Pemerintah dalam
upaya menjalankan kewajibannya
menyelamatkan bangsa ini dari
pandemi.
Sebagai pemegang otoritas
bendahara umum negara (BUN)
dan pemilik tusi pelaksanaan
APBN, Ditjen Perbendaharaan
tak ketinggalan memiliki peran
yang strategis dalam program
PEN. Peran ini dimulai dari
penyusunan kebijakan dan
peraturan seperti penyampaian
e-SPM, relaksasi pengajuan UP
dan TUP, simplifikasi persyaratan
pencairan dana desa dan subsidi
bunga bagi UMKM, penempatan
dana pada bank umum dan bank
BPD, juga perlakuan khusus bagi
pencairan dana penanganan
Covid-19. Ditjen Perbendaharaan
juga melakukan monitoring dan
evaluasi pelaksanaan program
PEN pada K/L sampai dengan
satuan kerja di tingkat daerah,
melalui pengumpulan data
realisasi, konfirmasi progress
capaian target, identifikasi
permasalahan, hingga pemberian
solusi dan rekomendasi.
Ditjen Perbendaharaan
pun terlibat aktif dalam
mengoordinasikan debitur,
penyalur, pemda, dan perwakilan
OJK dalam kelancaran
pelaksanaan penyaluran
subsidi bunga. Selain itu, Ditjen
Perbendaharaan menyediakan
dukungan data untuk publikasi
dengan tujuan mempermudah
semua lapisan masyarakat
memperoleh informasi
terkait program PEN. Prinsip
akuntabilitas memang menjadi
penting untuk tetap dipegang
dalam pelaksanaan kebijakan
yang sifatnya luar biasa untuk
merespon pandemi. Koordinasi
dengan aparat pemeriksa,
APIP, BPK, maupun BPKP terus
dilakukan untuk identifikasi
dan mitigasi langkah-langkah
agar pelaksanaan APBN 2020,
termasuk program PEN, dapat
dipertanggungjawabkan sebaikbaiknya dan mencapai sasaran
secara optimal.

Teks: Rizky Novrianto, Imam Tri
Wibowo, Leila Rizki Niwanda
Foto: Sugeng Wistriono, Mahardika
Argha Mariska
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Perbarui Langkah
Atasi Dampak
Wabah
“Sebagai instrumen
countercyclical, APBN menjadi
salah satu instrumen utama
yang memiliki dimensi dampak
yang sangat luas baik dalam
melanjutkan penanganan di
bidang kesehatan, melindungi
masyarakat yang rentan, dan
dalam mendukung proses
pemulihan perekonomian
nasional pada tahun 2021.”
(Menteri Keuangan Sri Mulyani
Indrawati pada Rapat Paripurna
DPR yang membahas pengesahan
APBN 2021, September 2020)
Sampai dengan saat ini, belum
ada yang bisa memprediksi secara
tepat kapan pandemi Covid-19
benar-benar berakhir. Tekanan
terus terjadi pada perekonomian
dunia akibat ketidakpastian yang
ditimbulkan oleh pandemi ini,
tidak terkecuali di Indonesia.
Kerangka ekonomi makro tahun
2021 masih disusun dengan
risiko ketidakpastian yang tinggi,
meskipun prospek perekonomian
nasional tahun 2021 diperkirakan
membaik. Pertumbuhan
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ekonomi nasional pada tahun
2021 didesain sebesar 5 persen.
APBN 2021 pun masih ditujukan
untuk penanggulangan dampak
Covid-19 sebagai kelanjutan
dari apa yang telah dilakukan
pada tahun 2020, khususnya di
bidang kesehatan dan pemulihan
ekonomi. Percepatan Pemulihan
Ekonomi dan Penguatan
Reformasi menjadi tema
kebijakan fiskal tahun 2021.
Akselerasi pemulihan
ekonomi nasional dari dampak
pandemi Covid-19 akan terus
diupayakan, sekaligus menjadi
momentum untuk melanjutkan
dan memantapkan reformasi
di berbagai aspek kebijakan
guna mempersiapkan fondasi
yang kokoh dalam rangka
melaksanakan transformasi
ekonomi menuju visi Indonesia
Maju 2045. Belanja negara
pada APBN 2021 diproyeksikan
mencapai Rp2.750,0 triliun
atau 15,6 persen terhadap
PDB. Besaran belanja ini
diarahkan untuk mendukung

pemulihan ekonomi dan
prioritas pembangunan di bidang
kesehatan, pendidikan, teknologi
informasi dan komunikasi,
infrastruktur, ketahanan pangan,
pariwisata, dan perlindungan
sosial.
Pemerintah juga tetap
akan melanjutkan program
Pemulihan Ekonomi Nasional
(PEN) pada tahun 2021 dengan
fokus dukungan penanganan
kesehatan, perlindungan sosial,
sektoral Kementerian/Lembaga
dan Pemda, UMKM, pembiayaan
korporasi, dan insentif usaha.
Untuk memperkuat reformasi
belanja, khususnya belanja
pemerintah pusat, dilakukan
Redesain Sistem Perencanaan
dan Penganggaran. Pendekatan
dalam redesain ini adalah
spending better, berfokus pada
pelaksanaan program prioritas
serta berbasis pada hasil, efisiensi
kebutuhan dasar, dan antisipatif
terhadap berbagai tekanan.

Laporan Utama

Pulihkan
Masyarakat Agar
Kesejahteraan
Meningkat
Sejumlah program
perlindungan sosial juga
tetap dilanjutkan untuk tahun
2021, karena dampak pandemi
terhadap kesejahteraan
masyarakat juga tidak bisa
dipulihkan dalam waktu
singkat dan masih akan
dirasakan di tahun 2021.
Diperlukan jaring pengaman
agar masyarakat dapat
bertahan dan bangkit kembali
di tengah masa-masa yang
penuh tantangan.

Rakyat Sehat,
Negara Kuat
Bidang kesehatan merupakan
salah satu prioritas utama
pemerintah dalam Arah
Kebijakan 2021, karena
pemilihan di bidang
kesehatan merupakan
prasyarat pemulihan pada
bidang lainnya seperti sosial
dan ekonomi. Kebijakan
kesehatan pada APBN 2021
difokuskan untuk percepatan
pemulihan kesehatan akibat
Covid-19. Hal-hal yang
menjadi perhatian adalah
percepatan pemulihan
kesehatan akibat pandemi
Covid-19 melalui peningkatan
dan pemerataan dari sisi
suplai serta dukungan untuk
pengadaan vaksin bila telah
dimungkinkan, penguatan
program generasi unggul,
penguatan sinergi dan
koordinasi pusat dan daerah,
serta terwujudnya Health
Security Preparedness. Di
luar fokus penanggulangan
dampak Covid-19, penurunan
angka stunting, akses
terhadap fasilitas dan
penanganan kesehatan, serta
program promotif preventif
untuk penguatan program
generasi unggul juga terus
diupayakan. Ini mengingat
bahwa kualitas kesehatan
yang baik akan memberikan
dukungan terhadap kekuatan
sumber daya manusia demi
terwujudnya Indonesia

maju. Sumber daya manusia
yang sehat akan menjadi
lebih produktif dan berdaya
dalam mendorong aktivitas
di masyarakat, termasuk
aktivitas ekonomi.
Selain itu, penguatan
pencegahan, deteksi dan
respon penyakit serta
sistem kesehatan yang
terintegrasi pun dilakukan
agar terwujud Kesiapan
Keamanan Kesehatan
atau Health Security
Preparedness. Ini akan
dicapai melalui penguatan
pendanaan sektor kesehatan,
penguatan kerangka kerja
kedaruratan kesehatan,
dan pengintegrasian sistem
informasi kesehatan dari
pusat hingga unit terkecil di
daerah. Anggaran kesehatan
direncanakan sebesar Rp169,7
triliun atau setara 6,2 persen
dari belanja negara 2021,
antara lain akan dialokasikan
untuk bantuan iuran JKN
bagi Pekerja Bukan Penerima
Upah (PBPU) dan bukan
pekerja (BP) kelas III sebesar
Rp2,4 triliun, bantuan iuran
peserta Penerima Bantuan
Iuran (PBI) JKN Rp48,8
triliun, antisipasi pengadaan
vaksin Covid-19 Rp18 triliun,
layanan pengendalian
penyakit Tuberculosis (TB)
Rp2,8 triliun, Bantuan
Operasional Kesehatan Rp10,7
triliun, serta penyediaan
makanan tambahan untuk
ibu hamil dan balita Rp1,1
triliun. Di samping itu,
anggaran juga dialokasikan
untuk antisipasi pelaksanaan
imunisasi sebesar Rp3,7
triliun, penyediaan obat
TB, HIV, AIDS, dan vaksin
Rp2,77 triliun, pembangunan
971 gedung puskesmas dan
pembangunan/rehabilitasi
sebanyak 559 RS Rujukan,
sarana dan prasarana
laboratorium, litbang, dan
PCR Kemenkes Rp1,1 triliun
dan BPOM Rp0,1 triliun,
prevalensi stunting hingga
21,1 persen dan perluasan
prioritas intervensi pada 360
kota/kabupaten.
Selain di Kemenkes, anggaran
kesehatan juga ada dalam
Transfer ke Daerah & Dana
Desa (TKDD), Belanja NonKL (BUN), serta K/L lain
sesuai fungsinya. Sebagai
target output prioritas,
diproyeksikan cakupan
penduduk yang menjadi
peserta penerima bantuan

Dukungan Pemulihan Ekonomi dan
Pertumbuhan yang Berkelanjutan
melalui Kebijakan Fiskal yang
Kredibel dan Akuntabel
Belanja negara dalam APBN tahun 2021
direncanakan sebesar Rp2.750,0 triliun, yang
dialokasikan melalui Belanja Pemerintah Pusat
sebesar Rp1.954,5 triliun serta Transfer ke
Daerah dan Dana Desa sebesar Rp795,5 triliun.
Tingkat belanja negara tersebut menunjukkan
masih besarnya kebutuhan untuk tetap menjaga
penguatan penanganan bidang kesehatan
dan juga untuk menjaga serta memperkuat
pemulihan sosial dan ekonomi, dengan didukung
peningkatan efektivitas dan reformasi berbagai
program belanja negara. Fokus belanja nasional
tidak hanya untuk menghadapi tantangan saat
ini yang berhubungan dengan Covid-19, tetapi
juga untuk membangun fondasi Indonesia secara
lebih kuat di bidang sumber daya manusia,
perbaikan produktivitas serta inovasi dan daya
saing, serta pembangunan infrastruktur untuk
menuju Indonesia maju.
Saat ini, arah pemulihan ekonomi
sudah mulai berjalan secara bertahap sejak
perekonomian mengalami tekanan berat pada
kuartal kedua yang menyebabkan kontraksi
ekonomi hingga 5,3%. Momentum perbaikan
ekonomi ini akan terus dijaga dan diakselerasi
melalui berbagai koordinasi kebijakan Pemulihan
Ekonomi Nasional yang tertuang dalam
Perpres Nomor 72 tahun 2020. Dengan upaya
pemulihan ekonomi yang terus dijaga semakin
membaik menuju akhir tahun 2020, maka
proyeksi pertumbuhan ekonomi di tahun 2021
diperkirakan pada kisaran 5 persen, didukung
oleh pemulihan konsumsi secara bertahap
dengan mulai pulihnya aktivitas ekonomi dalam
kondisi new normal.
Kebijakan fiskal ke depan akan terus dijaga
secara kredibel dan akuntabel, memberikan
dukungan pemulihan ekonomi dan pertumbuhan
yang berkelanjutan dengan kebutuhan untuk
konsolidasi fiskal secara bertahap dan terukur,
sehingga semuanya menjadi instrumen fiskal
yang kredibel dan akuntabel.
(Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati,
disampaikan dalam Pidato Pendapat Akhir
Pemerintah terhadap Rancangan Undang-Undang
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Tahun Anggaran 2021 (RUU APBN 2021) pada
Rapat Paripurna DPR, 29 September 2020)
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iuran (PBI) melalui JKN/Kartu Indonesia
Sehat (KIS) adalah sebanyak 96,8 juta jiwa,
juga penyediaan makanan tambahan bagi
238.000 ibu hamil kurang energi kronis, serta
penyediaan makanan tambahan bagi 441.000
balita kurus.
Seluruh alokasi ini menunjukkan bahwa
walaupun sangat terguncang oleh pandemi,
tetapi pemerintah dan masyarakat Indonesia
dengan rahmat dan ridha Tuhan Yang Maha
Esa akan tetap berpegang pada tujuan
pembangunan yang menjadi program kerja
pemerintah: Pembangunan SDM Indonesia
Berkualitas untuk Indonesia Maju.

Pulihkan Ekonomi Lewat
Dukungan dan Solusi
Langkah dukungan terhadap pemulihan
ekonomi nasional juga terlihat dari Transfer
ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang
diproyeksikan mencapai Rp795,5 triliun
atau meningkat 4,1 persen dibandingkan
alokasi dalam Perpres Nomor 72 Tahun
2020. Pemanfaatan TKDD diarahkan untuk
mendorong pemerintah daerah dalam
pemulihan ekonomi, serta meningkatkan
kualitas pendidikan dan kesehatan dalam
rangka mendukung pemulihan dan penguatan
ekonomi nasional, dengan tetap menjaga
quality control.
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Pembangunan aksesibilitas dan konektivitas
sentra pertumbuhan ekonomi serta dukungan
insentif untuk menarik investasi, perbaikan
sistem pelayanan investasi, dan dukungan
terhadap UMKM diharapkan menjadi fokus
bagi pemerintah daerah sebagai bentuk
dukungan terhadap program pemulihan
ekonomi nasional. Rencana yang telah
ditetapkan oleh pemerintah tidak akan berhasil
tanpa dukungan seluruh lapisan masyarakat.
Maka, rakyat pun dapat turut berpartisipasi
memberikan andil mulai dari mematuhi
protokol kesehatan hingga ikut mengawasi
dan memberikan masukan melalui sarana yang
tersedia atas pelaksanaan APBN yang sudah
seharusnya digunakan untuk sebesar-besarnya
kesejahteraan rakyat.

Teks: Leila Rizki Niwanda
Foto: Mahardika Argha Mariska
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Ubaidi Socheh Hamidi
Kepala Pusat Kebijakan APBN BKF

Pemerintah Dukung
Akselerasi PEN Secara
Komprehensif dan
Holistik
Di tengah krisis akibat pandemi
Covid-19, masalah kesehatan, sosial,
hingga perekonomian datang silih
berganti. Sebagai respons terhadap
situasi tersebut, pemerintah
memanfaatkan APBN dalam
menjalankan perannya melalui belanja
K/L, belanja program Pemulihan
Ekonomi Nasional (PEN), maupun
transfer ke daerah sebagai respons
untuk memperkuat ketahanan negeri
menghadapi pandemi.
Program-program yang telah berjalan
semakin diperluas agar kian banyak
anggota masyarakat yang merasakan
manfaatnya di tengah kondisi yang
sulit. Sejumlah program ditambah
jumlah penerima maupun pagunya,
dan program-program baru pun
dirancang. Selaku perumus kebijakan
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fiskal di negeri ini, Badan Kebijakan
Fiskal (BKF) turut bersinergi dengan
Ditjen Perbendaharaan yang
menjalankan kebijakan-kebijakan
pemerintah khususnya di bidang
belanja negara dan pelaporannya.
Untuk mengetahui lebih lanjut
tentang sinergi yang telah terjalin dan
bagaimana visi BKF dalam melanjutkan
kebijakan-kebijakan yang masih akan
berkesinambungan dan diperluas
pada tahun 2021, redaksi Majalah
Treasury Indonesia mewawancarai
Kepala Pusat Kebijakan APBN BKF
Ubaidi Socheh Hamidi.

Wawancara

Pemerintah Dorong Sisi Demand
dan Supply
Secara umum pelaksanaan APBN
2020 menghadapi tantangan yang
cukup berat, tetapi Pemerintah tetap
berupaya sekuat tenaga dengan
memanfaatkan seluruh sumber daya
agar penanganan COVID-19 dapat
segera diatasi dan proses pemulihan
sosial-ekonomi dapat diakselerasi.
Mencermati hal tersebut, maka
pengelolaan fiskal pada masa pandemi
sangat dipengaruhi beberapa faktor,
antara lain efektivitas penanganan
COVID-19, efektivitas pelaksanaan
program PEN, kemampuan meredam
uncertainty perekonomian, serta
kemampuan untuk menjaga
keseimbangan dalam pengelolaan
fiskal antara upaya menjaga
fleksibilitas dan upaya pengendalian
risiko.
Pemerintah menyadari bahwa untuk
dapat mengakselerasi pemulihan
ekonomi nasional perlu adanya
dukungan yang bersifat komprehensif
dan holistik. Karenanya, pemerintah
memprioritaskan penanganan
kesehatan sebagai kunci recovery
ekonomi. Pemerintah juga memperluas
Program PEN yang difokuskan untuk
mendorong supply side dan demand
side yang meliputi berbagai program
yang dikelompokkan ke dalam
beberapa klaster yaitu perlindungan
sosial, UMKM, Sektoral/Pemda,
insentif usaha, dan pembiayaan
korporasi.
Dorongan diberikan kepada demand
side yang esensinya menjaga daya beli
dan melindungi masyarakat miskin
dan rentan dari risiko kemunduran
sosial yang ditempuh melalui
berberapa program perlindungan
sosial seperti Program Keluarga
Harapan/PKH, Kartu Sembako, Kartu
Prakerja, bansos tunai, diskon listrik,
BLT Dana Desa, Subsidi Gaji,Bansos
tunai penerima sembako, bansos beras
penerima PKH, subsidi kuota pulsa,
dan subsidi bunga bagi UMKM. Untuk
supply side, esensinya mendorong
sisi produksi bagi dunia usaha
dan UMKM agar mampu bertahan
sehingga terhindar dari pemburukan
yang semakin dalam, yang ditempuh

melalui berbagai program penempatan
dana, penjaminan, penyertaan modal
negara, pembiayaan investasi dalam
rangka mendorong modal kerja
UMKM, dunia usaha dan korporasi,
banpres produktif untuk pelaku usaha
mikro, stimulus pariwisata, DID untuk
mendukung pemulihan ekonomi, serta
fasilitas pinjaman ke daerah.
Melalui berbagai kebijakan tersebut
diharapkan pemerintah tetap mampu
melakukan counter cyclical dalam
rangka percepatan penanganan
COVId-19 dan pemulihan ekonomi,
sehingga kondisi makro fiskal tetap
dapat dikelola lebih fleksibel, prudent
dan sustainable, baik dalam jangka
pendek, menengah, maupun panjang;
Ke depan dalam rangka menjaga
pengelolaan fiskal yang fleksibel,
prudent, dan sustainable, ditempuh
langkah konsolidasi fiskal yang
smooth, dibarengi dengan paket
reformasi yang holistik baik pada
sisi pendapatan, belanja, maupun
pembiayaan sehingga diharapkan
pada tahun 2023, defisit dapat kembali
maksimal 3 persen PDB serta rasio
utang dapat terkendali dalam batas
manageable.
Jaga Tren Positif Pemulihan
Ekonomi
Apabila mencermati perkembangan
penanganan COVID-19, walaupun
sudah menunjukan perbaikan,
tetapi masih menunjukan tren yang
ekskalatif, sehingga perlu langkah
antisipatif dan kebijakan yang
lebih responsif. Melihat dinamika
perekonomian hingga saat ini,
walaupun beberapa indikator sudah
menunjukan geliat pemulihan,
tetapi belum signifikan sebagaimana
ditunjukkan dengan IHSG yang
mulai reborn, inflasi yang terkendali,
nilai tukar relatif stabil, yield yang
cenderung menurun. Berkenaan
dengan kondisi tersebut perlu strategi
untuk menjaga agar tren pemulihan
tetap dapat berlanjut.
Sementara itu melihat realisasi
hingga bulan Oktober 2020, kinerja
APBN sudah mulai menunjukkan
tren penguatan terutama penyerapan

belanja negara yang sudah mencapai
Rp2.041,8 triliun (74,5 persen)
dan pendapatan negara mencapai
Rp1.276,9 trilun (75,1 persen),
sehingga defisit sebesar Rp764,9triliun
(4,67 persen PDB).
Besarnya penyerapan belanja negara
terutama ditopang oleh percepatan
penyerapan belanja bansos Rp170,9
triliun (97,9 persen) dan belanja
barang yang mencapai Rp264,9triliun
(97persen), dalam rangka mendukung
akselerasi eksekusi program PEN.
Di tengah pelemahan kinerja
perekonomian, melalui penanganan
COVID-19 dan pelaksanaan program
PEN, Pemerintah tetap berupaya
agar dapat mendorong efektivitas
penanganan COVID-19 dan
mengakselerasi pemulihan ekonomi
nasional, dengan menempuh beberapa
kebijakan sbb:
a.

Memperteguh komitmen
untuk tetap memprioritaskan
penanganan kesehatan sebagai
kunci recovery ekonomi;

b.

Memperluas Program PEN yang
difokuskan untuk mendorong
supply side dan demand side.

c.

Mempercepat dan mendorong
efektivitas program PEN dengan:
•

Simplifikasi regulasi dan
akselerasi proses administrasi
dan penganggaran;

•

Monitoring secara
periodik untuk identifikasi
permasalahan sekaligus
merumuskan upaya
pemecahannya;

•

Me-review program yang
mengalami hambatan
dalam pelaksanaannya dan
merekonstruksi program agar
lebih implementatif sehingga
dapat dieksekusi lebih cepat,
tepat waktu, dan tepat sasaran
sehingga memberi manfaat
yang optimal bagi masyarakat
dan perekonomian;

•

Memperluas program agar
sesuai kebutuhan dan
kompatibel dengan kondisi
riil dalam rangka merespons
kondisi kedaruratan.
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Tantangan Menjelang Akhir Tahun
2020
Kinerja perekonomian 2020 menghadapi
tantangan yang cukup berat, sehingga
diperkirakan pertumbuhan ekonomi
akan terkontraksi. Hal ini terutama dari
dipengaruhi oleh dinamika perekonomian
global yang masih dibayangi uncertainty
yang sangat tinggi, kasus COVID-19
yang masih eskalatif, pelemahan kinerja
perdagangan, volatilitas harga komoditas,
dan pasar keuangan global yang sangat
ketat. Kondisi ini akan berisiko pada
terhambatnya investasi, pelemahan
kinerja ekspor-impor, pelemahan
konsumsi masyarakat, dan terganggunya
aktivitas sektor riil, yang pada gilirannya
akan mendorong kemunduran sosial yaitu
peningkatan pengangguran, kemiskinan,
dan kesenjangan ekonomi.
Sejalan dengan hal tersebut,
Pemerintah berupaya sekuat tenaga
agar penanganan COVID-19 dapat
berjalan efektif dan proses recovery
ekonomi dapat diakselerasi, sehingga
dapat mencegah pemburukan yang
semakin dalam, yang diharapkan dapat
mencegah terkontraksinya pertumbuhan
ekonomi yang terlalu dalam, mengerem
peningkatan pengangguran, juga menjaga
konsumsi masyarakat miskin dan
rentan sehingga dapat mengerem laju
peningkatan kemiskinan.
Sebagai gambaran, dengan berbagai
program penanganan COVID-19 dan PEN
diharapkan:
a.

b.

c.

d.
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Pertumbuhan ekonomi tidak
terkontraksi terlalu dalam yaitu
berada pada kisaran (1,7) s.d. (0,6)
persen;
Berbagai program perlindungan
sosial diharapkan dapat mengerem
laju peningkatan kemiskinan berkisar
(1,27 persen), apabila tanpa policy
measures tingkat kemiskinan akan
meningkat menjadi 10,99 persen,
tetapi dengan pemberian program
Perlinsos dapat memperlambat
peningkatan laju kemiskinan menjadi
pada kisaran 9,69 persen. Hal ini
berarti implementasi program
PEN dapat mencegah peningkatan
kemiskinan yang terlalu tinggi;
Berbagai insentif perpajakan
untuk mendukung dunia usaha
mayoritas dimanfaatkan pada
sektor perdagangan dan industri
manufaktur sehingga dapat memberi
moderate impact bagi pelaku usaha
yang terefleksi dari penurunan
jumlah karyawan (PHK) lebih
moderate dan penurunan penjualan
yang lebih landai;
Berbagai dukungan untuk UMKM
antara lain subsidi Bunga UMKM,
penjaminan kredit modal kerja,
diskon listrik, pembiayaan investasi
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bagi UMKM, banpres produktif
untuk usaha mikro diharapkan dapat
menjaga daya tahan dunia usaha dan
UMKM lebih lama sehingga terhindar
dari pemburukan yang semakin
dalam.
Langkah Akselerasi Recovery
Berbagai program penanganan COVID-19
dan PEN (policy measures) diharapkan
dapat memitigasi dampak sehingga
dapat mencegah pemburukan ekonomisosial yang semakin dalam, dan dapat
menjadi bantalan yang lebih solid bagi
proses me-restart dunia usaha, sekaligus
menjadi fondasi percepatan recovery dan
reformasi;

adalah pada klaster dukungan untuk
UMKM yang mencapai Rp95,6 triliun
(83,3 persen) dan perlindungan sosial
mencapai Rp182,5 triliun (77,9 persen),
sedangkan yang masih belum optimal
pada klaster pembiayaan korporasi
yang baru mencapai Rp2 triliun (3,2
persen). Hal ini terutama dipengaruhi
masih penyelesaian regulasi (antara
lain Peraturan Pemerintah). Meskipiun
demikian, diperkirakan pada pertengahan
November s.d. Desember dapat terealisasi.
Dalam rangka mendorong efektivitas
pelaksanaan program PEN, pemerintah
melakukan hal-hal sbb:
a.

Melakukan monitoring secara
periodik program penanganan
COVID-19 dan PEN untuk akselerasi
eksekusi dan mengidentifikasi
kendala dan permasalahan di level
operasional sekaligus merumuskan
opsi pemecahannya;

b.

Me-review program yang mengalami
hambatan dalam pelaksanaannya
dan merekonstruksi program agar
lebih implementatif sehingga dapat
dieksekusi lebih cepat, tepat waktu,
dan tepat sasaran sehingga memberi
kemanfaatan yang optimal bagi
masyarakat dan perekonomian;

c.

Dalam perkembangannya,
Pemerintah juga memperluas
program stimulus agar lebih
kompatibel dan sesuai kebutuhan.
Beberapa perluasan program
baru tersebut antara lain Bantuan
Presiden Produktif Usaha Mikro
(BPUM), yaitu bantuan sebesar
Rp2,4 juta per pelaku usaha yang
diberikan kepada 15 juta pelaku
usaha ultramikro dan mikro, dengan
tujuan membangkitkan kembali
aktivitas ekonomi pada tingkat usaha
skala ultramikro dan mikro, serta
tambahan subsidi bunga Kredit Usaha
Rakyat (KUR) sebesar 6 persen hingga
Desember 2020, dengan tambahan
anggaran subsidi yang disiapkan
sebesar Rp5 triliun. Terdapat pula
program KUR Super Mikro dengan
target penyaluran hingga Rp12 triliun
untuk 3 juta penerima pada tahun
2020. Total anggaran subsidi bunga
KUR Super Mikro untuk tahun 2020
ini mencapai Rp760 miliar. Selain
itu, ada subsidi gaji pekerja dengan
alokasi anggaran mencapai Rp37,9
triliun yang akan diberikan kepada 15
juta pekerja.

d.

Membentuk Task Force Covid-19
(TFC-19) yang esensinya untuk
mendorong efektivitas pengendalian
penyebaran, meningkatkan tingkat
kesembuhan, dan meminimalkan
tingkat kematian.

Untuk mendukung hal tersebut,
Pemerintah perlu melakukan hal-hal sbb:
a.

b.

Mendorong agar vaksin dapat segera
difungsikan dan distribusikan secara
efektif. Sebelum vaksin efektif maka
penerapan protokol kesehatan lewat
3M perlu diimplementasikan secara
ketat;
berupaya agar berbagai program
penanganan COVID-19 dan
pemulihan ekonomi nasional dapat
dieksekusi secara cepat, tepat
sasaran, dan efektif memberi manfaat
yang optimal bagi masyarakat dan
dunia usaha;

c.

Kolaborasi dan harmonisasi kebijakan
fiskal, moneter, makro prudensial,
dan sektor keuangan yang lebih
solid dan sinergis agar ke depan tren
pemulihan ekonomi dapat dijaga
menuju zona positif.

d.

Untuk mempercepat pemulihan,
menjaga daya tahan dan akselerasi
pembalikan menuju zona positif
juga perlu memperkuat kombinasi
modal finansial dan modal sosial,
yaitu memperkuat kebersamaan
seluruh elemen bangsa agar bergerak
bersama dan berbagi peran dan risiko
untuk dapat bangkit bersama.

Atasi Tantangan Program PEN
Pada tahap awal implementasi, Program
PEN masih menghadapi hambatan
regulasi, administrasi, dan birokrasi,
sehingga perlu dilakukan debottlenecking,
rekonstruksi program agar lebih simpel,
kompatibel, dan implementatif. Dalam
perkembangannya berbagai program
PEN sudah menunjukan perbaikan yang
ditandai dengan percepatan eksekusi,
peningkatan ketepatan sasaran dan
perbaikan kualitas output, cakupan
target sasaran yang semakin luas, serta
peningkatan keuangan inklusif.
Sebagai gambaran, hingga 11 November
2020 program penanganan COVID-19 dan
PEN mencapai Rp386 triliun atau (55,5
persen). Yang tertinggi secara persentase
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Amunisi Hadapi 2021
Tahun 2021 adalah tahun yang penuh
tantangan sekaligus juga momentum
untuk berbenah melalui reformasi
struktural agar memperkuat fondasi
untuk mendukung transformasi
ekonomi menuju Indonesia Maju.
Postur APBN 2021 didesain ekspansifkonsolidatif dalam rangka percepatan
penanganan COVID-19, akselerasi
recovery, antisipasi ketidakpastian
perekonomian, serta upaya untuk
melakukan reformasi dalam rangka
penguatan fondasi untuk menuju
Indonesia Maju.
Secara umum melalui kebijakan yang
ekspansif-konsolidatif diharapkan
pertumbuhan ekonomi dapat didorong
kembali positif pada kisaran 5,0 persen,
inflasi terkendali pada kisaran 3 persen,
nilai tukar relatif stabil pada level
kompetitif pada kisaran Rp14.600 per
USD1, tingkat pengangguran berada
pada kisaran 7,7 s.d. 9,1 persen, dan
tingkat kemiskinan berada pada kisaran
9,2 sd 9,7 persen.
Dalam rangka mendukung akselerasi
recovery dan penguatan reformasi maka
kebijakan strategis pada APBN 2021
antara lain berupa:
a.

Penguatan anggaran kesehatan
mencapai Rp169,7 triliun, antara
lain untuk mendukung reformasi
sistem kesehatan agar lebih siap
dalam menghadapi pandemi
(kedaruratan), dengan health
security praparedness;

b.

Mendukung reformasi program
perlindungan sosial yang adaptatif
dengan resesi dan bencana, dengan
alokasi mencapai Rp421,7 triliun

c.

Anggaran pendidikan mencapai
Rp550,5 triliun dalam rangka
penguatan human capital untuk
mewujudkan generasi unggul
yang produktif, inovatif, terampil,
sejahtera, dan berdaya saing;

d.

Infrastruktur untuk mendukung
transformasi ekonomi dan pola
kerja, layanan publik, dan aktivitas
ekonomi pada era new normal
mencapai Rp413,8 triliun;

e.

Mendorong inovasi agar di
tengah keterbatasan mobilitas
fisik tetap produktif, efisien,
dan daya jangkaunya lebih
luas dengan pemanfaatan ICT,
melalui digitalisasi birokrasi, pola
kerja, dan layanan publik, serta
kemudahan investasi dan usaha
dengan anggaran mencapai Rp29,6
triliun;

f.

Mendukung ketahanan pangan
dengan Rp104,2 triliun, antara lain
untuk meningkatkan produktivitas
dan revitalisasi sistem pangan
nasional serta mendukung food
estate.

Secara umum perkembangan kasus
COVID-19 masih eskalatif dan kinerja
perekonomian walaupun menunjukan
pemulihan tetapi masih diliputi risiko
ketidakpastian yang sangat tinggi
terutama dipengaruhi oleh aktivitas
perekonomian yang belum sepenuhnya

pulih, volatilitas harga komoditas,
serta pelemahan kinerja ekspor-impor,
sehingga masih perlu langkah kebijakan
yang antisipatif dan responsif.
Pertumbuhan ekonomi pada Q3
walaupun terkontraksi -3,49 persen,
tetapi apabila dibandingkan pada Q2
yang kontraksi -5,32 persen, maka
sedikit lebih baik dan bergerak ke zona
positif. Pergerakan ke zona positif
tersebut terutama ditopang oleh
membaiknya konsumsi pemerintah,
konsumsi rumah tangga, investasi
(PMTB), dan kinerja ekspor. Google
mobility index menunjukkan bahwa
aktivitas masyarakat sudah bergerak
semakin dinamis pada sektor produktif
ke tempat retail, transportasi, hal ini
mengindikasikan aktivitas ekonomi
mulai menggeliat.
Untuk itu diperlukan upaya untuk
memelihara dan memperkuat
tren pemulihan dengan tetap
melanjutkan program pemulihan
ekonomi terutama untuk menjaga
daya tahan dan normalisasi daya
beli serta mendorong sisi produksi
pada sektor-sektor yang mempunyai
daya ungkit agar mampu me-restart
kembali dunia usaha. Penanganan
COVID yang efektif diharapkan
dapat mengakselerasi recovery yang
selanjutnya akan mendukung reformasi
yang dapat memuluskan transformasi
ekonomi menuju Indonesia Maju yang
diimpikan.
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Sinergi dengan DJPb
Global Pandemic COVID-19 tidak
hanya mengancam keselamatan jiwa,
tetapi juga menghantam sendisendi perekonomian, melumpuhkan
aktivitas sektor riil, serta menggoyang
stabilitas sektor keuangan.
Mencermati kondisi tersebut,
Pemerintah tentu tidak tinggal
diam. Berbagai daya dan upaya
telah ditempuh untuk merespons
penyebaran COVID-19 agar segera
dapat diatasi dan mendorong agar
aktvitas ekonomi dapat dipulihkan
menuju normal.
Respons kebijakan yang ditempuh
esensinya adalah dengan perluasan
stimulus yang diprioritaskan untuk
mendukung sektor kesehatan agar
penanganan COVID-19 dapat berjalan
efektif, melindungi daya tahan
masyarakat miskin dan rentan agar
terhindar dari kemunduran sosial,
mendukung dunia usaha dan UMKM
agar terhindar dari pemburukan
yang semakin dalam, serta perluasan
program pemulihan ekonomi nasional
yang esensinya mempertahankan,
melindungi serta meningkatkan
kemampuan ekonomi pelaku
usaha baik sektor riil atau sektor
keuangan agar mampu bertahan dan
menjalankan usahanya.
Untuk mendukung efektivitas
program penanganan COVID-19 dan
PEN diperlukan strategi yang tepat
untuk menjaga agar berbagai program
dapat dieksekusi tepat waktu,
tepat sasaran, dan tepat jumlah.
Di sinilah peran strategis Ditjen
Perbendaharaan yang esensinya
mengawal agar APBN pada masa
pandemi dapat dieksekusi lebih
cepat dan efektif memberi manfaat
optimal bagi perekonomian dan
masyarakat sekaligus tetap terjaga
akuntabilitasnya.
Semangat Kalahkan Pandemi
Tahun 2021 adalah tahun yang penuh
tantangan, tetapi juga momentum
untuk berbenah melalui reformasi
struktural agar memperkuat fondasi
untuk mendukung transformasi
ekonomi menuju Indonesia Maju.
Secara umum arah kebijakan fiskal
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2021 bukan kebijakan yang berdiri
sendiri, melainkan kebijakan
yang didesain untuk merespons
permasalahan jangka pendek
sekaligus untuk menjawab tantangan
jangka menengah dan panjang.
Tentunya dengan berbagai kebijakan
fiskal yang telah, sedang, dan akan
ditempuh pada masa pandemi ini,
pemerintah berharap dapat berjalan
efektif, sehingga COVID-19 segera
dapat diatasi dan upaya pemulihan
sosial-ekonomi dapat diakselerasi.
Perjuangan mengatasi COVID-19
ternyata juga memberi pelajaran yang
sangat berharga bagi kita semua.
Pertama, pembelajaran mengenai
pentingnya inovasi untuk tetap dapat
produktif di tengah keterbatasan
mobilitas fisik, juga pentingnya
memanfaatkan ICT untuk menjaga
konsistensi dan produktivitas dalam
menjalankan aktivitas pekerjaaan
sehari-hari.
Kedua, membuka mata dan kesadaran
kita bahwa pola kerja yang selama ini
kita lakukan ternyata masih membuka
ruang untuk diefisienkan. Layanan
publik yang semula kita anggap
normal, ternyata masih membuka
ruang untuk disederhanakan,
dimudahkan dan dipercepat.
Business process yang cukup panjang
demi akuntabilitas ternyata bisa
disimplifikasi dengan tetap dijaga
akuntabilitasnya.
Ketiga, program-program terkait
penanganan kesehatan, perlindungan
sosial, dan pemulihan ekonomi yang
dalam kondisi normal selama ini
kita anggap sudah cukup memadai,
ternyata masih menyisakan celahselah yang perlu disempurnakan.
Hal ini memberi pembelajaran
yang sangat berharga mengenai
pentingnya desain program-program
yang simpel, implementatif, dan
akuntabel menjadi kunci percepatan
eksekusi dan efektivitas program.
Keempat, dampak COVID-19 sangat
luar biasa, sehingga menyadarkan kita
semua bahwa hanya bergandengan
tangan dan berjuang bersama yang
dapat menguatkan kita semua,
agar mampu bertahan sekaligus
mendorong percepatan recovery
sosial-ekonomi. Semangat gotong

royong, berbagi peran, berbagi risiko
(burden sharing), bahu-membahu
untuk bersama-sama menyinergikan
berbagai kebijakan baik moneter,
fiskal, sektor keuangan, dan sektor
riil mempunyai nilai strategis untuk
mencegah dari ancaman krisis.
Kelima, penanganan COVID-19 di
samping membutuhkan anggaran
yang sangat besar, juga membutuhkan
peran seluruh masyarakat untuk
menjadi bagian dalam proses
mencegah penyebarannya. Di
sinilah pentingnya menghargai
pengorbanan kolektif, modalitas
finansial dan sosial menjadi kunci
percepatan penanganan COVID-19
dan pemulihan ekonomi
Keenam, dinamika kebijakan fiskal
2020 bukan kebijakan yang berdiri
sendiri, melainkan bagian dari
kebijakan fiskal jangka menengah
yang fokus untuk pemulihan ekonomi
secara bertahap menuju kondisi
normal (konsolidasi fiskal secara
bertahap) yang diharapkan pada
2023 kembali menuju normal dengan
defisit di bawah 3 persen PDB.
Ketujuh, reformasi fiskal mutlak harus
dilaksanakan untuk menguatkan daya
saing, mendorong kapasitas produksi,
serta melakukan transformasi
ekonomi, agar mampu keluar dari
middle income trap untuk menghantar
menuju Indonesia Maju 2045.
Kedelapan, keberlanjutan reformasi
tersebut tetap perlu terus digaungkan
dan menjadi kesadaran kolektif
seluruh anak bangsa. Melalui
kerja sama, diharapkan kita dapat
menghantarkan terwujudnya APBN
yang sehat, kredibel dan akuntabel,
sehingga ke depan penerimaan
negara dapat semakin optimal dengan
tetap menjaga iklim investasi, belanja
negara semakin efektif dan produktif,
pembiayaan pun semakin efisien
dan berkelanjutan, sehingga menjadi
fondasi untuk menghantarkan
menuju masa depan bangsa yang
gemilang yaitu bangsa yang maju dan
unggul.
Teks: Leila Rizki Niwanda
Foto: Mahardika Argha Mariska
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Yustinus Prastowo
Staf Khusus Menkeu Bidang Komunikasi Strategis

Kesiapan Beradaptasi
dan Inovasi, Kunci
Sukses Menghadang
Krisis
Tahun 2020 bisa dikatakan sebagai tahun yang penuh tantangan dengan munculnya wabah Covid-19 yang dinyatakan
oleh WHO sebagai pandemi. Bukan hanya membawa rentetan dampak negatif dalam hal kesehatan, pandemi ini juga
berpengaruh pada sektor perekonomian. Pemerintah tentu tidak tinggal diam. Sejumlah kebijakan dirumuskan, sederetan
langkah nyata program dilaksanakan.
Untuk memperoleh perspektif yang lebih luas mengenai capaian dari pelaksanaan program-program penanganan
pandemi Covid-19 termasuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), redaksi Majalah Treasury Indonesia
mewawancarai Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis Yustinus Prastowo.
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Perubahan Akibat Pandemi Covid-19
Akibat pandemi, Pemerintah melakukan
perubahan proyeksi indikator-indikator
perekonomian. Pada akhir 2020,
diperkirakan outlook pertumbuhan
PDB Indonesia berkisar di angka -1,7
persen sampai -0,6 persen. Angka
tersebut merupakan target realistis
yang bisa dicapai pemerintah. Indikator
lain juga ditargetkan, antara lain laju
inflasi sebesar 1,96 persen, nilai tukar
terhadap US Dollar sebesar Rp14.650,
suku bunga SPN-3 bulan 3,5 persen,
harga minyak mentah Indonesia 39,7
USD/barel, lifting minyak 705 ribu
barel per hari dan lifting gas 992 ribu
barel setara minyak per hari. Semua
target tersebut diharapkan bisa tercapai
dengan menjaga daya beli masyarakat
melalui konsumsi rumah tangga serta
mejaga stabilitas nilai tukar rupiah demi
kepercayaan pasar dan dunia usaha.
Saat terjadi krisis, Pemerintah menjadi
tumpuan utama bagi masyarakat,
khususnya dunia usaha. Strategi
Pemerintah yakni tetap menjaga sisi
permintaan (demand) dan penawaran
(supply) agar dapat berjalan seimbang.
Dari sisi demand, muaranya tentu
menjaga daya beli masyarakat lewat
konsumsi rumah tangga. Inilah yang
dirancang dalam program PEN, di
mana anggaran perlindungan sosial
dan UMKM mendapat porsi terbesar,
yaitu sekitar 47 persen dari total
anggaran PEN. Penyelamatan sektor
UMKM diprioritaskan demi mencegah
bertambahnya angka pengangguran
dan kemiskinan. Selama ini sektor
UMKM telah menjadi tulang punggung
perekonomian dan menyerap mayoritas
tenaga kerja di Indonesia.
Meskipun demikian, pada akhirnya
konsumsi akan pulih sepenuhnya
ketika pandemi benar-benar terkendali.
Tanpa mengendalikan wabah
yang merupakan akar masalahnya,
masyarakat – terutama kelas menengah
atas, tidak akan sepenuhnya confident
melakukan belanja. Itulah sebabnya
saat ini Pemerintah juga berusaha
fokus mengoptimalkan penyerapan
anggaran kesehatan dalam Penanganan
COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi
Nasional (PCPEN) sebesar Rp87,55
triliun.
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pada Q3. Ini merupakan titik balik.
Pertumbuhan ini didorong konsumsi
pemerintah yang meningkat secara
signifikan (9,8 persen) melalui kebijakan
countercyclical dan akselerasi belanja
APBN. Pengaruhnya, Konsumsi Rumah
Tangga mulai menunjukkan perbaikan
meskipun masih berada di zona negatif.
Ini terutama didukung oleh belanja
perlindungan sosial yang meningkat
tajam.
Kinerja belanja pemerintah pusat
sampai dengan 30 September 2020
semakin membaik, realisasi telah
mencapai Rp1.211,4 triliun (61,3 persen
pagu), atau tumbuh 21,2 persen dari
tahun 2019. Paling dominan adalah
belanja bansos dan belanja barang
yang naik signifikan, utamanya untuk
program PEN, Perlindungan Sosial,
PIP, KIP Kuliah, PBI JKN, bantuan
pelaku usaha mikro, serta bantuan
upah/gaji. Alhasil, di tengah hantaman
pandemi yang belum berakhir ini,
pertumbuhan ekonomi kita terus
mengalami perbaikan, yang sebelumnya
terkontraksi sebesar -5,32 persen
pada Kuartal II 2020 sebagai akibat
pemberlakuan PSBB ketat di berbagai
daerah. Terkini pada Kuartal III 2020,
meskipun masih berada dalam rentang
negatif yakni -3,49 persen dan secara
teknis telah masuk resesi, tetapi
perekonomian terus menunjukkan
perbaikan dan recovery ke arah positif.
Melihat tren yang terus membaik ini,
kita berharap belanja negara terus dapat
dipercepat dan optimis pertumbuhan
ekonomi pada akhir tahun 2020 dapat
bergerak menuju arah positif.
Tak Boleh Lengah pada Penghujung
2020

Belanja Negara Dukung Perbaikan
Arah Pertumbuhan Ekonomi

Melihat akselerasi penyerapan
anggaran pemerintah pada Kuartal
III 2020, kita optimis semua target
pemerintah bisa tercapai. Penentu akhir
adalah bagaimana akselerasi belanja
pemerintah pada kuartal terakhir
tahun ini bisa dieksekusi dengan
lebih cepat dan tepat sasaran. Oleh
karena itu, pemerintah tidak boleh
lengah sedikit pun pada Kuartal IV ini.
Penanganan Covid-19 juga harus lebih
efektif dan perlu sanksi yang tegas bagi
pelanggar protokol kesehatan, sehingga
penanganan krisis dapat berjalan
beriringan antara kebijakan protokol
kesehatan dan kebijakan di sektor
perekonomian.

Saat ini belanja pemerintah menjadi
tumpuan pertumbuhan ekonomi,
khususnya melalui program PEN. Ini
bisa dilihat dari pertumbuhan ekonomi
kuartal II 2020 yang membaik dari -5,32
persen pada Q2 menjadi -3,47 persen

Sampai dengan medio November 2020,
realisasi PEN telah mencapai Rp386,01
triliun atau sekitar 55,5 persen dari
total pagu. Penyerapan tertinggi adalah
dukungan terhadap UMKM (83,3 persen)
dan perlindungan sosial (77,9 persen).
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Selanjutnya sektoral K/L dan Pemda
(49,9 persen), Kesehatan (35,3 persen),
dan Insentif Usaha (32,02 persen).
Sementara itu, penyerapan terendah
dan perlu mendapat perhatian adalah
pembiayaan korporasi yang masih
berada di level 3,2 persen. Pemerintah
saat ini sedang berupaya keras untuk
menyelesaikan berbagai regulasi,
yakni melalui Rancangan Peraturan
Pemerintah (RPP) dan Rancangan
Peraturan Presiden (RPerpres) sebagai
syarat pencairan pembiayaan korporasi.
Beberapa PP sudah selesai, seperti
PP PMN pada PT SMF, PMN Pada
LPEI, PMN pada PT PNM, PMN pada
PT PLN, dan PMN pada PT Hutama
karya. Sementara yang lain pada tahap
permohonan izin prakarsa Presiden
sampai dengan masuk tahapan akhir
penetapan RPP.
Langkah percepatan pencairan
pembiayaan korporasi, dilakukan
melalui koordinasi yang intensif
dengan Kemsetneg dan Kemenkumham
dalam proses penyusunan peraturan,
pembahasan maraton dengan setiap
BUMN/Lembaga, penunjukan konsultan
dalam pelaksanaan due diligence, dan
pelibatan SMV dalam penyusunan KPI.
Optimis Hadapi 2021
Lembaga internasional seperti IMF
dan OECD menyebutkan outlook
perekonomian global tahun 2020
lebih baik dari proyeksi sebelumnya.
Hal ini didukung oleh pemulihan
ekonomi di negara maju yang lebih
cepat dibandingkan dengan estimasi
awal. IMF dalam World Economic
Outlook edisi Oktober 2020 merevisi
pertumbuhan global dari -5,2 persen
menjadi -4,4 persen. Di sisi lain,
outlook pertumbuhan di beberapa
negara berkembang sedikit mengalami
penurunan di tengah eskalasi Covid-19
yang masih terjadi, serta kontraksi
cukup dalam di beberapa negara besar
seperti India, Meksiko, dan Afrika
Selatan.
Namun demikian, proyeksi
pertumbuhan global yang sedikit
memberikan harapan segera disergap
fakta mencemaskan serangan kedua
virus korona tipe baru di beberapa
negara di Eropa. Jika itu terjadi,
perekonomian global diperkirakan
akan kembali melambat dan penuh
ketidakpastian seiring penerapan partial
lockdown di beberapa negara.

Wawancara

Wawancara

Indikator utama yang dapat
memengaruhi outlook ke depan yakni
eskalasi Covid-19 serta ketersediaan
vaksin. Kolaborasi antara
pemerintah, masyarakat dan sektor
swasta, serta lembaga internasional
akan mempercepat proses pemulihan
ekonomi global dan nasional.
Terlepas dari dinamika itu, kita
perlu terus optimis, saat ini
penawar virus korona berupa vaksin
telah ditemukan dan terus diuji
keampuhan dan klinisnya. Saat ini
telah ada beberapa kandidat yang
menjanjikan vaksin, perkembangan
mutakhir sejumlah vaksin Covid-19,
yakni Moderna, Pfizer, COVAXIN,
Sputnik V, dan Vaksin OxfordAstrazeneca. Pemerintah Indonesia
juga sudah ancang-ancang untuk
segera menyediakan vaksin bagi
masyarakat sambil menunggu
tahapan uji klinis dengan standar
WHO yang masih berlangsung.
Tentu saja kita berharap calon
vaksin dapat segera lolos uji dan
dapat digunakan oleh masyarakat,
sehingga dapat menjadi penawar
virus yang dampaknya akan sampai
pada perekonomian yang akan segera
pulih di tahun 2021.
Kebijakan strategis 2021 adalah
mendukung akselerasi pemulihan
& transformasi ekonomi menuju
Indonesia Maju melalui reformasi.
APBN menjadi instrumen utama
dalam penanganan dampak pandemi
Covid-19 dan Program PEN 2021.
Ada tujuh sektor yang menjadi
fokus pemerintah, yakni pendidikan,
kesehatan, perlindungan sosial,
infrastruktur, ketahanan pangan,
pariwisata, dan bidang TIK. Pada
2021 anggaran untuk PEN masih
dilanjutkan sebesar Rp372,1
triliun. Tidak kalah penting adalah
reformasi perpajakan, reformasi
TKDD, dan reformasi penganggaran.
Undang-Undang Nomor 11 tahun

2020 tentang Cipta Kerja yang baru
saja dikeluarkan, diharapkan dapat
menjadi alat transformasi ekonomi
dengan menciptakan kemudahan
berusaha dan iklim investasi yang
kondusif.
Ke depan, dalam menyongsong awal
tahun 2021, kita terus mendorong
agar belanja negara dapat terserap
lebih cepat dan tepat sasaran.
Kebiasaan lama dalam penyerapan
anggaran yang baru dilakukan pada
bulan Maret-April perlu diubah.
Oleh karena itu, pemerintah saat
ini sedang menyiapkan seperangkat
aturan teknis agar pencairan
anggaran di awal tahun 2021 dapat
terserap lebih cepat sesuai dengan
arahan Presiden Joko Widodo.
Peran Ditjen Perbendaharaan
Sebagaimana tugas Ditjen
Perbendaharaan dalam
menyelenggarakan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan di
bidang pelaksanaan anggaran,
pengelolaan kas dan investasi,
pembinaan pengelolaan keuangan
Badan Layanan Umum, dan
akuntansi dan pelaporan keuangan
pemerintah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,
ini menunjukkan bahwa Ditjen
Perbendaharaan merupakan kunci
dalam terciptanya pelaksanaan
anggaran yang cepat, transparan,
dan akuntabel. Oleh karena itu,
Ditjen Perbedaharaan perlu terus
bertransformasi untuk memudahkan
proses dalam pelaksanaan anggaran
sekaligus tetap menjaga transparansi
dan akuntabilitas anggaran itu
sendiri. Dengan demikian, belanja
pemerintah pusat dan daerah dapat
bermanfaat besar dalam menciptakan
kesejahteraan bagi seluruh
masyarakat Indonesia.

Pelajaran Berharga dari Krisis
Pandemi ini nantinya akan
menghasilkan pemenang dan
pecundang. Pemenang adalah yang
mampu mengambil peluang dari
kerasnya gelombang. Pelajaran
berharga yang perlu kita sikapi dari
setiap krisis adalah menjadikan
kita mawas diri, juga menciptakan
peluang dan kesempatan melakukan
pembenahan manajemen risiko
krisis. Ke depan, kesiapan beradaptasi
dengan perubahan paradigma baru
dan inovasi menjadi kunci sukses
menghadang krisis dan mempercepat
pemulihan ekonomi.
Kita hanya bisa memenangkan
perlawanan terhadap virus ini secara
bersama, yakni kerja sama dan
kolaborasi antara pemerintah pusat,
pemerintah daerah, DPR, akademisi,
dunia usaha, dan masyarakat secara
keseluruhan dengan menjalankan
peran masing-masing sebaik
mungkin. Salah satu contoh nyata
adalah masih enggannya kelas
menengah atas untuk berbelanja dan
lebih memilih menyimpan uangnya
di bank. Pada Agustus, Dana Pihak
Ketiga (DPK) untuk simpanan di atas
Rp2 miliar (56 persen dari total DPK)
tumbuh 14,1 persen. Padahal, belanja
dari masyarakat
akan menghidupkan aktivitas
ekonomi kembali. Untuk itu saya
mengajak kepada masyarakat
khususnya yang masih mempunyai
kemampuan lebih, untuk tidak
takut berbelanja dan bersama-sama
menggerakkan roda perekonomian
Indonesia seraya tetap mematuhi
protokol kesehatan Covid-19.
Teks: Leila Rizki Niwanda
Foto: Sugeng Wistriono
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Kata Mereka

“Kami yakin dengan sisa
waktu yang ada hingga
akhir tahun penyerapan
bisa sampai 100 persen.
Belanja pemerintah saat
ini menjadi satu-satunya
harapan untuk mendorong
pertumbuhan ekonomi
salah satunya melalui
program PEN ini. Sejak
diluncurkan program
PEN, roda perekonomian
menunjukkan perbaikan,
baik data penjualan,
kegiatan manufaktur,
perkantoran, hingga
kegiatan pasar
menunjukkan perbaikan
jika dibandingkan bulan
Juli lalu. Kami yakin akan
kian membaik hingga
akhir tahun nanti.”
--Wakil Ketua Komisi XI
DPR Fathan Subchi

Dalam rangka
penanggulangan dampak
Covid-19, Kementerian
Sosial diberi mandat
penambahan anggaran
jaring pengaman sosial,
salah satunya untuk
Program Keluarga Harapan
(PKH). Untuk menjaga daya
beli masyarakat khususnya
penerima manfaat PKH,
penyaluran bantuan yang
semula dicairkan setiap
triwulan menjadi setiap
bulan. Menindaklanjuti
instruksi Presiden untuk
percepatan penyaluran
bantuan sosial, Direktorat
Jaminan Sosial harus
bergerak cepat agar
penambahan bantuan
dapat dicairkan pada awal
bulan April tahun 2020.
Dibutuhkan persiapan yang
cermat dan kerja sama
yang baik agar bantuan
segera dimanfaatkan
oleh masyarakat. Untuk
pengajuan pencairan
bantuan PKH khususnya
pada masa PSBB,
Direktorat Jaminan Sosial
Keluarga dibantu oleh
KPPN Jakarta VII untuk
sama-sama mengawal
pencairan bantuan PKH.
Kecepatan dan kemudahan
administrasi yang
diterapkan KPPN Jakarta
VII, sangat mendukung
sehingga bantuan sosial
PKH dapat dicairkan tepat
waktu.

“Kebijakan pemberian
bantuan sosial kepada
pekerja dengan gaji
di bawah Rp5 juta per
bulan bisa menggerakkan
kembali roda
perekonomian. Rp600
ribu ini bisa sebagai
insentif maupun sebagai
stimulus untuk kembali
menggerakkan ekonomi,
sehingga orang bisa punya
uang untuk dibelanjakan.
Kebijakan ini bisa
memberikan stimulus
yang dapat menyebabkan
terjadinya trickle down
effect hingga individu di
lapisan terbawah. Dengan
demikian, insentif yang
dapat memperkuat daya
beli itu bisa melahirkan
kegiatan ekonomi
yang bermanfaat bagi
masyarakat kurang
mampu. Program
itu sebenarnya ingin
mendorong orang untuk
membeli, karena ekonomi
akan berjalan ketika orang
itu berbelanja.”
--Pengamat ekonomi
dari Universitas Sebelas
Maret (UNS) Surakarta
Retno Tanding

“Masyarakat saat ini
lebih membutuhkan cash.
Skema perlindungan
sosial seperti ini sedang
diadopsi berbagai negara
di dunia. Sebab, memiliki
dampak yang lebih nyata
kepada masyarakat untuk
menyelesaikan persoalan
likuiditas. Masyarakat
memiliki kemampuan
untuk menggunakan uang
tersebut karena dapat
memberikan solusi dan
membantu di tengah
penurunan pendapatan
akibat Covid-19. Program
pemberian bantuan sosial
uang tunai lebih masuk
akal untuk dilakukan
karena penyerapan dana
pemerintah dapat lebih
cepat tercapai dan efeknya
berdampak panjang
kepada konsumsi. Meski
demikian, penentuan
kriteria penerima dan
mekanisme penyaluran
membutuhkan
penanganan tersendiri
agar tidak menambah
persoalan baru yang
menimbulkan beban
kepada masyarakat yang
membutuhkan.”

Alhamdulilah dengan
adanya program KUR,
usaha kuliner saya jadi
sangat terbantu. Saya ikut
program KUR dari tahun
2017, suku bunganya
rendah sehingga usaha
saya bisa berjalan hingga
saat ini. Apalagi saat
pandemi covid-19 ini ada
penundaan cicilan yang
sangat membantu saya.
-- Lismawati, Usaha
kuliner basah - Jakarta
Timur

--Peneliti Institute
for Development of
Economics and Finance
(Indef) Media Askar

Terima kasih atas
dukungan dan kerja sama
yang sangat baik sehingga
realisasi Bansos PKH
dapat dilaksanakan secara
maksimal dan sangat
dirasakan manfaatnya
oleh Keluarga Penerima
Manfaat.
Text: Dinar Rafikhalif, Imam Tri Wibowo
-- Rachmat Koesnadi,
Direktur Jaminan Sosial
Keluarga, Kemensos
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Dinamika

Penyajian Beban Penanganan
Dampak COVID-19
Sebagai Pos Luar Biasa
dalam Laporan Operasional.
Tepatkah?
Pada tanggal 11 Maret 2020,
World Health Organization (WHO)
menyatakan bahwa Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19)
ditetapkan sebagai pandemi (WHO,
2020). Sejak bulan Maret hingga
saat ini, Penyebaran COVID-19 di
Indonesia mengalami peningkatan
yang signifikan. Aspek kehidupan
yang terdampak, seperti aspek
sosial, ekonomi, dan kesejahteraan
sosial menjadi tidak stabil
Beberapa langkah telah dilakukan
dalam upaya penanggulangan
pandemi COVID-19. Salah satu
langkah awal pemerintah adalah
penerbitan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang
(Perppu) Nomor 1 Tahun 2020
mengenai Kebijakan Keuangan
Negara dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan
Pandemi COVID-19 (Kompas,
2020), yang pada tanggal 16 Mei
2020 telah ditetapkan menjadi
Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2020.
Sebagai tindak lanjutnya,
pemerintah menerbitkan
Peraturan Menteri Keuangan
Republik Indonesia Nomor 38/
PMK.02/2020 tentang Pelaksanaan
Kebijakan Keuangan Negara untuk
Penanganan Pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) dan/
atau Menghadapi Ancaman yang
Membahayakan Perekonomian
Nasional dan/atau Stabilitas
Sistem Keuangan serta Peraturan
Menteri Keuangan Republik
Indonesia Nomor 43/PMK.05/2020
tentang Mekanisme Pelaksanaan
Anggaran Belanja atas Beban
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara dalam Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease
2019.
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Dampak kebijakan-kebijakan
tersebut pada Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) antara lain penurunan
pendapatan negara, peningkatan
belanja negara, penyesuaian
pembiayaan, serta peningkatan
defisit APBN. Peningkatan
beban anggaran menjadi alasan
dilakukannya realokasi dan
refocusing belanja Kementerian/
Lembaga (K/L) dan Transfer ke
Daerah dan Dana Desa (TKDD).
Realokasi dan refocusing anggaran
diakomodasi dalam Peraturan
Presiden Nomor 72 Tahun 2020
tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 54 Tahun 2020
tentang Perubahan Postur dan
Rincian Anggaran Pendapatan
Belanja Negara Tahun Anggaran
2020. Total tambahan belanja dan
pembiayaan APBN 2020 untuk
penanganan dampak COVID-19
adalah sebesar Rp695,1 triliun
(Kompas, 2020), dengan rincian
sebagaimana disajikan pada Tabel
1

Berkaitan dengan realokasi dan
refocusing anggaran tersebut,
untuk memudahkan perencanaan
kegiatan, koordinasi pelaksanaan,
serta monitoring dan evaluasi
kinerja, termasuk pergeseran
anggaran antarunit organisasi,
antarfungsi, dan antarprogram
dalam penanganan pandemi
COVID-19, pengalokasian dana
dilakukan sesuai dengan klasifikasi
akun dalam Surat Direktur
Jenderal Perbendaharaan Nomor
S-369/PB/2020 tanggal 27 April
2020 tentang Pemutakhiran
Akun dalam Rangka Penanganan
Pandemi Corona Virus Disease
2019 (COVID-19).
Direktorat Jenderal
Perbendaharaan Kementerian
Keuangan juga telah menerbitkan
Panduan Teknis (Pantek)
Pelaksanaan Anggaran dan
Akuntansi Pemerintah Pusat Edisi
29 tentang Kebijakan Penanganan
Pandemi COVID-19. Substansi
pada Pantek tersebut merujuk
pada Pasal 15 PMK Nomor 43/
Tabel 1

Alokasi Anggaran untuk COVID-19
Uraian

Alokasi Anggaran
(Rp-Triliun)

Sektoral KL dan Pemda

106,11

Pembiayaan Korporasi

53,57

UMKM

123,46

Kesehatan

87,55

Perlindungan Sosial

203,90

Insentif Usaha

120,61

Sumber: (Kompas, 2020)

Dinamika
PMK.05/2020 yang menyatakan
bahwa entitas akuntansi dan/
atau entitas pelaporan melakukan
pengungkapan transaksi
belanja atas beban APBN dalam
penanganan pandemi COVID-19
secara memadai dalam Catatan
atas Laporan Keuangan (CaLK)
sebagai bagian dari peristiwa luar
biasa.
Namun bagaimana dengan
penyajian beban dari peristiwa luar
biasa ini dalam laporan keuangan?
Apakah dapat disajikan sebagai
beban dalam pos luar biasa?

Penggunaan Pos
Luar Biasa
Publikasi WHO yang menyatakan
COVID-19 sebagai pandemi
memunculkan pertanyaan kepada
badan-badan penyusun standar
akuntansi internasional tentang
penggunaan pos luar biasa dalam
penyusunan laporan keuangan. Hal
ini terlihat dalam GASB Technical
Bulletin nomor 2020-1, IPSASB
Staff Question and Answer, serta
artikel dan pernyataan resmi dari
badan-badan lainnya. Merujuk
pada standar akuntansi yang
berlaku umum dan pernyataan
dari badan penyusun standar
akuntansi internasional,
terdapat beberapa asumsi yang
perlu dipertimbangkan dalam
pengaturan kebijakan penyajian
belanja untuk penanganan dampak
COVID-19 pada laporan keuangan.

1. International Accounting
Standard
International Accounting
Standard (IAS) 1 Presentation of
Financial Statements paragraf
97 menyatakan bahwa “Ketika
sebuah transaksi pendapatan
atau beban bernilai material,
entitas harus mengungkapkan
sifat dan jumlahnya secara
terpisah.” Dampak dari COVID-19
dapat meningkatkan transaksi
beban atau pendapatan yang
material bagi banyak entitas. Jika
transaksi yang berbeda ini dapat
diidentifikasi secara spesifik dan
dapat dinilai, transaksi tersebut
harus diungkapkan secara terpisah
baik dalam laporan laba rugi dan
penghasilan komprehensif lainnya
(other comprehensive income) atau
dalam CaLK dengan penjelasan
terkait jumlahnya secara memadai.

Entitas juga harus
mempertimbangkan persyaratan
dalam IAS 1:85 untuk menyajikan
baris, judul, atau subtotal
tambahan ketika penyajian
tersebut relevan untuk
pemahaman kinerja keuangan
entitas. IAS 1 secara spesifik
melarang penyajian transaksi
sebagai “pos luar biasa”. Hal ini
sebagaimana tertuang dalam IAS
1 paragraf 87, “Sebuah entitas
dilarang menyajikan transaksi
pendapatan atau beban apa pun
sebagai transaksi luar biasa pada
laporan yang menyajikan laba atau
rugi dan pendapatan komprehensif
lainnya atau dalam catatan atas
laporan keuangan.”
Deloitte (2020) dalam IFRS in
Focus: Accounting considerations
related to the Coronavirus 2019
Disease menyatakan bahwa untuk
menyajikan baris, judul atau
subtotal tambahan sebagaimana
IAS 1 Paragraf 85, sebuah entitas
harus mempertimbangkan sifat
dan besarnya biaya dari transaksi,
dan alasan rasional untuk
membuat judul atau subtotal
baru serta manfaatnya. Entitas
harus berhati-hati ketika akan
mengeluarkan sebuah transaksi
dari “pendapatan atau beban
kegiatan operasional”. Selain itu,
entitas juga harus memperhatikan
syarat-syarat dari regulasi suatu
negara yang mungkin melarang
penggunaan format tertentu
dalam pelaporan laba rugi. Lebih
lanjut, Delloite berpendapat bahwa
informasi tambahan lainnya
untuk menjelaskan dampak dari
COVID-19 seharusnya dimuat
dalam catatan atas laporan
keuangan atau komunikasi
keuangan lainnya dengan tetap
mempertimbangkan regulasi dan
persyaratan lainnya.

2. International Public Sector
Accounting Standard
Sejalan dengan IAS 1, International
Public Sector Accounting Standard
Board (IPSASB) menyatakan bahwa
IPSAS 1 Presentation of Financial
Statements tidak mengharuskan
penyajian pos luar biasa dalam
face laporan kinerja keuangan.
Hal ini dapat dilihat pada IPSAS 1
Paragraf 102 yang menghilangkan
pos luar biasa dari pos minimum
yang disajikan dalam laporan
kinerja keuangan. Basis for
Conclusions (BC) 8 menyatakan
bahwa larangan penyajian
transaksi pada pos luar biasa
dalam IAS 1 adalah karena IASB

menyimpulkan transaksi-transaksi
yang diperlakukan sebagai luar
biasa dihasilkan dari risiko bisnis
normal yang dihadapi oleh sebuah
entitas dan tidak memerlukan
penyajian pada komponen yang
terpisah di dalam laporan laba
rugi.
Lebih lanjut, BC 10 menyatakan
bahwa IPSAS 1 tidak secara
eksplisit menghalangi penyajian
transaksi pendapatan dan beban
sebagai transaksi luar biasa pada
face laporan keuangan ataupun
pada CaLK. IPSASB berpandangan
bahwa pengungkapan atas
informasi transaksi luar biasa
sejalan dengan tujuan dan
karakteristik kualitatif pelaporan
keuangan. Namun, anggota lain
berpandangan bahwa tidak ada
alasan spesifik dari sektor publik
untuk tidak memenuhi syarat dari
IAS 1. Selain itu, menurut IPSASB,
IPSAS 1 juga tidak menghalangi
pemerintah untuk menyajikan
transaksi-transaksi di luar aktivitas
normalnya secara terpisah, baik
pada face laporan keuangan atau
pada CaLK, selama transaksi
tersebut material. Hal ini dapat
dilihat pada IPSAS 1 paragraf 106
yang menyatakan bahwa “Ketika
sebuah transaksi penerimaan dan
beban bernilai material, jenis dan
jumlahnya harus diungkapkan
secara terpisah.”
IPSASB dalam Staff Question
& Answer bertajuk COVID-19:
Relevant IPSASB Accounting
Guidance menyatakan bahwa
entitas dapat mengikuti pedoman
lain dalam menyajikan laporan
terkait dampak COVID-19
selain laporan keuangan, yaitu
Recommended Practice Guideline
(RPG) 3, Reporting Service
Performance Information. Dalam
RPG 3, yang dimaksud dengan
informasi kinerja layanan (Service
Performance Information) adalah
informasi tentang layanan yang
disediakan entitas, tujuan kinerja
layanan entitas, dan sejauh mana
pencapaiannya terhadap tujuan
tersebut. Informasi kinerja layanan
membantu pengguna laporan
keuangan pokok untuk menilai
efisiensi dan efektivitas layanan
sebuah entitas.
Sebagai dampak dari COVID-19,
tujuan penyediaan jasa dari
entitas pemerintah mengalami
pergeseran, antara lain penguatan
sumber daya untuk memitigasi
dampak dari pandemi pada
individu dan rumah tangga.
Program-program baru akan
dibuat dan mekanisme penyediaan
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jasa diatur kembali. RPG 3
menyediakan prinsip kerangka
kerja untuk melaporkan tujuan
dari layanan yang diberikan dan
sejauh mana pencapaiannya. RPG
3 memperbolehkan entitas untuk
menyusun format pelaporan dan
indikator kinerja sesuai dengan
keadaan.

3. Governmental Accounting
Standards Board Statement
Merujuk pada Governmental
Accounting Standards Board
(GASB) Statement 34 Basic
Financial Statements—and
Management’s Discussion and
Analysis—for State and Local
Governments, paragraf 55 pos luar
biasa (extraordinary items) adalah
transaksi atau peristiwa yang tidak
lazim sifatnya (unusual in nature)
dan jarang terjadinya (infrequent
in occurrence). Lebih lanjut,
ketentuan dalam GASB Statement
34 paragraf 56 menyatakan
bahwa peristiwa khusus (special
items) adalah transaksi signifikan
atau peristiwa lain yang berada
dalam kendali manajemen yang
(memenuhi salah satu kriteria
yaitu) sifatnya tidak lazim atau
jarang terjadi. Berkaitan dengan
COVID-19, GASB menyatakan di
dalam GASB Technical Bulletin No
2020-a bahwa meskipun tindakan
yang diambil untuk memperlambat
penyebaran penyakit COVID-19
mungkin berada dalam kendali
manajemen pemerintah, tetapi
kejadian yang mendasarinya (yaitu
kemunculan penyakit COVID-19)
tidak berada dalam kendali
manajemen. Oleh karena itu, arus
keluar sumber daya yang timbul
sebagai tanggapan atas peristiwa
tersebut tidak boleh dilaporkan
sebagai peristiwa khusus (special
items).
GASB Statement 62 paragraf 45-50
menguraikan bahwa peristiwa yang
dapat dipertimbangkan sebagai
peristiwa yang jarang terjadinya
(infrequent in occurrence) adalah
sebuah peristiwa atau transaksi
yang tidak diharapkan untuk
kembali terjadi di masa depan.
Di dalam GASB Technical Bulletin
No 2020-1, GASB mengatakan
bahwa peristiwa yang sedang
dipertimbangkan untuk menjadi
peristiwa luar biasa adalah
COVID-19. Dalam apendiks
A22, GASB berpendapat bahwa
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penyakit COVID-19 telah terjadi
di masa yang lalu, dan dapat
diasumsikan COVID-19 yang lain
akan muncul kembali di masa
mendatang. Peristiwa ini ke depan
akan menjadi peristiwa yang tidak
jarang terjadi, maka arus keluar
sumber daya pemerintah yang
timbul tidak boleh dilaporkan
sebagai hal yang luar biasa,
karena kriteria “jarang terjadinya”
suatu peristiwa luar biasa tidak
terpenuhi.

4. Dutch GAAP
Dutch Generally Accepted
Accounting Principles (GAAP) tidak
membedakan baik kegiatan normal
maupun kegiatan luar biasa dalam
penyajian di laporan laba rugi.
Laporan laba rugi harus disajikan
sesuai format laporan dalam
peraturan yang berlaku, yang
pada umumnya tidak mengijinkan
pendapatan atau pengeluaran yang
bersifat luar biasa disajikan secara
terpisah dalam laporan laba rugi.
Namun, menurut KPMG, dalam
keadaan tertentu dimungkinkan
untuk menyajikan pos luar biasa di
laporan laba rugi, dengan catatan
perlunya ditambahkan spesifikasi
dalam model laporan sehingga
penyajiannya dapat dibuat lebih
rinci.
Pos luar biasa adalah pendapatan
dan pengeluaran yang timbul
dari peristiwa atau transaksi
yang merupakan bagian dari
kegiatan normal, tetapi atas
dasar sifat, ruang lingkup, atau
karakternya yang jarang terjadi,
maka perlu disajikan secara
terpisah dalam catatan atas
laporan keuangan dengan asas
bruto, dengan tujuan agar dapat
memberikan sudut pandang baru
terhadap hasil/ output dari dan
pengembangan dalam kegiatan
normal perusahaan. Diharapkan
bahwa biaya tambahan yang
timbul sebagai dampak COVID-19
memenuhi definisi peristiwa luar
biasa dan oleh karena itu perlu
disajikan secara terpisah. Jika
pos luar biasa diakui di beberapa
pos lain dalam laporan laba rugi,
maka harus diungkapkan dampak
finansial dari pos luar biasa ini
serta bagaimana pos luar biasa ini
diakui.

Menurut Klynveld Peat Marwick
Goerdeler (KPMG), salah satu
perusahaan jasa profesional
terbesar di dunia, penyajian
beban terkait COVID-19, akan
bergantung pada struktur laporan
laba rugi yang sudah ada. Ketika
sebuah entitas menyajikan
beban pada laporan laba rugi,
daripada di CaLK, transaksi
beban terkait dengan COVID-19
harus diklasifikasikan sesuai
dengan klasifikasi beban yang
tidak terkait dengan COVID-19.
Ilustrasi penyajian transaksi yang
terkait dengan COVID-19 jika
entitas mempertimbangkan untuk
menambah baris atau subtotal
baru di laporan laba rugi dapat
dilihat pada Gambar 1.
Gambar 1
Ilustrasi Penyajian Beban
terkait COVID-19 di Laporan Laba
Rugi

Sumber: (Kompas, 2020)

Selanjutnya, KPMG berpendapat
ada beberapa hal yang dapat
dilakukan oleh manajemen, yaitu:
a)

Mengidentifikasi transaksi
yang terkait dengan
COVID-19 yang bersifat luar
biasa dari sisi ruang lingkup
dan frekuensinya.

b) Menentukan apakah mungkin
untuk menyajikan transaksi
tersebut secara terpisah dalam
laporan laba rugi.
c)

Mengungkapkan dampak
finansial dari transaksi
tersebut secara terpisah per
kategori dan keseluruhan.

d) Berdasarkan uraian di atas,
maka dapat disimpulkan
bahwa:
e)

Sesuai dengan IAS 1 tentang
Presentation of Financial
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Statements, Entitas harus
mengungkapkan sifat dan
jumlah sebuah transaksi
pendapatan atau beban secara
terpisah jika nilainya material,
tetapi entitas dilarang
menyajikan transaksi terkait
COVID-19 dalam laporan laba
rugi atau dalam catatan atas
laporan keuangan sebagai pos
luar biasa.
f)

Informasi tambahan lainnya
untuk menjelaskan dampak
dari COVID-19 dapat dimuat
dalam catatan atas laporan
keuangan atau komunikasi
keuangan lainnya dengan
tetap mempertimbangkan
regulasi dan persyaratan
lainnya.

g) Menurut IPSASB, seiring
dengan pergeseran
penggunaan sumber daya
dalam rangka penanganan
dampak COVID-19, sebuah
entitas pemerintah dapat
menyediakan informasi
kinerja pelayanan di luar
laporan keuangan dengan
mengikuti Recommended
Practice Guide 3, Reporting
Service Performance
Information.
h) GASB berpendapat bahwa
penyakit COVID-19 telah
terjadi dan dapat diasumsikan
COVID-19 yang lain akan
muncul kembali di masa
mendatang. Peristiwa ini ke
depan akan menjadi peristiwa
yang tidak jarang terjadi,
maka arus keluar sumber daya
pemerintah yang timbul untuk
merespons wabah COVID-19
tidak boleh dilaporkan sebagai
hal yang luar biasa, karena
kriteria “jarang terjadinya”
(infrequent in occurrence)
suatu peristiwa luar biasa
tidak terpenuhi.
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Berkah Pandemi, Mempercepat
Penerapan Layanan Online KPPN
(Sekelumit Pengalaman di KPPN Larantuka)

Proses Bisnis di
Masa Pandemi
Kegiatan sosialisasi, bimtek, atau
konsultasi di masa pandemi dilakukan
dengan mengoptimalkan penggunaan
media sosial dan teknologi informasi.
Bimtek dan sosialisasi diselenggarakan
dengan menggunakan aplikasi Zoom,
sedangkan konsultasi dilakukan
via telepon atau chat online. Untuk
penyampaian berkas pelaksanaan
anggaran, awalnya dilakukan dengan
mengirim softcopy berkas lewat
e-mail. Kemudian dengan terbitnya
SE-31/PB/2020 tentang Mekanisme
Pengiriman Dokumen Tagihan Secara
Elektronik pada Masa Keadaan Darurat
COVID-19, mulai akhir April 2020
penyampaian dokumen tagihan ke
KPPN dilakukan secara online dengan
menggunakan Modul web eSPM.
Kasus COVID-19 pertama kali
dideteksi di Indonesia pada bulan
Maret 2020, terungkap ketika ada
WNA berkebangsaan Jepang yang
berkunjung ke Indonesia kemudian
dinyatakan positif COVID-19.
Selanjutnya pandemi COVID-19
berkembang melonjak hingga
keadaannya saat ini. Dalam rangka
mengantisipasi pandemi, Presiden RI
Joko Widodo menerbitkan sejumlah
peraturan, di antaranya Perppu Nomor
1 Tahun 2020 tentang Kebijakan
Keuangan Negara dan Stabilitas
Sistem Keuangan Untuk Penanganan
Pandemi COVID-19 serta PP Nomor
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21 Tahun 2020 tentang Pembatasan
Sosial Berskala Besar dalam Rangka
Percepatan Penanganan COVID-19.
Pandemi COVID-19 sedikit banyak
ikut mempengaruhi proses bisnis di
KPPN. Karena penerapan pembatasan
sosial, proses bisnis antara KPPN dan
stakeholder-nya yang sebelumnya
dilakukan secara tatap muka langsung,
harus dimodifikasi menjadi interaksi
secara daring. Penyampaian berkas
SPM ke FO dan konsultasi dengan
CSO KPPN yang awalnya dilakukan
langsung juga terpaksa dilakukan
secara online.

Modul web eSPM saat ini bisa
dikatakan cukup multifungsi. Hampir
semua dokumen pelaksanaan
anggaran dapat diajukan lewat
platform eSPM. Mulai dari berkas GPP
untuk rekonsiliasi gaji, berkas SPM,
suplier, kontrak, hingga koreksi SPM.
Hanya penyampaian berkas SKPP saja
yang masih dilakukan via pos dan
e-mail.
Dengan berubahnya proses bisnis di
KPPN yang semula biasa digunakan
dengan tatap muka langsung,
kemudian saat pandemi harus dengan
online, apakah persepsi stakeholder
khususnya satker mitra KPPN berubah

Dinamika
atas kepuasan layanan KPPN?

Mengukur Tingkat
Persepsi Kepuasan
Stakeholder

untuk tahun 2020 meningkat jika
dibandingkan tahun 2019.

Nilai Indeks Kepuasan Layanan 2019 – 2020
Pada awal bulan Juli 2020, kami
mengadakan Survei Indeks
Kepuasan Layanan (IKL) pada KPPN
Larantuka untuk Semester I tahun
2020. Kami sengaja mengadakan
survey IKL tersebut pada awal bulan
Juli 2020, pada masa pandemi
COVID-19 tengah berlangsung,
sebelum masa new normal. Kami
ingin melihat bagaimana persepsi
kepuasan stakeholder kami atas
perubahan layanan yang terjadi
karena pandemi COVID-19 tersebut.

NILAI IKL

2019

2020

Layanan Pencairan Dana

4.71

4.74

Layanan Bimbingan dan Konsultasi

4.77

4.79

Layanan Konfirmasi Penerimaan Negara

4.70

4.74

Layanan Rekonsiliasi Laporan Keuangan

4.72

4.75

Layanan Sarana dan Prasarana

4.73

4.76

4.73

4.76

Nilai IKL Agregat

Data berdasarkan hasil tabulasi survey IKL tahun 2019 dan 2020 KPPN Larantuka

Cukup menarik memperhatikan
hasil survei IKL tersebut. Secara
umum, nilai IKL agregat pada
Semester I tahun 2020 adalah
sebesar 4,76 (skala 5), naik jika
dibandingkan dengan nilai IKL
agregat untuk tahun 2019 yang
sebesar 4,73. Kenaikan nilai IKL
ini cukup mengejutkan bagi kami,
karena awalnya kami mengira
pandemi COVID-19, yang ikut
menyebabkan perubahan proses
bisnis di KPPN Larantuka, akan
menurunkan persepsi kepuasan
stakeholders atas layanan KPPN
Larantuka.
Yang menarik adalah nilai IKL
untuk Layanan Bimbingan dan
Konsultasi serta Layanan Sarana
dan Prasarana. Pandemi COVID-19
menyebabkan kegiatan konsultasi,
sosialisasi, dan bimbingan teknis
terpaksa diselenggarakan secara
online. Ternyata persepsi kepuasan
stakeholder atas Layanan Bimbingan
dan Konsultasi meningkat pada
tahun 2020 ini. Demikian juga
dengan Layanan Sarana dan
Prasarana. Kebijakan pembatasan
sosial menyebabkan stakeholders
tidak bisa datang ke KPPN
Larantuka. Artinya stakeholders
tidak menikmati secara langsung
layanan sarana dan prasarana KPPN
Larantuka. Tetapi ternyata nilai IKL
atas Layanan Sarana dan Prasarana

Pada Survei IKL tahun 2020 juga
kami menyampaikan beberapa
pertanyaan tambahan untuk
mengetahui aspirasi atau keinginan
dari stakeholder atas layanan
KPPN ke depannya. Berikut kami
sampaikan pertanyaan dan jawaban
stakeholder.
Karena pandemi COVID-19, saat ini
banyak layanan KPPN Larantuka
bergeser dari diselenggarakan
secara offline (tatap muka langsung)
menjadi online. Seberapa tinggi
tingkat kepuasan Anda atas layanan
online yang diselenggarakan?

20 (66,7%)

9 (30%)
1 (3,3%)
1

0 (0%)
2

0 (0%)
3

4

5

Sebanyak 66,7 persen menyatakan
sangat puas, 30 persen menyatakan
puas. Dan terdapat 3,3 persen
responden stakeholder yang
menyatakan tidak puas.
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Ketika ditanya mana layanan
yang lebih disukai, layanan
secara offline atau online?

Sebanyak 43,3% memilih layanan online saja, 50%
menghendaki layanan online dan offline. Terdapat
6,7% responden lebih menyukai layanan offline saja.
Jika pandemi COVID-19 ini
berakhir, apakah pola layanan
online yang telah diselenggarakan
ini perlu dilanjutkan atau tidak?

Sebanyak 90% responden menganggap perlu
untuk dilanjutkan, 3,3% menjawab tidak tahu,
dan 6,7% memilih tidak perlu dilanjutkan.

Berikut jawaban mitra stakeholders
atas beberapa pertanyaan
wawancara:
• Pelayanan online perlu
ditingkatkan karena sangat
efisien.
•

Pelayanan secara online sangat
baik karena satker kami yang
letaknya sangat jauh sehingga
pelayanan yang kami terima
lebih efisien waktu.

•

Mungkin ke depan layanan
secara online tetap perlu
dilanjutkan, ini juga sangat
membantu bagi satker yang bisa
saja mengalami kendala dalam
transportasi.

•

Layanan lewat aplikasi espm
harus ditambahkan waktunya
karena sekarang pengiriman SPM
batasnya pukul 12.00.

•

Tatap muka lebih baik
supaya jelas ketika kita butuh
penjelasan.

KPPN Larantuka pada tahun 2020
mengelola 51 DIPA dengan satker
yang berlokasi di wilayah kepulauan.
Sebanyak 40 persen satker berlokasi
38
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di daratan Flores, sementara 60
persen satker tersebar di Pulau
Lembata, Pulau Adonara, dan
Solor. Transportasi yang digunakan
untuk mencapai KPPN Larantuka
adalah melalui laut. Satker dari luar
pulau biasanya perlu menginap
minimal sehari di Larantuka
untuk menyelesaikan urusan dan
mengakses layanan KPPN Larantuka.

Maka cukup beralasan jika satker
di lingkup KPPN Larantuka merasa
senang dengan adanya layanan
online seperti ini. Layanan online
yang diselenggarakan KPPN
memudahkan satker. Penyampaian
dokumen jadi lebih efisien karena
tidak perlu diantar langsung, tetapi
dapat disampaikan secara online
lewat modul eSPM. Selain itu, satker
juga dapat bekerja lebih fleksibel.

Dinamika

Mengukur Jumlah Transaksi
di Masa Pandemi
Kami juga berusaha melakukan perbandingan jumlah transaksi penerbitan SP2D di KPPN Larantuka. Kami ingin
mengetahui apakah pandemi COVID-19 dan penyampaian dokumen tagihan secara online ikut berpengaruh terhadap
jumlah transaksi penerbitan SP2D.

JUMLAH PENERBITAN SP2D

BULAN

2019

2020

Januari

225

206

Februari

563

603

Maret

624

754

April

744

680

Mei

904

711

Juni

603

657

Juli

841

692

Agustus

720

800

Data diambil dari Modul OMSPAN 2019 dan 2020 KPPN Larantuka

Pada bulan Mei 2019 terjadi
kenaikan transaksi penerbitan
SP2D karena adanya pembayaran
THR berupa Gaji dan Tunjangan,
kemudian pada bulan Juli 2019 pun
terjadi lonjakan transaksi dengan
adanya pembayaran Gaji ke-13
berupa Gaji dan Tunjangan.
Jika mencermati angka jumlah
SP2D yang terbit di KPPN Larantuka
per bulan pada tahun 2020, ada
beberapa hal yang menarik untuk
dicermati. Pada awal pandemi
(Maret hingga April 2020), sempat
terjadi kecenderungan penurunan
SP2D yang terbit. Hal ini karena
Pemerintah menerapkan sejumlah
pengetatan pelaksanaan anggaran.
Di antaranya:
-

Pemotongan dan pengalihan
anggaran Kementerian/
Lembaga untuk membiayai
penanggulangan COVID-19;

-

Proses revisi DIPA untuk
menyediakan anggaran
COVID-19 mengharuskan satker
membatasi transaksi realisasi
anggaran;

-

Pada tahun 2020, THR dan Gaji
ke-13 dibayarkan hanya sebesar
Gaji dan dengan beberapa
pembatasan tambahan;

-

Pembatasan penyampaian SPM,
mulai dari pembatasan jenis
belanja, pembatasan pengajuan
GU, hingga pembatasan
pengajuan SPM harian sampai
dengan pukul 12.00.

untuk beberapa saat memang
sedikit mengurangi volume
pengajuan SPM. Namun, selepas itu,
pandemi tidak begitu berpengaruh
mengurangi volume transaksi,
bahkan meningkat. Penyampaian
berkas tagihan (SPM) secara online
lewat modul web eSPM dirasakan
stakeholder lebih mudah dan efisien,
sehingga jumlah pengajuan SPM
secara online meningkat.
Namun, ada data lain yang juga
perlu dicermati, yaitu terjadinya
lonjakan jumlah kesalahan SPM.

Setelah beberapa pengetatan
pelaksanaan anggaran dicabut, kami
melihat terjadinya kecenderungan
kenaikan transaksi penerbitan SP2D
(Juni hingga Agustus 2020).
Adanya pandemi dan penerapan
pembatasan pelaksanaan anggaran
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Dinamika
JUMLAH PENOLAKAN SPM

PENOLAKAN
FORMAL

PENOLAKAN
SUBSTANTIF

JUMLAH

Januari – Desember 2019

557

10

567

Januari – September 2020

562

6

568

PERIODE

Data diambil dari Modul OMSPAN 2019 dan 2020 KPPN Larantuka

Mari kita fokuskan saja ke kesalahan
SPM yang menyebabkan penolakan
formal SPM di KPPN Larantuka.
Selama tahun 2019, terdapat
penolakan formal SPM sebanyak 557.
Tetapi di tahun 2020, hingga tanggal
15 September 2020 saja penolakan
formal SPM telah terjadi sebanyak
562.
Coba kita bandingkan jumlah
penolakan formal SPM dengan
jumlah SP2D yang terbit,
sebagaimana data di samping ini:

JUMLAH PENOLAKAN FORMAL SPM DENGAN JUMLAH SP2D YANG TERBIT,

PERIODE
Jumlah SP2D terbit
Jumlah penolakan formal spm
Perbandingan

Penolakan formal SPM adalah
penolakan berkas tagihan oleh sistem
SPAN. Penolakan ini terjadi karena
SPAN menemukan kesalahan pada
SPM pada saat memproses validasi
berkas ADK tagihan (file PMRT).
Proses validasi ini berjalan otomatis
by system. Penolakan formal SPM
dapat diminimalisir dengan cara,
sebelum validasi ADK tagihan (file
PMRT) dilakukan di SPAN, petugas
validasi harus memastikan terlebih
dulu bahwa bekas tagihan tersebut
telah lengkap dan benar (data
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2020 (updated)

8.825

5.679

557

562

6.3%

9.9%

Data diambil dari Modul OMSPAN 2019 dan 2020 KPPN Larantuka

Pada tahun 2019, dari jumlah 8825
SP2D yang terbit di KPPN Larantuka,
terjadi penolakan formal SPM
sebanyak 557. Akan tetapi pada
tahun 2020, hingga 15 September
2020 dengan jumlah SP2D terbit baru
5679 saja, jumlah penolakan formal
SPM telah mencapai 562, melebihi
jumlah penolakan formal SPM
selama satu tahun di tahun 2019.
Dengan kata lain hingga menjelang
akhir triwulan ketiga tahun 2020
saja, terjadi kenaikan penolakan
formal SPM hingga lebih dari 30
persen jika dibandingkan dengan
data tahun 2019.
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2019

supplier telah update, data kontrak
– jika ada – telah update, dan data
PMRT telah update).
Dahulu, saat berkas SPM diajukan
secara langsung, petugas FO
konversi dapat bertanya terlebih
dulu kepada petugas pengantar SPM
satker, apakah SPM yang diajukan
ini memerlukan update data suplier
atau update data kontrak. Jika
ada kesalahan SPM, dapat segera
ditemukan dan diperbaiki. Jika
petugas satker menemui masalah,
maka dapat langsung berkonsultasi
secara tatap muka dengan petugas
CSO. Sehingga berkas tagihan yang
akan divalidasi ke SPAN oleh petugas
FO validasi adalah berkas yang telah
dipastikan benar.
Kini dengan bantuan modul
eSPM, mitra satker memang dapat
mengajukan berkas tagihan lebih
mudah dan efisien, karena dapat
diajukan secara online. Tetapi
potensi penolakan formal SPM
jadi meningkat, disebabkan proses
verifikasi berkas secara online tidak
seleluasa verifikasi secara offline.

Dinamika

Perbaikan SOP
dan Sistem untuk
Layanan Yang
Semakin Baik
Berdasarkan data kami, stakeholder
KPPN Larantuka sangat mengapresiasi
model layanan online lewat modul
eSPM ini. Stakeholder merasa sangat
terbantu dan lebih mudah mengajukan
berkas pelaksanaan anggaran. Namun,
di sisi lain, penolakan formal SPM
juga harus diminimalkan. Lonjakan
penolakan SPM yang terjadi tentu
merugikan, baik terhadap mitra satker
maupun terhadap KPPN. Lonjakan
penolakan SPM berakibat mengurangi
nilai kinerja pelaksanaan anggaran
satker dan KPPN.
Lewat tulisan ini kami mencoba
memberanikan diri untuk
menyampaikan usulan perbaikan. Yang
pertama usulan untuk menambah fitur
ceklis pada modul eSPM. Yang kedua
usulan perubahan SOP KPPN.
Untuk membantu petugas FO Konversi
melakukan verifikasi berkas tagihan,
dan membantu petugas FO Validasi
melakukan validasi tagihan ke SPAN,
kami mengusulkan agar pada modul
eSPM ditambahkan fitur ceklis sebagai
berikut:

Pada saat satker meng-upload berkas
tagihan ke eSPM (softcopy pdf dan
ADK tagihan), satker dapat terlebih
dulu melakukan ceklis di eSPM, apakah
berkas tagihannya memerlukan update
kontrak – update suplier - lalu validasi
tagihan, atau update supplier – validasi
tagihan, atau cukup validasi tagihan
saja. Ceklis ini nanti dapat dicetak
untuk membantu petugas FO Konversi
dan FO Validasi melakukan verifikasi
dokumen serta validasi tagihan ke
SPAN.

Hingga saat ini Keputusan Direktur
Jenderal Perbendaharan nomor
KEP-287/PB/2015 tentang Standar
Operasional Prosedur pada KPPN
masih berlaku. Sesuai KEP-287
tahun 2015 tersebut, hardcopy berkas
tagihan disampaikan ke KPPN sebagai
bahan verifikasi untuk memproses
tagihan. Dengan penyampaian berkas
tagihan secara online lewat eSPM,
apakah masih dipandang perlu satker
mengirimkan hardcopy-nya ke KPPN?
Jika penyampaian hardcopy tagihan ke
KPPN dinilai sudah tidak diperlukan,
maka kami mengusulkan agar
dilakukan modifikasi atas SOP KPPN
tersebut.

Modifikasi Proses
Bisnis Karena
Pandemi

pelaksanaan anggaran, hingga
pelaporan. Jika modul SAKTI Web
telah penuh diterapkan oleh seluruh
stakeholder, diharapkan proses bisnis
online jadi lebih mudah.
Demikian sekelumit pengalaman kami
di Larantuka, sebuah kota kecil nan
eksotis berjulukan “Serambi Vatikan”
yang terletak di wilayah remote area,
ujung timur Pulau Flores, Provinsi Nusa
Tenggara Timur. Kami di Larantuka
merasakan kemudahan dan fleksibilitas
model layanan online ini. Kami
menduga hal serupa tentu dirasakan
juga oleh banyak rekan-rekan kami
yang tersebar di berbagai pelosok yang
lain tanah air tercinta kita.

Teks: Arius Vitra (KPPN Larantuka)
Foto: Sugeng Wistriono

Pandemi COVID-19 ternyata
membawa berkah tersendiri.
Setidaknya pandemi “memaksa” KPPN
memodifikasi proses bisnisnya. Proses
bisnis secara online jadi dipercepat
penerapannya karena pandemi ini.
Modifikasi proses bisnis menjadi online
ternyata tidak menurunkan persepsi
kepuasan stakeholder atas layanan
KPPN. Mitra satker KPPN Larantuka
umumnya mengapresiasi layanan
online ini, khususnya penyampaian
berkas tagihan menggunakan
eSPM. Modul eSPM dirasakan lebih
memudahkan dan efisien. Terlihat
dengan penerapan eSPM membuat
volume penyampaian SPM cenderung
meningkat.
Di sisi lain, kemudahan penyampaian
SPM secara online lewat modul
eSPM cenderung juga meningkatkan
potensi SPM yang salah sehingga
terjadi lonjakan penolakan formal
SPM. Perlu mitigasi lebih lanjut untuk
meminimalkan penolakan SPM.
Transformasi proses bisnis menjadi
berbasis online sebenarnya telah
tercantum dalam jadwal roadmap
Transformasi Perbendaharaan. Ke
depan dalam jangka dekat, kita bersiapsiap menerapkan Modul SAKTI Web full
menu, mulai dari menu penganggaran,
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Urgensi GRC bagi
Kelancaran PEN
(Studi Kasus Pembinaan Pelayanan
Perbendaharaan Negara pada KPPN
Lingkup Kanwil DJPb Kalimantan Timur)
Sedia payung sebelum hujan, kata orangtua kita dahulu. Namun, layaknya
anak kecil yang nakal, kita lebih tahu fungsi payung setelah hujan turun
tanpa disangka-sangka. Begitu pula saat ini, ketika badai Covid-19 datang.
Mampukah payung “reputasi” yang telah dibangun oleh para founding
fathers Ditjen Perbendaharaan bertahan dari berbagai badai risiko
pengelolaan keuangan negara yang baru ini? Atau kita hanya dapat terdiam
diguyur hujan yang menetes dari lubang di payung kita?

Pandemi covid yang berkepanjangan
telah membawa ekonomi dunia
pada ambang resesi. Menurut CNBC
Indonesia, sedikitnya 42 negara di
dunia telah mengumumkan bencana
keuangan tersebut, termasuk
Jerman dan dan Jepang. Kedua
negara tersebut memasuki jurang
resesi meski telah mengalokasikan
lebih dari 18 persen PDB-nya
untuk stimulus fiskal. Kegagalan ini
seharusnya memberikan peringatan
bagi pemerintah untuk mengawal
program Pemulihan Ekonomi
Nasional (PEN) dengan tata kelola
Government Risk and Control (GRC)
yang baik dalam koridor ketentuan
perundang-undangan.
Istilah GRC, oleh Open
Compliance and Ethic Group
(2003), didefinisikan sebagai
kemampuan kritis yang digunakan
untuk mencapai tujuan sekaligus
mengatasi ketidakpastian dan
bertindak dengan sikap integritas.
Penerapan GRC yang efektif akan
membantu pemerintah mengatasi
berbagai masalah sekaligus
mengantisipasi berbagai risiko yang
belum pernah terjadi sebelumnya.

Risiko Pencairan Dana
dalam Masa Pandemi
Kebijakan PEN telah memunculkan
risiko baru dalam pelaksanaan
pencairan dana APBN. Risiko ini
dapat dibedakan menjadi risiko
fiskal dan risiko reputasi. Risiko
fiskal program PEN berasal dari
ketidakmampuan stimulus ini
untuk mencapai tujuan dikarenakan
alokasi APBN yang tidak/terlambat
realisasi. Adapun faktor dan subjek
penyebab risiko fiskal ini sangat luas
dan kompleks.
Risiko yang tidak kalah signifikan
adalah risiko reputasi Kementerian
Keuangan selaku Bendahara Umum
Negara (BUN). Pemberitaan terkait
lambatnya realisasi PEN di level
operasional dan proses administrasi
menimbulkan praduga masyarakat
bilamana terdapat kendala
pencairan dana yang bersumber dari
proses bisnis di Direktorat Jenderal
Perbendaharaan. Pengendalian
atas risiko reputasi, meskipun juga
berdampak, tidak secara langsung
mengurangi risiko fiskal.
Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara (KPPN) selaku Kuasa BUN di
daerah merupakan gawang terakhir
belanja negara. Kegagalan KPPN
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dalam memberikan layanan
yang prima dalam berbagai
kondisi disinyalir berkolerasi
positif terhadap keterlambatan
realisasi dana PEN yang secara
tidak langsung mempengaruhi
ekspektasi masyarakat terhadap
pemerintah. Untuk itu, berbagai
langkah percepatan belanja
telah dilaksanakan untuk
mengendalikan risiko ini.
Berdasarkan hasil supervisi
Kanwil Ditjen Perbendaharaan
(DJPb) Provinsi Kalimantan Timur
selaku pembina KPPN, terdapat
sedikitnya tujuh kebijakan dalam
kerangka mitigasi risiko reputasi
yang diimplementasikan di
Kalimantan Timur dalam rangka
percepatan pembayaran tagihan
negara.
Pertama, fasilitas addendum
kontrak lintas tahun. Kebijakan
refocusing menyebabkan
beberapa kewajiban kontinjensi
pemerintah harus diperpanjang.
Pada saat satker yang memiliki
kontrak harus memperpanjang
masa kontrak single year (tahun
tunggal) menjadi multiyears
(tahun jamak), timbul
kebingungan perihal perhitungan
jaminan uang muka yang telah
dibayar dan/atau pemotongan
retensi telah dilakukan.

Permasalahan ini kemudian
terselesaikan dengan penegasan
dari Kantor Pusat bahwa jaminan
uang muka dan retensi yang telah
realisasi dapat diperhitungkan
lintas tahun sesuai dengan
addendum kontrak yang disetujui
berdasarkan perundangundangan.
Kedua, kebijakan pembayaran
tagihan lebih dari lima puluh
juta dapat dibayarkan dengan
mekanisme Tambahan Uang
Persediaan (TUP). Sebelum covid,
tagihan kontrak dengan nominal
di atas lima puluh juta hanya
bisa dicairkan menggunakan
jenis Surat Perintah Membayar
(SPM) LS – Kontraktual. Selain
itu, satker juga harus terlebih
dahulu mematuhi mekanisme
pendaftaran kontrak di KPPN.
Dengan diimplementasikannya
upaya ini, satker dapat
mengajukan pencairan dana
kontrak tanpa batasan nominal
menggunakan jenis SPM TUP.
Dampak positifnya, satker dapat
mempercepat penerimaan
pembayaran lebih cepat
tanpa harus menunggu proses
pendaftaran kontrak selesai.
Ketiga, dispensasi pengajuan
SPM nominal tertentu tanpa

Rencana Penarikan Dana (RPD).
Peningkatan kebutuhan dana yang
tiba-tiba dan mendesak membuat
satker harus mengajukan
belanja dalam jumlah besar
sewaktu-waktu. Pada kondisi
normal, pengajuan SPM ke KPPN
dengan nominal di atas satu
miliar mempersyaratkan RPD.
Implikasinya, pencairan belanja
baru dapat dilaksanakan minimal
lima hari kerja. Dengan adanya
dispensasi RPD, percepatan
belanja dapat dilakukan tanpa
waktu tunggu.
Keempat, pembinaan Stakeholder’s
Day daring bagi satker dengan
persentase penolakan SPM
tinggi. Terhitung 27 April
2020, penyampaian SPM dalam
rangka pembayaran belanja
dilakukan melalui Aplikasi
e-SPM. Meskipun berkontribusi
besar untuk memudahan proses
pengajuan dan monitoring
penyelesaian SPM, aplikasi ini
sempat meningkatkan persentase
pengembalian SPM di KPPN pada
awal implementasi.
Berdasarkan hasil olahan
inovasi Kanwil Kaltim, Aplikasi
Indopro (Indepth Stakholder’s
Profiling), bulan Mei 2020,
potensi penundaan belanja akibat
pengembalian ini mencapai Rp142
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miliar. Oleh karena itu, Kanwil
Kaltim dan KPPN bersinergi untuk
menekan jumlah pengembalian
SPM melalui penguatan peran
manajemen satker KPPN untuk
melakukan pembinaan satker
secara online. Hasil pembinaan ini
kemudian ditindaklanjuti dengan
pengawasan berkala minimal
untuk triwulan berikutnya.
Langkah ini membuahkan
hasil penurunan persentase
pengembalian SPM dari 26,6
persen pada Mei menjadi 10,9
persen (58 miliar) pada Agustus
2020.
Kelima, kebijakan pending dan
perpanjangan waktu operasional
penerimaan SPM s.d. 17.00 WITA
melalui Aplikasi e-SPM. Masih
sejalan dengan pemanfaatan
aplikasi e-SPM, satker kembali
dimudahkan dengan adanya
kesempatan perbaikan/
pemenuhan dokumen SPM kurang
lengkap pada hari yang sama
tanpa penolakan. Sebelum adanya
pembaruan sistem ini, SPM yang
belum memenuhi persyaratan
akan langsung tertolak melalui
aplikasi. Dampaknya, dokumen
perbaikan yang diajukan oleh
satker akan masuk dengan urutan
baru di aplikasi dan akan diproses
paling akhir.
Dengan adanya fasilitas
penundaan (pending), petugas
KPPN dapat memberi kesempatan
kepada satker untuk dapat
menyampaikan dokumen
perbaikan. Adapun waktu
penerimaan SPM ini dua jam
lebih panjang daripada waktu
operasional loket front office
sebelum pandemi yakni sampai
dengan pukul 17.00 WITA. Selama
satker mengajukan SPM dalam
jangka waktu tersebut, Kanwil
dapat memastikan akan SPM
diproses pada hari yang sama.
Keenam, tersedianya inovasi
quick response Kanwil Kaltim.
Sejak 2019, Kanwil telah
membuka sarana informasi dan
pengaduan masyarakat melalui
inovasi Call The Boss. Sesuai
dengan namanya, layanan
yang memanfaatkan teknologi
informasi ini menyediakan
kontak yang terhubung langsung
dengan Kepala Kanwil. Layanan
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ini diinisasi dan diawasi
langsung oleh Kepala Kanwil
sehingga setiap pertanyaan
maupun keluhan akan langsung
ditindaklanjuti tanpa mengungkap
identitas pelapor. Sampai dengan
Agustus 2020, terdapat setidaknya
lima pengaduan dan puluhan
permasalahan lainnya yang telah
diselesaikan secara langsung
oleh pimpinan Kanwil bekerja
sama dengan seluruh KPPN.
Berdasarkan testimoni satker,
dapat disimpulkan bahwa inovasi
ini terbukti berperan sebagai
detektor dini permasalahan
pengelolaan keuangan satker.
Terakhir, segala sistem
dan kebijakan yang
diimplementasikan tidak akan
dapat berjalan dengan baik tanpa
adanya komitmen dari pegawai
dan perlindungan terhadap
seluruh jajaran punggawa
keuangan negara. Pegawai adalah
prioritas yang sangat berharga
bagi Kanwil DJPb Kalimantan
Timur. Selama masa pandemi,
pengawasan terhadap kepatuhan
internal tetap dijalankan baik
bagi pegawai yang WFO maupun
WFH melalui monitoring absensi
dan penugasan pegawai melalui
Nadine, pengecekan sewaktuwaktu (random call) oleh atasan
pegawai, dan pembinaan
integritas pegawai melaui inovasi
Tigris Policy (Integrity Construction
Policy).
Tidak hanya diawasi, pegawai
juga dilarang melakukan
perjalanan dinas ke luar kota
dan diberikan penunjang daya
tahan tubuh untuk memastikan
kondisi pegawai selalu fit. Untuk
menjaga semangat dan psikologi
pegawai di saat seperti ini, jajaran
pimpinan Kanwil dan KPPN
menyelenggarakan kegiatan
Parents Talk. Pada kesempatan ini,
para orang tua pegawai milenial
berkomunikasi dengan pimpinan
terkait kondisi dan kepentingan
pelaksanaan tugas pegawai
sehingga pihak keluarga dapat
mengerti dan mendukung kondisi
satu sama lain. Inovasi kebijakan
humanis ini mendapatkan
feedback yang sangat baik di level
pimpinan, orang tua, maupun
pegawai.

Kanwil DJPb Provinsi
Kalimantan Timur
Kawal Realisasi
Program PEN
Berbagai upaya kritis di level
teknis telah dilakukan oleh
seluruh jajaran Kanwil dan KPPN
Lingkup Kalimantan Timur
dalam rangka mengawal realisasi
program PEN yang berlandaskan
GRC melalui inovasi pengendalian
risiko. Tentu saja, langkah ini
akan lebih optimal dengan adanya
sinergi pengawasan di tingkat
operasional masing-masing K/L
dan pemda dalam mengendalikan
risiko fiskal. Pada masa yang
serba tidak pasti ini, kita harus
menyadari bahwa risiko terbesar
adalah tidak mengambil tindakan
apa pun. Oleh sebab itu, mari
berinovasi untuk mewujudkan
pengendalian atas risiko yang
membayangi pengelolaan
keuangan negara kita.

Tulisan ini adalah pendapat
pribadi penulis dan tidak
merepresentasikan sikap atau
pendapat tempat penulis bekerja.

Teks: Chyntia Bella Br. Sitepu
(Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Provinsi Kalimantan Timur)
Foto: Sugeng Wistriono
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UMKM: “Si Kecil”
Penggerak Roda
Pemulihan Ekonomi Nasional
Adakah di antara kita yang belum tau apa itu
UMKM? Sadar atau tidak, dalam kehidupan seharihari kita tidak akan luput dari interaksi dengan
UMKM, baik saat memenuhi kebutuhan pokok
berupa belanja sembako, membeli sarapan nasi
kuning sebelum pergi bekerja, saat membutuhkan
jasa laundry pakaian atau ketika kita ingin
mencukur rambut. Ya, benar sekali! beberapa usaha
tersebut merupakan contoh pelaku UMKM yang ada
di sekitar kita.
Secara umum Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
atau biasa disingkat UMKM adalah perusahaan
kecil yang dimiliki dan dikelola oleh seseorang atau
dimiliki oleh sekelompok kecil orang dengan jumlah
kekayaan dan pendapatan tertentu. Usaha Mikro
memiliki kekayaan bersih mencapai Rp50 juta, serta
hasil penjualan setiap tahunnnya paling banyak
Rp300 juta, Usaha Kecil memiliki kekayaan bersih
antara Rp50 juta sampai Rp500 juta, serta hasil
penjualan bisnis setiap tahunnya antara Rp300 juta
sampai Rp2,5 miliar, sedangkan Usaha Menengah
memiliki kekayaan bersih antara Rp500 juta sampai
Rp10 miliar, serta hasil penjualan bisnis setiap
tahunnya antara Rp2,5 miliar sampai Rp50 miliar.
Tidak dapat dipungkiri kondisi Covid-19
memukul berbagai sektor kehidupan, tidak
terkecuali bagi UMKM. Selain faktor penyebaran
Covid-19 yang “radikal”, adanya kebijakan
Pemerintah dalam rangka pencegahan penyebaran
Covid-19 berupa Pembatasan Sosial Berskala Besar
(PSBB) mau tidak mau mempersempit ruang gerak
UMKM dalam menjalankan usahanya.
Awalnya UMKM dianggap sebagai jenis usaha
yang tahan banting dan mampu survive dalam
kondisi krisis, terbukti saat krisis ekonomi tahun
98, pelaku usaha UMKM mampu bertahan ditengah
kondisi ekonomi yang terbilang ekstrem. Hal
tersebut karena UMKM memiliki struktur yang
simpel dan ekosistem yang sangat adaptif dan
mampu berubah haluan bisnis sewaktu-waktu tanpa
kesulitan dalam regulasi ataupun pengambilan
keputusan. Namun kondisi Covid-19 berbeda seratus
delapan puluh derajat dari kondisi tahun ‘98, kali ini
tidak hanya sektor ekonomi yang terpukul, tetapi
sektor kesehatan masyarakat yang diakibatkan
cepatnya penyebaran Covid-19 sampai memakan
korban jiwa, hingga WHO menetapkan Covid-19
sebagai pandemi global. Kondisi pandemi yang terus
bergulir menyebabkan tidak sedikit UMKM yang
berguguran karena tidak mampu bertahan di tengah
hantaman pandemi yang melanda.
Pertumbuhan ekonomi pada kuartal II tahun
2020 terkontraksi sebesar 5,32%, yang artinya
pertumbuhan ekonomi mengalami minus dan
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berisiko resesi. Menilik kondisi
yang terjadi, Pemerintah tidak
tinggal diam dan berusaha
mengambil tindakan serta
kebijakan berupa Program
Pemulihan Ekonomi Nasional
(PEN). Program ini bertujuan
melindungi, mempertahankan,
dan meningkatkan kemampuan
ekonomi para pelaku usaha dalam
menjalankan usahanya selama
pandemi Covid-19.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil
Nazara mengungkapkan filosofi
yang mendasari penyusunan
program PEN. Pertama adalah
faktor kesehatan yang merupakan
hal utama yang diperhatikan
Pemerintah untuk menyediakan
anggaran penanganan Covid-19
bagi penyediaan APD, upgrade
fasilitas kesehatan, ventilator,
test kit, dan lain-lain. Kedua
adalah perlindungan sosial
kepada masyarakat yang rentan
terdampak perekonomiannya
akibat Covid-19 melalui program
keluarga harapan, kartu sembako,
dan listrik gratis/bersubsidi.
Filosifi ketiga terkait dunia usaha
yang mengalami guncangan hebat
akibat pandemi dengan pemberian
insentif seperti mengurangi beban
pajak, serta pemberian insentif
dan pemberdayaan kepada pelaku
UMKM. Dalam tulisan ini akan
dibahas mengenai pemberdayaan
UMKM dan peran pemerintah
untuk membangkitkan kembali
perekonomian melalui UMKM.

Posisi Strategis
UMKM
Mengapa harus UMKM? Apakah
mampu level UMKM dapat
memberikan kotribusi dalam
pemulihan ekonomi nasional?
Masih banyak pertanyaan lain
yang seakan-akan meragukan
peran “si kecil” UMKM dalam
perekonomian Indonesia.
Berdasarkan data Bank Indonesia,
UMKM mempunyai tingkat
penyerapan tenaga kerja sebesar
97% dari seluruh tenaga kerja
nasional. Data BPS menyebutkan
UMKM mempunyai kontribusi
terhadap Produk Domestik Bruto
(PDB) sebesar 61%. Hal tersebut
wajar mengingat sebanyak 99%
pelaku usaha di Indonesia adalah
UMKM, dan jumlah UMKM
di Indonesia yang mencapai
lebih dari 64 juta unit telah
menyerap total tenaga kerja
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sebanyak 117 juta orang. Menteri
Keuangan Sri Mulyani Indrawati
mengungkapkan bahwa dukungan
terhadap UMKM sangat penting
karena UMKM merupakan elemen
penting bagi ekonomi Indonesia,
dan sinergi untuk memperkuat
UMKM akan berdampak ke
penyerapan tenaga kerja, PDB,
dan investasi. Dalam kesempatan
lain Menteri Koperasi dan UKM
Teten Masduki menyatakan
UMKM memiliki peranan penting
terhadap perekonomian Indonesia
terutama ketika terjadi krisis.

Berdasarkan data dan fakta
di atas, tidak diragukan lagi
bahwa UMKM merupakan
penopang utama perekonomian
di Indonesia. Sudah sepantasnya
Pemerintah memberikan
perhatian khusus bagi
kelangsungan hidup UMKM di
masa pandemi dengan pemberian
berbagai macam stimulus
kebijakan yang meringankan
dalam hal pembiayaan serta
public campaign pemberdayaan
UMKM pada masyarakat luas.
Pemerintah telah mengambil
langkah strategis dalam rangka
mendukung pembiayaan UMKM
serta relaksasi pelaksanaannya
akibat adanya pandemi Covid-19
melalui berbagai Lembaga
Pengelola Dana Bergulir yang
ditujukan untuk UMKM di
Indonesia. Lembaga Pengelola
Dana Bergulir Pemerintah antara
lain Pusat Investasi Pemerintah
(PIP), Lembaga Pengelola Dana
Bergulir Koperasi, Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah (LPDBKUMKM), dan Lembaga Pengelola
Modal Usaha Kelautan dan
Perikanan (LPMUKP). Ketiga
Lembaga tersebut merupakan
Instansi Pemerintah yang
berstatus Badan Layanan Umum
sehingga memiliki fleksibilitas
dalam menjalankan proses
bisnisnya selaku pengelola dana
bergulir bagi UMKM.

Stimulus Ekonomi
Bagi UMKM
PIP telah memainkan peran
penting dalam memberikan
pembiayaan bagi pelaku
UMKM khususnya para pelaku
Usaha Mikro, melalui produk
pembiayaan bernama Ultra
Mikro (UMi) yang merupakan
program tahap lanjutan dari

program bantuan sosial menjadi
kemandirian usaha yang
menyasar Usaha Mikro yang
berada di lapisan terbawah.
Penerima manfaat kredit UMi
adalah kelompok masyarakat
dari kalangan yang non-bankable
atau yang belum bisa difasilitasi
oleh perbankan. UMi memberikan
fasilitas pembiayaan maksimal
Rp10 juta per nasabah dan
disalurkan melalui Lembaga
Keuangan Bukan Bank (LKBB)
seperti PT Pegadaian, PT Bahana
Artha Ventura (BAV), dan PT
Permodalan Nasional Madani
(PNM). PIP didukung oleh
Sistem Informasi Kredit Program
(SIKP) untuk menjaga kualitas
penyalurannya dan menjamin
ketepatan sasaran.
Sejak diluncurkan tahun 2017,
UMi telah menjangkau lebih
dari 2 juta orang penerima
manfaat dan uniknya lebih dari
90% debitur adalah perempuan.
Artinya perempuan memiliki
peran penting dalam menopang
ekonomi pada skala Usaha
Mikro. Pada masa pandemi, PIP
memberikan relaksasi kebijakan
untuk UMKM selaku debitur
program UMi berupa penundaan
pokok dengan target sasaran
sebanyak 1 juta orang debitur,
dan pemberian masa tenggang
bagi debitur yang melakukan akad
pada masa pandemi dengan target
sebanyak 350 ribu orang debitur.
Kebijakan relaksasi tersebut
diberikan maksimal selama 6
bulan.
Selama pandemi, PIP telah
memberikan relaksasi penundaan
pokok dengan total nilai Rp300
miliar bagi 96 ribu debitur, dan
memberikan relaksasi masa
tenggang bagi 58 ribu orang
debitur dengan total nilai
Rp404 miliar, jumlah pemberian
relaksasi diperkirakan akan
terus bertambah selama masa
pandemi bergulir. SIKP UMi
telah disempurnakan sehingga
dapat mengindentifikasi debitur
yang menerima relaksasi guna
menjamin ketepatan sasaran.

LPDB-KUMKM mengelola dana
bergulir yang disalurkan melalui
koperasi untuk UMKM, dengan
memberikan kebijakan relaksasi
untuk membantu UMKM tetap
bertahan di masa pandemi.
Kementerian Koperasi dan
UKM selaku Kementerian yang
membawahi LPDB-KUMKM
menetapkan kebijakan relaksasi

Opini

melalui Keputusan Menteri
Koperasi dan UKM nomor 15
tanggal 20 April 2020, yang
menyebutkan bahwa selama
pandemi LPDB-KUMKM
memberikan relaksasi berupa
penundaan pembayaran angsuran
pokok, penundaan pembayaran
angsuran jasa, penurunan/
pengurangan jasa, perpanjangan
jangka waktu, dan penambahan
fasilitas pinjaman/pembiayaan.
Pemberian relaksasi dilaksanakan
melalui restrukturisasi pinjaman/
pembiayaan dengan jangka waktu
paling lama selama 12 bulan.
LPDB-KUMKM merespon cepat
dengan membentuk Tim Taskforce
dalam proses penyelesaian
restrukturisasi pinjaman/
pembiayaan akibat wabah
Covid-19. Sampai saat ini LPDBKUMKM memberikan relaksasi
kepada 40 koperasi dengan nilai
outstanding sebesar Rp250 miliar.
Jumlah tersebut diperkirakan akan
terus bertambah.
Selama pandemi Covid-19 LPDBKUMKM telah menyalurkan dana
bergulir melalui koperasi koperasi
dengan nilai total sebesar Rp224
miliar bagi 18 ribu debitur.
Proses pembiayaan pada LPDBKUMKM telah menggunakan
sistem teknologi informasi
yang memadai serta pencairan
pembiayaan/pinjaman dilakukan
secara cashless melalui fasilitas
internet banking.
LPMUKP selaku Lembaga
Pengelola Dana Bergulir khusus
untuk usaha kelautan dan
perikanan melakukan hal yang
sama dengan memberikan
kebijakan relaksasi bagi para
UMKM di sektor kelautan dan
perikanan akibat pandemi
Covid-19. Sektor ini tidak luput
dari hantaman pandemi yang
tanpa pandang bulu menerjang
pelaku UMKM. Proses produksi
hingga distribusinya mengalami
“terjun bebas” akibat Covid-19
dan kebijakan PSBB di tengah

masyarakat.
LPMUKP mengambil langkah
cepat dengan memberikan
restrukturisasi pinjaman
dengan melakukan penundaan
pembayaran pokok dan
pinjaman kepada debitur.
Proses restrukturisasi terus
berlangsung pada masing-masing
lokasi layanan pendampingan
(kabupaten/kota) dengan peranan
Tenaga Pendamping LPMUKP.
Sejak tahun 2017, LPMUKP telah
menyalurkan dana bergulir bagi
UMKM di sektor usaha kelautan
dan perikanan sebesar Rp445
miliar dengan jumlah mitra
debitur sebanyak 802 debitur yang
mencakup penerima manfaat
pinjaman sebanyak 13 ribu orang.
LPMUKP telah memberikan
relaksasi berupa restrukturisasi
dengan total outstanding
pinjaman sebesar Rp39 miliar
bagi 65 orang debitur dan jumlah
tersebut diperkirakan akan terus
bertambah.

Optimis UMKM
Bangkit
“Tak disangka tak diduga...”
mungkin itulah kata-kata yang
terlontar setelah kita mengetahui
posisi vital dan strategis “Si Kecil”
UMKM dalam perekonomian,
mulai dari penyumbang terbesar
dalam penyediaan lapangan
kerja, menjadi mayoritas
pelaku usaha di Indonesia,
serta pemberi kontribusi yang
signifikan terhadap PDB. Tidak
mengherankan jika kebangkitan
ekonomi Indonesia akan
bergantung pada UMKM.
Untuk itu Pemerintah sangat
concern terhadap keberlangsungan
hidup UMKM saat pandemi
agar gerak roda ekonomi tetap
terjaga dalam mempercepat
pemulihan ekonomi nasional.
Kebijakan berupa pemberian

stimulus bagi UMKM melalui
kemudahan akses pembiayaan
dan restrukturisasi pinjaman
dilakukan secara simultan sebagai
upaya membantu UMKM untuk
mempertahankan usahanya dari
badai pandemi.
Tidak lupa public campaign
secara masif dan repetitif
kepada masyarakat luas untuk
menggunakan produk-produk
lokal dari UMKM agar terus
digaungkan. Masyarakat harus
bijak dalam membelanjakan uang
terutama saat pandemi. Belilah
keperluan sehari-hari di warung
sekitar kita, belanja kebutuhan
pokok di pasar tradisional,
dan belanja barang dan jasa
yang berasal dai UMKM. Tentu
bukan pekerjaan yang mudah
dan tidak dapat diraih secara
instan untuk kembali pulih dan
bangkit dari krisis, tetapi tidak
ada hal yang mustahil di dunia
ini, sebagaimana quote dari
seorang ksatria besar Alexander
The Great yang mengatakan
“There is nothing impossible
to him who will try”. Melihat
keseriusan Pemerintah dan
peran serta seluruh lapisan
masyarakat Indonesia dengan
semangat kebangsaan dan gotong
royong yang tinggi, dan tidak
lupa tetap disiplin menjalankan
protokol kesehatan yang ketat
dalam kehidupan sehari-hari,
kita pantas untuk optimis dapat
melalui pandemi ini dan mampu
bangkit dari keterpurukan, dan
“Si Kecil” UMKM mampu menjadi
kendaraan yang membawa kita
dalam membangkitkan kembali
perekonomian Indonesia.

UMKM Kuat, Indonesia Bangkit!
Bersama Kita Bisa!

Teks: Windu Setiandanu (KPPN
Tolitoli)
Foto: Sugeng Wistriono
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Rekam
Peristiwa
21 Juli 2020
Menkeu SMI : Gaji ke-13 Sebagai Bagian dari
Stimulus Ekonomi Pemerintah Hadapi Dampak
Covid-19
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
mengadakan konferensi pers kebijakan gaji ke-13
tahun 2020, Kebijakan tersebut merupakan bagian
dari langkah pemerintah untuk memberikan
stimulus ekonomi yang akan mendukung
kemampuan masyarakat dalam belanja.

27 Juli
Terima Hasil Audit LKBUN dan LK
BA105 2019, Kemenkeu Komitmen
Tingkatkan Kualitas LKPP 2020 dan
Pertahankan Opini WTP
Sri Mulyani Indrawati yang didampingi
oleh Dirjen Perbendaharaan, Andin
Hadiyanto, pada acara penyerahan LKBUN
dan LK BA015 dari BPK menyampaikan
bahwa tahun ini LKBUN merupakan tahun
ke-4 mendapatkan opini WTP dan LK
BA015 merupakan tahun ke-9 meraih opini
WTP.

10/08
Insentif Perpajakan Bantu Kinerja BLU RS
Tangani Covid-19
Dirjen Perbendaharaan, Andin Hadiyanto dalam
kegiatan Sosialisasi Insentif Perpajakan dalam
Rangka Program Pemulihan Perekonomian
Nasional Cluster Kesehatan untuk Penanganan
Pandemi Covid-19 yang diadakan secara daring
mengungkapkan bahwa Dukungan terhadap bidang
kesehatan menjadi cluster prioritas dari keseluruhan
program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang
disusun Pemerintah untuk menangani dampak
pandemi Covid-19 di tanah air.

48

Majalah Treasury Indonesia 3/2020

27 Juli 2020
Penempatan Dana di BPD, Upaya Dukung
Ekonomi Daerah di Tengah Pandemi
Menkeu Sri Mulyani Indrawati dalam
kegiatan penandatanganan Perjanjian
Kerja Sama antara Pemda DKI Jakarta dan
Jabar dengan PT Sarana Multi Infrastruktur
(Persero) tentang Pinjaman PEN yang
dirangkai dengan penandatanganan
Perjanjian Kerja Sama Penempatan Dana
di BPD menyampaikan bahwa dari sisi
belanja negara akan terus melakukan upaya
meningkatkan belanja negara baik yang
sudah ada di dalam APBN, APBD maupun
program-program PEN.

28 Juli 2020
Komitmen Pemerintah Pertahankan Kualitas
LKPP WTP

06/08
Wamenkeu Minta DJPb Kejar Realisasi
APBN untuk Dukung Program PEN

Dalam keynote speech webinar Kemenkeu Corpu
Talk Ep. 13 - Opini WTP Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat Tahun 2019, Menkeu Sri Mulyani
Indrawati menyampaikan bahwa Pemerintah
dalam hal ini Kementerian Keuangan berkomitmen
menjaga Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
(LKPP) berkualitas sehingga opini Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP) tahun 2019 dapat
dipertahankan di masa mendatang.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu)
Suahasil Nazara dalam Townhall Meeting
Ditjen Perbendaharaan yang diselenggarakan
secara daring menyampaikan bahwa
Ditjen Perbendaharaan menerapkan motto
‘JALANKAN APBN, KEJAR PENCAIRAN’,”
serta Wamenkeu juga meminta agar instansi
vertikal di daerah selalu berkoordinasi
dengan pemerintah daerah, perbankan, dan
OJK di wilayah masing-masing dalam rangka
menjalankan program-program PEN.

12/08
Online Talk Show : Implementasi Fleksibilitas Tempat Bekerja dalam Perspektif Gender
Direktur Jenderal Perbendaharaan, Andin Hadiyanto dalam pembukaan kegiatan Online Talk Show
bertajuk Implementasi Fleksibilitas Tempat Bekerja dalam Perspektif Gender melalui Zoom Webinar
mengungkapkan bahwa Flexible Working Space (FWS) adalah sebuah kebijakan yang seharusnya mampu
mendukung keadilan dan kesetaraan gender. Karena dengan implementasi FWS, pegawai tidak hanya
memiliki pilihan yang lebih banyak untuk mengakomodir kebutuhan dan aspirasinya, namun FWS juga
memberikan pegawai otoritas dalam pemenuhan kebutuhannya dalam bekerja.

Rekam Peristiwa

24/08
Menteri keuangan: “Perlu memahami kebutuhan
pelaku UMKM maupun yang sifatnya terkait
pembiayaan korporasi”

28/08
Antispasi klaster perkantoran, tes swab
massal digelar di kantor pusat Ditjen
Perbendaharaan

Dalam Pelantikan Pejabat Eselon II Lingkup
Kementerian Keuangan, Menteri Keuangan secara
khusus berpesan kepada Direktur Sistem Manajemen
Investasi dan para Kepala Kantor Wilayah Ditjen
Perbendaharaan bahwa dalam menyusun kebijakan
Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) perlu
memahami kebutuhan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah (UMKM) maupun yang sifatnya terkait
pembiayaan korporasi.

Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, RM
Wiwieng Handayaningsih dalam gelaran tes
swab masal di Kanpus Ditjen Perbendaharaan
menyatakan bahwa pelaksanaan tes
swab secara masif di lingkungan kantor
merupakan wujud perhatian yang serius dan
respon cepat agar penyebaran tidak meluas
kemana-mana serta sebagai langkah krusial
ketika ada kasus baru yang ditemukan.

03/09
Dirjen Perbendaharaan Ingatkan Pentingnya
Protokol Kesehatan Dalam Bekerja
Dirjen Perbendaharaan Andin Hadiyanto dalam
kunjungan kerjanya ke KPPN Bogor menekankan
kembali pentingnya selalu menjalankan protokol
kesehatan di masa pandemi Covid-19. Menjaga
kesehatan harus berjalan seiring dengan memelihara
semangat menjalankan tugas mengawal pelaksanaan
APBN yang saat ini sedang sangat dibutuhkan negara
dan masyarakat.

10/09
PASTIKAN PENGGUNAAN ASET
BERMANFAAT OPTIMAL, DJPb
HIBAHKAN BMN KEPADA LEMBAGA
SOSIAL MASYARAKAT
Dirjen Perbendaharaan, Andin Hadiyanto
pada acara penyerahan sebagian BMN
yang dihibahkan kepada perwakilan lima
yayasan penerima hibah, menyampaikan
bahwa optimalisasi Barang Milik Negara
Ditjen Perbendaharaan di seluruh Indonesia
merupakan salah satu inisiatif strategis
DJPb Tahun 2020, hal ini bertujuan untuk
mengoptimalkan aset yang kurang optimal
penggunaannya dikarenakan modernisasi
lingkungan kerja karena penerapan flexible
work space, serta berkurangnya jumlah
pegawai.

04/09
Dirjen Perbendaharaan Apresiasi
Kerjasama BPDPKS dan IPB dalam
Produksi Hand Sanitizer Berbahan Sawit
untuk Penanggulangan Covid-19
Dirjen Perbendaharaan, Andin Hadiyanto,
pada acara Penyerahan Sabun Cair dan
Hand Sanitizer kepada Rumah Sakit Badan
Layanan Umum di Kawasan Jabotabek
memberikan apresiasi atas inisiatif yang
dilakukan oleh Badan Pengelola Dana
Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) yang
bekerjasama dengan Pusat Penelitian
Surfactan dan Bioenergi (SBRC) Lembaga
Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Institute Pertanian Bogor dalam rangka
pembuatan sabun cair dan hand sanitizer
berbahan sawit.

11/09
Dirjen Perbendaharaan : Hijrah Nilai,
Sarana Membangun Etos Kerja yang
Lebih Baik
Dirjen Perbendaharaan Andin Hadiyanto
ketika memberi sambutan dalam acara
Tabligh Akbar Muharram 1442 secara online
menyampaikan bahwa Momentum Hijrah
dalam Islam tidak hanya diartikan secara
fisik berpindah ke suatu tempat yang baru,
namun juga diartikan sebagai hijrah nilai,
yaitu menuju nilai-nilai yang lebih baik
untuk diaplikasikan dalam aspek akidah,
ibadah, pergaulan, keluarga, etos kerja dan
lain sebagainya.

22/09
Menkeu Ingatkan Perlunya Jaga Akuntabilitas dalam
Pelaksanaan Program Penanganan Pandemi
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Kerja
Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah
2020 yang dilaksanakan melalui video conference mengungkapkan
bahwa Pemerintah berkomitmen merespons pandemi Coronavirus
Disease 2019 (Covid-19) melalui berbagai stimulus fiskal dalam
bentuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dengan
tujuan mendorong agar pandemi dapat segera diatasi, melindungi
masyarakat miskin dan rentan agar terhindar dari kemunduran sosial,
serta menjaga agar dunia usaha dan UMKM mampu bertahan.
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08/10
Penguatan Integritas, Menuju Layanan Publik
Yang Makin Berkualitas
Dirjen Perbendaharaan, Andin Hadiyanto dalam
keynote speechnya saat membuka kegiatan
Penguatan Integritas Direktorat Jenderal
Perbendaharaan Tahun 2020 secara online
menyatakan bahwa seluruh lapisan DJPb harus terus
berkomitmen untuk terus memperbaiki penerapan
budaya integritas walaupun sejak tahun 2017 hingga
2020 selalu menjadi eselon I di Kemenkeu dengan
indeks persepsi integritas tertinggi.

31/10
Puncak Acara Hari ORI ke-74, DJPb Raih
Berbagai Prestasi
Di puncak acara hari HORI ke 74, Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi Bali dan KPPN Ketapang
menerima predikat sebagai Kantor Wilayah
terbaik ke-3 dan Kantor Pelayanan terbaik lingkup
Kemenkeu untuk tahun ini. Selain itu, kantor pusat
DJPb, Kanwil DJPb Prov Jabar dan Kanwil DJPb
Prov. Kaltim berturut-turut pula meraih predikat
optimalisasi barang milik negara (BMN) terbaik,
ketertiban pengelolaan BMN terbaik, dan peringkat
kedua best overall dalam Kompetisi Pengelolaan
BMN di lingkungan Kemenkeu.

15/10
Pelantikan Pejabat Pengawas di Lingkungan
Direktorat Jenderal Perbendaharaan

22/10
BLU kompetitif : profesional, produktif &
efektif

Dirjen Perbendaharaan Andin Hadiyanto saat
melantik 564 pejabat pengawas lingkup DJPb secara
online menyampaikan bahwa dalam menjalankan
tugas, insan DJPb harus memastikan selalu
menjalin komunikasi yang berintegritas dengan
para stakeholder untuk bersama-sama berkomitmen
mengawal APBN secara transparan, akuntabel dan
bebas dari korupsi.

Pada Webinar Talkshow Badan Layanan
Umum (BLU), Dirjen Perbendaharaan, Andin
Hadiyanto mengungkapkan bahwa peran
BLU dalam pelayanan masyarakat kian
penting, dan ekspektasi baik pemerintah
maupun masyarakat kian tinggi, BLU harus
tetap kompetitif artinya BLU dikelola secara
professional, produktif dan efektif ditengah
tantangan yang tidak mudah.

26/10
Modernisasi Pengelolaan
Perbendaharaan, Modal Hadapi Situasi
Pandemi
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani
Indrawati dalam acara Kemenkeu Corpu Talk
(KCT) Episode 19 yang dilaksanakan secara
daring, menyampaikan bahwa Pemerintah
melakukan berbagai langkah dengan
menggunakan APBN dalam mengatasi
dampak pandemi dan menolong masyarakat
yang sedang menghadapi kondisi yang luar
biasa sulit.

10/11
Upacara Hari Pahlawan Menkeu Ingatkan
Untuk Terus Berjuang
Dalam Upacara Peringatan Hari
Pahlawan, Menkeu, Sri Mulyani Indrawati
menyampaikan bahwa Hari Pahlawan
menjadi momen untuk mendeklarasikan
semangat untuk terus berjuang, termasuk
dalam menghadapi tantangan luar biasa
yaitu Covid-19 yang telah berdampak pada
sektor kesehatan hingga perekonomian.

Text: Sugeng Wistriono

25/11
Ditjen Perbendaharaan Kembali Raih Penghargaan
dalam Kompetisi Kompetisi Inovasi Pelayanan
Publik Tahun 2020
Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Pengaduan
(SIPANDU) milik Ditjen Perbendaharaan terpilih dalam
Top 3 Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik Thun
2020 pada kategori Unit Pengelola Pelayanan terbaik.
Penghargaan tersebut diterima Sekretaris Ditjen
Perbendaharaan R.M. Wiwieng Handayaningsih secara
langsung dari Ketua Ombudsman RI.
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27/11
Komisi XI DPR dan Dirjen Perbendaharaan
Pantau Penyaluran Program Pemerintah kepada
UMKM Selama Masa Pandemi
Dirjen Perbendaharaan, Andin Hadiyanto
mendampingi Komisi XI DPR RI berdialog
langsung dengan perwakilan UMKM yang
dihadirkan ke lokasi, juga perwakilan
penyaluran program kredit pemerintah,
perwakilan dari Bank HIMBARA, serta Lembaga
Keuangan yang turut berpartisipasi dalam
penyaluran subsidi bunga/margin PEN.

Resensi

SMARTPHONE PHOTOGRAPHY:

BELAJAR
FOTO
KECE
HANYA
BERMODAL
HP
Judul buku
Penulis
Tebal
Penerbit
ISBN

: Smartphone Photography
: Ariana Octavia
: 122 halaman
: gagasmedia
: 978-979-780-918-8
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karena repot, untuk dapat mulai mencoba
menciptakan kreasi fotonya menggunakan

Melalui buku Smartphone Photography

smartphone. Sebab selama menggunakan

yang ditulisnya, Ariana Octavia mencoba

teknik yang benar, hasil foto juga akan

untuk meluruskan anggapan tersebut.

menjadi bagus. Smartphone yang kameranya

Menurutnya, foto yang bagus tidak harus

mempunyai piksel besar, hasil fotonya akan

menggunakan kamera maupun smartphone

lebih tajam dan jernih. Namun, hasil foto

yang mahal. Sebaliknya, banyak yang sudah

yang terlihat menarik tetap tergantung pada

menggunakan smartphone seharga belasan

orang yang memotret.

juta tetapi hasil fotonya masih kurang
maksimal.

Cukup dengan kamera smartphone dalam
genggaman, tampilan galeri Instagram akan

Sebaliknya, smartphone yang biasa saja

semakin menarik, terkesan berkelas dan

justru dapat menghasiilkan foto yang menarik

profesional. Temukan tips dan trik memotret

jika menggunakan teknik yang tepat. Begitu

simple dengan hasil maksimal melalui buku

tahu tekniknya, apa pun gadget yang kita

Smartphone Photography.

punya tidak akan menjadi halangan untuk
menciptakan foto kece.
Text: Dinar Rafikhalif
Beberapa hal menarik yang dibahas pada
buku Smartphone Photography ialah faktorfaktor yang harus diperhatikan jika ingin
menghasilkan foto yang bagus walau hanya
menggunakan ponsel, pengaturan cahaya,
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English Lounge

BALINESE
VIBES IN
SOUTH
EAST
SULAWESI

Do you think Balinese people only
live in the island of Bali? You’re
wrong. Balinese people are scattered
everywhere in Indonesia, including in
Southeast Sulawesi. In fact, Balinese
cultures are still well-maintained
in here. If you want to see Balinese
architectures, just go to one of
Balinese village in South Konawe (one
of Regency in the Southeast Sulawesi).
You’ll see a lot of building like you
found in Bali. In front of Balinese
people houses, they build a small
worship building called pura. Walking
around in there, you can’t tell the
differences between that place and the
real Bali.
Southeast Sulawesi is a province
located in the southeastern part
of Sulawesi, with Kendari as the
capital city. It was officially became
a province in 1964. It has more than
2.7 million residents, with Tolaki
ethnic as majority. Islam become the
main religion for more than 95% of its
residents. It has more than 14 local
languages, such as Tolaki, Bajo, Muna,
Bali, and Java. To conclude, Southeast
Sulawesi has a multiple cultures that
mixed in harmony.
Wayan, a 24 years old man who works
as a driver in our office, is a Balinese
who was born in South Konawe. Until
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now, he never step his feet in his
ancestor’s soil in Bali. His parents
were migrate to Southeast Sulawesi a
long time ago with the other Balinese
people. They were given a plot of
agricultural land to work on as farmers.
They live and gave birth to their
children in their given land. Balinese
people develop villages and build
houses identical to their origin from
Bali.
Balinese people use Bali language
in their daily live as a lingua franca,
which connected them with their
original cultures. Apart from language,
they also keep up their traditional
ceremony and their arts, such as dance
and architecture. Ngaben, for example,
is a Balinese traditional ceremony
in which they cremate corpses for
purification of their spirit. This
ceremony is held annually by Balinese
people to strengthen and nourish a
spirit of togetherness among Balinese
people in South East Sulawesi. Need
to be stated that Balinese people has
unique personality, such as helpful;
like to give in matters that don’t
matter; not easily offended; resilient;
and hard-working, so they usually has
better economic status compared to
the other ethnic.

English Lounge

SOUTH EAST SULAWESI

Architecture plays important role
in Balinese culture, they follow
a certain concept in building
their houses. Balinese people
houses in Southeast Sulawesi
consists of three main rooms,
following a concept called Tri
Mandala (Santi and Syukur, 2010).
The first part is called pura,
which used for praying room.
The second is called madya,
which consists of living room;
dining kitchen; and barn. The
last room is called nista, consist
of bathroom, and dirty kitchen.
The differences to the original
concept in their motherland only
in area orientation and materials
used in building houses. In
Southeast Sulawesi, their area
orientation just following the land
function and condition, compare
to the original concept which
facing Gunung Agung in Bali.
For materials, they use modern
materials which easy to maintain
and less cost compare to the
traditional materials such as palm
fiber and reed for the roof; woven
bamboo for the wall; and just soil
for the floor.

Culture itself is a collective
series in human activities, and
with the environment. One
of the concept of culture is
acculturation. Acculturation is a
process of direct contact between
local culture meet with foreign
culture, so that two cultures are
integrated, without losing its
identity (Koentjaraningrat, 1990).
Subak and sekhe, for instance, is
a form of acculturation between
Balinese and Tolaki’s culture
(Ismail, 2006). It is a form of water
arrangements in the rice field
processing in which both ethnic
have in common.
All in all, Balinese migrants bring
positive effects to social life order,
in the way of thinking; working
and behave, for local ethnic.
Although Balinese people was a
migrant, they have commitment
to support and carry out many
activities related to their cultures
while keep respect to the cultures
of native inhabitants and vice
versa so they can live in harmony.
Come here and feel the beauty
of Balinese vibes in Southeast
Sulawesi.

References:
Ismail, Sirajuddin. 2006. Migran
Bali di Konawe. Jurnal “Al-Qalam”
No.XVIII Tahun XII Edisi JuliDesember 2006.
Koentjaraningrat. 1990. Sejarah
Antropologi. Jakarta: Universitas
Indonesia (TJI-Press).
Santi dan Syukur, La Ode Abdul.
2010. Adaptasi Arsitektur
Tradisional Bali Pada Rumah
Masyarakat Suku Bali di Luar Pulau
Bali (Studi Kasus: Pemukiman Suku
Bali Jati Bali Kabupaten Konawe
Selatan Sulawesi Tenggara). Unity
Jurnal Arsitektur Volume 1 No.1
September 2010.

Text: Tatag Prihantara Yuwono
(KPPN Kendari)
Foto: Sugeng Wistriono

Culture become a human medium
to interact with other people.
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Pelita

PULIHKAN ASA
UNTUK TERUS MELANGKAH
Kepedulian para insan
perbendaharaan di tanah
air terhadap masyarakat
tidak hanya ditunjukkan
melalui pengabdiannya
dengan memberikan layanan
perbendaharaan seperti
penyaluran APBN untuk
membangun perekonomian
masyarakat. Mewujudkan mimpi
bangsa untuk melangkah menjadi
bangsa yang mandiri dan makmur,
berawal dari pijakan langkah
kecil yang ditapaki oleh setiap
masyarakat.

“

Saya bergabung dengan VMK karena
merasa cocok dengan visi dan misinya.
Saya termasuk orang yang prihatin
dengan para penyandang Tuna Daksa.
Melalui VMK, mereka tidak hanya
diberikan bantuan dan santunan saja,
tetapi juga diberi bekal dan pelatihan
untuk mandiri.

”

- Meyfira Intan Harlistiana -

Sepasang kaki menjadi anugerah
yang memiliki peran amat penting
untuk terus melangkah menggapai
harapan. Meskipun demikian,
tidak sedikit masyarakat harus
menjadi penyandang Tuna Daksa
yang mungkin hampir kehilangan
mimpinya bersamaan dengan
hilangnya salah satu organ
tubuhnya, baik kaki ataupun
tangan. Kepedulian terhadap hal
tersebut membuat salah satu
pegawai KPPN Jakarta I, Meyfira
Intan Harlistiana (32), ikut
bergabung bersama dengan salah
satu komunitas penyandang Tuna
Daksa yaitu Yayasan Visi Maha
Karya (VMK).
“Saya bergabung dengan VMK
karena merasa cocok dengan
visi dan misinya. Saya termasuk
orang yang prihatin dengan
para penyandang Tuna Daksa.
Melalui VMK, mereka tidak hanya
diberikan bantuan dan santunan
saja, tetapi juga diberi bekal dan
pelatihan untuk mandiri,” ujar
Meyfira.
Awalnya Meyfira tergabung
dalam sebuah pelatihan Neuro
Associative Conditioning (NAC)
System atau teknik pengkondisian
bahasa persyarafan otak (neuro
linguistiq). Melalui komunitas
tersebut kemudian anggotanya
mendirikan Yayasan VMK sebagai
bentuk kepedulian terhadap
penyandang Tuna Daksa. “Kami
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ingin menjembatani antara
masyarakat yang membutuhkan
perhatian dengan masyarakat
yang memiliki perhatian,”
tambahnya.
Menyadari adanya kesenjangan
sosial di masyarakat, maka
Meyfira dan para anggota
VMK menginisiasi beberapa
program untuk mewujudkan
keseimbangan sosial berupa karya
pendidikan, karya kesehatan,
karya lingkungan, maupun karya
ekonomi. Salah satu program
khusus yang memberikan
keunikan VMK dengan komunitas
sosial lainnya ialah adanya
program Kakiku Kini Kembali
yang membantu para Tuna Daksa
agar kembali semangat dan
mampu mandiri dalam keseharian.
“Kakiku Kini Kembali
membantu dan memfasilitasi
para penyandang Tuna Daksa
di Indonesia sejak 2016.
Menjembatani mereka untuk
dapat memiliki kaki dan tangan
palsu sebagai bentuk kepedulian
terhadap sesama,” kata Meyfira.
Dirinya juga menambahkan
bahwa program ini tidak hanya
memberikan bantuan kaki
palsu secara gratis, tetapi juga
bantuan berkesinambungan
mulai dari pelatihan motivasi dan
pengembangan sampai ke tahapan
di mana para penyandang tuna
daksa bisa mandiri dan menambah
kepercayaan diri mereka untuk
berani mempunyai cita-cita.
Selain itu, Meyfira dan anggota
komunitas tersebut juga kerap
melakukan penyuluhan tentang
bahaya maupun penyebab menjadi
Tuna Daksa. “Kami rutin
menyampaikan kepada
masyarakat dengan berbagai
cara dan media seperti seminar,
penyuluhan kepada sekolah,
komunitas, kampus, serta
organisasi lainnya. Tujuannya
adalah agar masyarakat
dapat memahami dan menjadi

Pelita

perhatian, bahwa semua orang
dapat menjadi tuna daksa,” jelas
Meyfira.

BELAJAR DARI YANG
TIDAK BERPUTUS ASA
Meyfira aktif di VMK sejak tahun
2015 saat mengikuti mutasi
suami pindah ke Jakarta. Istilah
relawan saat ini berubah menjadi
Personal Donation Consultant
karena semakin banyaknya
program di VMK. Sebagai seorang
Personal Donation Consultant,
Meyfira mempunyai peran untuk
menginformasikan programprogram yang ada di VMK,
mengajak lebih banyak orang
untuk menyalurkan bantuan
melalui VMK, serta menjadi
jembatan bagi orang-orang yang
masih bingung mencari wadah
untuk menyalurkan bantuan.
Dalam salah satu kesempatan
sharing session di acara This
Ability Festival 2019, Meyfira
mengatakan bahwa dirinya justru
memperoleh banyak inspirasi
dari mendengarkan cerita
para Tuna Daksa yang berbagi
pengalamannya.
“Mendengarkan mereka (Tuna
Daksa) yang datang dengan
berbagai profesi memberikan

banyak pelajaran. Banyak
profesi yang akhirnya bisa
mereka kerjakan kembali. Mulai
dari yang menekuni bidang
kerajinan tangan, berdagang,
bahkan di antara mereka ada
yang menjadi atlet bola dan atlet
renang. Sehingga semua orang
ternyata bisa menjadi apa pun
yang diinginkan, selama tidak
berputus asa dan mau untuk terus
berupaya,” jelas Meyfira.
Aktivitas sosial yang dilakukan
Meyfira tidak mengurangi
produktivitasnya dalam bertugas
sebagai Front Office Pencairan
Dana, sebab dia memilih untuk
mengikuti kegiatan VMK yang
dilakukan pada hari libur. “Saya
mengambil waktu di hari Sabtu
atau Minggu kalau ada kegiatan
VMK. Selebihnya kalau hari kerja,
saya biasanya mengikuti meeting
atau diskusi secara online selesai
jam kerja,” kata Meyfira.
Dukungan yang diberikan dari
rekan-rekan DJPb juga dirasakan
oleh Meyfira sangat membantu.
Beberapa di antaranya bahkan ada
yang menjadi donator rutin dalam
kegiatan tersebut. Salah satunya
Ira Melati, pegawai KPPN Jakarta I
yang cukup rutin menjadi donatur.
“Saya tertarik karena mendengar
dari Meyfira, bahwa program
sosial yang dilakukan Visi Maha

Karya cukup menarik untuk
membantu para Tuna Daksa,”
ungkap Ira.
Meyfira berharap akan semakin
banyak orang yang tergerak
hatinya untuk menyalurkan
bantuan sebagai bentuk
kepedulian dan ibadah kepada
sesama manusia. Sebab hal ini
akan berdampak pada semakin
banyaknya para yatim, piatu,
dhuafa, maupun tuna daksa
yang terbantu bukan hanya dari
segi material melainkan juga
kemampuan untuk bisa berkarya
secara mandiri dan mewujudkan
cita-cita mereka.
Sebagai insan perbendaharaan
yang terus berkomitmen
dalam mengawal APBN untuk
membangun negeri, kisah Meyfira
kiranya mampu menginspirasi
bagi kita semua untuk peduli
terhadap sesama, sehingga
kemudian mampu mengawal
langkah mereka yang memerlukan
bantuan untuk dapat membangun
kembali impian dan menjalani
hidup yang terus lebih baik.

Teks: Dinar Rafikhalif
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Gapura

KPPN KETAPANG,

SEMANGAT

BERJUANG
RAIH PRESTASI

DI TENGAH

PANDEMI

Di tengah situasi yang penuh dengan tantangan dalam
merespons pandemi Covid-19, nyatanya sejumlah kantor
vertikal Ditjen Perbendaharaan tetap mampu mengukir
prestasi. Salah satunya melalui ajang Lomba Kantor
Pelayanan Terbaik (KPT) Kementerian Keuangan Tahun
2020 yang hasilnya diumumkan melalui rangkaian kegiatan
perayaan HORI ke-74, yang tahun ini diselenggarakan secara
daring. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
Ketapang dinyatakan menjadi Juara I dalam lomba tersebut.
KPPN Ketapang tidak terletak di lingkungan perkotaan,
apalagi pusat ibukota. KPPN Ketapang merupakan kantor
vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang terletak
di Jalan Jenderal Sudirman No. 55, Kabupaten Ketapang,
Provinsi Kalimantan Barat. Dalam tugasnya, KPPN
Ketapang menangani satuan kerja di dua kabupaten, yakni
Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara. Saat ini
KPPN Ketapang melayani 48 Satuan Kerja penerima APBN
dengan total DIPA Rp959,4 miliar. Sampai dengan akhir
triwulan III 2020, telah terealisasi APBN sebesar 80,39%,
terakselerasi jika dibandingkan periode yang sama pada
tahun sebelumnya yang sebesar 50,68%

PERUBAHAN, BENTUK KENISCAYAAN
Dengan satker terjauh berkisar pada jarak puluhan
kilometer, KPPN Ketapang meningkatkan mutu layanan
dan penyediaan fasilitas layanan yang memadai. Apalagi
di tengah kondisi pandemi Covid-19 saat ini, perubahan
adalah keniscayaan. Mengubah sistem kerja selama pandemi
menjadi upaya KPPN Ketapang dalam mencegah penyebaran
Covid-19. KPPN Ketapang menerapkan kebijakan
pembatasan pegawai WAO (work at office) sejumlah 15%,
30%, dan 50%. Hingga tulisan ini disusun, KPPN Ketapang
masih memberlakukan 50% WAO.
Sebagaimana KPPN lain di seluruh Indonesia, KPPN
Ketapang juga membatasi kegiatan tatap muka dan
memanfaatkan sarana elektronik untuk mengurangi
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penyebaran Covid-19. Untuk
mendukung hal tersebut, KPPN
Ketapang berinovasi dengan
melakukan update aplikasi PUAS
(Portal Upload ADK Satker) sebagai
sarana satker untuk meng-upload
dokumen elektronik, di antaranya
LPJ Bendahara, Laporan Saldo
Rekening, LKKL, dan CaLK.
Ada pula inovasi Nona Dansa
(Notifikasi Pencairan Dana Desa)
yang merupakan pengiriman
notifikasi pencairan dana desa
melalui pesan singkat atau SMS ke
aparat desa. Inovasi Nona Dansa
sangat membantu aparat desa
mendapatkan informasi secara
real time, kapan Dana Desa sudah
masuk ke Rekening Kas Desa.
Sewaktu SP2D untuk Dana Desa
terbit, petugas KPPN langsung
memberitahukan kepada desa
yang bersangkutan melalui SMS.
Media SMS dipilih karena kondisi
geografis Kabupaten Ketapang
(31.240,74 km²) dan Kabupaten
Kayong Utara (4.568.26 km²)
sangat luas, lebih luas dari Provinsi
Jawa Barat, dan tidak semua
wilayah terjangkau akses internet
secara merata karena masih banyak
desa yang berada di pedalaman dan
di pulau terpisah.
Sebagai antisipasi pencegahan
penyebaran Covid-19, KPPN
Ketapang telah menyiapkan
ruangan Front Office dan ruang
mini TLC untuk konsultasi dengan
pembatas/sekat dari bahan
acrylic.Tersedia juga drop box di
halaman depan kantor yang dapat
dimanfaatkan oleh stakeholder
dalam menyampaikan berkas
dokumen secara fisik. Selain itu,
disediakan juga wastafel dengan
sabun di setiap pintu masuk dan

hand sanitizer di beberapa titik
ruangan kantor, serta diadakan
penyemprotan disinfektan
untuk ruangan kantor bekerja
sama dengan Dinas Kesehatan
Kabupaten Ketapang.

BERMODALKAN SDM
YANG TANGGUH
KPPN Ketapang memiliki
keterbatasan jumlah sumber
daya manusia. Pada saat proses
penilaian KPT, jumlah keseluruhan
pejabat dan pegawai KPPN
Ketapang hanya sebanyak 14
orang. Namun, hal tersebut tidak
membuat KPPN Ketapang patah
semangat. KPPN yang memiliki
jargon “Membangun Sinergi,
Meraih Prestasi” ini tetap
mengedepankan kualitas yakni
dengan membentuk SDM KPPN
Ketapang yang lebih berkembang
dengan meningkatkan kompetensi.
Masing-masing pegawai KPPN
Ketapang mempunyai sikap
dan etos kerja yang baik dalam
melakukan pekerjaannya. Hal ini
dibuktikan dengan pemenuhan
target capaian IKU oleh masingmasing pegawai.
Tugas dan fungsi pokok KPPN
sebagai Kuasa BUN Daerah juga
dilaksanakan dengan baik. Terkait
pencairan dana, pegawai KPPN
Ketapang khususnya Seksi PDMS
dan Seksi Bank membentuk grup
whatsapp untuk mengoordinasikan
alur pencairan dana dari SPM
menjadi SP2D tidak melebihi
satu jam. Pembagian beban kerja
dengan tetap memberlakukan
sistem WFH dan WFO juga
dilakukan KPPN Ketapang agar
setiap masing-masing pegawai

tetap melaksanakan tanggung
jawabnya dalam bekerja sebagai
Aparatur Sipil Negara.
Kekuatan SDM, berbagai inovasi,
dan raihan prestasi membuat KPPN
Ketapang memiliki kepercayaan
diri saat dipercaya oleh Kanwil
DJPb Provinsi Kalimantan Barat
untuk mengikuti lomba KPT
Kementerian Keuangan tahun
2020. Penunjukan Kanwil antara
lain didasarkan bahwa KPPN
Ketapang dalam hasil pembinaan
dan supervisi Kanwil memperoleh
terbaik selama 6 kali berturutturut.
Selain itu SDM yang dimiliki
KPPN Ketapang memiliki karakter
yang tangguh, sigap, juga telaten
untuk mendokumentasikan setiap
kegiatan dan layanan yang dimiliki
oleh KPPN Ketapang. Hal ini
menjadi “tabungan” pada suatu
organisasi. KPPN Ketapang juga
memiliki beragam inovasi dan
prestasi baik di tingkat kanwil
maupun nasional, yang menjadi
“korek api” yang memantik
semangat para pegawai untuk
selalu meningkatkan kualitas
pelayanan. Terbukti, KPPN
Ketapang berhasil meraih Juara I
dalam Lomba KPT Kementerian
Keuangan Tahun 2020 tersebut.
“KPPN Ketapang berkeyakinan
bahwa predikat KPT ini
menjadi motivasi kami
untuk mempertahankan dan
mengembangkan inovasi yang
sudah ada. Lebih lanjut, kepuasan
dari stakeholder juga menjadi
perhatian kami untuk terus
ditingkatkan. Stakeholder yang
selalu memberikan dukungan
terbaik mereka bagi KPPN juga

NONA
DANSA
(Notifikasi
Pencairan
Dana Desa)
merupakan
pengiriman
notifikasi
pencairan
dana desa
melalui
pesan
singkat
atau SMS
ke aparat
desa.
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menjadi modal dan memicu kami
memberikan pelayanan yang
terbaik pula bagi mereka. Semua
itu akan terwujud ketika SDM
yang ada di KPPN Ketapang selalu
memiliki rasa keingintahuan yang
tinggi dan kemauan untuk belajar,
yang pada akhirnya SDM inilah
penggerak yang mengekskalasi
level KPPN Ketapang ke tingkat
yang lebih tinggi lagi,” jelas
Kepala KPPN Ketapang Agnes
Sediana Milasari D.
Selain mengikuti perlombaan
Kantor Pelayanan Terbaik
Tahun 2020, KPPN Ketapang
diajukan sebagai unit vertikal
yang mengikuti penilaian
Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani (WBBM) oleh Kanwil
Ditjen Perbendaharaan Provinsi
Kalimantan Barat. Kepercayaan
ini merupakan kebanggaan
tersendiri bagi para pegawai KPPN
Ketapang, setelah tahun 2019 lalu
berhasil meraih predikat Wilayah
Bebas dari Kodupsi (WBK). Tentu
saja mengikuti dua penilaian
penting secara bersamaan
memerlukan upaya dan kesabaran
yang tidak mudah. Namun,
semua punggawa KPPN Ketapang
bertekad memberikan yang
terbaik bagi organisasi melalui
perannya masing-masing.
Dalam mengikuti penilaian KPT
dan WBBM, seluruh pegawai
ikut andil dalam perencanaan,
pelaksanaan, dan dokumentasi
terhadap inovasi dan pelayanan
yang dimiliki KPPN Ketapang.
Pada saat pembuatan video
dan buku profil KPPN, para
pegawai terutama pegawai
milenial menuangkan ide dan
konsep pengambilan video serta
desain penyusunan buku profil.
Koordinasi dan konsolidasi
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internal terus dilakukan bukan
hanya dalam rangka persiapan
menghadapi penilaian, melainkan
juga untuk mengevaluasi
kegiatan dan layanan sehari-hari
di KPPN Ketapang yang tetap
harus berjalan dengan baik, serta
menindaklanjuti permasalahan
dan tantangan yang dihadapi
dalam menyediakan pelayanan
kepada stakeholder.
Dalam rangka mengikuti
penilaian WBBM, disusun tim
internal dengan pembagian
tugas berdasarkan komponen
pengungkit WBBM. Setiap tim
memeriksa kembali kelengkapan
dokumen pengungkit dan
meng-update-nya. Tidak
hanya itu saja, setiap tim juga
berupaya menciptakan dan
mengembangkan inovasi yang
berkaitan dengan komponen
pengungkit. Secara berkala
juga dilakukan evaluasi
perkembangan dari implementasi
rencana kegiatan pembangunan
Zona Integritas yang telah
direncanakan sebelumnya. Bahkan
stakeholder KPPN Ketapang
seperti satuan kerja, perbankan,
dan pemerintah daerah dengan
sukarela terlibat aktif dalam
pembuatan video dan buku profil
KPPN tanpa memberikan maupun
mengharapkan imbalan dalam
bentuk apa pun.

INOVASI DAN PRESTASI
KPPN KETAPANG
KPPN Ketapang dari tahun ke
tahun berupaya untuk terus
meningkatkan layanan dan
prestasi. Peningkatan layanan
telah dirintis oleh pimpinanpimpinan KPPN Ketapang dari

awal berdirinya. Pada tahun
2018, KPPN Ketapang yang saat
itu dikepalai oleh Adi Setiawan
meraih sejumlah prestasi.
Semasa pimpinan Agnes sejak
pertengahan tahun 2019, berbagai
inovasi dibuat dan dikembangkan
pada tahun 2020. Inovasi terbaru
yang dibuat pada tahun 2020
antara lain Nona Dansa, Lapak
Curhat (sarana berbasis website
yang dapat digunakan untuk
memberikan opini, saran, maupun
pengaduan terkait layanan), dan
Siperdumas (Siaran Informasi
Perbendaharaan dan Pengaduan
Masyarakat).
Inovasi yang sudah dibuat tahun
sebelumnya dan dikembangkan
lagi pada tahun 2020 adalah
update aplikasi PUAS, yakni
penambahan fitur dan menumenu baru sebagai penyesuaian
terhadap penyampaian dokumen
secara elektronik. Inovasi ini
dirasakan semakin berguna bagi
satuan kerja pada masa pandemi.
Inovasi seperti Nona Dansa
dan Aplikasi PUAS juga telah
direplikasi oleh unit kerja lain.
KPPN Ketapang pun pernah
masuk dalam Top 12 Inovasi
Terbaik di Kementerian
Keuangan, yakni A+ Plus atau
Akta Penyempurnaan Layanan
untuk Satker pada tahun 2018.
Bentuknya bukan berupa aplikasi,
melainkan proses bisnis yang
diterapkan di KPPN Ketapang.
A+ Plus menjadi perwujudan
komitmen terkait kepastian
layanan SP2D 1 jam, yang pada
saat itu layanan SP2D 1 jam
belum masuk menjadi IKU KPPN.
Pencapaian ini menandakan
bahwa sebuah inovasi yang baik
dan berguna tidak selalu berbasis
aplikasi.
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TANTANGAN DAN HAMBATAN SEBAGAI
BATU LONCATAN
Dalam masa pandemi ini, pemanfaatan teknologi
seperti internet sangat diperlukan untuk menunjang
keberlangsungan proses bisnis yang berlangsung di
KPPN Ketapang. Tidak hanya proses bisnis, tetapi
juga proses penilaian KPT dan WBBM yang kali ini
tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, dilakukan
secara daring terutama menggunakan sarana aplikasi
Zoom. Artinya, jaringan internet yang stabil sangat
diperlukan agar segala informasi yang disampaikan
dapat diterima dengan jelas dan akurat serta tidak
bias. Namun, terkadang masih terdapat kendala
jaringan internet yang kurang stabil di Ketapang yang
disebabkan oleh berbagai hal, misalnya karena faktor
cuaca atau gangguan pada provider-nya.

...inovasi Nona Dansa yang sangat
membantu aparat desa dalam
memberikan informasi secara real time
kapan dana desa masuk ke rekening kas
desa, sehingga dana desa dapat langsung
digunakan bagi masyarakat desa dan
perekonomian di Kab. Ketapang dapat
tetap bertumbuh di masa pandemi ini.
Martin Rantan, S.H., M.Sos.
Bupati Ketapang

Kami berterima kasih atas kerja
sama yang baik dalam kelancaran
penyaluran DAK Fisik dan Dana
Desa di masa pandemi Covid-19.

“Hal inilah yang pada saat penilaian KPT yang lalu

sangat diperhatikan oleh KPPN Ketapang, sehingga
kami berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait
seperti PLN, Indihome, unit Kementerian Keuangan
di Ketapang dan tentunya Kanwil DJPb Provinsi
Kalimantan Barat. Sinergi antarpihak ini dirasakan
sangat membantu pada saat tahap-tahap penilaian
yang menggunakan daring,” ungkap Agnes.
Perbedaan mekanisme penilaian KPT Tahun 2020 juga
tentunya membawa atmosfer lain bagi kantor vertikal
yang mengikuti penilaian KPT. Pada tahun-tahun
sebelumnya, penilaian KPT dilakukan secara on the
spot, sehingga tentunya membutuhkan persiapan yang
lebih matang dan menyeluruh dibandingkan penilaian
secara virtual. Jumlah kehadiran pegawai dan tanya
jawab kepada beberapa pegawai pada saat kedatangan
tim penilai sangat mempengaruhi penilaian yang
diberikan pada tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan
tahun ini, kebijakan WFH membatasi kehadiran
pegawai di kantor sehingga interaksi tanya jawab
dengan pegawai kantor juga terbatas dan kekompakan
organisasi tidak dapat ditampilkan dengan maksimal.
Proses penilaian menuju KPT tidak selalu berjalan
mulus. KPPN Ketapang pernah mendapatkan pelajaran
berharga saat beberapa dokumen dan data elektronik
yang tersimpan di perangkat komputer mengalami
corrupt. KPPN Ketapang kemudian mengantisipasi
dengan membuat back-up data di tempat penyimpanan
yang aman. Untuk pencetakan buku profil yang
dipersyaratkan dalam penilaian awal pun, di Ketapang
saat itu belum ada yang dapat mencetak hard cover
dengan baik, sehingga dicetak dengan bantuan Kanwil
DJPb Provinsi Kalimantan Barat di Pontianak. Itu
pun hasilnya kurang memuaskan hingga pencetakan
dilakukan dengan meminta bantuan rekan-rekan di
Jakarta menjelang batas akhir penyerahan.
Prestasi yang diperoleh oleh KPPN Ketapang
merupakan buah dari sinergi dan kerja keras yang
dilakukan oleh seluruh pegawai KPPN Ketapang.
Untuk menjadi yang terbaik tentu tidak mudah,
tetapi tantangan tersebut tidak menjadi alasan untuk
menyerah. Terbukti, perjuangan yang telah dilalui
membuahkan hasil yang begitu megah.

Drs. Citra Duani
Bupati Kayong Utara

Kami mengapresiasi inovasi Nona
Dansa di KPPN Ketapang yang
sangat membantu pemerintah desa
memperoleh informasi penyaluran
dana desa secara real time, sehingga
penyaluran BLT Dana Desa dapat
segera didistribusikan kepada KPM.
Maju terus KPPN Ketapang.

...terima kasih atas layanan yang
diberikan oleh KPPN Ketapang.
Teruslah berinovasi dan jaga
integritas.

Bambang Sukmo Wibowo, S.I.K., S.H., M.Hum
Kapolres Kayong Utara

...terima kasih dan apresiasi sebesarbesarnya atas kinerja pencairan dana
APBN di lingkungan satker kami.
Kami menyambut baik inovasi yang
dimiliki KPPN Ketapang.... KPPN
Ketapang, Jangak Bujor!

H. Ruslan., S. Ag. M.A.
KPA Kemenag Kayong Utara

...Kejaksaan Negeri Ketapang
mengapresiasi inovasi layanan yang
ada di KPPN Ketapang, sehingga
pencairan APBN berjalan dengan
cepat, aman, dan lancar.... Maju terus
KPPN Ketapang!

Dharmabella Tymbasz, S.H., M.H.
KPA Kejaksanaan Negeri Ketapang
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Kepala KPPN Ketapang, Agnes Sediana Milasari D
Memperoleh predikat Kantor Berprestasi
tentunya menjadi kebanggaan tersediri bagi
pada pegawai maupun pejabat KPPN Ketapang,
tetapi hal tersebut tidak membuat KPPN
Ketapang menjadi lengah dan menurunkan
standar kinerjanya. Semangat untuk tetap
mempertahankan bahkan untuk meningkatkan
prestasi akan selalu dipertahankan dan menjadi
salah satu target KPPN Ketapang ke depannya.
Dengan menjunjung tinggi nama besar KPPN
Ketapang sebagai salah satu Kantor Pelayanan
Terbaik merupakan hadiah tersendiri bagi para
pegawai dan pejabat KPPN Ketapang atas kerja
keras yang telah dilakukan.
Agnes menuturkan, capaian KPPN Ketapang
yang telah diraih sampai saat ini terutama
adalah karena sinergi dan kekompakan seluruh
pegawainya. “Langkah selanjutnya, kami akan
tetap berusaha mencapai dan mempertahankan
prestasi yang selama ini telah diraih, serta
memberikan kesempatan bagi seluruh pegawai
terutama pegawai milenial untuk dapat
menciptakan inovasi-inovasi baru dan meraih
prestasi, baik secara individu maupun secara
organisasi. Dengan adanya pola perpindahan
pejabat/pegawai di DJPb yang semakin baik,
siapa pun yang berkarya dan bekerja di KPPN
Ketapang nantinya tetap dapat meneruskan
semangat dan kinerja yang baik sehingga dapat
terus berprestasi sesuai dengan motto KPPN
Ketapang “Membangun Sinergi Meraih Prestasi”,”
terangnya.
Selain itu, KPPN Ketapang diharapkan dapat
semakin dikenal tidak hanya oleh stakeholders,
tetapi oleh seluruh lapisan masyarakat
Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara. Upayaupaya yang telah dilakukan melalui berbagai
kegiatan yang dapat menyentuh/melibatkan
masyarakat setempat, seperti sharing knowledge
pengenalan APBN, mulai dari pelaksanaan hingga
pertanggungjawaban anggaran serta sumber daya
yang mendukung, akan terus dipertahankan.
“Masyarakat diharapkan mulai menyadari
dan memahami hadirnya pemerintah melalui
APBN dan mengenal representasi Kementerian
Keuangan di daerah selain Kantor Pajak
(KPP) dan Bea Cukai, yakni Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN) Ketapang,”
pungkas Agnes.

Teks: Indria Kristiani, Andhika Yusuf Arifta, Auria
Puspita
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RAIHAN KPPN KETAPANG
1.

Predikat Wilayah Bebas Korupsi di tahun 2019

2.

Kinerja Anggaran Terbaik Tahun Anggaran 2018 ketegori Satker
Dengan Pagu Di Bawah 5 Milyar

3.

Top 12 Inovasi Kementerian Keuangan 2018 atas Inovasi “Akta
Penyempurnaan Layanan Untuk Satker (A+ Plus) Standardisasi Durasi
Layanan Proses Pencairan Dana Pasca Implementasi SPAN

4.

Peringkat IX Penilaian Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja Tingkat
KPPN Tipe A2 Tahun 2018

5.

PEKA (Penilaian Kinerja) Award Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Provinsi Kalimantan Barat sebagai pengelola kinerja terbaik I Tahun
2018/2019

6.

Sertifikat standar ISO 9001:2015

7.

Peringkat III Penilaian Capaian Indikator Kinerja Pelaksana
Anggaran (IKPA) Tahun Anggaran 2018 Satuan Lingkup DJPb
Kategori KPPN Dengan Nilai Capaian 99,94

8.

Penghargaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan atas Kanwil/
KPPN website paling aktif tahun 2019

9.

Berbagai penghargaan tingkat Kantor Wilayah DJPb Provinsi
Kalimantan Barat, antara lain :
a.

Peringkat I Penilaian Pengelolaan TIK KPPN Lingkup Kanwil
Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat Semester I
Tahun 2019

b.

Peringkat I Pengelolaan Teknologi Infomasi dan Komunikasi
(TIK) KPPN Lingkup Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan
Barat Semester II Tahun 2019 Dengan Nilai 82,91

c.

Peringkat I Pengelolaan Teknologi Infomasi dan Komunikasi
(TIK) KPPN Lingkup Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan
Barat Semester I Tahun 2020 Dengan Nilai 88,19

d.

Peringkat I Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan
Anggaran (IKPA) Tingkat KPPN Semester I Tahun 2019

e.

Peringkat I Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
(IKPA) tingkat Bendahara Umum Negara (BUN) Lingkup Ditjen
Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat Dengan Nilai 97,72

f.

Peringkat I Dengan Nilai 97,94 Kategori Pembinaan
Supervisi & Penilaian Kinerja KPPN Semester I Tahun 2018
Lingkup Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat,
sampai dengan yang terakhir

g.

Peringkat I Dengan Nilai 99,53 Kategori Pembinaan
Supervisi & Penilaian Kinerja KPPN Semester I Tahun 2020
Lingkup Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat

h.

Peringkat II Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat
UAKBUN-Daerah Lingkup Ditjen Perbendaharaan Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2018

i.

Peringkat I Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat
UAKBUN-Daerah Lingkup Ditjen Perbendaharaan Provinsi
Kalimantan Barat Tahun 2019

j.

Peringkat I Penilaian Kinerja Layanan KPPN Lingkup Ditjen
Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Barat Semester II Tahun
2018

k.

Peringkat I Penilaian Pelaksanaan Pengelolaan Kinerja
Tahun 2019 Lingkup Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan
Barat dengan nilai 90.29
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DIAN SASMITA DAN
SAHABAT KAPAS,
TOLAK DISKRIMINASI PADA ANAK
Membangun mental Sumber Daya Manusia
(SDM) yang tangguh dan berkarakter luhur
berawal dari Peningkatan kapasitas dan
kualitas suatu bangsa melalui pembangunan
SDM yang unggul merupakan tugas bersama
dalam menciptakan bangsa yang kuat dan
negara yang makmur.
Dengan melihat pentingnya peran dari
pendidikan anak dalam menciptakan
generasi penerus bangsa yang mulia,
semestinya menjadikan masyarakat mampu
lebih jauh mencurahkan kepeduliannya
terhadap anak-anak. Seperti yang dilakukan
oleh Dian Sasmita (39) yang mendirikan
Yayasan Sahabat Kapas, sebuah yayasan
yang secara khusus mengusung kepedulian
dan keprihatinan terhadap kepada Anakanak dalam Kondisi Khusus dan Rentan
(AKKR). Baginya, para AKKR yang bahkan
terpaksa harus menjalani hukuman di balik
jeruji merupakan anak-anak yang sangat
butuh pendampingan dan perhatian.
“Anak-anak malang itu perlu ditolong.
Namun yang terjadi justru sebaliknya, tidak
jarang masyarakat justru melabeli mereka
dengan stigma anak bermasalah selamanya.
Akibatnya, tak ada yang peduli pada nasib
dan masa depan mereka,” ujar Dian.

Sejak tahun 2009, Dian terjun mendampingi
anak-anak dan remaja terutama yang berada
dalam tahanan. Ia menyediakan dirinya
sebagai tempat para anak untuk bercerita
serta memberikan semangat dan dukungan
untuk masa depan mereka. Kemudian
bersama sejumlah rekan-rekannya
yang memiliki kepedulian serupa, Dian
mendirikan Sahabat Kapas yang berlokasi
di Surakarta, Jawa Tengah. Penamaan ini
dipilih karena psikis anak seperti kapas,
mudah menyerap dan terbawa pengaruh
lingkungan. Kapas bisa dibentuk menjadi
lebih bagus, tergantung pada orang dewasa
yang mengasuh.

Sahabat bagi Anak-Anak di
Penjara
Melihat banyak anak yang berhadapan
dengan hukum di penjara, membuka pikiran
Dian untuk membantu mereka melihat
dunia luar selama masa hukuman belum
berakhir. Dengan Yayasan Sahabat Kapas
ini, Dian mulai masuk mendampingi anakanak penghuni Rumah Tahanan di Surakarta
dan sekitarnya. Bagi Dian, senyum anakanak di penjara menjadi magnet tersendiri
bagi dia untuk ingin terus berbagi
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kurang mendapat perhatian dan
kasih sayang dari orang tuanya.
Karena itu, sebisa mungkin
saya dan teman- teman relawan
menempatkan diri sebagai sahabat
bagi mereka,” jelas Dian.
Pada awal tahun 2016, Sahabat
Kapas mulai menginisiasi
program “Buku Muter”. Setiap
bulan, yayasan ini mengirimkan
sejumlah buku secara bergiliran ke
lingkungan lapas atau rutan. Bukubuku tersebut diharapkan dapat
menjadi bahan bacaan bagi anakanak untuk membuka kreativitas
mereka.

kepedulian dan perhatian.
Rasa candu tersebut membuat Dian
memutuskan untuk mengundurkan
diri pada profesinya sebagai
pengacara. Dian kemudian harus
pandai membagi waktunya untuk
keperluan keluarga dan aktif
membina Sahabat Kapas. Setelah
menyelesaikan pekerjaan rumah
tangga, seperti belanja kebutuhan
keluarga dan memasak, ia beralih
mengurus kegiatan Sahabat Kapas
yang berkantor di rumahnya
sendiri.
Setiap ada waktu luang, Dian
bersama para relawan datang
ke rutan, lapas, atau Lembaga
Pembinaan Khusus Anak (LPKA)
untuk menemui anak-anak yang
sedang tersandung masalah hukum.
Penjara sudah seperti rumah kedua
yang rutin dikunjungi oleh Dian.
“Sebelum pandemi ini, kami rutin
berkunjung ke lapas minimal setiap
pekan sekali. Bagi kami, penjara
bukan tempat yang menakutan,
tetapi justru tempat untuk bermain
dan berbagi ilmu kepada anak-anak
penghuni lapas,” kata Dian.
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Membangun mental Sumber Daya
Manusia (SDM) yang tangguh
dan berkarakter luhur berawal
dari pendidikan sejak usia dini.
Kebutuhan tentang rasa aman dan
re-konsepsi diri sangat penting bagi
anak-anak yang sedang mengalami
masa hukuman agar anak bisa
kembali percaya diri seusai
menjalani hukuman, terutama agar
mereka tidak kembali terjerumus ke
dunia kejahatan seusai menjalani
masa tahanan.
Untuk itu, Sahabat Kapas terus
menggelar kegiatan pendampingan,
baik di dalam maupun di luar lapas,
kepada para anak yang masih
menjadi tahanan maupun yang
sudah bebas. Belajar bahasa Inggris,
membaca puisi, melukis, membuat
film, hingga membuat kaos menjadi
aktivitas para narapidana anak ini,
termasuk program pengembangan
diri untuk menggali potensi
mereka.
“Tiap perjumpaan dengan anakanak ada kesan yang istimewa.
Meski mereka punya kisah hidup
berbeda, ada satu hal yang dapat
disimpulkan, bahwa mereka
semua adalah anak-anak yang

Meskipun tidak bisa menjangkau
semua anak, Sahabat Kapas juga
mendampingi anak-anak yang telah
bebas dari lapas misalnya dengan
memberikan pelatihan sablon,
dengan harapan semoga kelak
bisa menjadi modal bagi mereka
untuk berwiraswasta. Berdasarkan
pengalaman, kebanyakan anakanak tersebut adalah siswa yang
putus sekolah sehingga mereka
sulit mendapatkan pekerjaan secara
formal. Maka Yayasan Sahabat
Kapas berusaha membekali mereka
dengan keterampilan. Melalui
keterampilan yang telah diajarkan,
anak-anak tersebut berhasil
membuat beberapa produk usaha
berupa tas, kaos, dan tempat pensil.
Saat ini, Sahabat Kapas digerakkan
oleh lebih dari 20 relawan. Kiprah
lembaga itu telah menjangkau
Lapas Klaten, Rutan Solo, Rutan
Wonogiri, dan LPKA Kutoarjo,
Purworejo, Jawa Tengah. Aktivitas
pendampingan mereka didukung
Badan Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, dan Keluarga
Berencana Jawa Tengah serta
Kementerian Hukum dan HAM.
Bahkan sejak 2015, Sahabat Kapas
menjalin kerja sama dengan
UNICEF dan Global Fund for
Children.
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bisa menjadi sahabat, sehingga
mereka seperti ngobrol dengan
teman,” jelas Dian.
Dian berharap, tak ada lagi
diskriminasi label “anak mantan
narapidana” yang menempel pada
diri mereka, baik di lingkungan
sosial maupun di atas kertas
dokumen formal, seperti surat
keterangan catatan kepolisian.
Citra buruk perilaku anak
yang bebas dari penjara harus
dihilangkan di mata masyarakat.
“Mereka adalah anak-anak yang
sudah berani bertanggung jawab
atas kesalahannya. Jadi, sudah
cukup untuk mengadili mereka.
Sekarang, mereka membutuhkan
uluran tangan kita untuk bisa
kembali hidup normal. Bisa tertawa,
kembali bersekolah, mengakses
pekerjaan yang layak dan halal,”
tutur Dian.
Melalui pemulihan mental anakanak tersebut, diharapkan mampu
tercipta bibit SDM yang unggul,
tangguh, dan berkualitas baik
secara fisik dan mental akan
berdampak positif tidak hanya
terhadap peningkatan daya
saing dan kemandirian bangsa,
namun juga dalam mendukung
pembangunan nasional.

Text: Dinar Rafikhalif

Curhat Online Selama
Pandemi
Berkurangnya intensitas
perjumpaan tatap muka antara
relawan Sahabat Kapas dengan
anak-anak tidak membuat
bimbingan maupun konsultasi
berkurang. Dian dan relawan
lainnya mencoba untuk
mengembangkan aplikasi layanan
curhat online agar bimbingan
dapat terus berjalan selama masa
pandemi, baik kepada anak yang
masih di dalam penjara maupun
yang sudah bebas. Menurut Dian,
pandemi ini bisa menjadi masa

yang rentan bagi para anak untuk
kembali terjerumus pada kesibukan
negatif.
“Yang paling terdampak pandemi
adalah golongan sosial yang
ekonomi lemah. Padahal mayoritas
anak- anak dari penjara situasi
keluarganya seperti itu. Sehingga
mereka perlu tahu bahwa ada
saluran yang bisa mereka gunakan
untuk curhat secara aman dan
nyaman. Aman artinya apa yang
mereka sampaikan tidak akan
kami publikasikan dan menjadi
kerahasiaan dia. Nyaman adalah
bagaimana membuat peran kami
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“Mari bersungguh-sungguh mengawal program
strategis yang terkait dukungan penanganan Covid-19.
Pastikan penyalurannya dilakukan secara cepat, tepat,
dan tanpa biaya.”
- Dirjen Perbendaharaan Andin Hadiyanto

“Upaya Kementerian Keuangan senantiasa dilakukan dalam tiga konteks yaitu responsif,
adaptif, dan antisipatif dalam penanganan pandemi kesehatan, penyaluran bantuan sosial
kepada masyarakat, dan dukungan kepada dunia usaha untuk pemulihan ekonomi

”

Dirjen Perbendaharaan, Andin Hadiyanto

