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SALAM REDAKSI

Pembaca yang budiman, pada kesempatan edisi perdana di tahun 2014 ini  
redaksi Majalah Edisi 1/2014Indonesia

mencoba untuk mengupas tuntas tentang Akuntansi 
Berbasis Akrual yang merupakan bagian penting dari rangkaian panjang sejarah 
pengelolaan keuangan negara. Sebagaimana diketahui, pada tahun 2015 pemerintah 
“diwajibkan” untuk mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual yang telah 
diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 dan Undang-Undang 
Nomor 1 tahun 2004.

Pada kesempatan ini, Majalah Edisi 1/2014Indonesia
 akan menyajikan informasi kepada 

pembacanya mulai dari artikel yang membedah konsep Akuntansi Berbasis 
Akrual, strategi implementasi yang telah dipersiapkan sampai dengan hal-hal yang 
berpotensi terjadi sebagai dampak atas implementasinya. Untuk mempertajam 
pemahaman para pembaca terhadap Akuntansi Berbasis Akrual, kami juga 
menyuguhkan wawancara dengan pejabat-pejabat yang memiliki kaitan langsung 
seperti Yuniar Yanuar Rasyid (Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan) dan 
Syamsu Syakbani (Kepala Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan). Selain itu, POLRI 
sebagai salah satu satuan kerja yang akan mengimplementasikan Akuntansi Berbasis 
Akrual juga tidak luput “dimintai keterangan” oleh Majalah Edisi 1/2014Indonesia

 tentang 
kesiapannya dalam mengimplementasikan Akuntansi Berbasis Akrual. Semua ini 
kami lakukan hanya agar para pembaca dapat memiliki sebuah gambaran yang 
komprehensif tentang Akuntansi Berbasis Akrual. Dari hasil wawancara tersebut 
dapat ditarik benang merah bahwa implementasi akuntansi berbasis akrual akan 
membawa Indonesia selangkah lebih maju, sejajar dengan negara maju lainnya, 
dalam hal pengelolaan keuangan modern dan kunci keberhasilannya adalah 
persiapan secara matang yang dilakukan pada tahun 2014. Yes, one step ahead!

Selain pembahasan Akuntansi Berbasis Akrual, pada edisi perdana tahun 2014 ini 
Redaktur Majalah Edisi 1/2014Indonesia

, Hasan Lutfi dan Novri H.S Tanjung juga mendapatkan 
kesempatan untuk menyambangi ruang kerja Marwanto Harjowiryono untuk 
berbincang dengan orang nomor satu di Ditjen Perbendaharaan mengenai strategi 
Ditjen Perbendaharaan menjadi pengelola perbendaharaan yang unggul di tingkat 
dunia.

Disamping itu, banyak sajian menarik lainnya yang dapat pembaca temukan 
pada edisi kali ini yang disusun dengan semangat “one step ahead” itu tadi. Misalnya 
bagaimana Ditjen Perbendaharaan membuka kantor wilayah baru di Provinsi 
Kepulauan Riau dalam rangka “satu langkah menyempurnakan pelayanan”. Pembaca 
juga akan menemukan artikel-artikel lain yang akan membuka cakrawala kita 
sehingga terlalu sayang dilewatkan. 

Yang pasti, betapa kami ingin disetiap penerbitannya, Majalah Edisi 1/2014Indonesia
 

senantiasa membawa dan menebarkan spirit untuk selalu berjuang dengan sepenuh 
daya dan upaya bagi kebaikan bersama. So, let’s step ahead!

Salam Treasury…

ONE STEP AHEAD!

SALAM REDAKSI
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MOMENTUM
MENUJU

PENGELOLAAN
KEUANGAN 

MODERN
DENGAN 

KEKUATAN
SINERGI

Bangsa Indonesia memiliki sejarah 
yang panjang dalam melaksanakan 
pelaporan keuangan APBN-nya. Tahun 
2003 merupakan milestone dalam budget 
cycle APBN, dimana dengan disahkannya 
Undang-undang Nomor 17 tahun 
2003 tentang Keuangan Negara maka 
mekanisme pelaporan keuangan APBN 
seketika berubah. Sebelum disahkannya 
undang-undang tersebut, pelaporan 
APBN dilakukan dalam bentuk penyajian 
Perhitungan Anggaran Negara (PAN) yang 
kemudian diundangkan dalam undang-
undang perhitungan anggaran negara. 
Tercatat pada tahun anggaran 2003, itu 
adalah terakhir kali pemerintah pusat 
menggunakan perhitungan anggaran 
negara dengan ditetapkannya Undang-
undang Nomor 2 Tahun 2006 tentang 
Perhitungan Anggaran Negara Tahun 
Anggaran 2003.

Membaca dokumen undang-
undang perhitungan anggaran negara, 
kita bisa mengetahui bahwa dalam 
PAN unsur-unsur yang diekspos hanya 
meliputi realisasi pendapatan negara, 
belanja negara, pembiayaan defisit APBN 
dan sisa kurang atau lebih pembiayaan 
anggaran tahun berkenaan. Proses 

pelaporan APBN pun dilakukan tidak 
dengan menggunakan standar akuntansi 
pemerintahan. Melalui undang-undang 
PAN tersebut tidak dapat diketahui 
cash flow dan juga neraca keuangan 
pemerintah pusat dimana akan tercermin 
nilai aset, kewajiban dan ekuitas yang 
dimiliki oleh pemerintah.

Sampai dengan saat ini, selama 
kurang lebih 10 (sepuluh) tahun 
pemerintah pusat melaksanakan 
proses akuntansi atas APBN dengan 
menggunakan basis kas menuju akrual 
(cash toward accrual basis). Basis kas 
menuju akrual pada dasarnya adalah basis 
kas untuk pengakuan pendapatan dan 
belanja serta penerapan akrual pada akhir 
periode pelaporan. Dengan penerapan 
basis kas menuju akrual, akan dihasilkan 
LRA dan LAK. Sedangkan pencatatan 
berbasis akrual pada akhir periode akan 
menghasilkan neraca.

Pada tahun 2015, pemerintah 
diharapkan (sebenarnya lebih cenderung 
diwajibkan), sudah mengimplementasikan 
akuntansi berbasis akrual sebagaimana 
diamanahkan oleh Undang-undang 
Nomor 17 tahun 2003 dan Undang-

EDITORIAL
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undang Nomor 1 tahun 2004.  Dalam 
akuntansi berbasis akrual, peristiwa 
akuntansi diakui, dicatat dan disajikan 
dalam laporan keuangan pada saat 
terjadinya transaksi tersebut, tanpa 
memperhatikan waktu diterimanya atau 
dikeluarkannya kas. Pendapatan akan 
diakui pada saat suatu hak muncul dan 
tidak hanya pada saat terjadinya arus kas 
masuk ke kas negara. Belanja akan diakui 
pada saat suatu kewajiban muncul dan 
tidak hanya pada saat terjadinya arus 
kas keluar dari kas negara. Sedangkan 
untuk aset akan diakui pada saat potensi 
ekonomi masa depan diperoleh dan 
mempunyai nilai yang dapat diukur 
dengan andal. 

Dari deskripsi singkat mengenai 
definisi akuntansi berbasis kas menuju 
akrual dan akuntansi berbasis akrual, 
terlihat suatu perbedaan mendasar 
diantara keduanya yaitu waktu pengakuan 
(time for recognition). Dari sisi laporan yang 
akan dihasilkan, kedua basis akuntansi 
tersebut juga memiliki perbedaan. Jumlah 
laporan yang harus dihasilkan pasca 
diimplementasikannya basis akrual akan 
bertambah. Sesuai dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 
laporan keuangan nantinya akan terdiri 
dari: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), 
Laporan Arus Kas (LAK), Neraca, Catatan 
atas Laporan Keuangan, Laporan 
Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan 
Operasional dan Laporan Perubahan 
Ekuitas. 

Proses persiapan implementasi 
telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan khususnya oleh 
Direktorat Akuntansi dan Pelaporan 
Keuangan sejak tahun 2010. Dimulai 
dari pengumpulan informasi, penyiapan 
standar dan rencana implementasi, 
penyiapan peraturan, kebijakan, business 
process, sistem akuntansi sampai dengan 
akhirnya diimplementasikan secara penuh 
pada tahun 2015. Mengapa dibutuhkan 
waktu yang begitu lama untuk 
mempersiapkan implementasinya? 
Jawabannya terletak dari perubahan 
besar yang akan terjadi terkait dengan 
implementasi akuntansi berbasis akrual 
dan banyaknya entitas-entitas yang terkait. 
Selain itu juga seiring dengan rencana 
implementasi Sistem Perbendaharaan 
dan Anggaran Negara (SPAN) dan Sistem 
Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) 
pada waktu yang cenderung bersamaan. 

Untuk itu, prinsip prudent memang perlu 
dilakukan dalam mengimplementasikan 
akuntansi berbasis akrual.

Akuntansi berbasis akrual sangat 
erat hubungannya dengan aplikasi SPAN/
SAKTI. SPAN sendiri, menurut Direktur 
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 
dalam wawancara tertulisnya dengan 
Majalah Treasury, merupakan flagship dari 
e-government yang merupakan bagian 
dari Integrated Financial Management 
Information System (IFMIS). Modul 
pelaporan keuangan SPAN/SAKTI 
dikembangkan dengan mengakomodir 
prinsip-prinsip akuntansi berbasis akrual. 
Aplikasi SAKTI akan menghasilkan laporan 
keuangan kementerian/lembaga berbasis 
akrual. Dengan diimplementasikannya 
SPAN dan SAKTI pada level BUN dan K/L 
pada tahun 2015, maka K/L akan dapat 
menghasilkan laporan keuangan berbasis 
akrual. Pada akhirnya pemerintah dapat 
menghasilkan LKPP berbasis akrual sesuai 
peraturan perundangan.

Implementasi akuntansi berbasis 
akrual akan melibatkan seluruh satker 
kementerian/lembaga pengelola dana 
APBN, dengan jumlah sekitar 24.000 
unit satuan kerja. Dengan jumlah yang 
sangat besar dan sebarannya dari Sabang 
sampai dengan Merauke, tentu saja dapat 
dibayangkan betapa bervariasinya kualitas 
sumber daya manusia yang nantinya 
akan menjadi salah satu faktor penentu 
keberhasilan akuntansi berbasis akrual. 
Proses edukasi bagi seluruh sumber 
daya manusia yang akan terlibat tentu 
saja memerlukan suatu perencanaan 
yang matang. Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan akan membangun 
sinergi yang kuat bersama dengan Badan 
Pendidikan dan Pelatihan Keuangan 
(BPPK), khususnya dengan Pusat 
Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan 
Perbendaharaan (Pusdiklat AP), dalam 
rangka peningkatan kompetensi sumber 
daya manusia yang terlibat dari seluruh 
K/L. Bak gayung bersambut, Pusdiklat AP 
juga bertekad akan semaksimal mungkin 
dalam melakukan usaha peningkatan 
kapabilitas sumber daya manusia satuan 
kerja dalam bidang akuntansi. Program 
peningkatan tersebut akan dibungkus 
dalam Progam Percepatan Akuntabilitas 
Keuangan Pemerintah (PPAKP) dimana 
Pusdiklat AP akan bertindak sebagai 
penyelenggara, melanjutkan “tongkat 
estafet” dari Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan.

Kesuksesan implementasi akuntansi 
berbasis akrual juga bergantung pada 
respon dari K/L. Apabila K/L sudah 
memiliki pemahaman yang sama 
terkait dengan perlunya perubahan 
basis akuntansi kepada basis akrual 
untuk keuangan negara dan kemudian 
ikut bekerja keras berkontribusi dalam 
mensukseskan implementasi akuntansi 
berbasis akrual, maka hal itu bisa menjadi 
key success factor implementasi akuntansi 
berbasis akrual. Menumbuhkan awareness 
pada level K/L untuk kemudian terbentuk 
suatu sinergi berskala nasional bisa 
jadi merupakan sesuatu yang sangat 
menantang dan perlu komitmen yang luar 
biasa. 

Bagaimanapun, beginning is always 
difficult. Negara kita sedang bergerak 
ke arah yang benar dalam rangka 
pembangunan sektor ekonomi dan 
reformasi sektor publik. Salah satu negara 
mitra Indonesia, yaitu Australia, juga 
mengalami kesulitan pada periode-
periode awal implementasi akuntansi 
berbasis akrual. Dibutuhkan waktu kurang 
lebih tiga tahun untuk melakukan transisi 
dari pelaporan keuangan berbasis kas 
ke pelaporan berbasis akrual secara 
menyeluruh. Persiapan yang mereka 
lakukan relatif sama dengan persiapan 
yang dilakukan oleh Indonesia, seperti 
pengaturan kerangka kebijakan dan 
jangka waktu, dan pengembangan 
sistem informasi manajemen keuangan. 
Mereka menghadapi tantangan dalam hal 
identifikasi aset dan kewajiban dan juga 
masalah-masalah lain seperti pengakuan 
pajak dan kewajiban sosial.

Pada akhirnya, implementasi 
akuntansi berbasis akrual sudah menjadi 
pekerjaan rumah kita bersama. Bahkan, 
Direktur Jenderal Perbendaharaan dalam 
wawancara dengan Redaktur Majalah 

Edisi 1/2014Indonesia
mengatakan bahwa ini 

merupakan pekerjaan besar. Penerapan 
sistem akuntansi berbasis akrual bukan 
hanya tugas Ditjen Perbendaharaan dan 
juga bukan semata-mata tugas direktorat 
tertentu saja. Ini adalah tugas Kementerian 
Keuangan dan lebih besar dari itu, ini 
adalah tugas negara. So, kalau lingkupnya 
adalah nasional, maka kunci keberhasilan 
implementasi akuntansi berbasis akrual 
adalah sinergi! ***
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BAHASAN UTAMA

Dalam UU No.17/2003 diatur bahwa pengakuan dan 
pengukuran pendapatan dan belanja dilakukan dengan 
menggunakan basis akrual, namun apabila belum bisa 
dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis 
kas. Sejalan dengan UU No.17/2003, dalam Undang-undang 
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU 
No.1/2004) juga mengamanahkan hal yang sama. Tuntutan 
untuk segera melaksanakan akuntansi berbasis akrual semakin 
dipertegas dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 71 
Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (pengganti 
PP Nomor 24 Tahun 2005) dimana akuntansi berbasis akrual 
dilaksanakan selambat-lambatnya untuk pelaporan keuangan 
tahun anggaran 2015. 

Dalam bidang akuntansi dikenal 2 (dua) basis akuntansi, 
yaitu basis kas dan basis akrual. Perbedaan utama dalam kedua 
basis ini terdapat pada saat pengakuan (time for recognition). 
Dalam akuntansi berbasis kas, secara sederhana dapat diartikan 

bahwa pendapatan dicatat atau diakui ketika terjadi arus kas 
masuk dan pengeluaran dicatat atau diakui ketika terjadi arus 
kas keluar. Sedangkan dalam akuntansi berbasis akrual, persitiwa 
akuntansi diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan 
pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan 
waktu kas diterima atau dibayarkan. Pendapatan akan diakui pada 
saat suatu hak muncul dan tidak hanya pada saat terjadinya arus 
kas masuk ke kas negara. Belanja akan diakui pada saat suatu 
kewajiban muncul dan tidak hanya pada saat terjadinya arus kas 
keluar dari kas negara. Untuk aset, akan diakui pada saat potensi 
ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai yang dapat 
diukur dengan andal.

Sejak penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 
Tahun 2004 (disusun pada tahun 2005) sampai dengan saat ini, 
pemerintah menggunakan akuntansi basis kas menuju akrual 
(cash toward accrual). Basis kas menuju akrual pada dasarnya 
adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan dan belanja 

AKUNTANSI 
BERBASIS AKRUAL

Sebelum disahkannya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 (UU No.17/2003) tentang Keuangan Negara, Pemerintah Indonesia 
tidak mengenal akuntansi dalam pertanggungjawaban anggaran negara. Bentuk pertanggungjawaban anggaran berupa penyajian 
Perhitungan Anggaran Negara (PAN) dimana informasi yang terkandung didalamnya hanya mengenai pendapatan dan belanja negara. 
Pengesahan UU No.17/2003 yang dilakukan pada tanggal 17 Mei 2003 adalah tonggak sejarah pertanggungjawaban pelaksanaan 
APBN dalam bentuk pelaporan keuangan dimana penyusunan dan penyajiannya sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. 
Laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah setidak-tidaknya meliputi: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus 
Kas (LAK) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dengan dilampiri laporan keuangan perusahaan negara atau badan lainnya.

BAHASAN UTAMA
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serta penerapan akrual pada akhir 
periode pelaporan. Dengan penerapan 
basis kas menuju akrual, akan dihasilkan 
LRA dan LAK. Sedangkan pencatatan 
berbasis akrual pada akhir periode akan 
menghasilkan neraca. 

Pada tahun 2015, pemerintah 
diharapkan sudah dapat 
mengimplementasikan akuntansi 
berbasis akrual sepenuhnya sebagaimana 
diamanahkan oleh UU No.17/2003 dan 
UU No.1/2004. Perubahan basis akuntansi 
ini akan berdampak pada tahapan 
pencatatan transaksi dan jenis laporan 
keuangan yang dihasilkan. Seiring dengan 
penerapan basis akrual untuk pelaporan 
keuangan, proses penyusunan anggaran 
tetap dilakukan berbasis kas. Hal ini berarti 
proses pelaporan penganggaran akan 
menghasilkan laporan realisasi anggaran 
yang tetap mengunakan basis kas, 
sedangkan untuk pelaporan keuangan 
lainnya akan menggunakan basis akrual. 

Akuntansi berbasis akrual memiliki 
keunggulan apabila dibandingkan 
dengan akuntansi berbasis kas. 
Akuntansi berbasis akrual merupakan 
international best practice dalam 
pertanggungjawaban pengelolaan 
keuangan negara, khususnya untuk 

meningkatkan keandalan penyajian hak 
dan kewajiban pemerintah. Perhitungan 
biaya lebih akurat untuk mencapai suatu 
output tertentu sebagai dasar penilaian 
kinerja apabila dibandingkan dengan 
akuntansi berbasis kas. Penyajian aset 
dalam neraca menjadi lebih andal, karena 
adanya perhitungan beban penyusutan, 
amortisasi dan penyisihan piutang 
tak tertagih untuk dapat menyajikan 
aset sesuai dengan nilai bersih yang 
dapat direalisasikan. Akuntansi berbasis 
akrual dapat memberikan informasi 
keuangan yang lebih lengkap daripada 
basis lainnya, terutama untuk informasi 
piutang dan utang pemerintah. Selain 
itu, laporan keuangan berbasis akrual 
juga menyediakan informasi mengenai 
kegiatan operasional pemerintah, evaluasi 
efisiensi dan efektivitas serta ketaatan 
terhadap peraturan.

Sesuai dengan PP No.71/2010 
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 
laporan keuangan akan terdiri dari:

•	 LRA;

•	 LAK;

•	 Neraca;

•	 Catatan atas laporan keuangan;

•	 Laporan perubahan saldo anggaran 
lebih;

•	 Laporan operasional;

•	 Laporan perubahan ekuitas.

Penambahan jenis laporan tersebut 
tentu saja tidak hanya sekedar berbeda 
dari jenis laporan-laporan yang disusun 
dengan akuntansi berbasis akrual. Setiap 
tambahan jenis laporan keuangan 
memiliki kegunaannya masing-masing. 
Laporan Operasional merupakan 
komponen laporan keuangan yang 
menyediakan informasi mengenai seluruh 
kegiatan operasional keuangan entitas 
pelaporan yang tercerminkan dalam 
pendapatan, beban, dan surplus/defisit 
operasional dari suatu entitas pelaporan. 
Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan 
informasi kenaikan atau penurunan 
ekuitas tahun pelaporan dibandingkan 
dengan tahun sebelumnya. Sedangkan 
Laporan Perubahan SAL menyajikan 
informasi kenaikan atau penurunan SAL 
tahun pelaporan dibandingkan dengan 
tahun sebelumnya. Penambahan jenis 
laporan tersebut, diharapkan dapat 
memenuhi ekspektasi masyarakat akan 
laporan keuangan yang lebih transparan 
dan komprehensif.***

Laporan reaLisasi anggaran

neraca

Laporan arus Kas

catatan atas Laporan Keuangan

Laporan perubahan saLdo anggaran Lebih

Laporan perubahan eKuitas

Laporan operasionaL

1

2

3

4

5

6

7

basis Kas 
MenuJu aKruaL

basis 
aKruaL

PERBEDAAN JENIS LAPORAN KEUANGAN ANTARA 
AKUNTANSI BERBASIS KAS MENUJU AKRUAL DENGAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL
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LANGKAH MENUJU 
IMpLEMENTASI 
AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL

/01
Perumusan kebijakan

Sebuah tahapan yang sangat penting dalam 
implementasi akuntansi berbasis akrual karena menyangkut 
pengumpulan informasi (information gathering) mengenai 
akuntansi berbasis akrual, penyiapan standar dan rencana 
implementasi, penyiapan peraturan sampai dengan 
penyusunan proses bisnis dan sistem akuntansi. 

Penerbitan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 
Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan (SAP) memiliki arti penting bagi pemerintah 
karena befungsi sebagai “tools”  yang mengatur lebih teknis 
terkait ketentuan dalam paket undang-undang keuangan 
negara.

Sampai dengan saat ini, Menteri Keuangan telah 
menerbitkan beberapa peraturan antara lain:
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 

tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 
Pemerintah Pusat;

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 
tentang Bagan Akun Standar;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013 
tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah pada Pemerintah 
Pusat;

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

/02
Sosialisasi dan Komunikasi

Implementasi akuntansi berbasis akrual akan berdampak 
secara nasional dan masif karena menyangkut seluruh 
kementerian dan lembaga lingkup pemerintah pusat dan 
daerah. Keberhasilannya pun akan sangat ditentukan besarnya 
dukungan dan komitmen dari seluruh pihak, tidak hanya 
dari pihak eksekutif tetapi juga dari legislatif. Terkait dengan 
hal tersebut, dirancang strategi sosialisasi dan dibangun 
komunikasi yang efektif kepada seluruh pihak yang terkait.

Penguatan komitmen dilakukan dengan melakukan 
koordinasi secara efektif untuk mempertemukan para 
pengambil keputusan tertinggi pada masing-masing 
kementerian/lembaga dan pemerintah daerah serta 
stakeholder kunci lainnya. Rangkaian kegiatan yang telah 
dilakukan adalah high level stakeholder meeting, deklarasi 
implementasi akuntansi berbasis akrual pada pemerintah 
pusat dan daerah dan sosialisasi kebijakan. 

Demi terlaksananya kebijakan akuntansi berbasis akrual dengan baik pada tahun 2015, Direktorat Jenderal Perbendaharaan 
telah menentukan rencana pentahapan implementasi akuntansi berbasis akrual pada pemerintah pusat. Rencana pentahapan 
tersebut dimulai dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2015 dimana akuntansi berbasis akrual diimplementasikan secara penuh.

BAHASAN UTAMA
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/04
Pelatihan

The last but the most important one adalah faktor sumber 
daya manusia (SDM) pengelola dana APBN. Bagaimanapun 
juga, suatu sistem yang bagus tidak akan pernah bisa 
berjalan maksimal apabila tidak didukung oleh sumber daya 
manusia yang kompeten. Direktur Akuntansi dan Pelaporan 
Keuangan menyampaikan kepada Majalah Edisi 1/2014Indonesia

 melalui 
wawancara tertulisnya bahwa, “Kompetensi sumber daya 
manusia memang menjadi kunci keberhasilan. Praktik terbaik 
internasional juga memberikan penekanan akan pentingnya 
penyiapan sumber daya manusia dalam rangka penerapan 
akuntansi dan pelaporan keuangan berbasis akrual. Oleh sebab 
itu Ditjen Perbendaharaan sudah merencanakan pelatihan 
yang komprehensif untuk jajaran Ditjen Perbedaharaan dan 
K/L.” 

Proses penyiapan SDM menjadi isu yang sangat penting, 
mengingat yang terlibat nantinya adalah SDM dari seluruh 
kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Saat ini 
terdapat kurang lebih 24.000 satuan kerja pengelola dana 
APBN. Dengan jumlah satker yang begitu besar, tentu saja bisa 
ditebak bahwa kualitas SDM-nya juga sangat variatif. Sebuah 
pekerjaan besar untuk menutup atau mengurangi competency 
gap SDM. Setidaknya, SDM yang terlibat dalam operasionalisasi 
akuntansi berbasis akrual memiliki kompetensi di bidang 
teknologi infomasi dan dasar-dasar akuntansi.

Strategi pelatihan SDM dilakukan dengan membagi 
pelatihan dalam 2 (dua) level, yaitu level manajerial dan level 
teknis.Pada level manajerial, pelatihan diadakan sebagai 
kelanjutan kegiatan deklarasi implementasi basis akrual dan 
didisain dalam bentuk rapat koordinasi  tingkat eselon II dan 
III pemerintah pusat dan daerah. Sedangkan, pada level teknis, 
pelatihan dilakukan untuk mencetak master trainer dan SDM 
satker (end user) yang kompeten dalam menyusun, memahami 
dan menganalisis laporan keuangan berbasis akrual dengan 
menggunakan aplikasi SAKTI.

Dalam proses penguatan SDM sebagai salah satu faktor 
utama yang dapat mendukung keberhasilan implementasi 
akuntansi berbasis akrual, Ditjen Perbendaharaan akan 
bahu-membahu bersama Badan Pendidikan dan Pelatihan 
Keuangan. Selain itu, sinergi yang kuat juga akan dilakukan 
dengan kementerian/lembaga, perguruan tinggi dan Komite 
Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP). ***

/03
Penyiapan Sarana dan 

Prasarana IT

Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa teknologi informasi 
menjadi salah satu aktor utama dalam keberhasilan 
modernisasi pengelolaan perbendaharaan dan anggaran 
negara, termasuk didalamnya adalah implementasi akuntansi 
berbasis akrual, yang saat ini sedang coba dilakukan oleh 
Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Penerapan akuntansi 
yang berbasis akrual nantinya tidak boleh berdiri sendiri 
melainkan harus selaras dengan kebijakan organisasi lainnya 
dibidang teknologi informasi yaitu implementasi Sistem 
Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN).  Bahkan lebih 
jauh lagi, akuntasi dan pelaporan keuangan dalam periode 
implementasi SPAN dan SAKTI menggunakan basis akrual. 
“SPAN merupakan salah satu flagship dari e-government 
Pemerintah Indonesia yang merupakan bagian dari Integrated 
Financial Management Information System (IFMIS).”, jelas 
Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Yuni Yuniar 
Rasyid. 

SPAN dan SAKTI akan mencakup proses bisnis mulai 
dari penganggaran, pelaksanaan anggaran sampai dengan 
akuntansi dan pelaporan keuangan. Dengan implementasi 
SAKTI, diharapkan kementerian/lembaga akan dapat 
menghasilkan laporan keuangan yang berbasis akrual dan 
pada akhirnya pemerintah pusat dapat menyusun LKPP 
berbasis akrual sebagaimana diamanatkan oleh undang-
undang.
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DAMPAK TERhADAP KANTOR PUSAT DITJEN 
PERbENDAhARAAN

Laporan keuangan tingkat satuan kerja melalui aplikasi 
SAKTI menjadi ujung tombak penyusunan laporan keuangan 
pemerintah. Oleh karena itu, selain ketangguhan sistem teknologi 
informasi, diperlukan juga kesiapan SDM di seluruh satuan kerja 
untuk mengoperasikan aplikasi SAKTI dalam rangka pelaksanaan 
dan pertanggungjawaban anggaran berupa penyusunan laporan 
keuangan. 

Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan harus menyiapkan 
beberapa strategi untuk pelatihan efektif yang diharapkan 
mampu mencetak master trainer di seluruh KPPN. KPPN sendiri 
akan diposisikan sebagai fasilitator pelatihan SDM satuan kerja 
agar dapat mengoperasikan aplikasi SAKTI.

Hambatan dan tantangan yang dihadapi Kantor Pusat 
Ditjen Perbendaharaan berupa kemampuan master trainer yang 
berbeda-beda di tingkat KPPN untuk menjangkau satuan kerja 
mitranya dalam menyampaikan informasi akuntansi akrual 
maupun pelatihan aplikasi SAKTI. Oleh karena itu kemampuan 
master trainer harus terus menerus dievaluasi dan di review, baik 
dari sisi dukungan organisasi maupun pendanaan.

DAMPAK TERhADAP KANwIL DITJEN PERbENDAhARAAN 
DAN KPPN

Aplikasi SAKTI dan SPAN akan menyederhanakan proses 
bisnis dalam penyusunan laporan keuangan. Khusus untuk  
laporan keuangan tingkat kuasa bendahara umum negara (LK 
BUN) akan disusun dengan menggunakan sistem SPAN dimana 
dalam sistem tersebut menggunakan single database atas semua 
transaksi dalam pengelolaan keuangan negara. Dengan adanya 
database yang menggunakan arsitektur single database, maka 
KPPN tidak perlu lagi melakukan pengiriman arsip data komputer 
(ADK) ke kanwil Ditjen Perbendaharaan. Sehingga penyusunan 
LK BUN tingkat KPPN maupun konsolidasi LK BUN tingkat kanwil 
dapat lebih cepat dilakukan.

 Rekonsiliasi antara kanwil Ditjen Perbendaharaan dengan 
unit akuntansi tingkat wilayah kementerian/lembaga dilakukan 
dengan proses yang lebih sederhana. Validasi data cukup 
dilakukan hanya dengan cara unit akuntansi tingkat wilayah 
kementerian/lembaga melakukan konfirmasi kepada kanwil 
Ditjen Perbendaharaan. 

Selain itu guna meningkatkan kualitas laporan keuangan 
diperlukan suatu analisis atas laporan keuangan. Kanwil Ditjen 

DAMpAK IMpLEMENTASI 
AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL

Kebijakan implementasi akuntansi berbasis akrual secara penuh pada tahun 2015 akan dilaksanakan kepada seluruh kementerian/
lembaga. Selama ini pihak-pihak yang terkait dalam proses pelaporan keuangan telah terbiasa dengan akuntansi berbasis kas menuju 
akrual, perangkat teknologi informasi yang ada pun disiapkan dengan dasar logika akuntansi berbasis kas menuju akrual. Implementasi 
yang sifatnya masif ini tentunya akan membawa dampak pada setiap entitas yang terlibat yaitu Ditjen Perbendaharaan dan satuan 
kerja kementerian/lembaga. Bahkan implementasi kebijakan tersebut akan membawa dampak terhadap laporan keuangan baik LKPP 
maupun LKKL. Dampak yang akan muncul merupakan konsekuensi logis implementasi kebijakan. 
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Perbendaharaan sebagai wakil menteri 
keuangan di daerah dituntut untuk 
mampu melakukan analisis atas laporan 
keuangan. Untuk itu, diperlukan SDM 
yang mumpuni untuk mampu menunjang 
tugas-tugas kanwil Ditjen Perbendaharaan 
kedepan terutama dalam menganalisis 
laporan keuangan.

DAMPAK TERhADAP SATUAN KERJA
Akuntabilitas dan transparansi satker 

dalam pengelolaan keuangan negara 
diharapkan akan lebih terlihat dengan 
implementasi kebijakan ini. Satuan kerja 
tidak hanya akan memberikan informasi 
tentang pendapatan dan belanja 
dalam satu periode, namun juga akan 
menyajikan informasi tentang aset/sumber 
daya yang dimiliki dan kewajiban yang 
menjadi tanggung jawabnya. Selanjutnya 
pertanggungjawaban tersebut harus 
disajikan dengan konsisten dan mengikuti 
kaidah-kaidah yang diatur dalam Standar 
Akuntansi Pemerintahan (SAP). 

Disamping itu, satuan kerja juga 
dapat menilai secara akurat tingkat 
efisiensi penggunaan sumber daya dalam 
memberikan layanan kepada masyarakat. 
Dengan melihat kecenderungan 
penggunaan beban setiap tahunnya, akan 
diketahui tingkat efisiensi suatu layanan. 

Dari sisi manajemen, implementasi 
akuntansi berbasis akrual juga akan 
mendorong manajemen entitas untuk 
lebih fokus menghasilkan output dari 
pada input. Hal ini dimungkinkan karena 
pengukuran kinerja dapat dilakukan 
berdasarkan output yang dihasilkan 
dengan mendayagunakan sumber daya 
yang ada.

Namun untuk dapat mewujudkan 
penyajian informasi keuangan berbasis 
akrual yang akan membawa pada efek 
yang diharapkan,  satuan kerja harus 
memiliki SDM yang memahami proses 
akuntansi dan dapat menginterprestasikan 
laporan keuangan yang dihasilkan. 
Kedua kompetensi SDM ini akan sangat 
mempengaruhi kualitas laporan keuangan 
yang dihasilkan oleh satuan kerja. 
Tantangan ini tentu saja menjadi pekerjaan 
rumah bersama antara Kementerian 
Keuangan dan kementerian/lembaga.

DAMPAK TERhADAP LKKL DAN LKPP
Implementasi akuntansi berbasis 

akrual akan membawa perubahan yang 
sangat berarti bagi LKKL dan LKPP yang 
disusun. Pelaksanaan kebijakan tersebut 
akan menambah jumlah laporan yang 
harus disusun menjadi 7 (tujuh) laporan, 
sesuai dengan PP No.71/2010. Dari 
ketujuh jenis laporan keuangan yang 
harus disusun oleh entitas pelaporan saat 
menerapkan akuntansi berbasis akrual, 
terdapat 3 jenis laporan yang benar-benar 
baru bagi entitas pelaporan yaitu Laporan 
Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas 
dan Laporan Perubahan SAL.

Laporan keuangan yang dihasilkan 
pemerintah saat  ini sebenarnya sudah 
cukup memadai dalam mencerminkan 
kondisi keuangan dan pengelolaan 
keuangan negara dalam satu tahun 
anggaran. Namun demikian laporan 
dengan basis kas menuju akrual 
mempunyai beberapa kelemahan antara 
lain:
1. Belum memperlihatkan kinerja 

pemerintah secara keseluruhan 
dan hanya fokus pada sumber daya 
keuangan berupa kas;

2. Tidak menggambarkan beban 
keuangan yang sesungguhnya, 
karena beban yang diakrualkan 
(misalnya beban penyusutan, beban 
penyisihan piutang tak tertagih, dan 
beban yang terutang lainnya) tidak 
diinformasikan dalam LRA maupun 
laporan lainnya;

3. Kurang memberikan jejak atas 
perubahan nilai ekuitas pemerintah, 
karena setiap transaksi yang terkait 
aset dan kewajiban akan langsung 
membebani ekuitas;

4. Belum mencakup seluruh aspek 
keuangan negara sebagaimana 
dimaksud dalam UU No.17/2003;

5. Informasi akrual hanya dapat 
disajikan secara periodik yaitu 
pada saat pelaporan (semester dan 
tahunan). 

Dari gambaran mengenai kelemahan 
laporan keuangan saat ini, laporan 
keuangan nantinya diharapkan dapat 
memberikan informasi mengenai posisi 
keuangan, kinerja keuangan dan arus kas 
pemerintah dengan lebih komprehensif 
dan akurat. Sebagai contoh adalah 
penyusunan laporan operasional. Laporan 
Operasional yang disusun dalam rangka 

implementasi akuntansi berbasis akrual 
akan memberikan informasi mengenai 
pendapatan dan beban, termasuk dampak 
dari transaksi ketika kas belum diterima 
atau dikeluarkan. Informasi yang akurat 
tentang pendapatan sangat penting 
untuk menilai dampak dari pendapatan 
perpajakan dan pendapatan lain terhadap 
posisi fiskal pemerintah. Informasi 
mengenai pendapatan membantu 
pengguna dan pemerintah untuk menilai 
apakah pendapatan saat ini cukup 
untuk menutup beban dan layanan 
saat ini. Pemerintah membutuhkan 
informasi tentang beban untuk dapat 
memperkirakan pendapatan yang harus 
diperoleh untuk kelangsungan operasi, 
serta kewajaran beban atas kegiatan yang 
diusulkan.

Akuntansi berbasis akrual 
mengharuskan pemerintah untuk 
memelihara catatan yang lengkap atas 
seluruh aset dan kewajiban. Hal ini 
mendorong terciptanya manajemen aset 
yang lebih baik, termasuk di dalamnya 
pemeliharaan yang lebih baik terhadap 
aset pemerintah, kebijakan penggantian 
aset yang lebih tepat, identifikasi dan 
pemanfaatan serta penjualan aset 
berlebih, serta manajemen risiko yang 
lebih baik seperti untuk fluktuasi nilai 
kewajiban. 

Kemudian format Laporan Arus Kas 
yang berubah seiring dengan penerapan 
akuntansi berbasis akrual menyediakan 
informasi yang komprehensif mengenai 
arus kas saat ini dan proyeksi arus kas 
tertentu, termasuk arus kas yang berasal 
dari pendapatan yang masih harus 
diterima dan untuk pembayaran beban 
yang masih harus dibayar. Oleh karena 
itu, penggunaan basis akrual mampu 
mendukung manajemen kas yang 
lebih baik dan dapat membantu dalam 
penyusunan anggaran kas yang lebih 
akurat.

Dengan semakin banyaknya jenis 
laporan yang harus dihasilkan oleh 
Pemerintah Pusat pada saat menerapkan 
akuntansi berbasis akrual tentunya 
membawa dampak pada sistem yang 
digunakan, sumber daya manusia dan 
infrastruktur yang harus disediakan. 
Sistem yang ada pada saat ini tidak cukup 
memadai untuk bisa menghasilkan 
laporan keuangan berbasis akrual. Aplikasi 
yang dikembangkan untuk menerapkan 
akuntansi berbasis akrual yakni SPAN untuk 
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penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan 
SAKTI untuk penyusunan Laporan Keuangan Kementerian/
Lembaga diharapkan dapat menjembatani tersedianya 
laporan keuangan yang berbasis akrual. Selain itu kesiapan 
sumber daya manusia dan infrastruktur yang ada pada 
kementerian/lembaga juga tidak bisa dikesampingkan 
apabila kita ingin menerapkan akuntansi berbasis akrual 
secara penuh.

Implementasi akuntansi berbasis akrual juga dapat 
membawa dampak pada penurunan kualitas laporan 
keuangan yang dihasilkan oleh entitas pelaporan apabila 
implementasi tidak dilakukan dengan baik. Penerapan 
akuntansi berbasis akrual memang tidak mudah sehingga 
kemungkinan kendala dan hambatan akan terjadi, 
namun disinilah perlunya persiapan yang matang serta 
mempersiapkan langkah contigency plan yang dapat 
diambil seandainya terjadi kendala dalam pelaksanaan 
akuntansi berbasis akrual sehingga tidak berdampak pada 
penurunan kualitas laporan keuangan. ***

Dengan implementasi kebijakan akuntansi berbasis akrual, 
Indonesia diharapkan akan sejajar dengan negara-negara maju 
yang telah mengimplementasikan kebijakan tersebut. Tercatat 
negara-negara anggota OECD telah menggunakan akuntansi 
berbasis akrual dalam pengelolaan keuangan negara. Negara-
negara OECD merupakan kelompok negara-negara yang telah 
mendapatkan pengakuan dari dunia internasional dan merupakan 
panutan (trend setter) dalam pengelolaan keuangan negara yang  
baik. Dalam berbagai kegiatan keuangan internasional, OECD 
telah menyatakan bahwa untuk tingkat pemerintah, praktik 
akuntansi yang terbaik adalah akuntansi berbasis akrual dengan 
anggaran berbasis kas.

Berdasarkan data ADB dan International Federation of 
Accountants (IFAC), terdapat 12 dari 31 negara OECD yang telah 
sepenuhnya menerapkan akuntansi berbasis akrual pada laporan 
keuangannya yaitu Australia, Kanada, Selandia Baru, Inggris, 
Amerika Serikat, Perancis, Yunani, Swiss, Swedia, Finlandia, Islandia 
dan Italia. Khusus untuk Islandia dan Italia, untuk beberapa 
elemen menggunakan basis kas. Selain itu, terdapat beberapa 
negara yang sedang mengembangkan penerapan akuntansi 
akrual antara lain: Brasil, Argentina, Belanda, dan Vietnam. 

Sementara itu, sekitar 32 negara, termasuk Indonesia, tengah 
berada dalam proses perpindahan menuju implementasi 
akuntansi berbasis akrual.

Untuk mengetahui bagaimana tantangan yang dihadapi 
oleh negara yang telah melaksanakan akuntansi berbasis 
akrual sepenuhnya, Redaktur Majalah Edisi 1/2014Indonesia

 melakukan 
wawancara secara tertulis dengan tim Government Partnership 
Fund (GPF). GPF merupakan lembaga kemitraan antara 
Pemerintah Australia dan Indonesia yang dibentuk dalam 
rangka pembangunan sektor ekonomi dan reformasi sektor 
publik di Indonesia. Area utama terkait reformasi keuangan yang 
menjadi fokus GPF adalah bidang pelaporan keuangan untuk 
meningkatkan transparansi dan akuntabilitas melalui pelaporan 
keuangan pemerintah berbasis akrual dengan menggunakan 
standar internasional; dan anggaran yang berfokus pada 
peningkatan kualitas Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah 
(KPJM) atau penganggaran berbasis kinerja. Dalam wawancara 
tersebut, tim GPF menyampaikan bahwa butuh waktu tiga tahun 
bagi Pemerintah Australia untuk melakukan transisi pelaporan 
keuangan berbasis kas ke pelaporan berbasis akrual secara 
menyeluruh. Persiapan Australia dalam mengimplementasikan hal 
ini hampir sama dengan Indonesia, seperti dalam hal pengaturan 
kerangka kebijakan dan jangka waktu, mengembangkan sistem 
informasi manajemen keuangan, menyelesaikan masalah-masalah 
yang sulit pada penerapan akuntansi akrual dan pelaksanaan 
pelatihan untuk akuntansi akrual. Tantangan utama yang dihadapi 
Australia antara lain adalah dalam proses identifikasi aset dan 
kewajiban. Selain itu, pemerintah Australia juga menemui banyak 
kesulitan seperti pengakuan pajak, kewajiban sosial, beberapa 
instrumen keuangan dan platform dari alat sistem pertahanan 
(alutsista).

Hal tersebut memberikan gambaran kepada kita bahwa 
sebuah negara yang sudah maju pun mengalami tantangan 
dalam usahanya menerapkan akuntansi berbasis akrual. Namun 
meskipun begitu, tantangan tersebut tidak kemudian membuat 
pemerintah untuk surut ke belakang. GPF mengatakan bahwa 
Indonesia telah membuat kemajuan yang sangat baik dalam 
pelaksanaan akuntansi berbasis  akrual, terutama pada tingkat 
Pemerintah Pusat. Komitmen untuk implementasi akrual telah 
kembali ditegaskan oleh para pejabat tinggi, peraturan akuntansi 
terkait akuntansi berbasis akrual juga telah diterbitkan, sistem 
informasi manajemen keuangan (SPAN / SAKTI) hampir siap dan 
sosialisasi/pelatihan kepada para manajemen dan staf pun telah 
dimulai, seperti yang telah direncanakan dan sesuai dengan 
cetak biru dari strategi implementasi akrual pada Pemerintah 
Pusat. Faktor-faktor inilah yang akan menjadi key success factor 
keberhasilan implementasi akuntansi berbasis akrual. ***

PenerAPAn 
AkuntAnsi BerBAsis AkruAl 
di duniA internAsionAl
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“... Pemerintah Indonesia 
akan sejajar dengan 
negara maju dalam 
pengelolaan keuangan 
termasuk akuntansi dan 
pelaporan keuangan.” 

Yuniar Yanuar Rasyid, Ak. M.M
Direktur  Akuntansi Pelaporan Keuangan
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tAhun 2015 
momentum indonesiA BerAlih 
ke PengelolAAn keuAngAn modern

Dua belas tahun setelah diundangkannya paket undang-undang keuangan negara, akuntansi berbasis akrual harus segera 
diimplementasikan. Secara penuh, kebijakan tersebut akan segera diimplementasikan pada tahun 2015. Dengan melihat cakupan 
implementasi kebijakan tersebut yang menyentuh seluruh satuan kerja kementerian/lembaga pengelola APBN di seluruh Indonesia, 
tergambar tantangan-tantangan besar yang harus diantisipasi oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan merumuskan 
langkah-langkah strategis. Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Yuniar Yanuar Rasyid, Ak. M.M memaparkan secara tertulis 
berbagai hal mengenai implementasi akuntansi berbasis akrual.

Pada tahun 2015, akuntansi berbasis 
akrual harus diimplementasikan sesuai 
dengan amanah paket undang-undang 
keuangan negara. Mengapa kita harus 
beralih ke akuntansi berbasis akrual?

Selain untuk memenuhi amanah 
undang-undang, akuntansi berbasis 
akrual merupakan kebutuhan Pemerintah 
Indonesia dalam rangka menyediakan 
informasi keuangan yang lebih 
komprehensif mengenai posisi keuangan, 
kinerja keuangan dan arus kas pemerintah. 

Saat ini, dengan menggunakan 
akuntansi berbasis kas menuju akrual, 
pemerintah telah dapat menghasilkan 
laporan keuangan yang mencakup 
Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, 
Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan 
atas Laporan Keuangan (CaLK). Namun 
akuntansi berbasis kas menuju akrual 
merupakan basis untuk masa transisi, 
karena Undang-Undang Nomor 17 
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
mengamanahkan agar Pemerintah 
menerapkan akuntansi berbasis akrual 
dan menghasilkan laporan keuangan 
sesuai dengan standar internasional. 
Dengan akuntansi basis akrual, laporan 
keuangan akan memberikan informasi 
pendapatan belanja akrual yang berguna 
untuk penilaian kinerja dan pengambilan 
keputusan pemerintah yang lebih baik. 
Disamping itu, Pemerintah Indonesia 
akan sejajar dengan negara maju 
dalam pengelolaan keuangan termasuk 
akuntansi dan pelaporan keuangan.    

Bagaimana perkembangan rencana 
implementasi akuntansi berbasis 
akrual sampai dengan saat ini?

Penerapan akuntansi berbasis 
akrual dilakukan secara berhati-hati dan 
bertahap. Hal ini bertujuan agar proses 

implementasi tersebut dapat berjalan 
dengan baik dan tidak terjadi penurunan 
kualitas laporan keuangan pemerintah 
sebagai wujud pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBN. Adapun tahapan 
penerapan akuntansi berbasis akrual yang 
direncanakan, yaitu: (i) pengumpulan 
informasi akrual, penyiapan standar 
akuntansi pemerintahan (SAP), dan 
rencana detil; (ii) penyiapan aturan 
pelaksanaan, sistem dan kebijakan 
akuntansi; (iii) uji coba dan konsolidasi 
pelaporan; (iv) penerapan secara 
paralel dan konsolidasi seluruh Laporan 
Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) 
dan Laporan Keuangan tingkat Bendahara 
Umum Negara (LK BUN), dan evaluasi 
sistem; dan terakhir, (v) penerapan 
akuntansi akrual secara penuh. 

Untuk saat ini, Menteri Keuangan 
telah menerbitkan beberapa peraturan 
yang terkait dengan implementasi 
akuntansi berbasis akrual antara lain: 
pertama, Peraturan Menteri Keuangan 
Nomor 213/PMK.05/2013 tentang 
Sistem Akuntansi dan Pelaporan 
Keuangan Pemerintah Pusat; kedua, 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun 
Standar; ketiga, Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 215/PMK.05/2013 
tentang Jurnal Akuntansi Pemerintah 
pada Pemerintah Pusat; dan keempat, 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/
PMK.05/2013 tanggal 31 Desember 2013 
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah 
Pusat. 

Disamping itu, Ditjen Perbendaharaan 
juga sudah membuat blue print penerapan 
akuntansi berbasis akrual yang meliputi 
pedoman untuk mengimplementasikan 
akuntansi berbasis akrual. 

Saat ini juga sedang dilakukan 
uji coba akuntansi berbasis akrual 

pada beberapa KPPN dengan Sistem 
Perbendaharaan dan Anggaran Negara 
(SPAN), serta penyempurnaan dan uji coba 
Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi 
(SAKTI) untuk menggantikan aplikasi 
Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan aplikasi 
lain yang digunakan oleh kementerian/
lembaga (K/L). 

Selanjutnya ditargetkan pada bulan 
Juli 2014, SAKTI akan mulai diuji coba pada 
K/L.

Seperti apakah gambaran sekilas 
mengenai akuntansi berbasis akrual 
dan apa perbedaan yang signifikan 
dengan basis akuntansi yang berlaku 
saat ini?

Perbedaan yang sangat mendasar 
antara cash toward accrual dengan basis 
akrual adalah mengenai pengakuan 
pendapatan dan belanja. Selain itu 
terdapat penambahan komponen 
laporan keuangan pokok berupa Laporan 
Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, 
dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran.

Laporan keuangan yang selama ini 
disusun, dengan berbasis kas, memiliki 
kelemahan utama yaitu: pertama, belum 
memperlihatkan kinerja keuangan 
pemerintah secara keseluruhan karena 
hanya mencatat pendapatan dan 
belanja berdasarkan kas; kedua, tidak 
menggambarkan beban keuangan 
yang sesungguhnya, karena beban yang 
diakrualkan tidak diinformasikan dalam 
LRA maupun laporan lainnya; ketiga, 
kurang memberikan jejak atas perubahan 
nilai ekuitas pemerintah, karena setiap 
transaksi yang terkait aset dan kewajiban 
akan langsung membebani ekuitas;

Sedangkan laporan keuangan 
dengan akuntansi berbasis akrual 
akan memiliki beberapa kelebihan 

Edisi 1/2014Indonesia
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yaitu: pertama, memberikan informasi 
mengenai pendapatan dan beban 
yang sesungguhnya terjadi dalam satu 
tahun anggaran, termasuk dampak 
dari transaksi ketika kas belum diterima 
atau dikeluarkan. Informasi yang akurat 
tentang pendapatan sangat penting 
untuk menilai dampak dari pendapatan 
perpajakan dan pendapatan lain terhadap 
posisi fiskal pemerintah. Informasi 
mengenai pendapatan membantu 
pengguna dan pemerintah untuk menilai 
apakah pendapatan saat ini cukup 
untuk menutup beban dan layanan saat 
ini; kedua, pemerintah membutuhkan 
informasi tentang beban untuk dapat 
memperkirakan pendapatan yang harus 
diperoleh untuk kelangsungan operasi, 
serta kewajaran beban atas kegiatan 
yang diusulkan. Akuntansi berbasis 
akrual memberikan informasi mengenai 
total biaya atau beban dari operasional 
pemerintahan sehingga dapat menunjang 
evaluasi kinerja yang lebih baik dalam 
kaitannya dengan output atau outcome; 
dan ketiga, akuntansi berbasis akrual 
menyediakan informasi yang lebih baik 
dibandingkan dengan basis kas dalam hal 
perhitungan biaya dari pemberian layanan 
jasa tertentu dan apakah sumber daya 
saat ini memadai untuk mempertahankan 
tingkat pemberian layanan tersebut.

Apa sebenarnya yang menjadi 
tantangan utama implementasi 
akuntansi berbasis akrual?

Terdapat beberapa tantangan 
utama yang menjadi kewaspadaan kita 
bersama dan diperlukan kerjasama yang 
baik dari semua stakeholder termasuk K/L. 
tantangan dimaksud antara lain: pertama, 
tantangan perubahan mindset (pola 
pikir). Diperlukan perubahan pola pikir 
dari pimpinan sampai dengan operator 
atau petugas akuntansi bahwa akuntansi 
berbasis akrual akan menghasilkan 
informasi yang lebih baik dan bermanfaat.

Kedua, tantangan ketersediaan SDM 
yang memadai. SDM yang tersedia pada 
kementerian negara/lembaga/pemda 
belum memahami secara baik mengenai 
akuntansi yang berbasis akrual, sehingga 
diperlukan upaya yang besar dalam 
penyediaan SDM yang akan melaksanakan 
akuntansi berbasis akrual dan juga mampu 
menjalankan SPAN dan SAKTI. 

Ketiga, tantangan sistem akuntansi 
yang andal. Sistem akuntansi yang ada 
sekarang tidak mendukung akuntansi 
berbasis akrual sehingga harus diganti. 
Selain itu, sistem IT SPAN dan SAKTI juga 
harus andal mendukung implementasi 
akuntansi berbasis akrual.

Secara umum, dampak signifikan 
apakah yang akan timbul sebagai 
akibat implementasi akuntansi 
berbasis akrual?

Ada beberapa dampak signifikan 
yang mungkin timbul, namun demikian 
hal ini merupakan konsekuensi logis dari 
implementasi akuntansi basis akrual. 
Dampak yang paling signifikan dari 
implementasi akuntansi berbasis akrual 
adalah perlunya pemahaman yang lebih 
untuk pencatatan transaksi akuntansi 
akrual walaupun pencatatan tersebut 
akan dilakukan secara elektronis, sebagai 
contoh pencatatan akuntansi sudah 
dilakukan saat terjadinya komitmen 
dengan pihak ketiga. Selain itu, dengan 
penerapan akuntansi akrual dapat 
berakibat pada terjadinya penurunan 
ekuitas sebagai akibat penyusutan dan 
amortisasi. Hal tersebut akan berpotensi 
menimbulkan resistensi dari K/L, 
khususnya bagi para pelaku akuntansi dan 
penyusun laporan keuangan. 

Dengan implementasi akuntansi 
berbasis akrual, apakah akan 
berdampak pada opini BPK atas LKPP 
atau LKKL?

Penerapan akuntansi berbasis akrual 
mungkin saja berakibat pada penurunan 
kualitas laporan keuangan yang  berakibat 
pula pada penurunan opini audit BPK. 
Oleh sebab itu, Kementerian Keuangan 
terus mengambil langkah-langkah 
antisipatif yang terstruktur dan melakukan 
mitigasi risiko sehingga diharapkan opini 
BPK juga tidak menurun baik terhadap 
LKKL maupun LKPP. Untuk itu dibutuhkan 
kerja keras dan sinergi terutama dari 
seluruh lini Ditjen Perbendaharaan.

 
Faktor-faktor apakah yang mendorong 
suksesnya implementasi akuntansi 
berbasis akrual?

Untuk mendukung keberhasilan 
implementasi akuntansi dan pelaporan 
berbasis akrual diperlukan strategi terbaik 

agar seluruh pemangku kepentingan 
dapat memahami dan beradaptasi dengan 
baik terhadap perubahan yang ada, 
antara lain terkait teknologi informasi dan 
konsepsi akuntansi akrual. Faktor-faktor 
yang mendorong suksesnya implementasi 
akuntansi akrual adalah: pertama, kesiapan 
SDM di Ditjen Perbendaharaan dan 
seluruh satker K/L; kedua, komitmen 
pimpinan mulai dari pimpinan K/L, sampai 
dengan tingkat satker; ketiga, kebijakan, 
peraturan maupun pedoman yang akan 
digunakan untuk implementasi; dan 
keempat, sistem aplikasi yang dapat 
dioperasionalisasikan secara memadai 
oleh seluruh user untuk implementasi 
akuntansi akrual.

Diantara faktor-faktor tersebut, faktor 
manakah yang paling utama untuk 
menjamin suksesnya implementasi 
akuntansi berbasis akrual?

Semua faktor tersebut sangat penting 
dan saling terkait. Jika salah satu faktor 
bermasalah maka akan mempengaruhi 
implementasi akuntansi berbasis akrual.

Dalam setiap implementasi suatu 
kebijakan, aspek kompetensi SDM 
pada umumnya selalu menjadi kunci 
keberhasilan. Bagaimana menurut 
tanggapan Ibu?

Kompetensi SDM memang menjadi 
kunci keberhasilan. International best 
practice juga memberikan penekanan 
akan pentingnya penyiapan SDM 
dalam rangka penerapan akuntansi dan 
pelaporan keuangan berbasis akrual. 
Oleh sebab itu Ditjen Perbendaharaan 
sudah merencanakan pelatihan yang 
komprehensif untuk jajaran Ditjen 
Perbendaharaan dan K/L.

Bagaimana Ibu memandang peta 
kompetensi SDM yang akan menjadi 
tulang punggung implementasi 
akuntansi berbasis akrual?

Untuk peta kompetensi SDM 
yang akan menjadi tulang punggung 
implementasi dapat kita bagi dalam 
dua area utama yaitu:  pertama, SDM 
Ditjen Perbendaharaan. Pada Ditjen 
Perbendaharaan, tim yang meliputi tim 
pembina pusat, tim pembina tingkat 
kantor wilayah maupun tingkat KPPN saat 
ini terus kita siapkan baik kualitas maupun 
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kuantitas sehingga ditargetkan pada 
tahun ini semuanya sudah siap. 

Kedua, SDM yang ada pada seluruh 
satuan kerja K/L termasuk satuan kerja 
perangkat daerah (SKPD) yang mengelola 
dana APBN.

Saat ini terdapat 24.000 satuan 
kerja pengelola dana APBN. Kualitas 
dan kuantitas SDM pada semua satker 
tersebut tentu menjadi tulang punggung 
implementasi akuntansi basis akrual 
dan harus menjadi perhatian bersama. 
Kompetensi SDM satker tersebut juga 
harus ditingkatkan mengingat terdapat 
dinamika yang ikut mempengaruhi 
peta kesiapan SDM yang dimiliki K/L. 
Sebagai contoh, tidak semua pegawai 
satker yang telah kita didik di Program 
Percepatan Akuntabilitas Keuangan 
Pemerintah (PPAKP) tetap menjadi 
petugas akuntansi di satkernya. Untuk itu 
juga terus dibangun komitmen bersama 
pada tingkat pimpinan sampai staf dalam 
rangka membangun kualitas SDM di K/L.      

Strategi apakah yang telah 
dipersiapkan untuk meletakan dasar-
dasar akuntansi basis akrual kepada 
SDM yang terlibat serta pihak-pihak 
manakah yang terlibat dalam proses 
tersebut?

Untuk strategi penguatan kapasitas 
SDM yang akan dilakukan pada tahun 
2014, Ditjen Perbendaharaan akan 
bersinergi dengan Badan Pendidikan 
dan Pelatihan Keuangan (BPPK) maupun 
dengan stakeholder lain seperti K/L, 
perguruan tinggi dan Komite Standar 
Akuntansi Pemerintahan (KSAP) untuk 
menyelenggarakan pelatihan akuntansi 
berbasis akrual. Pelatihan tersebut antara 
lain meliputi: upgrading kompetensi 
kepada tim pembina pusat, kanwil 
dan KPPN agar menjadi master trainers, 
kemudian training of trainer, sosialisasi, 
bimbingan teknis dan pendampingan 
implementasi SAKTI, penyusunan laporan 
keuangan kepada satuan kerja dan SKPD 
yang ada di dalam wilayah kerja KPPN; 
ketiga, training kepada stakeholder lain 
seperti perguruan tinggi serta mendukung 
pusdiklat pada masing-masing K/L untuk 
memberikan training kepada SDM pada 
unit organisasinya.   

Implementasi akuntansi berbasis 
akrual akan melibatkan seluruh satker, 
bagaimanakah kesiapan satker-
satker tersebut dalam melaksanakan 

kebijakan tersebut, mengingat 
kondisi masing-masing satker sangat 
bervariasi?

Kondisi satker pemerintah pusat 
memang bervariasi baik kualitas dan 
kuantitas SDM maupun sarana pendukung 
lainnya. Kondisi ini adalah hal wajar 
dan ikut mempengaruhi keberhasilan 
implementasi akuntansi berbasis 
akrual. Terkait dengan kesiapan SDM di 
Satker, pada tahun 2014, Kanwil Ditjen 
Perbendaharaan dan KPPN secara terpadu 
akan  melakukan sosialisasi maupun 
bimbingan teknis tentang akuntansi 
pemerintahan berbasis akrual kepada 
seluruh satker. Sosialisasi dan bimbingan 
teknis langsung ke K/L juga telah dan akan 
terus dilakukan oleh Tim Pembina Pusat. 
Melalui Rapat Kerja Nasional Akuntansi 
(Rakernas Akuntansi) Tahun 2013, juga 
telah dibangun komitmen dari seluruh 
pimpinan kementerian/lembaga untuk 
mempersiapkan implementasi akuntansi 
berbasis akrual. 

Terkait dengan rencana roll out SPAN di 
tahun 2014, bagaimanakah keterkaitan 
antara SPAN, SAKTI dan implementasi 
akuntansi berbasis akrual?

Pengembangan akuntansi berbasis 
akrual dilaksanakan sejalan dengan 
pengembangan SPAN dan SAKTI. SPAN 
merupakan salah satu flagship dari 
e-government Pemerintah Indonesia yang 
merupakan bagian dari Integrated Financial 
Management Information System (IFMIS). 
Pengembangan SPAN dan SAKTI yang 
meliputi penganggaran, pelaksanaan, 
dan akuntansi dan pelaporan adalah 
juga untuk mengakomodir akuntansi 
berbasis akrual sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara dan PP Nomor 71 
Tahun 2010. SAKTI adalah aplikasi 
pendukung SPAN yang mencakup 
seluruh proses pengelolaan keuangan 
negara pada satker dimulai dari proses 
penganggaran, pelaksanaan, sampai 
dengan akuntansi berbasis akrual 
pada kementerian/lembaga. SAKTI 
tersebut akan menghasilkan laporan 
keuangan K/L berbasis akrual. Dengan 
diimplementasikannya SPAN dan SAKTI 
pada (tingkat) BUN dan K/L pada tahun 
2015, maka K/L akan dapat menghasilkan 
laporan keuangan berbasis akrual. Pada 
akhirnya pemerintah dapat menghasilkan 
LKPP berbasis akrual sesuai peraturan 
perundangan.***

span merupakan 
salah satu flagship 
dari e-government 

pemerintah indonesia 
yang merupakan bagian 
dari integrated Financial 

Management information 
system (iFMis)
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Bagaimana kesiapan Pusdiklat Anggaran 
dan Perbendaharaan (Pusdiklat AP) dalam 
mencetak SDM pengelola keuangan negara, 
dikaitkan dengan rencana penerapan 
akuntansi berbasis akrual?

Pusdiklat AP siap dan berkomitmen untuk 
mendukung rencana penerapan akuntansi 
berbasis akrual. PMK No.184/PMK.01/2010 
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian 
Keuangan menyebutkan bahwa Pusdiklat AP 
memiliki tugas untuk membina pendidikan dan 
pelatihan keuangan negara di bidang anggaran 
dan kebendaharaan umum berdasarkan 
kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala 
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan 
(BPPK). Sesuai dengan tugas pokok tersebut, 
Pusdiklat AP telah menyiapkan diri untuk 
mendukung rencana penerapan akuntansi 
berbasis akrual dengan menyusun program 
training dalam rangka pengembangan SDM. 

Pada tahun 2014 ini, Pusdiklat AP telah mulai 
melaksanakan Program Percepatan Akuntabilitas 
Keuangan Pemerintah (PPAKP) dimana pada saat 
ini sampai pada tahap penyusunan kurikulum 
dan direncanakan akan dijalankan secara 
penuh pada Juli 2014. PPAKP tahun 2014 kami 
jalankan dengan tujuan untuk meningkatkan 
kapasitas SDM di seluruh Kementerian/Lembaga 
Negara (K/L) dalam hal pengelolaan keuangan 
satuan kerja, sehingga K/L dapat menerapkan 
best practice dalam pengelolaan keuangan 
pemerintah.

ppAKp 
FoKUS 
AKUNTANSI 
BERBASIS 
AKRUAL

“Satuan kerja yang berjumlah ±24.000 unit 
instansi merupakan jumlah yang sangat besar. 

Membutuhkan effort lebih dan kerja ekstra keras untuk 
dapat mentransfer ilmu dan pemahaman mengenai 

akuntansi berbasis akrual kepada seluruh satker 
tersebut”

Drs. Syamsu Syakbani M.Sc.
Kapusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan 

WAWANCARA
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WAWANCARA

Sejauh mana peran Pusdiklat AP 
dalam upaya mendukung penerapan 
akuntansi berbasis akrual?

Pusdiklat AP sebagai lembaga 
pendidikan dan pelatihan lebih banyak 
berperan pada pengembangan kapasitas 
SDM. Sebaik apapun aturan, pedoman 
akuntansi dan dukungan aplikasi 
namun bila SDM yang menjalankannya 
belum siap maka kemungkinan besar 
akuntansi berbasis akrual tidak dapat 
diterapkan. Pendidikan dan pelatihan yang 
diselenggarakan oleh Pusdiklat AP sangat 
berhubungan dan mendukung upaya 
penerapan akuntansi berbasis akrual. 

Dalam sejarah PPAKP, Pusdiklat AP 
telah beberapa kali menjadi partner 
Ditjen Perbendaharaan. Sejak tahun 
2009, Pusdiklat AP telah beberapa kali 
menyelenggarakan PPAKP baik secara 
klasikal maupun yang berbasis e-learning.

Pada tahun 2014 ini, Pusdiklat AP 
akan melanjutkan “tongkat estafet” 
penyelenggaraan PPAKP dari Ditjen 
Perbendaharaan. Kami mengharapkan 
PPAKP dapat terselenggara dengan 
sukses sebagaimana PPAKP tahun-tahun 
sebelumnya. Tahun 2014 merupakan 
tahun transisi di mana seluruh satuan 
kerja dituntut untuk mulai menggunakan 
aplikasi SAKTI dan beralih dari basis cash 
toward accrual menjadi fully accrual. Untuk 
itu, PPAKP tahun 2014 akan diarahkan 
untuk mendidik dan membekali peserta 
dari satuan kerja K/L dengan pengetahuan 
dan pemahaman mengenai perencanaan 
dan penganggaran, akuntansi berbasis 
akrual dan Aplikasi SAKTI. Untuk tahun 
2015, Pusdiklat AP merencanakan untuk 
menyelenggarakan kembali PPAKP 
dengan format diklat baik kelas klasikal 
maupun kelas yang berbasis e-learning.

Bagaimana strategi/metode yang 
diterapkan Pusdiklat AP dalam upaya 
membantu percepatan penerapan 
akuntansi berbasis akrual?

Pusdiklat AP akan menyelenggarakan 
PPAKP dengan gambaran umum 
strategi sebagai berikut: pertama, target 
peserta didik adalah pegawai pada 
seluruh satuan kerja K/L yang sedang 
atau akan melaksanakan tugas sebagai 
administrator atau operator aplikasi 
keuangan. Sebenarnya terdapat beberapa 
alternatif target peserta termasuk level 
manajerial, namun mengingat satuan kerja 

di Indonesia berjumlah ± 24.000 satuan 
kerja dan dengan dana yang terbatas, 
PPAKP difokuskan hanya untuk level 
administrator dan operator aplikasi yang 
dirasa bersentuhan langsung dengan 
penerapan akuntansi berbasis akrual; 
kedua, dalam rangka menjalankan PPAKP, 
Pusdiklat AP akan menyelenggarakan 
workshop dan beberapa pelatihan yang 
dapat mendukung kebijakan tersebut.

Tantangan dan hambatan apa yang 
dihadapi oleh Pusdiklat AP dalam 
mencetak SDM yang berkompeten 
untuk mengimplementasikan 
akuntansi berbasis akrual?

Beberapa tantangan yang dihadapi 
oleh Pusdiklat AP dalam mencetak 
SDM yang berkompeten untuk 
mengimplementasikan akuntansi berbasis 
akrual adalah yang pertama, satuan kerja 
yang berjumlah ±24.000 unit instansi 
merupakan jumlah yang sangat besar. 
Membutuhkan effort lebih dan kerja 
ekstra keras untuk dapat mentransfer ilmu 
dan pemahaman mengenai akuntansi 
berbasis akrual kepada seluruh satker 
tersebut; kedua, satuan kerja tersebar 
di berbagai pulau dengan transportasi 
yang tidak selancar di Pulau Jawa; ketiga, 
SDM satuan kerja dengan latar belakang 
pendidikan akuntansi yang ditempatkan 
pada bagian keuangan masih terbatas. 
Seringkali peserta pelatihan tidak berlatar 
belakang pendidikan akuntansi sehingga 
dalam pelatihan tidak sepenuhnya dapat 
mengikuti apa yang diajarkan; keempat, 
dengan diimplementasikannya akuntansi 
berbasis akrual pada tahun 2015, berarti 
waktu yang tersisa untuk persiapan 
implementasi akuntansi berbasis akrual 
tinggal beberapa bulan lagi. Dalam 
keterbatasan waktu tersebut Pusdiklat 
AP tidak dapat sendiri dalam mendidik 
seluruh satuan kerja. Dibutuhkan pula 
peran dari Ditjen Perbendaharaan melalui 
instansi vertikalnya di daerah baik kanwil 
maupun KPPN untuk membimbing satuan 
kerja. Selain itu peran K/L juga dibutuhkan 
untuk membimbing satuan kerja 
dibawahnya dalam mengimplementasikan 
akuntansi berbasis akrual; kelima, anggaran 
yang dimiliki oleh Pusdiklat AP terbatas 
dan tidak dapat menyelenggarakan 
pelatihan untuk menjangkau ±24.000 
satuan kerja yang ada.

Meskipun banyak hambatan dan 
tantangan dihadapi, Pusdiklat AP telah 

berkomitmen untuk sepenuhnya 
mendukung implementasi akuntansi 
berbasis akrual. Dengan dukungan 
dari semua pihak, Pusdiklat AP pasti 
dapat mendidik dan mencetak 
SDM yang berkompeten untuk 
mengimplementasikan akuntansi berbasis 
akrual.

Apa saja harapan Bapak khususnya 
terkait peningkatan kompetensi SDM 
dalam upaya mendukung percepatan 
penerapan akuntansi berbasis akrual?

Kami mengharapkan dukungan 
dan kesadaran dari semua pihak dalam 
mensukseskan penerapan  akuntansi 
berbasis akrual. Harus dipahami bahwa 
akuntansi berbasis akrual merupakan 
kebutuhan nasional, bukan merupakan 
kebutuhan pihak tertentu. Akuntabilitas 
dan transparansi dalam pengelolaan 
keuangan negara dibutuhkan oleh 
semua pihak dalam mencapai tujuan 
bernegara sebagaimana tertuang dalam 
pembukaan UUD 1945. Seluruh satuan 
kerja diharapkan dapat menyadari 
pentingnya pelatihan akuntansi berbasis 
akrual dan mendukung pelatihan 
yang diselenggarakan oleh Pusdiklat 
AP dengan mengirimkan pegawainya 
untuk mengikuti pelatihan. Pusdiklat AP 
berharap dapat diberi kepercayaan untuk 
menyelenggarakan kegiatan pelatihan dan 
pengembangan SDM di bidang akuntansi 
berbasis akrual secara berkelanjutan, 
bukan hanya di tahun 2014 namun juga di 
tahun-tahun yang akan datang.

Kami juga mengharapkan bahwa baik 
kantor wilayah Ditjen Perbendaharaan, 
KPPN maupun K/L dapat memberikan 
bimbingan secara berkelanjutan kepada 
satuan kerja. Proses belajar bukan 
merupakan proses yang singkat, untuk 
itu perlu dilakukan secara berkelanjutan 
agar dapat mendalami pengetahuan dan 
pemahaman tentang akuntansi berbasis 
akrual. Terakhir, SDM pengelola keuangan 
merupakan posisi yang penting untuk 
diberi perhatian khusus. Satuan kerja 
harus dapat menempatkan SDM yang 
berkompeten untuk mengelola keuangan. 
Penempatan SDM yang tidak tepat akan 
berakibat pada buruknya pengelolaan 
keuangan dan nantinya akan berakibat 
pada memburuknya kualitas laporan 
keuangan. *** 
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SINERGI YANG BAIK 
            KUNCI KEBERHASILAN

Kepala Pusat Keuangan ( KAPUSKEU ) POLRI
Brigjen Pol Drs. Bambang Ghiri, SE

stakeholder 

Kepolisian Republik Indonesia merupakan 
salah satu lembaga pemerintah yang 
memiliki komitmen penuh terhadap 
proses pengelolaan keuangan negara 
yang baik dan benar. Salah satu buah 
manis dari wujud komitmen tersebut 
adalah dengan diraihnya opini Badan 
Pemeriksaan Keuangan (BPK) berupa 
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas 
Laporan Keuangan Kementerian Lembaga 
(LKKL) POLRI sejak tahun 2009. Kepala 
Pusat Keuangan (Kapuskeu) POLRI, 
Brigadir Jenderal Drs. Bambang 
Ghiri, S.E., menyampaikan kepada 
Redaktur Majalah Edisi 1/2014Indonesia

 bahwa 
dalam mempertahankan opini WTP dari 
BPK tersebut, pihak POLRI secara serius 
mempersiapkan sumber daya manusianya 
melalui dua metode yaitu, pertama, 
melalui pengembangan SDM dalam 
bentuk pendidikan dan pelatihan  yang 
dilaksanakan tiga kali dalam setahun. 
Sasarannya adalah  seluruh bendahara 
POLRI. Kedua, Tim Mabes POLRI secara aktif 
melakukan pembinaan kepada instansi 
vertikal dan reviu atas laporan keuangan 
yang disusun.

Saat ditanya mengenai kesiapan POLRI 
dalam mendukung keberhasilan 
implementasi akuntansi berbasis 
akrual pada tahun 2015, Bambang 
Ghiri menyampaikan bahwa, “Accrual 
basis accounting merupakan salah satu 
grand strategy di bidang keuangan 
yang telah sesuai dengan amanah 
undang-undang dan peraturan, yang 
harus dilaksanakan oleh Kementerian 
Keuangan serta harus diikuti dan 

dilakukan oleh semua kementerian/
lembaga termasuk Kepolisian Republik 
Indonesia.” Menurutnya, akuntansi berbasis 
akrual akan bermanfaat bagi pengelolaan 
keuangan negara karena dapat 
menyediakan gambaran operasional 
yang dilakukan pemerintah secara lebih 
akuntabel.

Dalam proses peralihan basis akuntansi 
dimana sebelumnya menggunakan basis 
kas menuju akrual menjadi akrual penuh 
pada tahun 2015, sangat mungkin setiap 
satuan kerja akan menghadapi tantangan, 
tak terkecuali POLRI. “Jumlah instansi 
vertikal POLRI yang ada di daerah cukup 
banyak, sekitar 1.208 unit satker, sehingga 
memerlukan waktu untuk menata ulang 
atau menyempurnakan penyusunan 
laporan keuangan sesuai dengan 
accrual basis accounting. Selanjutnya, 
terkait dengan sumber daya manusia 
tentu perlu ditingkatkan pemahaman 
serta keterampilannya karena adanya 
perubahan dari cash (toward accrual) basis 
menjadi accrual basis.”, kata Bambang Ghiri.

Menyikapi hal tersebut, dibutuhkan 
sinergi yang kuat antara Kementerian 
Keuangan dan K/L lainnya. Bambang Ghiri 
berharap sinergi itu dapat dilakukan. Ia 
menyampaikan pesannya bahwa pihak 
Kementerian Keuangan perlu melakukan 
bebarapa hal, pertama, optimalisasi 
kegiatan sosialisasi terkait peningkatan 
pengetahuan mengenai akuntansi 
berbasis akrual. Kedua, baik KPPN maupun 
kanwil Ditjen Perbendaharaan harus 
solid dan bertekad akan bersungguh-
sungguh mengawal implementasi 
akuntansi berbasis akrual sampai 
berhasil. Ketiga, Kementerian Keuangan 
harus mempersiapkan peraturan yang 
menjembatani masa transisi dari akuntansi 
berbasis kas menuju akrual ke akuntansi 
berbasis akrual secara penuh. Terakhir, 
apabila diperlukan dapat dibentuk tim 
khusus untuk mengawasi, mengevaluasi 
dan melakukan monitoring pelaksanaan 
kebijakan. *** 

implementasi akuntansi 
berbasis akrual akan 

menyentuh seluruh satuan 
kerja K/L yang berjumlah 
kurang lebih 24.000 unit. 

dukungan dari satker-satker 
tersebut mutlak diperlukan 

sebagai salah satu key 
success factor. tumbuhnya 

awareness dari masing-
masing satker akan tingkat 

urgensi implementasi 
akuntansi berbasis akrual 

bagi pengelolaan keuangan 
negara yang kemudian 

terbentuk suatu komitmen, 
merupakan bentuk dukungan 

minimal dari satuan kerja. 





“Tips mendorong implementasi 
akuntansi AKRUAL di tingkat pemda”

PMK No. 169/PMK.01/2012   menyatakan bahwa Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan 

Keuangan Kanwil Ditjen PBN khususnya Seksi Pembinaan Sistem Akuntansi Pemda bertugas antara 

lain melakukan pembinaan sistem akuntansi pada instansi daerah. Akan tetapi, untuk melakukannya 

tidaklah semudah membalik telapak tangan. Berikut tips sederhana yang bisa dicoba!!

Lakukan komunikasi 
efektif dengan BPK!

Kanwil bisa 
menjadi madiator 
komunikasi antara 
pemda dengan BPK 

mengenai segala sesuatu yang harus dilakukan mulai 1 Januari 2015. Petakan pemda mana yang sudah siap,  pemda mana yang belum siap, dan carikan jalan keluarnya bersama  BPK sehingga tidak terjadi masalah ketika LKPD diaudit.

l

B Berapa laporan yang harus diBuat?
Pemerintah daerah 

(pemda) harus menyusun 7 laporan keuangan berbasis akrual, yaitu: (1) Laporan Realisasi APBD, (2) Neraca, (3) Laporan Arus Kas, (4) Laporan Perubahan Ekuitas, (5) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, (6) Laporan Operasional dan Catatan atas Laporan Keuangan (PP 71/2010) tentang  Standar Akuntansi Pemerintahan).

Akrual?
Pahami apa itu 
basis akrual, 
yaitu basis 
akuntansi 
dimana 
transaksi 
ekonomi 

atau peristiwa akuntansi diakui, 

dicatat, dan disajikan dalam 

laporan keuangan pada saat 

terjadinya transaksi tersebut, 

tanpa memperhatikan waktu kas 

diterima atau dibayarkan.

A Cari tahu 
manfaat akrual

Tentunya 
banyak 
manfaat 
akuntansi 
akrual, 
antara lain: 

meningkatkan keandalan 
penyajian hak dan kewajiban 

pemerintah, keakuratan 
perhitungan biaya, keandalan 

penyajian aset dan lain-lain. 

C
deadline 

“high Level 
Meeting”  
antara Menteri 
Keuangan, 
Menteri dalam 

negeri, Ketua bpK 

dan Ketua Ksap 

pada tanggal 18 nopember 

2013 menyepakati  bahwa 

akuntansi berbasis akrual akan 

diterapkan di pemerintah pusat 

dan pemerintah daerah mulai 1 

Januari 2015, atau dengan kata 

lain bahwa laporan keuangan 

tahun 2015 sudah harus 

berbasis akrual.

D efektifkan 
pembinaan 

saatnya  seksi 
pembinaan sistem 

akuntansi pemda 

proaktif  membantu 
pemda bersiap  

diri menghadapi 
perubahan 

basis akuntansi! ciptakan  tim 

pembina yang tangguh di 

lapangan menghadapi  tahun 

2015!

E
Harus bisa!

Timbulkan keyakinan bahwa pemda 

mampu untuk melaksanakan akuntansi 

berbasis akrual. Jangan ciptakan 

kesan bahwa akuntansi akrual adalah 

sesuatu yang sulit, karena ketika 

keyakinan muncul maka pemda tidak 

akan resistance terhadap perubahan 

itu.H
Inventarisir 
permasalahan 

Inventarisir 
permasalahan yang 
dikhawatirkan 
oleh pemda dalam 
menyongsong tahun 2015 
dan bantu  mencari solusi 

bersama.
IGuGuS 

kenDAlI 
muTu
Gugus 
kendali 

mutu (GKM) yang selama ini 

sudah kita lakukan terbukti 

cukup ampuh untuk 
meningkatkan pemahaman 
terhadap sesuatu misalnya 
peraturan, pedoman, modul 

atau bedah buku. 

Gunakan GKM untuk 
membekali para pembina 
sebelum terjun ke pemda! 

Pemda pun bisa 
melakukan hal yang 
sama untukmeningkatkan 
kapasitas SDM mereka.

G

Nomor 1: Siapkan peraturan!

Langkah pertama persiapan 
menyongsong akuntansi akrual 
adalah menyiapkan berbagai 
peraturan kepala daerah terkait 
akuntansi akrual misalnya: kebijakan 
akuntansi, bagan akun standar, 

sistem akuntansi pemerintah daerah dan 
pedoman-pedoman lain yang terkait.

N
K 	  

komITmen 
pImpInAn 

Salah satu 
kunci 

keberhasilan suatu 

perubahan adalah 

adanya komitmen 

pimpinan. Kanwil 

bisa menginisiasi hal 

ini  menyongsong 1 

Januari 2015. Tidak 

hanya komitmen tapi 

ditindaklanjuti 

dengan serangkaian 

persiapan yang lebih 

konkrit tentunya.

menyuarakan 
kepada dPrd

penting juga 
untuk memberi 
pemahaman 
kepada dprd 
tentang 

perubahan basis akuntansi 
dan dampaknya terhadap 
penyusunan LKpd. 

m

Forum 
komunikasi 

Peran lain 
dari kanwil 

Ditjen PBN  yaitu 
menjembatani 
terbentuknya 
forum komunikasi 
pemda sebagai 

wadah saling tukar pikiran 

terkait penerapan akuntansi 

akrual ini. Bisa saja forum 

komunikasi ini dibentuk 

sampai di tataran teknis 

sehingga peran kanwil lebih 

membumi dengan langsung 

berinteraksi dengan pelaku 

akuntansi di pemda.

F

JJalan-jalan 
Salah satu cara 
yang bisa ditempuh 

oleh pemda 
untuk melihat 
secara langsung 
bagaimana 
pencatatan 

transaksi akrual yang dilakukan 

adalah dengan studi banding ke 

pemda yang sudah menggunakan 

akuntansi berbasis akrual. Bahkan 

jika dirasa perlu pegawai dapat 

dimagangkan di sana untuk 

mempelajari segala sesuatunya. 

R. WIWIN ISTANTI *



Perlukah 
MOU?

Kanwil dapat 
berperan 

aktif mengawal 
pemda di masa transisi 
ini, saat ini adalah saat 
yang tepat untuk segera 
melakukan pembinaan 

ke pemda. Perlu MoU 
atau tidak, tergantung 
kesepakatan dengan masing-
masing pemda.

p
Opini LKPD

Petakan  opini LKPD 
di wilayah, bantu cari 

solusi dan pastikan 
seluruh rekomendasi 
BPK terhadap LKPD 

selama ini telah dijalankan dan 
antisipasi potensi temuan BPK agar 
pemda  percaya diri menyongsong 
perubahan dan  tidak ada kekhawatiran 
berlebihan bahwa opini akan memburuk 
jika akuntansi akrual diterapkan.

o Quick Tips: 
accrual by 
reporting
Tahun 2015 tidak 
lama lagi, apapun 
yang terjadi, LKPD 
harus tersusun 
menggunakan 

basis akrual. Sepertinya tidak 
bisa ditawar lagi, artinya jika 
1 Januari 2015 pemda belum 
menggunakan akrual untuk 
transaksinya  maka alternatif 
terakhir adalah meng-akrualkan 
LKPD cash toward accounting 
menjadi LKPD Akrual, 
walaupun ini bukan hal 
yang mudah juga.

q
Review 

dan bangun 
sistem 
akuntansi 

Sistem akuntansi yang digunakan 
pemda sangat beragam.  Minta 
pemda untuk mereview sistem 
akuntansi yang digunakan saat 
ini, apakah memungkinkan 
dikembangkan untuk menghasilkan 
LKPD Akrual, ataukah harus 
mengembangkan sistem baru? Apa 
yang akan dilakukan pemda dengan 
sistem akuntansi yang digunakan 
untuk menghasilkan LKPD?  Waktu 

persiapan tinggal kurang dari 
satu tahun. 

r
Sarana 

dan 
prasarana 
harus 

disiapkan
Persiapan juga harus menyentuh ke 
sarana dan prasarana pemda yaitu 
apakah komputer masih memadai, 
bagaimana SDM nya, bagaimana 
pendanaan atas kegagalan-kegagalan 
yang terkait dengan penyusunan 
laporan keuangan berbasis akrual? 

S ujI cobA 
konveRSI 
cASH TowARD 
AccounTInG ke 

AccRuAl
Kanwil sebagai pembina pemda 
harus yakin benar bisa melakukan 
konversi LKPD berbasis CTA ke 
akrual apabila ternyata pemda 
harus menempuh jalan pintas  ini. 
Walaupun tidak boleh secara 
langsung mendorong pemda 
melakukan hal ini karena akan 
mengurangi motivasi pemda dalam 
menerapkan akuntansi akrual.

U
vAlIDITAS 
ITu 
penTInG!

Sebenarnya 
apapun basis akuntansi 
yang akan dipakai, tetaplah 
hal terpenting adalah 
menjaga validitas data 
transaksi pemda.

v
wAkTunyA unTuk 
membenTuk 
“Help DeSk”
Untuk mengantisipasi 
banyaknya permasalahan 
yang muncul di masa-
masa awal implementasi 
akuntansi akrual kanwil 
bisa ambil bagian 
untuk membuat “help 
desk”  sebagai  tempat 
bertanyanya  pemda dan 
membantu mencari jalan 
keluarnya dengan cepat.

w
X-TRA 
eFFoRT: 
menDIDIk 
SDm
Kapabilitas SDM  
pemda sebagai 
pelaku akuntansi 

yang bertugas 
menyusun LKPD 

sangat berperan penting, 
persiapkan secara efisien 
& efektif. Peningkatan 
kapasitas SDM ini melalui 
berbagai cara. Ingat bahwa 
waktu persiapan tidak 
sampai satu tahun.

x
yuuuk 

beRSIneRGI
Dengan sinergi 

semua pihak yang  
terlibat mendukung 
akuntansi akrual 
maka LKPD berbasis 

akrual menjadi tidak mustahil 
diwujudkan. Lepaskan 
kepentingan masing-masing 
demi suksesnya akuntansi 
akrual.

Y ZonA nyAmAn: 
TInGGAlkAn!

Apapun capaian opini 
LKPD, saat ini semua pemda 

merasa berada di zona 
nyaman menggunakan 
basis cash toward 

accounting, inilah 
saatnya keluar dari zona 

nyaman masuk ke masa transisi untuk 
menyongsong akrual di 2015.

z

Tenaga 
penyusun LKPD: 

akuntan?
Petakan kekuatan tenaga 
penyusun LKPD. Apakah pemda 
memiliki tenaga akuntan yang 

handal? Jika tidak, pikirkan 
untuk mendidik cepat tenaga 
penyusun LKPD berbasis akrual

t

* Penulis adalah Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sumatera Barat



WAWANCARA EKSLUSIF

DR. Marwanto Harjowiryono, M.A.
Direktur  Jenderal Perbendaharaan

Tidak ada sebuah keberhasilan 
yang hanya menggantungkan 
kepada seseorang. Dalam sebuah 
institusi yang besar, keberhasilan 
didalam melaksanakan amanah, 
itu pasti merupakan hasil sinergi 
dari semua lini, Karena setiap lini 
mempunyai peran yang sangat 
penting.
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DR. Marwanto Harjowiryono, M.A.
Direktur  Jenderal Perbendaharaan

Sejak menjabat sebagai Dirjen 
Perbendaharaan dalam beberapa 
bulan ini, apa pendapat bapak 
terhadap organisasi Ditjen 
Perbendaharaan?

Ditjen Perbendaharaan merupakan 
organisasi luar biasa dan memiliki karakter 
yang kuat dalam perjalanan panjang 
Kementerian Keuangan. Saat ini Ditjen 
Perbendaharaan telah mampu menjadi 
indikator keberhasilan reformasi birokrasi, 
tidak hanya di lingkungan Kemenkeu, 
namun juga di seluruh lingkungan 
Pemerintah Indonesia. Mari kita lihat dari 
beberapa sisi, yaitu: 

Pertama dari sisi organisasi, Ditjen 
Perbendaharaan merupakan organisasi 
besar dengan kantor vertikal yang 
modern di seluruh wilayah tanah air, 
sejumlah 179 KPPN dan 33 Kantor Wilayah. 
Kondisi demografis ini merupakan salah 
satu keunggulan kompetitif Ditjen 
Perbendaharaan, dalam tugas dan 
tanggungjawabnya untuk mengalirkan 
dana APBN ke seluruh wilayah Indonesia. 
Penyempurnaan organisasi yang telah 

kita lalui dan yang akan kita lakukan 
merupakan bukti nyata atas komitmen 
Ditjen Perbendaharaan untuk senantiasa 
melakukan peningkatan, perbaikan dan 
penyempurnaan kualitas pelayanan publik 
yang menjadi tanggungjawabnya. Saat ini 
kita sedang memformulasikan reorganisasi 
kantor pusat yang diselaraskan dengan 
tahapan lanjutan dari Reformasi Birokrasi, 
yaitu Transformasi Kelembagaan. 
Keberhasilan menciptakan kantor modern 
di seluruh unit kerja telah pula dilengkapi 
dengan pengelolaan kinerja berbasis 
Balance Score Card (BSC) yang saat ini 
dalam upaya untuk mendapatkan BSC 
Hall of Fame (sedang di-asistensi oleh 
Konsultan Internasional Palladium Group), 
ada pula implementasi Manajemen Risiko, 
implementasi mekanisme Kepatuhan 
Internal, serta penajaman struktur 
organisasi dan job description di tingkat 
kantor pusat maupun kantor vertikal. 
Telah pula kita miliki Standar Sarana dan 
Prasarana Kantor Vertikal yang di antaranya 
memuat standar ikon atau lambang, dan 
Standar Ruang di KPPN dan Kanwil. 

Kedua, dari sisi tugas dan fungsi, 
jika ditilik dari siklus penganggaran, yang 
dimulai dari pengganggaran hingga 
pertanggungjawaban atas pelaksanaan 
anggaran, sebagian besar porsi di 
dalam siklus tersebut berada di Ditjen 
Perbendaharaan. Tugas dan fungsi Ditjen 
Perbendaharaan menjadi sangat signifikan 
dalam menjamin kualitas pelaksanaan 
anggaran; memastikan ketersediaan 
dana untuk belanja Pemerintah; hingga 
meningkatkan kualitas dan akuntabilitas 
pertanggungjawaban pelaksanaan 
anggaran. Pengelolaan dan eksekusi atas 
seluruh komponen APBN, tidak hanya dari 
komponen belanja yang menjadi core 
responsibility Ditjen Perbendahaan, namun 
juga dari penatausahaan pendapatan 
dan pembiayaan, semuanya ada dan 
bermuara di Ditjen perbendaharaan. Oleh 
karena itu sekali lagi saya tekankan bahwa 
kualitas kerja dan kinerja seluruh insan 
Ditjen Perbendaharaan akan menentukan 
derajat dan tingkat capaian kinerja fiskal 
pemerintah. Menyadari hal tersebut, 
penyempurnaan proses bisnis dan regulasi 
di bidang perbendaharaan senantiasa 

menjAdi PengelolA PerBendAhArAAn 
YAng unggul di tingkAt duniA

Sebagaimana termaktub di dalam Cetak Biru (Blue Print) Tranformasi Kelembagan Kementerian Keuangan 2014-2025, Ditjen 
Perbendaharaan memiliki visi yang sangat challenging untuk dicapai. Visi dalam periode 11 tahun ke depan tersebut adalah “Menjadi 
Pengelola Perbendaharaan Negara yang Unggul di Tingkat Dunia”. Sebagian dari kita mungkin menganggap visi tersebut tidak 
realistis dan terlalu ambisius, namun sejatinya bukanlah hal yang tidak mungkin untuk dicapai. Saat ini perekonomian Indonesia berada 
pada peringkat 16 dunia, dan jika dilihat dari trend pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), perekonomian Indonesia diprediksi 
masuk 10 besar kekuatan ekonomi dunia pada 2025, dengan pendapatan per kapita berada pada kisaran USD 14.250-15.500.    

Dalam 11 tahun yang akan datang, dengan kekuatan perekonomian Indonesia yang akan berada di posisi 10 besar dunia, pengelolaan 
fiskal wajib dilakukan dengan mekanisme dan pola pengelolaan yang berkelas dunia. Begitu pula halnya dengan pengelolaan 
perbendaharaan negara sebagai backbone kekokohan fiskal kita, dalam implementasinya harus pula berkelas bahkan unggul di tingkat 
dunia. Menyadari bahwa dalam mewujudkan target tersebut tidak mudah untuk dicapai, komitmen kolektif dan sinergi di antara seluruh 
komponen Ditjen Perbendaharaan menjadi prasyarat mutlak untuk senantiasa diperkokoh. Ide-ide kreatif dan terobosan-terobosan 
inovatif serta karya nyata yang exceed the target perlu secara terus-menerus mendapat ruang yang memadai untuk bergerak maju dalam 
ritme dan irama yang harmonis dan terukur. 

Redaktur Majalah Treasury Indonesia, Hasan Lutfi dan Novri H. S. Tanjung berkesempatan menyambangi ruang kerja Marwanto 
Harjowiryono, Dirjen Perbendaharaan, yang merupakan ayah dari tiga orang anak, serta penyandang predikat Cum Laude pada Program 
Doktoral, Pasca Sarjana UGM, pada tahun 2009, gelar MA pada bidang Economic Development and Fiscal Policy dari Vanderbilt University, 
Nashville, Tennessee, USA, pada tahun 1991, serta Sarjana Ekonomi dari UGM pada tahun 1983.

Berikut petikan perbincangan Majalah Treasury Indonesia bersama Direktur Jenderal Perbendaharaan, sosok humoris kelahiran 
Yogyakarta, 06 Juni 1959, tentang dinamika organisasi Ditjen Perbendaharaan ke depan.
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diarahkan untuk menjamin peningkatan 
kualitas pelayanan dan kinerja kita kepada 
seluruh stakeholder. 

Ketiga adalah dari sisi SDM, kita 
sudah punya path ke arah praktik-praktik 
pengelolaan SDM yang baik, di antaranya 
adalah assessment center dan Training 
Need Analysis (TNA). Melalui assessment 
center kita bisa memiliki personil-personil 
yang qualified bukan hanya dari sisi hard 
competency, tetapi juga soft competency. 
Melalui TNA kita mampu mengidentifikasi 
training sesuai  kebutuhan organisasi. 
Dengan jumlah SDM sebanyak kurang 
lebih 8.000 orang, yang tersebar di seluruh 
unit kerja baik di tingkat pusat maupun 
daerah, jumlah ini merupakan yang 
ketiga terbesar di lingkup Kementerian 
Keuangan, setelah Ditjen Pajak dan Ditjen 
Bea dan Cukai. Dengan cakupan tugas 
dan fungsi Ditjen Perbendaharaan yang 
lebih luas dan beragam, misalnya dengan 
adanya optimalisasi dan revitalisasi 
tugas dan fungsi Kantor Wilayah Ditjen 
Perbendaharaan dan peralihan labor-based 
activity menuju IT-based activity, tantangan 
untuk peningkatan kapasitas, kompetensi 
dan kapabilitas SDM serta budaya 
organisasi menjadi faktor krusial yang 
diprioritaskan dalam penyempurnaan 
(modernisasi: red) Manajemen SDM 
kita. Oleh karena itu blue print Strategi 
Pengelolaan SDM, yang di antaranya 
memuat carreer path, talent management 
dan action plan pengembangan kapasitas 
dan kapabilitas SDM akan segera dirilis 
dan diimplementasikan.

Keempat dari sisi Prestasi dan Proyeksi 
ke depan setelah satu dekade berdirinya 
Ditjen Perbendaharaan, torehan sejarah 
dengan tinta emas telah banyak diraih. 
Saya berharap seluruh prestasi yang telah 
diraih oleh Ditjen Perbendaharaan, baik 
di tingkat Kementerian Keuangan, atau 
lintas kementerian, bahkan di tingkat 
internasional, harus diterjemahkan sebagai 
prestasi kolektif kita dan sebagai pemacu 
untuk pencapaian prestasi lain yang lebih 
besar di kemudian hari. Kita menyadari 
bahwa tantangan ke depan akan jauh 
lebih besar dan kompleks. Tuntutan 
peningkatan kualitas pelayanan dan 
kinerja juga tidak akan pernah berhenti. 
Benchmark penyempurnaan organisasi 
serta proses bisnis dan pengelolaan SDM 
sudah selayaknya diarahkan ke tingkat 
global. Dengan adanya Transformasi 

Kelembagaan Kementerian Keuangan, 
modernisasi pengelolaan perbendaharaan 
serta penyempurnaan pengelolaan 
SDM, organisasi Ditjen Perbendaharaan 
ke depan akan disiapkan untuk dapat 
bersaing dengan lembaga-lembaga 
pemerintah di tingkat global, namun 
dengan tetap mempertahankan 
karakteristik Ditjen Perbendaharaan 
yang kuat, sebagai pengemban tugas 
Bendahara Umum Negara yang memiliki 
peran sentral sebagai pengelola Belanja 
Negara.

Apa visi bapak bagi penyempurnaan 
organisasi Ditjen Perbendaharaan ke 
depan?

Stabilitas fiskal yang terjaga menjadi 
salah satu prasyarat mutlak dalam 
mengamankan pertumbuhan ekonomi 
nasional. Ditjen Perbendaharaan, yang 
dalam tugas dan fungsinya melakukan 
pengelolaan Perbendaharaan Negara, 
memiliki peran penting untuk mengawal 
kekokohan dan stabilitas fiskal dari hari 
ke hari. Wajib senantiasa disadari bahwa 
setiap keputusan pengelolaan APBN yang 
dilakukan oleh Ditjen Perbendaharaan, 
baik dalam hal pelaksanaan anggaran, 
manajemen kas dan pembayaran APBN, 
serta pertanggungjawabannya, memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap 
derajat kekokohan dan stabilitas fiskal kita. 
Penyempurnaan proses bisnis melalui 
modernisasi pengelolaan perbendaharaan 
akan terus dilakukan dengan 
mengoptimalkan teknologi informasi; 
struktur organisasi akan disesuaikan 
karena sudah ada Blue Print Transformasi 
Kelembagaan; dan keputusan serta 
regulasi strategis akan semakin dilakukan 
berdasarkan hasil kajian dan riset atau 
research-based policy, untuk itu akan 
segera kita inisiasi dengan membentuk 
unit khusus yang menangani hal ini. 
Selanjutnya, pada kantor vertikal akan 
diarahkan untuk lebih mampu menjadi 
source of information dan strategic partner 
bagi Satker, Pemda bahkan Muspida. Oleh 
karena itu, ke depan, organisasi Ditjen 
Perbendaharaan akan mempertajam dan 
mengoptimalkan tugas dan fungsinya 
dari apa yang sekarang sudah ada, 
dengan didukung oleh modernisasi 
pengelolaan SDM yang efektif dan efisien, 
serta leadership yang menginspirasi dan 
memotivasi.

Menurut bapak, apakah prestasi 
yang dimiliki Ditjen Perbendaharaan 
sudah cukup menjadi modal menuju 
pengelola perbendaharaan terbaik di 
tingkat global?

Saya sangat mengapresiasi 
catatan prestasi yang telah diraih oleh 
Ditjen Perbendaharaan. Kita sudah 
punya track record yang luar biasa. 
Ini tidak lepas dari sinergi seluruh 
insan Ditjen Perbendaharaan. Tidak 
ada sebuah keberhasilan yang hanya 
menggantungkan kepada satu orang 
saja. Dalam sebuah institusi yang besar, 
keberhasilan di dalam melaksanakan 
amanah, itu pasti merupakan hasil 
sinergi dari semua lini, karena setiap lini 
mempunyai peran yang sangat penting.

Saya ketahui bahwa pada tahun 
2005, Asian Development Bank (ADB) telah 
menganugerahi penghargaan kepada 
KPPN Khsusus Banda Aceh atas kualitas 
layanan dan level transparansi yang tinggi 
di lingkungan unit kerja Pemerintah 
Indonesia. Sebuah prestasi yang luar 
biasa, terlebih pada saat itu jika dilihat dari 
kondisi Aceh pasca gempa dan tsunami.

Di tahun 2007, pada saat saya 
terlibat langsung di Reformasi Birokrasi 
Kementerian Keuangan, salah satu yang 
diinginkan oleh pimpinan saat itu adalah 
menjadikan Kantor Perbendaharaan 
sebagai ujung tombak pelayanan yang 
karakternya modern. Ketika kita berbicara 
karakter modern, berarti harus ada unsur 
governance, transparansi, dan akuntabilitas 
yang semakin meningkat; dukungan 
teknologi informasi yang semakin handal; 
serta ketersediaan SDM yang semakin 
capable dan qualified. Catatan prestasi 
yang sudah dimiliki, yaitu antara lain dalam 
hal Kantor Pelayanan Terbaik di tingkat 
Kementerian Keuangan setiap tahunnya, 
bahkan selalu meraih Piala Citra Pelayanan 
Prima (CPP) dari Presiden RI setiap dua 
tahun sekali; meraih nilai tertinggi dalam 
survey Strategy Focus Organization (SFO); 
peringkat I dalam Survey Kepuasan 
Stakeholder di lingkungan Kementerian 
Keuangan yang memiliki kantor vertikal; 
meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi 
(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih 
Melayani (WBBM) yang diakreditasi oleh 
KPK - Kemenpan RB – Ombudsman RI; 
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meraih peringkat I dalam Penilaian Inisiatif 
Anti Korupsi (PIAK) dari KPK; dan prestasi-
prestasi lainnya yang tidak dapat saya 
sebut satu persatu merupakan indikator 
dan pemicu bahwa kita sudah selayaknya 
beranjak untuk melakukan benchmark ke 
tingkat global, ke negara-negara lain yang 
lebih maju dalam pengelolaan organisasi 
pemerintahannya, dan yang lebih 
advanced dalam pengelolaan fiskalnya. 

 

Apa yang akan dilakukan oleh Ditjen 
Perbendaharaan ke depan dalam 
rangka penyempurnaan organisasi? 

Seperti yang sudah saya sampaikan di 
depan bahwa implementasi Transformasi 
Kelembagaan akan menjadi anchor kita 
dalam melanjutkan penyempurnaan 
organisasi. Pada hakikatnya, apa yang 
dihasilkan di dalam Blue Print Transformasi 
Kelembagaan merupakan hasil olah 
pikir seluruh unit eselon I Kementerian 
Keuangan. Oleh karena itu, sudah menjadi 
konsekuensi logis bagi kita semua untuk 
merealisasikannya, sesuai dengan tahapan 
dan target yang telah disepakati. 

Khusus bagi Ditjen Perbendaharaan, 
beberapa target yang akan dicapai 
adalah penyempurnaan proses bisnis 
dan optimalisasi teknologi informasi yang 
diwujudkan melalui pengembangan 
SPAN dan SAKTI, MPN G2, Treasury 
Dealing Room (TDR), dan sistem-sistem 
pendukung lain yang dibangun untuk 
mendukung penyempurnaan dan 

modernisasi pengelolaan perbendaharaan. 
Di samping itu, target berikutnya adalah 
penyempurnaan struktur oranisasi dan 
pola kerjasama dan sinergi kelembagaan 
yang akan lebih diperkuat antar eselon I. 
Sementara itu, koordinasi dan komunikasi 
dengan stakeholder, termasuk Satker, K/L, 
Pemda dan Muspida juga menjadi salah 
satu upaya kelembagaan yang wajib 
ditingkatkan. Untuk mencapai hal itu 
semua, sekali lagi saya tekankan bahwa 
kegiatan-kegiatan yang bermuara pada 
penguatan kapasitas dan kapabilitas serta 
kompetensi SDM akan menjadi program 
konkrit dalam modernisasi pengelolaan 
SDM Ditjen Perbendaharaan. 

Menurut bapak, apa yang akan 
menjadi prioritas kebijakan bagi 
Ditjen Perbendaharaan di tahun 
2014?

Yang pertama, tahun 2014 
merupakan tahun membutuhkan 
fighting spirit luar biasa bagi Ditjen 
Perbendaharaan. Sebagaimana yang 
telah kita pahami bersama, di tahun ini 
SPAN ditargetkan bisa diimplementasikan, 
Treasury Dealing Room (TDR) dapat mulai 
beroperasi, MPN G2 dijadwalkan dapat 
diterapkan di 21 bank umum, dan SAKTI 
diharapkan bisa dijalankan di seluruh unit 
kerja Ditjen Perbendaharaan. Selanjutnya, 
atas beberapa target yang harus 
diimplementasikan di tahun 2015, yaitu 
implementasi akuntansi berbasis akrual 
dan SAKTI di K/L dan 24.000 Satker, seluruh 
persiapannya termasuk infrastruktur, 
training, bimbingan teknis, dan sosialisasi 
yang massive harus dilakukan di tahun 
2014 ini. 

Kedua, Menteri Keuangan telah 
menugaskan kita untuk menjadi 
representasi Kementerian Keuangan di 
daerah. Artinya, kita harus bisa mewakili 
kepentingan Kementerian Keuangan 
di daerah. Sehingga, jika kanwil Ditjen 
Perbendaharaan berhubungan dengan 
gubernur dan KPPN dengan Bupati 
atau Walikota, kita tidak hanya bicara 
mengenai pencairan dana saja, kita 
juga harus bicara bagaimana kebijakan 
fiskal Indonesia beserta tantangan yang 
dihadapi pemerintah dalam menjalankan 
kebijakannya, termasuk kebijakan 
perpajakan dan non perpajakan, serta 
pengelolaan anggaran negara. Pada 
saat bersamaan, kita dituntut untuk 
menjelasakan variabel-variabel ekonomi 

Khusus bagi ditjen 
perbendaharaan, beberapa 

target yang akan dicapai 
adalah penyempurnaan 

proses bisnis dan 
optimalisasi teknologi 

informasi yang diwujudkan 
melalui pengembangan 

span dan saKti, Mpn g2, 
treasury dealing room 

(tdr), dan sistem-sistem 
pendukung lain yang 

dibangun untuk mendukung 
penyempurnaan dan 

modernisasi pengelolaan 
perbendaharaan.
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makro, seperti inflasi, melemahnya nilai 
rupiah, harga minyak dunia, bahwa semua 
itu berpengaruh terhadap kekokohan 
APBN (budget robustness). 

Ketiga, kita juga mendapat amanah 
berupa pendelegasian sebagian tugas 
dan fungsi penganggaran dari Direktorat 
Jenderal Anggaran yang terkait dengan 
pengelolaan PNBP, Survey Standar 
Biaya, dan Revisi DIPA. Sementara itu 
dari Ditjen Perimbangan Keuangan, kita 
mendapatkan tugas untuk melakukan 
monitoring dan evaluasi terhadap 
kebijakan dana transfer ke daerah. 
Dalam hal ini komunikasi dan koordinasi 
menjadi sangat penting, karena Ditjen 
Perimbangan Keuangan adanya hanya 
di pusat, sementara teman-teman 
kita di Kanwil dan KPPN bisa memiliki 
kesempatan lebih banyak melihat fakta 
di lapangan. Kita perlu lihat, apakah 
transfer dalam bentuk dana alokasi 
khusus itu sudah benar atau tidak? Apa 
hambatannya? Bagaimana misalnya 
tunjangan profesi guru bisa sampai ke 
tempatnya dan berapa lama waktunya? 

Tugas yang lain yang diemban oleh 
Ditjen Perbendaharaan adalah menyusun 
Kajian Fiskal Regional (KFR). Hal ini erat 
kaitannya dengan pendelegasian dari 
Badan Kebijakan Fiskal (BKF). Sekarang 
teman-teman di daerah (jajaran Ditjen 
Perbendaharaan, red.) harus bisa melihat 
kondisi lokal pembangunan di daerah dan 
dikaitkan dengan pembangunan nasional 
masyarakat secara keseluruhan. Kanwil 
Ditjen Perbendaharaan perlu melihat 
sektor-sektor unggulan yang dimiliki oleh 
daerah, apa yang bisa dikembangkan, 

serta apa support yang bisa diberikan oleh 
daerah untuk kemajuan perekonomian 
pusat dan sebaliknya.

 

bagaimana bapak menyikapi 
kemungkinan dampak teknis yang 
terjadi dari penerapan akuntansi 
berbasis akrual, misalnya penurunan 
opini bPK terhadap LKPP? 

Ini merupakan pekerjaan besar. 
Penerapan sistem akuntansi berbasis 
akrual bukan semata-mata tugas direktorat 
tertentu saja, dan bukan hanya tugas kita 
di Ditjen Perbendaharaan. Ini adalah tugas 
Kementerian Keuangan dan lebih besar 
dari itu, ini adalah tugas negara. Kalau kita 
berbicara mengenai penerapan akuntansi 
berbasis akrual, negara-negara di dunia ini 
belum banyak melakukan. Saya berbicara 
dengan tim KSAP, menurut mereka bahwa 
tidak lebih dari 10 negara yang mampu 
menerapkannya. Bahkan itupun dilakukan 
dengan tahapan dan kualifikasi yang 
berbeda. Sekarang kita harus bersiap 
melaksanakan tugas baru ini dengan 
sebaik-baiknya. Ada ukuran-ukuran yang 
akan diterapkan dalam system audit. 
Tolok ukurnya nanti setelah 2015 akan 
digunakan tolok ukur  akuntansi berbasis 
akrual. Kuncinya ini adalah stakeholder 
harus tahu dulu, bukan hanya kita yang 
melaksanakan, tetapi yang menilai 
juga perlu tahu. Jadi harus disamakan 
dulu “frekuensinya”. Kuncinya adalah 
meningkatkan komunikasi dan koordinasi 
serta diseminsasi secara intensif, baik di sisi 
internal Ditjen Perbendaharaan maupun di 
sisi eksternal kepada Satker, K/L dan juga 

kepada Auditor. 

Apa pesan yang bapak ingin 
sampaikan kepada para pegawai 
Ditjen Perbendaharaan terkait 
dinamika organisasi Ditjen 
Perbendaharaan dalam rangka 
mendukung transformasi 
kelembagaan di lingkungan 
Kementerian Keuangan?

Saya sangat concern terhadap 
kepatuhan kita pada SOP, khususnya 
pada ketersediaan SOP yang handal 
dan up-to-date, kualitas implementasi 
serta monitoring dan evaluasinya. 
Penyempurnaan proses bisnis harus 
senantiasa dibarengi dengan review 
terhadap SOP. Ini wajib dilakukan untuk 
memastikan kualitas good governance 
yang selalu terjaga. Untuk menjamin 
kualitas layanan dan good governance 
yang bertaraf internasional, tahun 2014 ini 
Ditjen Perbendaharan akan menginisiasi 
sertifikasi ISO bagi layanan di KPPN.

Komunikasi atas modernisasi dan 
penyempurnaan pengelolaan di bidang 
Perbendaharaan menjadi tantangan 
kita bersama. Jangan sampai tugas 
besar tersebut, justru diterjemahkan 
sebagai tugas yang menyurutkan 
kualitas pelayanan. Keterlibatan seluruh 
stakeholder menjadi sangat penting.

Kita di dalam Ditjen Perbendaharaan 
merupakan keluarga besar. Komunikasi 
dan konsolidasi internal dalam sebuah 
keluarga besar akan semakin mempererat 
Esprit D’corps yang mampu meringankan 
segenap tugas berat yang diamanahkan. 
Kita harus memahami dan menguasai 
tugas dan tanggung jawab kita masing-
masing dan bersinergi untuk menunaikan 
dan menuntaskannya. Insya Allah kita bisa 
melaksanakan seluruh tugas dengan baik.  

Kita sudah punya nilai-nilai yang 
kemudian dibangun dan menjadi 
kesepakatan bersama. Mari bersama-
sama terus perkokoh integritas; 
tumbuhkembangkan profesionalisme; 
pererat sinergi; tingkatkan kualitas 
pelayanan; dan senantiasa mengarahkan 
niat dan hasil menuju kesempurnaan 
dengan mengerahkan semua daya 
dan upaya untuk bekerja keras, bekerja 
cerdas, bekerja tuntas dan bekerja ikhlas. 
Pada saatnya kelak, semoga kita mampu 
Menjadi Pengelola Perbendaharaan 
Negara yang Unggul di Tingkat Dunia, 
yang mendapat ridho Tuhan YME. ***

Kita di dalam ditjen perbendaharaan merupakan 
keluarga besar. Komunikasi dan konsolidasi 
internal dalam sebuah keluarga besar akan 

semakin mempererat Esprit D’corps yang 
mampu meringankan segenap tugas berat yang 

diamanahkan. Kita harus memahami dan menguasai 
tugas dan tanggung jawab kita masing-masing dan 

bersinergi untuk menunaikan dan menuntaskannya. 
insya allah kita bisa melaksanakan seluruh tugas 

dengan baik. 

WAWANCARA EKSLUSIF
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Saat datang surat-surat yang 
menanyakan masalah pengambilan 
uang dari rekening oleh bendahara 
tanpa ada persetujuan dari pejabat lain, 
atau bendahara yang ditipu oleh orang 
yang mengatasnamakan pimpinannya, 
atau bendahara yang harus berhadapan 
dengan pengadilan karena atas perintah 
atasannya uang yang dikelola bendahara 
digunakan tidak sesuai peruntukannya, 
atau bendahara yang kehilangan uang 
di brankasnya hingga milyaran rupiah, 
hingga bendahara sendiri yang dikenakan 
tuntutan perbendaharaan karena 
menggelapkan uang yang dikelolanya 
menunjukkan fenomena ketidakberesan 
pengelolaan uang negara di satker. Belum 
lagi salah satu pertanyaan yang muncul di 
helpdesk adalah terkait dengan bendahara 
dan salah satu temuan BPK atas LKPP 
adalah masalah Kas di Bendahara, semakin 
kuatlah kesimpulan bahwa pengelolaan 
uang di bendahara berada dalam ambang 
kondisi out of track.

Bicara tentang uang di bendahara 
artinya bicara tentang seluruh uang 
Negara yang ada di satker. Sebab tiada 
orang lain yang berhak mengelola uang 
negara selain Bendahara, baik bendahara 
Umum Negara yang berhak untuk 

melakukan penerimaan dan 
pengeluaran maupun bendahara 
Khusus yang berwujud Bendahara 
Penerimaan (karena khusus 
mengelola penerimaan) dan 
bendahara Pengeluaran (karena 
khusus mengelola pengeluaran). 
Namun, dalam tulisan ini, 
bendahara yang penulis maksud 
hanya pada lingkup Bendahara 
Penerimaan dan bendahara 
Pengeluaran (termasuk BPP).

Bicara tentang bendahara 
pula berarti bicara tentang 
pejabat perbendaharaan lainnya 
sebab kerja bendahara tidak bisa 
berdiri sendiri. Pada titik inilah 
masih terdapat kesalahpahaman 

kedudukan dan tanggung jawab 
bendahara dimana bendahara dianggap 
sebagai subordinat pejabat tertentu yang 
akhirnya memunculkan istilah atasan 
langsung Bendahara. Padahal bendahara 
adalah independen dan justru memiliki 
tugas untuk mengecek kelengkapan 
dokumen dan ketersediaan dana/pagu 
yang disampaikan oleh PPK (untuk 
bendahara Pengeluaran/BPP).

Atas pemikiran dan keadaan 
tersebut maka diinventarisirlah peraturan 
terkait tugas dan tanggung jawab 
bendahara satker yang rupanya telah 
sedikit banyak tertuang dalam PMK No. 
73/PMK.05/2008 dengan turunannya 
Perdirjen Perbendaharaan No. PER-47/
PB/2009 namun belum mengatur 
dengan jelas terkait syarat pengangkatan 
dan pemberhentian Bendahara. Selain 
itu, adanya perkembangan peraturan 
terkait pelaksanaan anggaran baik 
pendapatan maupun belanja yang 
juga berpengaruh pada tugas dan 
tanggung jawab bendahara sehingga 
perlu segera dilakukan harmonisasi dan 
dituangkan dalam peraturan formal. 
Dengan semangat itulah maka disusun 
peraturan yang diharapkan bisa menjadi 

pedoman lengkap bagi bendahara dalam 
menjalan tugas dan kewajibannya dalam 
wujud Peraturan Menteri Keuangan 
(PMK) No. 162/PMK.05/2013 tanggal 15 
November 2013 tentang Kedudukan dan 
Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan 
Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara yang turunannya 
adalah Perdirjen Perbendaharaan No. 
PER-3/PB/2014 tanggal 3 Februari 2014 
tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, 
Pembukuan dan Pertanggungjawaban 
Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola 
Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara serta Verifikasi Laporan 
Pertanggungjawaban Bendahara.

Paket peraturan tentang bendahara 
tersebut secara umum mengatur 
tentang: Pengangkatan Bendahara; 
Pembebastugasan Sementara dan 
Pengangkatan Kembali Bendahara; 
Pemberhentian Bendahara dan 
Penetapan Pejabat Pengganti Bendahara; 
Penatausahaan Kas Bendahara; 
Pembukuan Bendahara; Pemeriksaan 
Kas Bendahara dan Rekonsiliasi 
Pembukuan Bendahara dengan UAKPA; 
dan Penyusunan, penatausahaan dan 
penyampaian LPJ Bendahara sekaligus 
verifikasi LPJ Bendahara oleh KPPN, Kanwil 
dan Kantor Pusat DJPBN.

Lebih detail, paket peraturan tersebut 
mengakomodir keberadaan Surat Perintah 
Bayar (SPBy) bagi Bendahara Pengeluaran/
BPP yang dimunculkan di PMK No. 190/
PMK.05/2012. Dimunculkan kembali pula 
istilah Pejabat yang bertugas melakukan 
pemungutan penerimaan Negara 
sebagaimana tersebut dalam UU No. 1 
tahun 2004 pasal 4 ayat 2 huruf c dimana 
sebelumnya muncul dalam PMK No. 134/
PMK.06/2005 pasal 4 ayat 2 huruf b yang 
masih menjadi pertanyaan banyak pihak 
dan hubungannya dengan Bendahara 
Penerimaan. Paket peraturan tentang 
bendahara itu juga mengatur mekanisme 
pemberian izin penyetoran secara berkala 

BENDAHARA 
ON IT’S TRACK
Oleh: Sarimin, SST*
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bagi Bendahara Penerimaan oleh Kanwil 
DJPBN yang disinkronkan dengan PMK No. 
3/PMK.02/2013. Namun paket peraturan 
bendahara juga menegasi keberadaan 
Bendahara Penerimaan Pembantu sebab 
dalam harmonisasi dengan PP No. 45 
tahun 2013 hanya dikenal Bendahara 
Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, dan 
Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP).

Lebih teknis, paket peraturan tentang 
bendahara mempersempit ruang lingkup 
penatausahaan dan pembukuan hanya 
pada uang yang dikelola bendahara 
sehingga pembayaran LS Pihak Ketiga 
dan pembayaran oleh WP langsung ke 
Kas Negara dikeluarkan dari lingkup 
Bendahara. Namun, lingkup bendahara 
diperluas agar semua uang kas yang ada di 
sebuah satker ada dalam penatausahaan 
Bendahara. Sehingga uang pihak ketiga 
yang belum menjadi hak Negara ataupun 
uang dari hibah dan bansos masuk 
dalam ruang lingkup penatausahaan dan 
pembukuan Bendahara.

Hal lain yang menjadi fokus 
pengaturan paket peraturan tentang 
bendahara adalah sinkronisasi antara 
penyusunan LPJ bendahara dengan 
rekonsiliasi UAKPA dan proses 
rekonsiliasi Laporan Keuangan Satker 
dengan KPPN. Hal itu diwujudkan 
dengan penyampaian LPJ bendahara 
yang disamakan dengan pelaksanaan 
rekonsiliasi Laporan Keuangan yaitu 
tanggal 10 bulan berikutnya. Selain itu, 
dilakukan penyingkatan prosedur dengan 
ditiadakannya mekanisme peringatan oleh 
KPPN. Sehingga sanksi dapat langsung 
diberikan apabila sampai dengan 
tanggal 10 bulan berikutnya KPPN belum 
menerima LPJ bendahara yang benar. 
Dengan begitu, satker didorong untuk 
melakukan rekonsiliasi lebih awal.

Selanjutnya, mekanisme 
pembukuan dan penyusunan Laporan 
Pertanggungjawaban Bendahara 
(LPJ) akan dilakukan dengan aplikasi 
yang dibangun oleh Direktorat Sistem 
Perbendaharaan dan diintegrasikan 
dengan sistem yang sudah ada. Integrasi 
tersebut dibuat untuk mempersiapkan 
satker dalam menghadapi implementasi 
SAKTI yang juga akan mengintegrasikan 
seluruh aplikasi yang ada di satker. Dengan 
mekanisme seperti itu, bendahara dan 
pejabat perbendaharaan lainnya dituntut 
untuk melakukan prosedur yang sudah 

ditetapkan agar check and balance bisa 
berjalan baik sehingga pengelolaan uang 
Negara yang prudent tapi applicable dapat 
tercapai.

Menariknya lagi, penyampaian LPJ 
bendahara pun di desain menggunakan 
ADK sehingga verifikasi LPJ bendahara 
oleh KPPN pun juga dilakukan dengan 
menggunakan aplikasi. Harapannya, 
keberadaan aplikasi tersebut dapat 
memudahkan KPPN dalam melakukan 
verifikasi dan menyusun hasil verifikasi. 
Keberadaan aplikasi verifikasi LPJ 
bendahara ini diharapkan bisa terus 
dipelihara sebab besar kemungkinan 
aplikasi SPAN yang saat ini sudah 
memasuki tahap piloting secara bertahap 
tidak mengakomodir tugas tersebut.

Hal terakhir yang bisa penulis 
sampaikan tentang paket peraturan 
tentang bendahara ini adalah 
dikembalikannya khittah bendahara 
bertanggung jawab secara fungsional 
kepada BUN (yang dijalankan Kuasa 
BUN) dan KPPN/Kanwil/Kantor Pusat 
DJPBN selaku Kuasa BUN bertugas untuk 
membina para bendahara satker. Sebab 
bendahara adalah kepanjangan tangan 
BUN di satker sehingga sudah selayaknya 
bila bendahara mendapatkan pembinaan 
dari Kuasa BUN.

Pembinaan oleh Kuasa BUN bisa 
diawali dengan melakukan pendataan 
satker dan bendahara di lingkup 
masing-masing. Dalam hal ini, perlu 
dibedakan pula antara satker dengan 
kantor mengingat satu kantor bisa 
mengelola lebih dari 1 (satu) DIPA dan 
setiap DIPA tidak selalu diiringi dengan 
penunjukkan Bendahara. Hal ini perlu 
diperhatikan sebab, saat diminta data 
bendahara pengelola APBN TA 2013, 
terdapat KPPN yang melaporkan data 
bendahara seorang pegawai PLN yang 
pasti bukan Pegawai Negeri dan pastinya 
tidak bisa ditunjuk sebagai bendahara dan 
pastinya pula tidak perlu menyampaikan 
LPJ Bendahara. Selanjutnya, mengingat 
seorang bendahara bisa mengelola lebih 
dari 1 (satu) DIPA dimana setiap DIPA yang 
dikelola harus dibuat LPJnya, KPPN harus 
menganalisis jumlah LPJ bendahara yang 
disampaikan oleh bendahara dengan 
jumlah LPJ bendahara yang seharusnya 
diterima. Analisis tersebut menjadi dasar 
KPPN dalam melakukan pembinaan 
kepada bendahara satker. Analisis itu juga 

bisa menjadi bahan jawaban dalam hal 
terdapat pemeriksaan/audit.

Lantas apa hubungan antara LPJ 
bendahara dengan audit atas Laporan 
Keuangan? Memang benar bahwa LPJ 
bendahara adalah managerial report untuk 
keperluan internal. Tapi, obyek pertama 
dalam pemeriksaan/audit hampir pasti 
adalah Kas. Siapakah yang memegang 
kas? Tiada lain adalah Bendahara. 
Apakah hasil kerja pengelolaan kas 
oleh Bendahara? Tiada lain adalah LPJ 
Bendahara. Maka bahasa mudahnya 
bisa dikatakan bahwa LPJ bendahara 
merupakan kertas kerja dari Kas yang ada 
di Neraca. Masalahnya, tidak semudah 
itu juga membandingkan LPJ bendahara 
dengan Kas pada Neraca.

Perlu analisis detail jenis-jenis 
uang yang masuk dalam pembukuan 
Bendahara. Sisa UP bisa langsung direkon 
dengan Kas di bendahara Pengeluaran. 
PNBP yang belum disetor oleh Bendahara 
Penerimaan bisa direkon dengan Kas di 
Bendahara Penerimaan. Sisa Pajak dan 
PNBP yang belum disetor bendahara 
Pengeluaran bisa direkon dengan Kas 
Lainnya di Bendahara Pengeluaran. Begitu 
pula dengan uang LS bendahara yang 
belum dibayarkan kepada yang berhak 
bisa direkon dengan Kas Lainnya di 
Bendahara Pengeluaran. Uang sisa hibah 
bisa direkon dengan Kas Lainnya di K/L 
dari Hibah. Tapi, bagaimana dengan uang 
Bansos yang secara riil kasnya masih ada 
dan belum tersalurkan? Bagaimana pula 
dengan uang jaminan yang secara riil 
dikelola Bendahara Penerimaan? Mungkin 
pertanyaan itu karena dangkalnya 
pemahaman penulis tentang masalah 
tersebut. Namun yang jelas, analisis itu 
tetap diperlukan bilamana diperlukan.

Sebagai penutup, keberadaan paket 
peraturan tentang bendahara telah 
ditetapkan dan harus disukseskan demi 
tercapainya pengelolaan uang Negara 
yang efektif, professional dan akuntabel. 
Karenanya perlu sinergi KPPN, Kanwil 
DJPBN dan Kantor Pusat DJPBN dalam 
membina bendahara di seluruh Indonesia.  
***

* Penulis adalah pelaksana pada Direktorat 
Pengelolaan Kas Negara
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Tahun 2013 baru berlalu. Selama 
tahun 2013 telah banyak kegiatan yang 
dilakukan insan Ditjen Perbendaharaan 
dengan penuh dedikasi untuk 
mensukseskan program-program yang 
telah dicanangkan institusi. Salah satu 
program yang dicanangkan oleh Ditjen 
Perbendaharaan adalah program reformasi 
birokrasi, yang dilaksanakan penuh 
komitmen dengan memperhatikan 
perkembangan di lingkungan 
Kementerian Keuangan maupun secara 
nasional. Berkesinambungan dengan 
program reformasi birokrasi, pada tahun 
2013 juga telah dilaksanakan program 
transformasi kelembagaan di Kementerian 
Keuangan dengan salah satu fokusnya 
adalah bidang treasury yang mencakup 
Ditjen Perbendaharaan. Program lain yang 
dilaksanakan Ditjen Perbendaharaan di 
tahun 2013 adalah program penajaman 
fungsi treasury dan membangun Sistem 
Perbendaharaan dan Anggaran Negara 

yang lebih dikenal dengan SPAN. 
Sebagai sinergitas pendukung berbagai 
program utama itu, tak ketinggalan 
Ditjen Perbendaharaan melaksanakan 
pengelolaan anggaran dan peningkatan 
sumber daya manusia agar kualitasnya 
optimal mendukung pelaksanaan tugas 
dan fungsi Ditjen Perbendaharaan.

Program-program yang dilakukan 
Ditjen Perbendaharaan pada tahun 2013 
dimaksud mengacu pada visi Ditjen 
Perbendaharaan untuk menjadi pengelola 
perbendaharaan negara yang profesional, 
modern, dan akuntabel. Visi Ditjen 
Perbendaharaan yang telah dirumuskan 
bersama misi, tujuan dan sasaran strategis 
menjadi kesatuan perencanaan strategis 
yang dituangkan ke dalam dokumen 
Rencana Strategis Ditjen Perbendaharaan 
Tahun 2010-2014. Perencanaan strategis 
yang baik tentu harus didukung dengan 
alat eksekusi strategi yang setiap tahunnya 
dirumuskan dalam Indikator Kinerja 
Utama (IKU) dan Inisiatif Strategis. Dengan 
demikian, program-program strategis 
Ditjen Perbendaharaan pada tahun 2013 
dicerminkan dalam pelaksanaan IKU dan 
Inisiatif Strategis yang ada dalam Kontrak 
Kinerja Direktur Jenderal Perbendaharaan 
tahun 2013.

Sesuai Kontrak Kinerja Direktur 
Jenderal Perbendaharaan Tahun 2013, 
telah dicanangkan komitmen untuk 
pencapaian 18 Sasaran Strategis dan 33 
IKU, dari sebelumnya 17 Sasaran Strategis 
dan 29 IKU di tahun 2012. Dari realisasi 
pencapaian IKU selama tahun 2013, 27 IKU 
berstatus hijau atau telah mencapai target, 
sedangkan 6 IKU masih berstatus kuning 
atau realisasinya kurang sampai dengan 
20% dari target. Beberapa IKU tersebut 
berstatus kuning karena tingkat kendali 
pencapaian IKU (degree of controllability) 
yang tergantung pihak eksternal 
Ditjen Perbendaharaan, antara lain IKU 
persentase penyerapan belanja negara 
dalam DIPA K/L yang sangat tergantung 
kinerja penyerapan masing-masing 
K/L, IKU indeks kepuasan pengguna 

layanan yang sangat tergantung pada 
persepsi dan tuntutan mitra kerja 
Ditjen Perbendaharaan, dan seterusnya. 
Seluruh capaian kinerja tahun 2013 
dikonsolidasikan menjadi Nilai Kinerja 
Organisasi Ditjen Perbendaharaan Tahun 
2013, yaitu sebesar 105,22%.

Walaupun masih terdapat capaian 
IKU berstatus kuning di tahun 2013, 
namun ditilik dari realisasi kinerja Ditjen 
Perbendaharaan, selama tahun 2013 
telah diukir beberapa prestasi yang 
sangat membanggakan dan meningkat 
dari tahun-tahun sebelumnya, sebagai 
cerminan dedikasi dan kerja keras anggota 
institusi Ditjen Perbendaharaan dari level 
pimpinan sampai pegawainya. Dalam 
program reformasi birokrasi pada tahun 
2013, raihan Ditjen Perbendaharaan 
yang perlu di-highlight adalah perolehan 
nilai 95,41 dalam Penilaian Mandiri 
Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) 
yang diselenggarakan oleh Kementerian 
PAN dan RB. Nilai PMPRB Ditjen 
Perbendaharaan tersebut lebih tinggi dari 
target yang dicanangkan Kementerian 
Keuangan sebesar 92,00, bahkan lebih 
tinggi rata-rata capaian nilai Kementerian 
Keuangan sebesar 94,78, sehingga 
mengantarkan Ditjen Perbendaharaan ke 
peringkat kedua dari seluruh unit eselon 
I di lingkungan Kementerian Keuangan. 
Prestasi lainnya dalam bidang reformasi 
birokrasi pada tahun 2013 adalah 
keberhasilan Ditjen Perbendaharaan 
dalam mengantarkan salah satu kantor 
vertikalnya, yaitu KPPN Malang, untuk 
mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi 
Bersih dan Melayani (WBBM) dari 
Kementerian PAN dan RB, bersama dengan 
empat unit kerja lainnya di lingkungan 
Kementerian Keuangan, yaitu KPP Wajib 
Pajak Besar Tiga, KPPBC Tipe Madya Kediri, 
LPSE Sekretariat Jenderal Kementerian 
Keuangan, dan KPKNL Jakarta V. Dalam 
penilaian WBBM tersebut, KPPN Malang 
mendapatkan nilai yang nyaris sempurna, 
yaitu sebesar 99,18 dari skala 100. sebesar 
99,18 dari skala 100.

TINJAUAN KINERJA 
DITJEN PERbENDAhARAAN 
TAhUN 2013

27 IKU6 IKU

target

82 %

target

18 %

Tingkat kendali tergantung 
ekstern Ditjen 

Perbendaharaan

Tingkat kendali tergantung 
ekstern Ditjen 

Perbendaharaan

capaian iKu 
ditJen perbendaharaan 

tahun 2013

oleh: Jordan * dan Rully K ** 
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Prestasi lainnya juga telah diukir 
Ditjen Perbendaharaan pada tahun 
2013 di bidang pelayanan. Ditjen 
Perbendaharaan mengantarkan 
perwakilan kantor vertikalnya meraih gelar 
Kantor Pelayanan Percontohan terbaik 
di lingkungan Kementerian Keuangan 
Tahun 2013, yaitu KPPN Malang, KPPN 
Bangko, dan KPPN Jakarta I. Layanan 
yang diberikan kantor vertikal Ditjen 
Perbendaharaan juga diakui kualitasnya 
secara nasional, dengan pemberian 
penghargaan Citra Pelayanan Prima dari 
Kementerian PAN dan RB kepada KPPN 
Semarang II. Kualitas layanan Ditjen 
Perbendaharaan yang diganjar berbagai 
penghargaan senada dengan kepuasan 
para satuan kerja sebagai mitra kerja Ditjen 
Perbendaharaan, dibuktikan dengan 
kenaikan indeks kepuasan pengguna 
layanan pada Survei Kepuasan Pengguna 
Layanan Kementerian Keuangan Tahun 
2013 yang dilakukan Sekretariat Jenderal 
Kementerian Keuangan bekerjasama 
dengan Tim Survei Institut Pertanian 
Bogor, dideskripsikan dengan bagan 
berikut.

Untuk menunjukkan komitmen 
nyata dan kinerja Ditjen Perbendaharaan 
di mata publik, Ditjen Perbendaharaan 
mengikuti event nasional yang bertajuk 
Pekan Anti Korupsi Tahun 2013 yang 
diselenggarakan Komisi Pemberantasan 
Korupsi pada tanggal 9 s.d. 11 
Desember 2013 bertempat di Istora 
Senayan, Jakarta. Dalam pameran yang 
mengangkat tema “Indonesia Bersih 

Transparan Tanpa Korupsi”, kontribusi 
aktif Ditjen Perbendaharaan serta unit 
eselon I Kementerian Keuangan lainnya 
secara signifikan mampu menjadikan 
Kementerian Keuangan sebagai peserta 
dengan stand terbaik peringkat pertama 
sesuai penilaian komprehensif Komisi 
Pemberantasan Korupsi.

Dari bidang tugas teknis Ditjen 
Perbendaharaan, telah direalisasikan 
beberapa capaian kinerja yang ditetapkan 
sesuai strategi Ditjen Perbendaharaan. 
Dalam bidang pelaksanaan anggaran, 
telah dilakukan pencairan belanja negara 
dalam DIPA K/L sehingga penyerapan 
anggaran tahun 2013 mencapai 
angka 89,61% dari pagu DIPA K/L atau 
sebesar Rp574.412,75 miliar, dari target 
penyerapan yang dicanangkan pada 
tahun 2013 sebesar 90%. Dibandingkan 
data realisasi penyerapan belanja 
pada tahun 2012, kinerja pelaksanaan 
anggaran tahun 2013 mencapai banyak 
kemajuan yang patut ditingkatkan di 
periode berikutnya. Kemajuan pertama 
dilihat dari realisasi penyerapan belanja 
pada tahun 2013 ini, yang lebih besar 
dari realisasi tahun 2012 sebesar 88,39%. 
Kemajuan kedua ditunjukkan dengan 
kenaikan penyerapan Belanja Modal 
yang terealisasi pada tahun 2013 sebesar 
86,46% dari pagu belanja, dibandingkan 
realisasi penyerapan Belanja Modal pada 
tahun 2012 sebesar 82,14%. Kemajuan 
ketiga dilihat dari realisasi Belanja Pegawai 
pada tahun 2013 sebesar 94,01%, 
dibandingkan realisasi Belanja Pegawai 

tahun 2012 sebesar 97,19%. Data-data 
tersebut menunjukkan bahwa kinerja 
pelaksanaan anggaran yang diupayakan 
Ditjen Perbendaharaan telah mendorong 
optimalisasi APBN untuk pembangunan 
infrastruktur yang akan berdampak positif 
terhadap pertumbuhan ekonomi riil dan 
kesejahteraan rakyat Indonesia secara 
umum.

Dalam bidang pengelolaan 
kas negara, Ditjen Perbendaharaan 
memberikan kontribusi kepada 
penerimaan negara sebesar lebih dari 5 
triliun rupiah atau tepatnya Rp5.072,25 
miliar, berasal dari penerimaan Treasury 
Notional Pooling (TNP), penempatan 
uang di Bank Indonesia, dan keuntungan 
dari pengelolaan valuta asing. Dalam 
bidang manajemen investasi, Ditjen 
Perbendaharaan telah mendapatkan 
penerimaan pokok dan bunga pinjaman 
dari penerusan pinjaman dan hasil 
restrukturisasi penerusan pinjaman 
sebesar Rp6.004,80 miliar atau 103% dari 
target yang diproyeksikan. Sedangkan 
dalam pelaksanaan penyaluran dana di 
bidang investasi, subsidi dan pembiayaan, 
selama tahun 2013 Ditjen Perbendaharaan 
telah merealisasikan penyaluran dana 
sebesar 84% dari pagu DIPA tahun 2013 
atau sebesar Rp10,33 triliun. Dana yang 
telah disalurkan tersebut terdiri dari 
penerusan pinjaman sebesar Rp3,078 
triliun, investasi pemerintah sebesar 
Rp6,127 triliun, dan kredit program sebesar 
Rp1,125 triliun.

Selanjutnya, dalam bidang 
pembinaan pengelolaan keuangan 
Badan Layanan Umum (BLU), Ditjen 
Perbendaharaan telah melakukan 
penilaian kinerja keuangan dan layanan 
BLU dengan realisasi 94,11% BLU bernilai 
baik, dengan rincian yaitu Satker BLU 
bidang layanan Kesehatan yang bernilai  
baik sebesar 100%, Satker BLU bidang 
layanan Pendidikan yang bernilai baik 
sebesar 92,85%, dan satker BLU bidang 
layanan lain-lain (pengelolaan kawasan, 
pengelolaan dana khusus, dan penyedia 
barang/jasa lainnya) bernilai baik sebesar 
89,47%. 

Sedangkan dalam bidang 
akuntabilitas dan transparansi pelaporan 
keuangan negara, Ditjen Perbendaharaan 
telah mengawal dan memberikan 
pembinaan atas penyusunan Laporan 
Keuangan Kementerian Negara/Lembaga 

Perbandingan Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Ditjen 
Perbendaharaan dengan Kemenkeu
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dan laporan keuangan Bendahara Umum 
Negara (BUN) Tahun 2012, sehingga 
didapatkan opini audit dari Badan 
Pemeriksa Keuangan berupa Wajar Tanpa 
Pengecualian (WTP) sebanyak 69 laporan, 
opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 
sebanyak 22 laporan, dan pernyataan Tidak 
Memberikan Pendapat (TMP) sebanyak 
3 laporan. Pernyataan TMP diberikan 
kepada Badan Pengusahaan Perdagangan 
Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang yang 
merupakan satker baru terbentuk, Badan 
Pengawasan Obat dan Makanan, dan 
Badan Pengusahaan Perdagangan Bebas 
dan Pelabuhan Bebas Batam. Perolehan 
opini audit dari BPK untuk Laporan 

Keuangan K/L dan BUN pada tahun 2013 
secara rinci disajikan sebagaimana tabel 
berikut.

Seluruh capaian di atas tak lepas 
upaya Ditjen Perbendaharaan dalam 
mentranslasi visi dan misi organisasi serta 
Nilai-Nilai Kementerian Keuangan ke 
dalam strategi dan kegiatan pengelolaan 
kinerja yang dilaksanakan organisasi. 
Proses pengelolaan kinerja Ditjen 
Perbendaharaan yang dilaksanakan 
secara komprehensif selama tahun 
2013 mendapatkan pengakuan di 
tingkat Kementerian Keuangan, dengan 

raihan peringkat tertinggi pada Survei 
Strategy Focused Organization (SFO) yang 
diselenggarakan oleh Pusat Analisis dan 
Harmonisasi Kebijakan Sekretariat Jenderal 
Kementerian Keuangan. Dalam Survei 
SFO tersebut, Ditjen Perbendaharaan 
mendapatkan nilai 4,89 dari skala 6, atau 
diterjemahkan ke dalam level “We are best 
practice at this”.

Pengelolaan kinerja yang 
dilaksanakan Ditjen Perbendaharaan pada 
prinsipnya mengacu pada pedoman 
pengelolaan kinerja di lingkungan 
Kementerian Keuangan sebagaimana 
digariskan dalam Keputusan Menteri 

Keuangan Nomor 454/KMK.01/2011 
tentang Pengelolaan Kinerja di 
Lingkungan Kementerian Keuangan, 
yang kemudian diejawantahkan 
dalam Keputusan Direktur Jenderal 
Perbendaharaan Nomor KEP-107/
PB/2012 tentang Pengelolaan Kinerja 
di Lingkungan Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan. Pengelolaan kinerja 
di lingkungan Kementerian Keuangan 
yang bersifat objektif dan terukur 
telah berperan banyak bagi kemajuan 
institusi Kementerian Keuangan pada 
umumnya. Sejalan dengan semangat 
akuntabilitas kinerja di lingkungan 

instansi pemerintahan, pengelolaan 
kinerja pegawai yang terukur dan objektif 
kemudian diterapkan secara nasional 
melalui penetapan Peraturan Pemerintah 
Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian 
Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil.

Selanjutnya, bidang pengelolaan 
kinerja di institusi pemerintahan yang 
telah diatur dalam Peraturan Pemerintah 
Nomor 46 Tahun 2011 lebih diperkuat 
dengan pengaturan mengenai penilaian 
kinerja pegawai dalam Undang-Undang 
Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 
Sipil Negara, terutama dalam bab 
mengenai Penilaian Kinerja dalam Pasal 
75–78. 

Penguatan sistem penilaian kinerja 
pegawai di lingkungan pemerintahan 
dan penyesuaiannya di lingkungan 
Kementerian Keuangan mengokohkan 
Ditjen Perbendaharaan dalam 
menyongsong agenda kinerja tahun 
2014. Hasil kerja dan capaian monumental 
di tahun 2013 menjadi milestone 
yang penting dalam upaya Ditjen 
Perbendaharaan mentransformasikan 
visi ke dalam strategi dan kegiatan 
teknis organisasi. Dan dalam rangkaian 
proses transformasi kelembagaan di 
lingkungan Kementerian Keuangan, Ditjen 
Perbendaharaan merumuskan visi yang 
baru mulai tahun 2014, yaitu “menjadi 
pengelola perbendaharaan negara yang 
unggul di tingkat dunia” atau “To be a 
world-class state treasury manager”.

Visi yang ditranslasikan ke dalam 
Sasaran Strategis dan IKU, telah 
dituangkan dalam Kontrak Kinerja Ditjen 
Perbendaharaan Tahun 2014. Selanjutnya, 
komitmen dalam kontrak kinerja untuk 
mencapai tujuan-tujuan strategis yang 
telah dicanangkan di tahun 2014 harus 
diselaraskan dengan komitmen dan kinerja 
individu pegawai melalui mekanisme 
personal scorecard atau cascading IKU 
sampai dengan level pegawai pelaksana, 
sehingga terwujud model Strategy Focused 
Organization pada Ditjen Perbendaharaan 
yang akan mendukung pemberian reward 
berdasarkan capaian kinerja. ***
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 Pada setiap akhir tahun anggaran 
permasalahan mengenai rendahnya 
kinerja penyerapan anggaran 
kementerian/lembaga selalu menjadi topik 
yang banyak dibicarakan oleh beberapa 
kalangan. Hal itu sangat wajar karena 
patut disadari bahwa ketika penyerapan 
anggaran mempunyai kinerja yang 
sangat buruk maka peran pemerintah 
dalam kegiatan perekonomian secara 
keseluruhan akan tidak maksimal. Peran 
pemerintah dalam bentuk pengeluaran 
pemerintah sangat diperlukan untuk 
mendorong pertumbuhan ekonomi 
nasional sebagaimana yang dipostulatkan 
oleh John Maynard Keynes bahwa 
pengeluaran publik yang dilakukan 
oleh pemerintah akan ikut mendorong 
pertumbuhan ekonomi. 

Dalam Laporan Keuangan Pemerintah 
Pusat (LKPP) tahun 2011 menyebutkan 
bahwa pengeluaran pemerintah 
memberikan kontribusi sekitar 9% 
terhadap pertumbuhan ekonomi pada 
tahun 2011, kontribusi tersebut amatlah 
kecil dibanding dengan kontribusi 
sektor konsumsi, investasi dan net 
export. Meskipun kontribusi pengeluaran 
pemerintah terhadap pertumbuhan 
ekonomi relatif kecil namun akan lebih 
berkualitas apabila kinerja penyerapan 
anggaran pemerintah baik. Hal itu akan 
mendorong fungsi-fungsi pemerintah 
dalam perekonomian seperti fungsi 
distribusi, alokasi dan stabilisasi berjalan 
sebagaimana mestinya sehingga pada 
akhirnya pengeluaran pemerintah 
dapat mendorong tingkat kesejahteraan 
masyarakat ke arah yang lebih baik.

Kinerja penyerapan anggaran pada 
tahun 2012 hanya sebesar 95,6% dari 
target pengeluaran anggaran dalam 
APBN-P Tahun 2012 sebesar Rp. 1.548,3 
triliun (www.kontan.co.id). Angka ini 
memang lebih baik jika dibandingkan 
dengan tahun anggaran sebelumnya 
yang hanya sebesar 87,5% (www.kontan.

co.id). Menyimak data tersebut maka kita 
tidak bisa menyanggah bahwa masih 
terdapat permasalahan-permasalahan 
klasik menyangkut rendahnya penyerapan 
anggaran.

Beberapa penelitian telah dilakukan 
untuk menelisik apa yang menjadi 
penyebab rendahnya penyerapan 
anggaran kementerian/lembaga. 
Murtini (2009) menyebutkan bahwa 
setidaknya ada lima penyebab rendahnya 
penyerapan anggaran pada kementerian/
lembaga (mengambil contoh kasus 
pada Kementerian Perindustrian) yaitu: 
besaran pagu anggaran, revisi dokumen 
pelaksanaan anggaran, ada tidaknya 
blokir anggaran yang ditandai dengan 
tanda bintang, lokasi instansi dan jenis 
dokumen pelaksanaan anggaran. Siswanto 
dan Rahayu (2010) menyebutkan dalam 
penelitian singkatnya bahwa terdapat 
empat permasalahan yang menjadi 
penyebab rendahnya penyerapan 
anggaran kementerian/lembaga yaitu: 
persoalan internal kementerian/lembaga, 
mekanisme pengadaan barang dan jasa, 
dokumen pelaksanaan anggaran dan revisi 
dokumen pelaksanaan anggaran. Kuswoyo 
(2011) mengemukakan empat faktor yang 
menjadi penyebab rendahnya penyerapan 
APBN yaitu faktor perencanaan anggaran, 
pelaksanaan anggaran, pengadaan barang 
dan jasa dan faktor internal satuan kerja.

Ulasan mendalam dari penelitian-
penelitian diatas, dan mungkin juga 
penelitian-penelitian lain yang serupa, 
terkait dengan penyebab rendahnya 
penyerapan anggaran cenderung 
stereotype. Seringkali mereka hanya 
berkutat pada permasalahan regulasi 
dan prosedur birokrasi menyangkut 
pelaksanaan anggaran. Kajian lebih 
mendalam tentang perspektif lain 
penyebab rendahnya penyerapan 
anggaran itu sendiri belum banyak 
dilakukan yaitu faktor internal 
kementerian/lembaga yang didalamnya 

terdapat variabel iklim kerja etis 
(ethical work climate) yang melingkupi 
kementerian/lembaga itu sendiri. 

Konsep iklim kerja etis dikembangkan 
oleh Victor dan Cullen pada tahun 1980-
an. Pengembangan konsep tersebut 
sangat dipengaruhi oleh Kohlberg 
yang mengembangkan konsep moral 
atmosphere. Definisi moral atmosphere 
adalah norma atau nilai yang melingkupi 
suatu kelompok dan bukanlah 
pengembangan moral pada level individu 
(Kohlberg, et.al 1984 dalam Victor dan 
Cullen, 1988). Sedangkan pengertian iklim 
kerja etis adalah persepsi umum yang 
melingkupi organisasi tentang perilaku etis 
yang benar dan cara menangani isu-isu 
etis yang mempengaruhi individu dalam 
suatu organisasi. Kedua istilah tersebut 
memiliki kesamaan yaitu sebagai tatanan 
nilai yang melingkupi atau menjiwai suatu 
organisasi mengenai perilaku etis yang 
dianggap benar yang mempengaruhi 
perilaku individu didalamnya.

Iklim kerja etis memiliki dua dimensi 
teoretikal yaitu dimensi kriteria etis (ethical 
criterion) yang merepresentasikan kriteria 
etika yang digunakan dalam pembuatan 
keputusan organisasi dan dimensi locus 
of analysis yaitu suatu referensi yang 
menunjukan sumber penalaran moral 
yang digunakan untuk menerapkan 
kriteria etis. Dimensi kriteria etis terdiri dari 
egoism (egosentris), benevolence (orientasi 
pada kolektivitas) dan principle (kepatuhan 
pada norma), sedangkan dimensi locus 
of analysis terdiri dari individual, local dan 
cosmopolitan (Victor dan Cullen, 1988). 
Kedua dimensi tersebut dikombinasikan 
oleh Victor dan Cullen (1988) dalam 
sebuah matrik yang menghasilkan 
sembilan tipe ethical work climate, yang 
kemudian disesuaikan dengan karakteristik 
sektor publik oleh Maesschalck (2005) 
seperti pada gambar berikut:

korelAsi iklim kerjA etis dAn kinerjA 
PenYerAPAn AnggArAn k/l
Oleh: Dedi Supriadi  *
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Kajian mengenai iklim kerja etis 
merupakan salah satu hal yang menarik 
ketika dilakukan penelitian atas faktor-
faktor yang dapat mempengaruhi kinerja 
organisasi. Iklim kerja etis atau iklim 
organisasi merupakan struktur sosial 
organisasi yang mampu mempengaruhi 
kinerja organisasi, baik meningkatkan 
ataupun menghambatnya (Schneider, 
1975 dalam Vashdi et.al 2012). Iklim 
organisasi juga merupakan penghubung 
antara keterampilan individu dengan 
serangkaian kinerja organisasi (Kopelman 
et.al 1990 dalam Vashdi et.al 2012).

Sebuah iklim kerja kondusif dalam 
suatu organisasi akan berdampak positif 
pada kinerja individu dan pada akhirnya 
akan memberikan efek positif pada kinerja 
organisasi. Menurut Crawford (2011), untuk 
menciptakan iklim kerja yang kondusif, 
suatu organisasi harus memahami resiko-
resiko yang terjadi pada saat organisasi 
tersebut dihadapkan pada dilema etik 
(ethics-based risks) yang dihubungkan 
dengan aktivitasnya, dan (bagaimana 
organisasi) membangun lingkungan kerja 
yang mendukung perilaku yang benar 
dan (proses) pembuatan keputusan 
untuk menghadapi dilema etik tersebut. 
Dilema etik sendiri merupakan suatu 
keadaan dimana individu atau organisasi 
dihadapkan pada pilihan antara mematuhi 
nilai dan peraturan yang berlaku dengan 
hal-hal lainnya seperti kepentingan 
organisasi, kepentingan individu dan 
nepotisme.

Dalam organisasi pemerintahan, 
dilihat dari sudut pandang kriteria 

etis, iklim kerja yang ada cenderung 
menitikberatkan pada kepatuhan 
terhadap nilai-nilai dan peraturan yang 
berlaku dalam organisasi (principle). 
Iklim kerja seperti itu dapat membantu 
individu atau organisasi pemerintah 
untuk menghadapi dilema etik. Untuk itu, 
idealnya, dalam organisasi pemerintahan 
terutama kementerian/lembaga efektivitas 
atau kinerja organisasi lebih dapat 
terjamin. Menurut Lubis dan Martani 
(1987), efektivitas organisasi dapat 
diartikan sebagai tingkat keberhasilan 
suatu organisasi dalam mencapai tujuan 
dan sasaran yang ditetapkan.

Tingkat penyerapan anggaran 
memberikan sebuah gambaran 
bagaimana suatu organisasi mengelola 
anggarannya untuk dapat mencapai 
tujuan yang telah ditentukan. Dengan 
kata lain tingkat penyerapan anggaran 
merupakan sebuah indikator efektivitas 
organisasi. Jika memang seharusnya 
iklim kerja pada kementerian/lembaga 
kondusif untuk efektivitas organisasi, 
maka seyogyanya tingkat penyerapan 
yang selalu kurang dari target itu tidak 
terjadi. Sebagai salah satu bentuk 
organisasi publik, kementerian/lembaga 
bertanggungjawab untuk melaksanakan 
fungsi publiknya secara efektif, efisien, 
ekonomis dan etis dalam rangka mencapai 
tujuan untuk menyediakan pelayanan 
publik (Crawford,2011). Sementara yang 
terjadi adalah penyerapan anggaran tidak 
seperti yang diharapkan. Sebuah keadaan 
paradoksal.

Jadi, berdasarkan uraian diatas, 
penulis melihat bahwa kajian mengenai 
pengaruh iklim kerja etis di lingkungan 
kementerian/lembaga penting dilakukan 
untuk membuktikan apakah perilaku 
pengelola anggaran yang dipengaruhi 
oleh persepsi etik umum yang ada pada 
satuan kerja, dapat mempengaruhi kinerja 
pelaksanaan anggaran kementerian/
lembaga. Atau, justru sebaliknya, perlu 
dilakukan suatu kajian mengenai iklim 
kerja etis yang selama ini “berlaku” di 
lingkungan kementerian/lembaga, 
sehingga kinerja organisasi tidak seperti 
yang diharapkan. Bagaimana menurut 
anda? ***
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Proses legislasi yang cenderung 
parsial menyebabkan substansi 
pengaturan hukum di beberapa undang-
undang yang mestinya saling terkait 
justru kehilangan relevansi satu sama lain. 
Kesatuan paradigma sebagai prasyarat 
dasar legislasi sering terlewatkan sehingga 
muncul banyak inkonsistensi yuridis.

Salah satu bentuk inkonsistensi yuridis 
yang sampai saat ini belum terselesaikan 
adalah terkait dengan pengaturan 
kerugian negara. Rumusan hukum tentang 
kerugian negara dalam UU Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK) tak 
relevan dengan ketentuan dalam UU 
Perbendaharaan Negara. Padahal kedua 
undang-undang tersebut semestinya 
saling melengkapi. 

Dalam UU PTPK terdapat dua pasal 
dan penjelasannya yang mengandung 
unsur kerugian negara. Hanya saja 
terminologi yang digunakan di sini bukan 
”kerugian negara” melainkan ”merugikan 
keuangan negara”. Selengkapnya kedua 
pasal dan penjelasan tersebut adalah 
sebagai berikut:

Pasal 2

Setiap orang yang secara melawan hukum 
melakukan perbuatan memperkaya 
diri sendiri atau orang lain atau suatu 
korporasi yang dapat merugikan 
keuangan negara atau perekonomian 
negara, dipidana dengan pidana penjara 
seumur hidup atau pidana penjara paling 
singkat 4 (empat) tahun dan paling 
lama 20 (dua puluh) tahun dan denda 
paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua 
ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 
1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 3

Setiap orang yang dengan tujuan 
menguntungkan diri sendiri atau 
orang lain atau suatu korporasi, 

menyalahgunakan kewenangan, 
kesempatan atau sarana yang ada 
padanya karena jabatan atau kedudukan 
yang dapat merugikan keuangan negara 
atau perekonomian negara, dipidana 
dengan pidana penjara seumur hidup 
atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) 
tahun dan paling lama 20 (dua puluh) 
tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 
50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan 
paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu 
miliar rupiah).

Penjelasan Pasal 2 ayat (1)

Yang dimaksud dengan ”secara melawan 
hukum” dalam Pasal ini mencakup 
perbuatan melawan hukum dalam arti 
formil maupun dalam arti materiil, yakni 
meskipun perbuatan tersebut tidak diatur 
dalam peraturan perundang-undangan. 
Namun apabila perbuatan tersebut  
dianggap tercela karena tidak sesuai 
dengan rasa keadilan atau norma-norma 
kehidupan sosial dalam masyarakat. Maka 
perbuatan tersebut  dapat dipidana. 
Dalam ketentuan ini, kata ”dapat” 
sebelum frasa ”merugikan keuangan atau 
perekonomian negara” menunjukkan 
bahwa tindak pidana korupsi merupakan 
delik formil, yaitu adanya tindak pidana 
korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur- 
unsur perbuatan yang sudah dirumuskan 
bukan dengan timbulnya akibat.

Penjelasan Pasal 3

Kata ”dapat” dalam ketentuan ini diartikan 
sama dengan Penjelasan Pasal 2.

Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK 
memuat kata-kata yang samar-samar, 
tepatnya dalam bagian kalimat ”...yang 
dapat merugikan keuangan negara...”. 
Implikasi penggunaan bagian kalimat 
yang samar-samar ini adalah hukum harus 
ditetapkan atau dijatuhkan berdasarkan 
suatu peristiwa yang belum terjadi, belum 

tentu terjadi, atau mungkin tidak terjadi. 
Bagian kalimat ”...yang dapat merugikan 
keuangan negara...” pada praktiknya dapat 
berarti apa saja sesuai dengan pilihan 
pembacanya. Sehingga hukum dapat 
dijatuhkan padahal kerugian negara tidak 
benar-benar terjadi.

Dari titik ini terlihat, UU PTPK 
menganut pemahaman kerugian negara 
secara formil, tanpa harus terdapat 
kerugian yang nyata. Sedangkan UU 
Perbendaharaan Negara justru melihat 
kerugian negara secara materiil. Pasal 1 
angka 22 UU Perbendaharaan Negara 
secara eksplisit menyebutkan definisi 
kerugian negara adalah kekurangan 
uang, surat berharga, dan barang, yang 
nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat 
perbuatan melawan hukum baik sengaja 
maupun lalai. Redaksional “nyata dan pasti 
jumlahnya” menekankan sifat materiil 
kerugian negara.

Dalam perspektif UU Perbendaharaan 
Negara, masalah kerugian negara harus 
dibedakan antara kerugian negara sebagai 
akibat kesalahan dalam pengelolaan dan 
kerugian negara sebagai akibat tindakan 
penyalahgunaan kewenangan (financial 
fraud). Dalam hal terjadi penyalahgunaan 
kewenangan, dapat dikategorikan sebagai 
tindakan yang merugikan kepentingan 
umum atau bersifat melawan hukum, 
sehingga selain harus memulihkan 
kerugian masih harus dikenakan sanksi lain 
dalam bentuk sanksi administratif, perdata, 
ataupun pidana. 

Dalam perkembangannya, 
keberadaan bagian kalimat yang samar-
samar, tepatnya penggunaan kata ”dapat” 
dalam Pasal 2 ayat (1), Penjelasan Pasal 2 
ayat (1), Pasal 3, dan Penjelasan Pasal 3 UU 
PTPK ini sempat dimohonkan pengujian 
ke Mahkamah Konstitusi. Menurut 
pemohon,  penggunaan kata ”dapat” 
berimplikasi melawan Pasal 28D ayat (1) 

INKONSISTENSI YURIDIS 
KERUGIAN NEGARA
Oleh: Hendi Kristiantoro*
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UUD 1945, yang menyebutkan setiap 
orang berhak atas pengakuan, jaminan, 
perlindungan, dan kepastian hukum yang 
adil serta perlakuan yang sama di hadapan 
hukum. 

Alasan yang dikemukakan pemohon 
adalah kata-kata ”dapat” sebagaimana 
tersebut di atas mengakibatkan adanya 
dua jenis tindak pidana korupsi, yaitu 
tindak pidana korupsi yang:

1) telah merugikan negara (kerugian 
negara sudah terjadi secara riil dan 
nyata);

2) tidak merugikan negara (kerugian 
negara tidak terjadi).

Padahal kedua rumusan di atas 
bertolak belakang dan seharusnya tidak 
boleh digabung dalam satu pasal.

Atas permohonan ini, Mahkamah 
Konstitusi dalam Putusan Nomor 003/
PUU-IV/2006 berpendapat, kerugian 
yang terjadi dalam tindak pidana korupsi, 
terutama yang berskala besar, sangatlah 
sulit untuk dibuktikan secara tepat 
dan akurat. Ketepatan yang dituntut 
sedemikian rupa, akan menimbulkan 
keraguan, apakah jika satu angka jumlah 
kerugian diajukan dan tidak selalu dapat 
dibuktikan secara akurat, namun kerugian 
telah terjadi, akan berakibat pada terbukti 
tidaknya perbuatan yang didakwakan.

Hal demikian telah mendorong 
antisipasi atas akurasi kesempurnaan 
pembuktian, sehingga menyebabkan 
dianggap perlu mempermudah beban 
pembuktian tersebut. Dalam hal tidak 
dapat diajukan bukti kuat atas jumlah 
kerugian nyata atau perbuatan yang 
dilakukan adalah sedemikian rupa bahwa 
kerugian negara dapat terjadi, telah 
dipandang cukup untuk menuntut dan 
memidana pelaku, sepanjang unsur 
dakwaan lain berupa unsur memperkaya 
diri atau orang lain atau suatu korporasi 
dengan cara melawan hukum telah 
terbukti. 

Tindak pidana korupsi digolongkan 
oleh UU PTPK sebagai delik formil, di 
mana unsur-unsur perbuatan harus telah 
dipenuhi, dan bukan sebagai delik materiil, 
yang mensyaratkan akibat perbuatan 
berupa kerugian yang timbul tersebut 
harus nyata terjadi. Kata ”dapat” sebelum 
frasa ”merugikan keuangan negara atau 
perekonomian negara”, dapat dilihat 

dalam arti yang sama dengan kata ”dapat” 
yang mendahului frasa ”membahayakan 
keamanan orang atau barang, atau 
keselamatan negara dalam keadaan 
perang”, sebagaimana termuat dalam 
Pasal 387 KUHP. Delik demikian dipandang 
terbukti, kalau unsur perbuatan pidana 
tersebut telah terpenuhi, dan akibat yang 
dapat terjadi dari perbuatan yang dilarang 
dan diancam pidana tersebut, tidak perlu 
harus telah nyata terjadi.

Oleh karena itu, MK memutuskan 
kata ”dapat” tidak dianggap bertentangan 
dengan UUD 1945, dan justru diperlukan 
dalam rangka penanggulangan tindak 
pidana korupsi, maka permohonan 
pemohon tentang hak itu tidak beralasan 
dan tidak dapat dikabulkan. Implikasi 
putusan MK ini adalah tidak berubahnya 
makna kerugian negara dalam UU PTPK. 
Inkonsistensi yuridis kerugian negara 
berlanjut. 

KEPASTIAN hUKUM

Di balik alasan mulia untuk 
memperlakukan UU PTPK sebagai jaring 
yang dapat menjerat sebanyak mungkin 
pelaku tindak pidana korupsi, terdapat 
paradoks yang justru menepikan asas 
kepastian hukum. Laica Marzuki menyebut 
pencantuman kata ”dapat” pada frasa 
”yang dapat merugikan keuangan negara 
atau perekonomian negara” dalam Pasal 2 
ayat (1) dan Pasal 3 UU PTPK mengandung 
cakupan makna yang kurang jelas serta 
agak luas. Selain itu juga tidak memenuhi 
rumusan kalimat yang in casu disyaratkan 
bagi asas legalitas suatu ketentuan pidana, 
yaitu lex certa, artinya ketentuan tersebut 
harus jelas dan tidak membingungkan 
(memuat kepastian) serta lex stricta, artinya 
ketentuan itu harus ditafsirkan secara 
sempit. Hal dimaksud mengakibatkan 
ketidakpastian hukum (rechtsonzekerheid) 
yang dijamin konstitusi, dalam Pasal 28D 
ayat (1) UUD 1945. (Dissenting Opinion 
Laica Marzuki dalam Putusan MK Nomor 
003/PUU-IV/2006)

Pada bagian ujung yang paling 
ekstrem dari paradoks tersebut, penyidik 
dan penuntut umum dapat pula 
mengesampingkan beberapa perkara 
tindak pidana korupsi tertentu secara 
“tebang pilih”, dengan alasan “tidak dapat“, 
“tidak terbukti“, dan sebagainya. Potensi 
moral hazard seperti ini tentu tak bisa 
dikesampingkan.

Dalam praktik peradilan, kepastian 
hukum dapat diibaratkan sebagai 
pembatas ruang  dimana penegak 
hukum menjalankan peran di dalamnya. 
Sebagaimana adagium lex dura sedtamen 
scripta (hukum adalah keras, dan memang 
itulah bunyinya atau keadaannya, 
semua itu demi kepastian di dalam 
penegakannya), kepastian hukum menjadi 
prasyarat untuk terlaksananya cita-cita 
legislasi. 

Kenyataan ketidaksinkronan 
pemahaman kerugian negara dalam UU 
PTPK dan UU Perbendaharaan Negara 
menyebabkan tidak adanya batasan 
kerugian negara yang bersifat tunggal. 
Padahal sebuah batasan tunggal 
diperlukan untuk menentukan terjadi 
tidaknya kerugian negara. Dalam hal ini, 
yang dimaksud batasan adalah ukuran-
ukuran yang menjadi parameter terjadinya 
kerugian negara. 

Solusi konstitusional dengan 
pengajuan judicial review ke Mahkamah 
Konstitusi terbukti belum merubah 
keadaan. Satu-satunya harapan saat 
ini adalah revisi secara komprehensif 
terhadap semua undang-undang terkait. 
Hanya saja proses revisi membutuhkan 
waktu lama, terlebih dengan penerapan 
Program Legislasi Nasional (prolegnas) 
yang telah menjadwalkan  penyusunan 
undang-undang dalam rentang masa kerja 
legislator. Rancangan undang-undang 
yang telah masuk dalam prolegnas saja 
banyak yang terbengkalai, apalagi yang 
belum masuk dalam prolegnas. 

Pada akhirnya, tulisan ini hanyalah 
pemantik kecil untuk memastikan api 
dialektika terkait wacana keuangan negara 
tetap menyala. ***

* Penulis adalah pelaksana KPPN 
Tanjungpinang, alumnus Fakultas Hukum 
Universitas Gadjah Mada

OPINI
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PENGEMBANGAN SDM

Performance Boosting dEngAn 
effective coaching
Oleh: Azizatul Munawaroh *

tempat kerja terjadi karena adanya 
ketidakharmonisan dan ketidaksinkronan 
antara faktor internal (yang berasal dari 
dalam diri sendiri) dengan faktor eksternal 
(diluar dirinya)”. Seringkali, seorang 
pegawai tidak memiliki kemampuan yang 
diperlukan (lack of capability) untuk dapat 
melaksanakan pekerjaan yang dibebankan 
kepadanya, atau dengan kata lain muncul 
gap kompetensi. Hal ini berpotensi 
membuat kinerja individu dan organisasi 
menjadi terganggu.

Selain itu, permasalahan psikologi 
juga dapat menjadi penyebab 
menurunnya kinerja pegawai.Hal ini 
dapat dialami oleh siapa saja, baik para 
pegawai yang menjadi bawahan maupun 
atasan sebagai pimpinan. Kondisi yang 
demikian dapat berpengaruh terhadap 
kinerja pegawai yang pada gilirannya akan 
mempengaruhi kinerja organisasi/kantor. 

Permasalahan menyangkut 
SDM tersebut dapat terjadi hampir di 
seluruh organisasi termasuk di dalam 
organisasi Ditjen Perbendaharaan. Ditjen 
Perbendaharaan merupakan organisasi 
besar yang memiliki kurang lebih 8.000 
orang pegawai dan tersebar dari Sabang 
sampai Merauke, dengan kondisi geografis 
dan demografis yang bervariasi. Faktor-
faktor tersebut berpotensi menjadi 

pemicu yang menghambat kinerja 
individu. Para pimpinan di lingkup 
Ditjen Perbendaharaan juga memiliki 
tugas sebagai figur panutan yang 
dapat membantu para bawahannya 
menemukan kinerja terbaiknya. 

Untuk mengatasi permasalahan-
permasalahan tersebut, salah satu 
yang dapat dilakukan adalah dengan 
menggunakan metode coaching dan 
counseling. Secara singkat dapat diartikan 
bahwa metode coaching digunakan untuk 
mengatasi masalah gap kompetensi, 
baik hard competency maupun soft  
competency, sedangkan penyelesaian 
permasalahan psikologi dapat dilakukan 
melalui pemberian program counseling  
(bimbingan dan penyuluhan) oleh 
pimpinan kepada bawahannya dimana 
atasan/pimpinan berperan sebagai 
konselor dan bawahan sebagai counselee 
(konseli). Counseling sendiri berarti 
proses pemberian dukungan oleh 
pimpinan untuk membantu bawahannya 
dalam mengatasi masalah pribadinya 
yang berhubungan dengan pekerjaan 
dalam organisasi yang mempengaruhi 
kinerjanya. Dalam artikel ini, metode 
yang akan dibahas lebih jauh adalah 
coaching. Hubungan antara kedua metode 
tersebut bersifat komplementer, bukannya 
substitusi dimana kedua metode ini saling 
melengkapi untuk tujuan yang sama yakni 
peningkatan kinerja.

Dalam pengelolaan SDM modern, 
salah satu cirinya adalah adanya 
hubungan vertikal dan horisontal yang 
harmonis antara para pimpinan/atasan 
dengan para pegawai/bawahan yang 
menjadi tanggung jawabnya. Pimpinan 
adalah sosok yang berperan bukan hanya 
sebagai “bos” dalam rangka pelaksanaan 
pekerjaan akan tetapi juga sebagai “figur” 
yang menjadi contoh bagi pegawainya. 
Peranan para atasan sebagai figur 
panutan tersebut sangatlah penting 
dalam membantu para bawahan dalam 
proses penyelesaian permasalahan dan 
hambatan yang dihadapi dan mendukung 
pengembangan pribadi serta mendorong 

Semua orang berkeyakinan bahwa 
roda dan keberhasilan organisasi 
sangat bergantung pada faktor sumber 
daya yang dimiliki khususnya sumber 
daya manusia. Sebuah organisasi akan 
berhasil mencapai tujuannya, apabila 
mendapatkan dukungan penuh dari 
sumber dayanya, termasuk sumber 
daya manusia. Ini menunjukkan adanya 
korelasi antara kinerja yang ditunjukkan 
oleh setiap sumber daya dengan kinerja 
organisasi. Tentunya, agar dapat selalu 
memberikan kinerja yang optimal, sumber 
daya tersebut haruslah selalu dijaga dan 
dipelihara. Tak terkecuali sumber daya 
manusia, yaitu para pegawai. 

Kita semua menyadari bahwa dalam 
rangka melaksanakan pekerjaannya, 
pegawai seringkali menghadapi 
permasalahan dan hambatan yang 
berpotensi mengganggu kinerjanya dan 
pada akhirnya berdampak pada kinerja 
organisasi. Oleh karenanya, penanganan 
terhadap masalah dan hambatan tersebut 
harus mendapat perhatian segenap pihak 
dan dilakukan dengan sesegara mungkin.  
Untuk memiliki SDM yang berkualitas, 
agar mampu menjalankan roda organisasi, 
memang diperlukan berbagai upaya.

Umumnya permasalahan di 
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mereka untuk bekerja secara produktif. 

Idealnya, seorang pimpinan/atasan 
dapat berperan bukan hanya sebagai 
pemimpin yang hanya concern terhadap 
aspek pekerjaan saja, namun ia juga 
hendaknya mengetahui, memahami atas 
kebutuhan, kepribadian dan permasalahan 
yang dihadapi bawahannya dan mau 
mengambil peran sebagai konselor 
bagi bawahannya. Jalinan interaksi yang 
harmonis dan solid secara vertikal maupun 
horisontal antara para pimpinan dengan 
para pegawainya, pada gilirannya akan 
meningkatkan kinerja bersama.

COACHING 

Kita sering mendengar ataupun 
menemukan kata “coaching”, yang dalam 
Bahasa Indonesia berarti pembinaan. Kata 
“coaching” barangkali lebih sering kita 
temui pada perusahaan swasta dibanding 
pada instansi pemerintah.Andaipun ada, 
dengan menggunakan istilah “pembinaan” 
untuk para pegawai, pada praktiknya 
tidak dilakukan sesuai dengan cara-cara 
sebagaimana coaching yang sebenarnya.

Pengertian coaching menurut 
beberapa ahli antara lain: coaching is the 
focused application of skills that deliver 
performance improvement to the individual’s 
work in their organization, through robust 
support and challenge. The coaching 
process should yield learning and personal 
development for the executive, and help 
them to contribute more of their potential..
This collaborative relationship will be marked 
by clear and strong feedback. (Hawkins, 
Peter, Smith, Nick,2006). 

Coaching adalah proses pengarahan 
yang dilakukan atasan/senior untuk 
melatih dan memberikan orientasi 
kepada bawahanya tentang realitas di 
tempat kerja dan membantu mengatasi 
hambatan dalam mencapai prestasi kerja 
yang optimal. 

Tujuan coaching adalah membantu 
orang lain untuk dapat mengatasi 
masalah-masalahnya yang berkaitan 
dengan keterampilan atau pengetahuan 
untuk melaksanakan suatu tugas 
atau pekerjaan yang disebabkan oleh 
keterbatasan pemahaman terhadap 
tugasnya. Adapun tipe-tipe coaching 
adalah (1) coaching for improvement 
yaitu coaching yang ditujukan untuk 
me-review kinerja atau menentukan 
sebab-sebab kegagalan atau hal-hal 

yang tidak diinginkan. (2) coaching for 
succsess yaitu coaching yang dilakukan 
untuk meningkatkan peluang seseorang 
dalam menerapkan pengetahuan atau 
keterampilan baru.

Secara khusus, program coaching 
memang belum dilaksanakan di 
Kementerian Keuangan, akan tetapi 
dengan adanya Keputusan Menteri 
Keuangan Nomor 454/KMK.01/2011 
tentang Pengelolaan Kinerja di 
Lingkungan Kemenkeu, penerapan 
coaching diwajibkan bagi setiap pimpinan 
unit lingkup Kementerian Keuangan. 
Betapa tidak adilnya ketika kinerja 
pegawai diukur tiap tahun akan tetapi 
tidak ada bimbingan dari atasan yang 
bersangkutan. Menurut KMK No. 454/2011 
setiap pegawai berhak mendapatkan 
dua kali sesi coaching dalam setahun.
Oleh karena itu pelaksanaan coaching di 
setiap unit menjadi suatu hal yang sangat 
penting dan prioritas untuk meningkatkan 
produktivitas pegawai.

Metode coaching sendiri efektif untuk 
membantu para pegawai menghadapi 
permasalahan di tempat kerja yang 
berkaitan dengan pekerjaan yang menjadi 
tugas dan tanggungjawabnya seperti 
permasalahan dalam memahami standar 
pekerjaan yang diemban, masalah 
sebagai pegawai baru (new comer), 
adanya penerapan teknologi baru, adanya 
perubahan jabatan misalnya mutasi, 
promosi, menjelang pensiun dan bisa juga 
karena adanya ketidakjelasan peran.

SKILL PEGAWAI VS LEVEL PEKERJAAN 

Sangat jarang kita menemui kasus 
atau kejadian dimana sebuah organisasi 
bisa langsung menemukan orang yang 
tepat untuk ditempatkan di pekerjaan 
yang tepat agar bisa mencapai kinerja 
yang tepat (right people, right job and right 
performance). Lalu bagaimana apabila 
level pekerjaan menuntut level kriteria 
yang lebih tinggi dari kriteria yang dimiliki 
pegawai?

Di sinilah pentingnya peran 
coaching.Melalui coaching pegawai 
dapat meningkatkan level dirinya bahkan 
melebihi kriteria yang dibutuhkan untuk 
melaksanakan suatu level pekerjaan.
Coaching bisa menjadi jembatan untuk 
menemukan seseorang sebagai right 
people, right job and right performance. 
Andaipun belum bisa diwujudkan ke 

tingkat yang ideal, namun setidaknya 
melalui coaching bisa menjadi jembatan 
menuju wilayah “interkoneksi” antara 
‘workforce requirement’ dan ‘workforce 
capabilities’ yang lebih luas.

Pelaksanaan coaching yang terbaik 
adalah di tempat kerja pegawai yang 
bersangkutan.Oleh karena itu coaching 
sebaiknya dilakukan antara atasan 
sebagai coach (pembina/pelatih) dengan 
bawahan/pegawai di unit kerjanya sebagai 
coachee (orang yang dibina/dilatih). Hal 
ini akan memberikan dampak interaksi 
secara vertikal sekaligus horisontal. 
Dengan demikian coaching bisa dijadikan 
instrumen atau jalan untuk melahirkan 
seorang pemimpin dari dalam organisasi/
kantor.

Ada istilah “bawahan buruk atasan 
terpuruk, bawahan berkembang atasan 
terpandang”. Pada era saat ini, pemimpin 
didorong untuk bisa lebih proaktif dengan 
bersedia turun tangan untuk membantu 
pegawai/bawahannya mengatasi 
masalah-masalahnya.Ketika pegawai/
bawahannya telah berhasil mengatasi 
satu masalahnya, maka secara otomatis 
satu beban masalah pemimpin juga ikut 
terangkat dan terselesaikan.

Tugas pemimpin adalah memastikan 
bawahannya mampu bekerja optimal 
untuk bisa meraih sasaran bersama 
(getting things done through others). 
Oleh karena itu, keberhasilan seorang 
pemimpin sangat besar dipengaruhi oleh 
sejauh mana ia bisa mengelola kinerja 
bawahannya dalam proses pencapaian 
sasaran. Kendalanya, tidak serta merta hal 
ini dengan mudah akan dapat dilakukan. 
Pemberdayaan pegawai menjadi penting 
dalam upaya membentuk pribadi yang 
mampu beradaptasi terhadap perubahan. 
Penerapan coaching yang efektif oleh 
pemimpin akan membantu pegawai 
selalu belajar mengatasi masalah secara 
mandiri, dan pada akhirnya melakukan 
langkah-langkah yang diperlukan untuk 
meningkatkan kemampuan pribadi 
mereka secara berkesinambungan.

METODOLOGI COACHING

Program coaching sebagai salah satu 
cara yang ditempuh untuk meningkatkan 
kompetensi pegawai diutamakan untuk 
kompetensi-kompetensi teknis melalui 
pendekatan-pendekatan belajar dan 
bekerja dengan dibimbing oleh atasan 
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langsung pegawai yang bersangkutan. 
Selain itu, metodologi coaching dilakukan 
dengan metode pendampingan 
langsung pembimbing/pelatih/coach 
terhadap pegawai yang akan ditingkatkan 
keterampilannya.

Pembimbing/pelatih/coach adalah 
atasan langsung pegawai, namun 
jika dengan pertimbangan yang logis 
atasan langsung pegawai belum dapat 
memberikan program coaching (karena 
alasan waktu, ketersediaan materi 
pembelajaran, dll) maka coach dapat 
diambil dari unit kerja atau institusi 
atau lembaga yang dipandang lebih 
profesional untuk melatih pegawai yang 
bersangkutan. Program coaching yang 
diikuti pegawai dapat dilaksanakan selama 
1 minggu sampai dengan 3 bulan atau 
lebih disesuaikan dengan kebutuhan yang 
realistis dengan mempertimbangkan 
tingkat risiko dan kesulitan yang ada.
Adapun tempat pelaksanaan coaching 
sebaiknya dilakukan di tempat kerja.

Pelaksanaan coaching memerlukan 
evaluasi.Evaluasi hasil coaching dibagi 
menjadi 3 bagian.Pertama, pre test 
(evaluasi awal), untuk mengetahui tingkat 
kesenjangan sebagai bahan masukan 
bagi pembimbing/pelatih. Kedua, mid test 
(evaluation in process) untuk mengetahui 
progress (perkembangan) pencapaian 
penyerapan materi dan keterampilan 
yang diberikan. Dan yang ketiga adalah 
post test (evaluasi pasca coaching) 
untuk mengetahui tingkat keberhasilan 
program coaching dapat diterapkan 
dan diimplementasikan di lapangan/
tempat kerja dengan mengukur kembali 
keterampilan pegawai.

Hal lain yang perlu diperhatikan 
dalam pelaksanaan coaching yaitu perlu 
disiapkan beberapa alat/tools yang 
berguna sebagai catatan pelaksanaan 
coaching dan evaluasi serta tindaklanjut 
sebagai aksi yang akan dilakukan 
kemudian, misalnya form pelaksanaan 

coaching, form evaluasi pelaksanaan 
coaching, form evaluasi efektifitas 
pelatihan dan form evaluasi coachee. 
Contoh form dapat dilihat dalam “Buku 
Panduan Coaching Dan Counseling Ditjen 
Perbendaharaan.”

TAHAPAN PELAKSANAAN COACHING

Terdapat beberapa tahapan dalam 
pelaksanaan coaching yaitu: 

1. Contract/Persetujuan 

Sesi coaching dimulai dengan 
menetapkan hasil yang akan dicapai oleh 
coachee, memahami apa yang kebutuhan 
yang akan dibahas, dan bagaimana coach 
dan proses coaching dapat dinilai. Juga 
aturan atau peran yang diperlukan yang 
disetujui kedua pihak. Gunakan tools 
pemantau (coaching tools) sebagai pijakan 
untuk membuat perencanaan sebuah 
pertemuan/session yang efektif dan 
pahamilah masalah yang akan dibicarakan, 
ingatlah fakta-fakta yang ada. Bukalah 
session dengan “apa” dan “mengapa”.
Tegaskan “apa” yang ingin dibahas pada 
awal pertemuan dan “mengapa” hal itu 
penting atau perlu dilakukan.Sampaikan 
pula “tujuan” atau “harapan” diadakannya 
pertemuan tersebut.

2. Listen/Mendengar 

Dengan menggunakan proses 
mendengar aktif, coach membantu 
coachee untuk mengembangkan 
pemahaman terhadap situasi mana yang 
diinginkan untuk berbeda. Coach perlu 
membiarkan coachee mengetahui bahwa 
mereka mendapatkan realitanya. 

3. Explore/Menjelajah 

 Mengapresiasi situasi yang 
sedang berlangsung. Melalui pertanyaan, 
refleksi, dan wawasan baru, serta 
kepedulian kepada coachee untuk 
menciptakan opsi yang berbeda untuk 
menangani isu. Pahami setiap detil 

atau rincian kejadian. Pastikan pihak 
yang terlibat dalam session ini memiliki 
pemahaman atas tujuan dilakukannya 
pertemuan. Cek pemahaman lawan bicara 
terhadap permasalahan, detil dan rincian 
yang akan menjadi pembahasan.

4. Action/Tindakan 

Buat kesepakatan atas berbagai 
tindakan. Usahakan untuk melibatkan 
coachee dalam menentukan tindakan 
atas berbagai alternatif yang berkembang 
pada tahap sebelumnya.Tegaskan kembali 
apa yang harus dikerjakan. Bila belum 
tercapai kesepakatan, masuklah kembali 
ke tahap “menjelajah” untuk memperjelas 
situasi. Setelah mengeksplorasi berbagai 
variasi dan mengembangkan variasi 
pilihan untuk menangani isu, coachee 
memilih satu cara dan memulai langkah 
pertama. 

5. Review/Meninjau 

Pada tahap penutupan, tutup 
pertemuan dengan merangkumkan 
kembali apa-apa yang telah disetujui/
dibicarakan untuk dilakukan. Kemudian 
pada tahap penindaklanjutan, jangan 
lupa untuk menuliskan hasil pertemuan 
dan kesepakatan atas tindakan yang akan 
dimasukan dalam tools pemantau. Karena 
hal ini berguna untuk mencatat atau 
mengukur hasil kemajuan dan persiapan 
untuk session pertemuan selanjutnya bila 
masih ada masalah/pembahasan yang 
belum tuntas. Meninjau tindakan yang 
telah disetujui. Coach juga mendorong 
umpan balik dari klien, apa yang bisa 
dibantu, apa kesulitannya, dan apa yang 
akan berbeda pada sesi coaching yang 
akan datang. ***

* Penulis adalah Kasubag Pengelolaan 
Program Diklat, Bagian Pengembangan 
Pegawai-Setditjen Perbendaharaan

Contract/
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Rendahnya realisasi belanja 
Kementerian/Lembaga (K/L) selama 
ini tidak terlepas dari beberapa faktor. 
Menurut Menteri Keuangan Chatib Basri 
seperti dikutip dari laman online www.
investor.co.id (6/1/2014), terdapat sejumlah 
hal yang sering menghambat penyerapan 
anggaran K/L yang diantaranya berasal 
dari pengguna anggaran seperti 
proses pelelangan, penetapan pejabat 
perbendaharaan dan belum siapnya 
pelaksana-pelaksana kegiatan di 
lapangan. Faktor kedua adalah semakin 
menurunnya anggaran yang tidak 
dapat dicairkan karena tidak lengkapnya 
persyaratan. Kedua faktor tersebut dinilai 
sangat penting dalam mempengaruhi 
penyerapan anggaran K/L. 

Pada rubrik statistika kali ini, ulasan 
akan difokuskan pada anggaran dan 
penyerapannya pada lima K/L yang 
mendapatkan porsi APBN terbesar. 
Lima besar K/L tersebut  terdiri 
dari: Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan, Kementerian Pekerjaan 
Umum, Kementerian Pertahanan, 

Kepolisian Negara Republik Indonesia dan 
Kementerian Agama.

Pada tahun anggaran 2012, lima 
besar K/L tersebut secara akumulatif 
mendapatkan porsi 55,55% dari 
APBN dengan porsi terbesar bagi 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
(Kemendikbud) yakni sebesar 14%. 
Persentase alokasi anggaran dalam APBN 
Tahun 2012 tersaji dalam grafik 1.

Dari sisi realisasi anggaran, pada 
tahun 2012 Kepolisian Negara Republik 
Indonesia berhasil mencatatkan 
namanya sebagai institusi dengan tingkat 
penyerapan anggaran tertinggi sebesar 
94%. Sedangkan, Kementerian Pendidikan 
dan Kebudayaan (Kemendikbud) menjadi 
yang terendah diantara lima besar K/L 
dengan tingkat penyerapan anggaran 
hanya sebesar 86%. Tingkat penyerapan 
anggaran lima K/L tersaji pada grafik 2 
dengan kurva warna merah.

Pada tahun 2013, lima besar K/L 
dengan alokasi anggaran terbesar masih 
diduduki oleh K/L tersebut diatas. Namun, 
Kementerian PU menjadi K/L dengan 

alokasi anggaran terbesar yaitu 13,55% 
dari APBN sedangkan Kemendikbud turun 
ke urutan ketiga dengan alokasi anggaran 
12,81% dari APBN. Selain Kementerian 
Agama, yang mendapatkan tambahan 
alokasi anggaran sebesar 0,02% dari tahun 
2012, keempat K/L mendapatkan alokasi 
anggaran lebih kecil daripada tahun 2012 
(lihat grafik 3)                     

Dari sisi penyerapan, pada tahun 
2013, terdapat K/L yang berhasil 
mencatatkan namanya sebagai K/L 
dengan tingkat penyerapan tertinggi 
yaitu 99,79%. Namun K/L tersebut diluar 
dari lima K/L dengan alokasi anggaran 
terbesar. Diantara lima besar K/L itu sendiri, 
Kementerian Pertahanan merupakan K/L 
dengan tingkat penyerapan tertinggi 
sebesar 94,77%. Kinerja Kemendikbud 
dalam penyerapan anggaran merupakan 
yang terendah diantara kelima K/L dengan 
hanya berhasil menyerap sebesar 87,73%. 
Rata-rata seluruh K/L menyerap 87,37% 
anggaran yang telah dialokasikan. Angka 
ini menunjukkan peningkatan dari tahun 
2012 sebesar 86,84%.

PERbANDINGAN REALISASI bELANJA K/L
Tahun 2012 dan 2013 
(Lima K/L Pengguna Anggaran Terbesar)

Sumber: Monev Dit. PA dan LKPP 2012 (Audited)

Oleh: Dito Mahar Putra *

STATISTIKA

Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan 

Kementerian Pekerjaan Umum

Kementerian Pertahanan

Kepolisian Negara RI

Kementerian Agamas

Lain-lain

Grafik. 1 Komposisi 5 (lima) Terbesar K/L Pengguna 
Anggaran Pemerintah Pusat Tahun 2012

Grafik. 2  Penyerapan 5 (lima) Terbesar K/L 
Pengguna Anggaran Pemerintah Pusat 2012

Sumber: Monev Dit. PA dan LKPP 2012 (Audited)
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STATISTIK

KEMEN PU KEMHAN 
KEMENDIKBU

D 
POLRI KEMENAG LAIN-LAIN 

Realisasi (2013) 13.55% 13.25% 12.81% 7.51% 7.15% 45.73% 

Realisasi (2012) 14.08% 13.52% 13.26% 7.56% 7.13% 44.45% 
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Perbandingan  Komposisi  5  (lima)  Terbesar  K/L  Pengguna  
Anggaran  Pemerintah  Pusat

Grafik. 3  Perbandingan Komposisi 5 (lima) Terbesar 
K/L Pengguna Anggaran Pemerintah Pusat

Tabel Perbandingan Penyerapan APBN Tahun 2012-2013

 
Realisasi (%) Realisasi (milyaran rupiah)

2012 2013 2012 2013

Rata-rata 86,84% 87,37% 5.749 6.761

Terendah 37,47% 24,84% 30,05 37,19

Tertinggi 99,13% 99,79% 68.035 80.507

Sumber: Monev Dit. PA & LKPP 2012 (Audited)

* Penulis adalah Pelaksana Setditjen 
Perbendaharaan

Grafik. 4  Penyerapan 5 (lima) Terbesar K/L 
Pengguna Anggaran Pemerintah Pusat 2013

Sumber: Monev Dit. PA dan LKPP 2012 (Audited)
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REPORTASE

Kementerian Keuangan Republik Indonesia menjadi tuan 
rumah kegiatan Public Expenditure Management Network in 
Asia (PEMNA) Treasury Community of Practice (T-Cop).

PEMNA merupakan sebuah forum bagi para pejabat publik di 
lingkup Asia yang melaksanakan tugas di bidang manajemen 
keuangan publik, untuk secara bersama-sama berbagi 
pengetahuan dan pengalaman. 

Anggota PEMNA terdiri dari: Indonesia, Kamboja, Cina, Korea, 
Laos, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Pilipina, Singapura, 
Thailand, Timor Leste, dan Vietnam. 

Pertemuan Public exPenditure 
management network in asia  
(Pemna)

RABU
26/03
2014

Direktur Jenderal Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono 
meresmikan operasionalisasi KPPN  Jakarta VI dan KPPN 
Jakarta VII.  Penambahan dua KPPN dari lima KPPN yang 
sudah ada di wilayah DKI Jakarta, merupakan langkah 
strategis sebagai bentuk antisipasi beban kerja pengelolaan 
APBN yang meningkat. 

launcHing kPPn Jakarta Vi & Vii

KAMIS
27/02
2014

mPn g-2 success ...
Launching MPN G-2 dilaksanakan di tiga lokasi, yaitu, Jakarta, 
Pasuruan dan Banjarmasin

Dengan karakter yang dimilikinya yaitu fleksibilitas, akurasi, 
kecepatan, keamanan, keamanan dan akuntabilitas, MPN G-2 
akan meningkatkan kualitas layanan pemerintah di bidang 
setoran penerimaan negara secara otomatis sehingga akan 
meminimalisasi berbagai kemungkinan penyimpangan. 

KAMIS
27/02
2014
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Pembentukan Kanwil Ditjen 
Perbendaharaan Prov. Kepri

Di dalam sebuah permainan sepak 
bola, kehadiran jenderal lapangan tengah 
akan menyempurnakan permainan, 
sehingga enak untuk ditonton. Kehadiran 
tiga Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan 
pada akhir tahun 2013 lalu, mempunyai 
peran yang sama dengan jenderal 
lapangan tengah di dalam permainan 
paling populer di dunia tersebut. Jika 
selama ini KPPN sering diibaratkan 
sebagai ujung tombak pelayanan, maka 
Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan 
merupakan jenderal lapangan tengah, 
pengatur irama pelayanan yang sesekali 
juga melakukan eksekusi pelayanan. 
Sebagaimana sudah diketahui khalayak, 
tahun 2013 lalu, Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan menghadirkan ‘jenderal 
lapangan tengah’ ke tiga provinsi. Ketiga 
provinsi itu adalah Kepulauan Riau, 
Sulawesi Barat dan Papua Barat. Kehadiran 
ketiga Kanwil Ditjen Perbendaharaan 
tersebut merupakan langkah 
penyempurnaan pelayanannya kepada 
masyarakat.

Pada edisi kali ini, rubrik kantor 
kita mengupas salah satu dari ketiga 
kanwil baru tersebut. Kanwil Ditjen 
Perbendaharaan Prov. Kepri (Kanwil Ditjen 
PBN Prov. Kepri) mendapat kesempatan 
pertama yang dibahas. Meski aktivitasnya 
dimulai akhir tahun 2013, secara resmi 
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kepri 
mulai beroperasi tanggal 20 Januari 2014.

Tugas Strategis di Wilayah Strategis

Dengan segera diberlakukannya 
Sistem Perbendaharaan dan Anggaran 
Negara (SPAN) ditambah lagi dalam 
rangka melaksanakan tugas di bidang 
penganggaran dan perimbangan 
keuangan, tugas dan fungsi Kanwil 
Ditjen Perbendaharaan menjadi semakin 
strategis. Kanwil Ditjen Perbendaharaan 
akan melaksanakan pembinaan, 
koordinasi dan supervisi KPPN dalam 
mempersiapkan SPAN. Selain itu, 
Kanwil Ditjen Perbendaharaan akan 
melaksanakan fungsi sebagai representasi 
fiskal Kementerian Keuangan di daerah. 
Tugas-tugas strategis ini harus diantisipasi 

dengan baik oleh seluruh Kanwil Ditjen 
Perbendaharaan, termasuk Kanwil Ditjen 
Perbendaharaan Prov. Kepri.

Wilayah Prov. Kepri, yang 
merupakan wilayah kerja Kanwil 
Ditjen Perbendaharaan Prov. Kepri, 
adalah sebuah kawasan strategis bagi 
perekonomian Indonesia. Ia merupakan 
salah satu gerbang perekonomian 
Indonesia menuju dunia. Prov. Kepri 
berbatasan dengan Vietnam dan Kamboja 
di sebelah utara; Malaysia dan Provinsi 
Kalimantan Barat di timur; Prov. Kepulauan 
Babel dan Jambi di selatan; Singapura, 
Malaysia dan Prov. Riau di sebelah barat. 
Berbatasan dengan 4 negara tetangga 
menjadikan provinsi ini strategis bagi 
perkembangan perekonomian nasional.

Secara keseluruhan wilayah 
Kepulauan Riau terdiri dari 4 kabupaten 
dan 2 kota, 47 kecamatan serta 274 
kelurahan/desa dengan jumlah 2.408 
pulau besar dan kecil yang 30% belum 
bernama dan berpenduduk. Adapun luas 
wilayahnya sebesar 252.601 km², sekitar 
95% merupakan lautan dan hanya sekitar 
5% daratan.

Oleh: Bambang Kismanto *
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Prov. Kepri memiliki karakteristik 
khusus, karena terdiri dari lebih dari 2.000 
pulau, diantara 52 pulau terdepan yang 
berbatasan langsung dengan Singapura, 
Malaysia, Vietnam dan Kamboja. Secara 
administratif, terdiri dari 6 kabupaten/
kota, dan 96 % dari luas wilayah 251,81 
ribu terdiri dari lautan. APBD Provinsi 
tahun 2014 mencapai Rp 3,495 Triliun, 
dengan APBD Kabupatan/Kota berkisar 
antara Rp 700 Miliar s.d Rp 1,2 Triliun, 
dengan terbesar Kabupaten Natuna 
dan terkecil Kabupaten Lingga. Dengan 
kondisi tersebut, pembangunan di Prov. 
Kepri diarahkan pada isu konektivitas, yaitu 
pembangunan dermaga/pelabuhan yang 
reprensentatif, perluasan bandara perintis 
dan peningkatan infrastruktur dasar di 
kepulauan.

Salah satu kota yang paling dikenal 
orang tentunya Batam. Kondisi ekonomi 
daerah Batam terus tumbuh pesat dari 
waktu ke waktu.Perekonomian tumbuh di 
atas 7% per tahun dan laju pertumbuhan 
penduduk dalam kisaran 9-10 % per tahun.
Sementara itu terdapat 5.582 perusahaan 
di Batam yang menyerap 353,436 ribu 
tenaga kerja.Jumlah wisatawan asing yang 
berkunjung ke Batam sekitar 1,2 juta jiwa 
per tahunnya. Dengan kondisi tersebut, 
Batam menghadapi masalah berupa 
kesenjangan yang tinggi, dengan rasio gini 
sebesar 0,3590, keterbatasan infrastruktur 
dasar dan layanan dasar seperti air minum, 
permukiman dan jalan raya, kelembagaan 
yang mendorong iklim investasi yang 
kondusif, dan kesiapan kapasitas ekonomi 
dan SDM dalam menyongsong penerapan 
masyarakat ekonomi ASEAN Tahun 2015.

Kondisi tersebut menjadikan 
tantangan yang sangat menarik bagi 
Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang baru 
saja didirikan ini.Meski dengan segala 
keterbatasan, instansi yang diibaratkan 
di dalam permainan sepak bola sebagai 
jenderal lapangan tengah ini, terus 
menebarkan optimisme bahwa mereka 
mampu mengemban tugas mulia Ditjen 
Perbendaharaan.

Gebrakan pertama penentu langkah 
selanjutnya 

Dengan dikomandoi oleh Didyk 
Choiroel, sebagai Plt. Kepala Kantor 
Wilayah Ditjen Perbendaharaan Prov. 
Kepri yang sebelumnya pernah menjabat 
sebagai Kepala Bagian Organisasi dan 
Tata Laksana Setditjen Perbendaharaan, 

telah melakukan tiga langkah besar dalam 
kurun waktu yang relatif pendek yaitu 
kurang lebih 2 bulan semenjak mulai 
melaksanakan tugas. Dan tiga langkah 
yang akan memuluskan program kerja 
pada waktu-waktu yang akan datang bagi 
Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan 
Prov. Kepri adalah:

Pertama, Seminar dan Lokakarya 
Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan 
Anggaran 2014

Sebagai langkah awal, seminar dan 
lokakarya dijadikan ajang pengenalan 
dan perkenalan bagi Kanwil Ditjen 
Perbendaharaan Prov. Kepri kepada 
stakeholder-nya dan sarana memperoleh 
gambaran situasi kondisi serta data 
ekonomi dan keuangan di lingkungan 
satuan kerja vertikal maupun pemda. 
Gambaran yang sangat dibutuhkan 
dalam melakukan reviu pelaksanaan 
anggaran dan kajian fiskal regional. 
Seminar menghadirkan para pemangku 
kepentingan kunci di Prov. Kepri, antara 
lain Kepala Bappeda Provinsi, Kakanwil 
Kemnekum HAM, Kepala Polda, dan 
Kepala BP Batam.

Langkah kedua, Focus Group Discussion 
Penyediaan Fasilitas Khusus Keuangan 
(Offshore Financial Centre) pada 
Kawasan Ekonomi Khusus

Letak yang strategis dan merupakan 
kawasan ekonomi khusus maka diperlukan 
perlakuan khusus untuk memaksimalkan 
potensi yang ada pada Prov. Kepri. 
Untuk membahas perlakuan khusus 
tersebut dilaksanakanlah Focus Group 
Discussion(FGD) di Bintan, 25 februari 
2014. ’Hajatan’ yang dihadiri para pejabat 

penting Kementerian Keuangan se-Prov. 
Kepri dan para pejabat teras lainnya, FGD 
tersebut terasa lebih istimewa karena 
dipimpin langsung oleh Wakil Menteri 
Keuangan II, Bambang P.S. Brodjonegoro. 
Plt. Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan 
Prov. Kepri turut terlibat dalam kegiatan 
tersebut yang berkaitan dengan peran 
dan fungsinya  dalam pengelolaan 
keuangan negara. 

Langkah ketiga, Rapat Koordinasi 
Tingkat Kantor Wilayah Ditjen 
Perbendaharaan Prov. Kepri. 

Selain penguatan hubungan dengan 
pihak stakeholder dan pihak eksternal 
lainnya, Kanwil Ditjen Perbendaharaan 
Prov. Kepri  merasa perlu untuk melakukan 
koordinasi yang kuat dengan seluruh SDM 
lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan 
Prov. Kepri sehingga akan terwujud sinergi 
diantara seluruh komponen. 

Dalam acara yang diselenggarakan 
dari tanggal 14 sd 16 Maret 2014 tersebut 
narasumber yang hadir adalah Kepala 
Bag. Adm. Kepegawaian Teguh Dwi 
Nugroho, Kepala Bag. Organisasi dan Tata 
Laksana Syafriadi, Kepala Bag. Umum 
Heru Pudyo Nugroho, serta Kepala Subdit 
Statistik Analisis Laporan Keungan Dit 
APK, Indra Soeparjanto, masing-masing 
menyampaikan paparan kepada para 
peserta rakor

Kunjungan Dirjen Perbendaharaan 
dan sinergi antara unit eselon II 
Kementerian Keuangan di Prov. Kepri.

Terasa melengkapi dan 
menyemangati gebrakan yang sudah 



44

KANTOR KITA

dilakukan Kanwil Ditjen Perbendaharaan 
Prov. Kepri, tepatnya tanggal  16 Maret 
2014, Dirjen Perbendaharaan, Marwanto 
Harjowiryono, berkunjung pada Rakor 
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Kepri 
sekaligus berkesempatan mengunjungi 
gedung Kanwil Ditjen Perbendaharaan 
Prov. Kepri yang baru beroperasi.

Kanwil Ditjen Perbendaharaan 
Prov. Kepri juga menunjukkan mampu 
membangun sinergi dengan Unit Eselon 
I Kementerian Keuangan di wilayahnya 
khususnya Kanwil Khusus BC Tanjungbalai 
Karimun dan KPU BC Batam yang turut 
serta menyertai kunjungan Dirjen 
Perbendaharaan dan menyediakan kapal 
patroli milik KPU Bea dan Cukai Batam 
serta KPP Bea dan Cukai Tanjungpinang 
untuk memfasilitasi ke Pulau Penyengat 
dan Pulau Batam.

Tentunya kedatangan orang nomor 
satu Ditjen Perbendaharaan tersebut 
menjadi sebuah penyemangat untuk terus 
berbenah dan semakin mengembangkan 
diri terhadap potensi yang ada guna 
meningkatkan peran Kanwil Ditjen 
Perbendaharaan Prov. Kepri dalam 
menyongsong tantangan yang akan 
datang.

Kondisi Kantor dan Sumber Daya 
Manusia

Sangat minimalis.  Itulah kesan 
pertama saat melihat langsung 
kondisi kantor baru tersebut. Untuk 
mendukung aktivitas kantor, Kanwil 
Ditjen Perbendaharaan Prov. Kepri untuk 
sementara menyewa 5 buah ruko 3 lantai 
dengan jangka waktu 3 tahun sejak bulan 
Oktober 2013. Biaya sewa ditanggung oleh 
DIPA Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan.

Meski minimalis, perlengkapan dan 
peralatan serta layout ruangan telah 
disesuaikan dengan Standarisasi 
Sarana Prasarana Kantor Wilayah Ditjen 
Perbendaharaan.

Belum ada rumah dinas untuk 
pejabat maupun pegawai di Kanwil Ditjen 
Perbendaharaan Prov. Kepri. Sebagai solusi 
sementara, para pejabat dan pegawai 
tinggal di mess Asrama Lantamal IV 
Tanjungpinang. Terdapat 14 kamar yang 
disediakan untuk 20 pegawai kanwil.

Kanwil Ditjen Perbendaharaan 
Prov. Kepri didukung oleh sumber daya 
manusia sebanyak 74 pegawai. Terdiri 
dari 32 orang pegawai kanwil, 21 orang 
pegawai KPPN Tanjungpinang dan 21 
orang pegawai KPPN Batam. Dari jumlah 
tersebut terbagi dalam komposisi, 1 orang 
pejabat eselon 2, 6 orang pejabat eselon 3, 
20 eselon 4 dan 47 orang pelaksana.

Kondisi Pelaksanaan Tugas

Alokasi APBN di Prov. Kepulauan Riau 
sebesar Rp 3,390 Triliun, yang tersebar 
pada 379 satuan kerja yang dilayani oleh 
2 KPPN Tipe A-1. KPPN Tanjungpinang 
melayani 253 satuan kerja di wilayah 
Tanjungpinang, Bintan, Anambas dan 
Natuna dengan nilai DIPA sebesar Rp 2,193 
Triliun. Sedangkan KPPN Batam melayani 
126 satuan kerja di wilayah Batam dan 
Karimun dengan nilai DIPA sebesar Rp 
1,196 Triliun. 

Kantor Wilayah Ditjen 
Perbendaharaan Prov. Kepri memang 
baru berdiri. Tetapi tekad dan semangat 
yang digelorakan oleh para pegawai, siap 
bekerja mengemban amanah mulia. Siap 
menjalankan tugas strategis di wilayah 

strategis, sebagai ’jenderal lapangan 
tengah’ yang siap menyempurnakan 
pelayanan Ditjen Perbendaharaan 
kepada masyarakat dengan menyusun 
rencana strategis kedepan yaitu: pertama, 
Rapat Koordinasi dengan Pemerintah 
Daerah; kedua, Menyusun peta dan profil 
APBN di lingkup wilayah Prov. Kepri 
sebagai bahan analisis dan pembinaan 
pelaksanaan anggaran pusat; ketiga 
Menyusun profil ekonomi dan keuangan 
daerah di Prov. Kepri sebagai bahan untuk 
melakukan kajian fiskal regional; keempat, 
Menyusun analisis belanja pemerintah 
triwulanan/semesteran  sebagaioutput 
dari pembinaan, monitoring dan evaluasi 
pelaksanaan anggaran; kelima, Menyusun 
dan menerapkan standarisasi layanan 
publik pada seluruh KPPN sesuai dengan 
standar WBK/WBBM dan standar KPPN 
percontohan; keenam, Menyusun laporan 
konsolidasian LKPP-LKPD dan statistik 
keuangan pemerintah tingkat wilayah. ***

* Penulis adalah Pelaksana 
   Setditjen Perbendaharaan
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SERBA-SERBI

Tahun 2015, akan menjadi tahun yang benar-benar sibuk 
dan menentukan bagi negara kita, Indonesia. Pada tahun 
tersebut, yang tinggal sebentar lagi, Indonesia akan terjun dan 
“bergabung” dengan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau 
ASEAN Economic Comunity (AEC). Berbagai kalangan telah 
menyampaikan opini-opini mereka di berbagai media terutama 
terkait dengan kesiapan Indonesia untuk “bertarung” dalam 
bidang ekonomi dengan negara-negara anggota ASEAN lainnya. 
Beberapa menunjukkan optimismenya, namun tidak sedikit yang 
masih menganggap kita belum siap untuk 2015. 

Sebenarnya apa itu MEA? 

Semua berawal ketika dilakukan pertemuan para pemimpin 
negara ASEAN di Kuala Lumpur pada Desember 2007 dimana 
pada waktu itu telah diputuskan untuk melakukan transformasi 
ASEAN menjadi suatu kawasan yang stabil, makmur dan 
kompetitif dengan perkembangan ekonomi yang merata, 
dan mengurangi angka kemiskinan dan kesenjangan sosial 
ekonomi (Visi ASEAN 2020). Mimpi tersebut ditindaklanjuti pada 
pertemuan di Bali pada Oktober 2003, dimana dideklarasikan 
bahwa MEA akan dilaksanakan pada tahun 2020. Para pemimpin 
negara-negara ASEAN kembali bertemu pada tahun 2007 dan 
disepakati bahwa MEA akan dipercepat realisasinya menjadi 
tahun 2015. Pada tahun itu pula bertempat di Singapura, para 
pemimpin negara-negara ASEAN, termasuk Presiden Republik 
Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, menandatangani 
Deklarasi Cetak Biru Masyarakat Ekonomi ASEAN.

Dengan implementasi MEA, maka kawasan ASEAN akan 
menjadi pasar tunggal ASEAN, dimana barang, jasa, investasi, 
tenaga kerja dan aliran modal bisa lalu lalang dengan demikian 
bebasnya diantara negara-negara anggota ASEAN, tanpa 
hambatan. Bahkan dalam situs wikipedia.org disebutkan bahwa 
jika ASEAN menjadi satu entitas tunggal, maka ASEAN akan 
duduk sebagai kawasan dengan ekonomi terbesar kesembilan 
setelah Amerika Serikat, Cina, Jepang, Jerman, Perancis, Brasil, 
Inggris dan Italia. Sebelumnya kita mengenal ASEAN Free 
Trade Area (AFTA) atau pasar bebas ASEAN dimana salah satu 
capaiannya adalah penghilangan tarif diantara negara ASEAN. 
Namun, dalam konsepsi MEA, tidak hanya tarif yang harus 
dihilangkan tetapi juga hambatan-hambatan non tarif. Hal ini 
sebagaimana tertuang dalam cetak biru MEA.

Dalam cetak biru MEA tersebut juga disebutkan 4 
karakteristik utama MEA, yaitu: (1) pasar tunggal dan berbasis 
produksi, (2) kawasan ekonomi yang berdaya saing tinggi, (3) 
kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata, dan (4) 
kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan ekonomi global. 
Keempat karakteristik tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pasar tunggal dan basis produksi.  Sebagai sebuah pasar 
tunggal, ASEAN memiliki 5 elemen utama yaittu : (1) arus 
bebas barang (free flow of goods), (b) arus bebas jasa 
(free flow of service), (c) arus bebas investasi (free flow of 
investment), (d) aliran modal yang lebih bebas (freer flow 
of capital), (e) arus bebas tenaga kerja terampil (free flow of 
skilled labour). selain itu, pasar tunggal tersebut juga meliputi 
sektor-sektor prioritas yang yang terdiri dari 12 sektor, dan 
pangan, pertanian dan kehutanan.

2. Kawasan ekonomi berdaya saing tinggi. Agar tercipta suatu 
kawasan ekonomi yang kompetitif perlu adanya regulasi 
yang mengatur persaingan usaha. Indonesia, bersama 
dengan Singapura, Thailand dan Vietnam, merupakan 4 
dari 10 negara ASEAN yang telah memiliki peraturan dan 
lembaga yang mengatur dan mengawasi persaingan usaha. 
Selain itu, wajib adanya perlindungan terhadap konsumen, 
penghargaan terhadap hak atas kekayaan intelektual (HAKI), 
pembangunan infrastruktur, perpajakan dan e-commerce.    

3. Kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata. Hal 
yang akan dilakukan oleh ASEAN agar semua negara ASEAN 
mendapatkan manfaat dari penerapan MEA adalah dengan 
memberikan perhatian khusus pada pengembangan 
usaha kecil dan menengah. Selain itu, dibentuk Inititative 
for ASEAN Integration (IAI) untuk mengatasi kesenjangan 
pembangunan diantara negara-negara ASEAN.

4. Kawasan yang terintegrasi secara penuh dengan 
ekonomi global. Sebagai bagian dari dunia internasional, 
negara-negara ASEAN harus mampu bersaing dengan 
negara-negara lain di luar ASEAN. Dalam cetak biru MEA 
disampaikan bahwa agar negara kawasan ASEAN memiliki 
daya saing dan dapat menarik investor dari luar ASEAN maka 
akan dilakukan pendekatan yang koheren agar tercipta 
hubungan ekonomi yang harmonis antara ASEAN dengan 
pihak eksternal (diluar ASEAN). Selain itu, ASEAN juga akan 
meningkatkan partisipasinya dalam jaringan pasokan global.

Sebagai suatu entitas tunggal, ASEAN akan “dihuni” oleh 
kurang lebih 600 juta penduduk, dan sekitar 40% dari jumlah 
tersebut berada di Indonesia. Persentase yang cukup besar 
dengan tantangan yang besar pula. Menteri Keuangan, Chatib 
Basri, telah mengungkapkan optimisme kesiapan Indoensua. 
Sebagaimana dikutip dari laman beritasatu.com, Chatib Basri 
menyampaikan bahwa Indonesia diperkirakan akan menjadi 
pemimpin dalam MEA dengan keunggulan yang dimiliki yaitu 
growing middle class yang cukup tinggi ditambah penduduk 
Indonesia yang rata-rata berusia muda. ***

MASyARAKAT 
EKONOMI

ASEAN
Oleh: Noor Afies Prasetyo *

* Penulis adalah Pelaksana Setditjen Perbendaharaan



46

Antara Juni 1941, konflik 
besar berlangsung 
melibatkan Nazi Jerman 
dan Uni Soviet. Nazi 

Jerman berencana untuk merebut kota 
Brest, bersama dengan bentengnya 
yang terkenal.

Pasukan Uni Soviet bertahan 
dengan kekuatan 3.500 orang, terdiri 
atas prajurit biasa, penjaga perbatasan 
dan orang-orang NKVD. Sedangkan 
Nazi Jerman datang dengan kekuatan 
20.000 orang pasukan penyerbu. 
Dengan kekuatan itu, Nazi Jerman 
memperkirakan bahwa benteng ini 
akan dikuasai paling lama dalam 12 
jam setelah serbuan awal.

Dari menit pertama invasi, 
Kota Brest dan bentengnya telah 
dibombardir dari darat dan udara. 
Pemboman pertama benar-benar 
membuat pasukan yang berada 
di dalamnya terkejut, sehingga 
menimbulkan korban besar dalam hal 
material dan personil. Pertempuran 
sengit terjadi di perbatasan, di kota 
dan di benteng.

Tak ayal kondisi itu cukup 
menggentarkan pasukan Uni Soviet. 
Dalam kondisi itu, pasukan Uni 
Soviet berinisiatif menggunakan 

sistem pertahanan berlapis. Lapis 
pertama bertugas menghalau tentara 
Nazi Jerman. Lapis kedua bersiaga 
penuh membidikan senjatanya untuk 
menembak lapis pertama kalau 
mundur sebelum diperintahkan. Jika 
lapis pertama kalah dan diperintahkan 
mundur, maka lapis pertama akan 
mundur, kemudian bergabung dengan 
lapis kedua, dan dibelakangnya ada 
lapis ke tiga yang siap menembak 
lapis pertama dan kedua jikalau 
mundur sebelum diperintahkan. Meski 
terbilang sadis, upaya strategis ini 
menjadikan pasukan Uni Soviet bisa 
memenangkan peperangan. 

Selama hari-hari pertempuran, 
sisa-sisa pasukan yang bertahan 
menuliskan sedikit “kenangan” penuh 
pesan heroik di dinding. Bunyinya: 
“Kami memang akan mati tapi kami 
akan tetap tinggal di dalam benteng 
ini”; “Aku sekarat tapi aku tak akan 
menyerah. Selamat tinggal tanah air 
tercinta. 20.VII.41.”

Jauh sebelum perang antara Uni 
Soviet dan Nazi Jerman, Panglima 
perang Thariq bin Ziyad bersama 
7.000 tentara, yang mayoritas 
berasal dari suku Berber, berupaya 
menaklukan Spanyol di tahun 711 

M. Ia mendarat dekat gunung batu 
besar yang kemudian dinamai 
Jabal (gunung) Thariq, orang Eropa 
menyebutnya Gilbraltar.

Setelah berhasil menyeberang 
ke daratan Spanyol, tiba-tiba Thariq 
mengambil langkah yang hingga 
kini membuat tercengang para ahli 
sejarah. Ia membakar perahu-perahu 
yang digunakan untuk mengangkut 
pasukannya itu. Lalu ia berdiri di 
hadapan para tentaranya seraya 
berpidato dengan lantang dan tegas.

Dalam pidatonya yang penuh 
semangat, panglima Thariq berkata; 
“Di mana jalan pulang? Laut berada 
di belakang kalian. Musuh di hadapan 
kalian. Sungguh kalian tidak memiliki 
apa-apa kecuali sikap benar dan 
sabar. Musuh-musuh kalian sudah 
siaga di depan dengan persenjataan 
mereka. Kekuatan mereka besar 
sekali. Sementara kalian tidak 
memiliki bekal lain kecuali pedang, 
dan tidak ada makanan bagi kalian 
kecuali yang dapat kalian rampas 
dari tangan musuh-musuh kalian. 
Sekiranya perang ini berkepanjangan, 
dan kalian tidak segera dapat 
mengatasinya, akan sirnalah kekuatan 
kalian. Akan lenyap rasa gentar 

INSPIRASI

Tak Ada 
Jalan Kembali

Oleh: Novri HS. Tanjung *
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mereka terhadap kalian. Oleh karena 
itu, singkirkanlah sifat hina dari 
diri kalian dengan sifat terhormat. 
Kalian harus rela mati. Sungguh saya 
peringatkan kalian akan situasi yang 
saya pun berusaha menanggulanginya. 
Ketahuilah, sekiranya kalian bersabar 
untuk sedikit menderita, niscaya 
kalian akan dapat bersenang-senang 
dalam waktu yang lama. Oleh karena 
itu, janganlah kalian merasa kecewa 
terhadapku, sebab nasib kalian tidak 
lebih buruk daripada nasibku…”

Selanjutnya ia berteriak 
kencang: “Perang atau mati!” Pidato 
yang menggugah itu merasuk ke 
dalam sanubari seluruh anggota 
pasukannya.

Pada 19 Juli 711 M, pasukan 
Thariq yang saat itu berjumlah 12.000 
personil, setelah ada tambahan 
pasukan dari Ifriqiya, berhadapan 
dengan Raja Roderick bersama 
pasukannya di mulut sungai (Rio) 
Barbate. Peperangan di bulan 
Ramadhan itu berlangsung sengit 
selama delapan hari. Pasukan Roderick 
pada awalnya sempat unggul, namun 
kelemahan di sayap kiri dan kanan 
pasukan mereka berhasil dimanfaatkan 
oleh pasukan Thariq bi Ziyad. 
Kemudian pasukan Roderick pun 

terdesak, hingga akhirnya dipukul 
mundur. Pasukan Thariq bi Ziyad 
berhasil meraih kemenangan gemilang. 
Roderick sendiri menghilang, dan di 
duga ia tenggelam di Sungai Barbate. 
Kuda dan sepatunya ditemukan di tepi 
sungai.

Gubernur Musa bin Nusair lalu 
mengirim surat kepada Khalifah 
Al-Walid, melukiskan jalannya 
peperangan Rio Barbate. “Penaklukan 
ini berbeda dari penklukan-penaklukan 
lain. Peristiwa ini seperti kiamat,” 
tulisnya.

Dua kisah diatas menjadi 
penggalan cerita dari sejarah dunia. 
Hal itu yang dilakukan tokoh-tokoh 
terkemuka, hingga tercatat dalam 
sejarahnya. Ada makna yang serupa 
dari strategi perjuangannya, mereka 
meniadakan pilihan untuk kembali. 
Bukanlah sebuah kebetulan jika 
strategi itu menjadi manjur. “Tak ada 
jalan kembali” tampaknya membentuk 
rumusan yang patut kita jadikan 
teladan. 

Ya, seringkali kita butuh 
sebuah pemaksaan dalam meraih 
kemenangan. Melenyapkan pilihan 
untuk mundur kembali menjadi 
strategi jitu dalam upaya mengerahkan 

potensi yang kita miliki. Mengalahkan 
diri sendiri memang menjadi lebih 
sulit, karena asumsi-asumsi ketakutan 
yang kita yakini. Disaat yang sama, 
kita memasuki kondisi pengkerdilan 
potensi yang dimiliki. Bentuk paling 
dramatis dari sebuah pilihan “tak 
ada jalan kembali” adalah berani 
mengambil risiko.

Dalam kehidupan nyata yang 
lebih sederhana, kita seringkali 
menemukan momentum “The power 
of kepepet.” Kita sanggup berlari lebih 
kencang dan melompati pagar yang 
tinggi, ketika dikejar anjing. Ya, itulah 
pertanda bahwa selama ini kita terlalu 
bertoleransi terhadap kelemahan diri 
sendiri. 

Mulai saat ini, tataplah tujuan. 
Langkahkan kaki penuh keyakinan. 
Hadapi tantangan. Kemudian kita 
genggam kemenangan. 

“Ketahuilah, sekiranya kalian 
bersabar untuk sedikit menderita, 
niscaya kalian akan dapat bersenang-
senang dalam waktu yang lama,” 
demikian Thariq bin Ziyad 
berpesan.***

* Penulis adalah Pelaksana Setditjen 
Perbendaharaan

“Ketahuilah, sekiranya kalian bersabar untuk sedikit menderita, 
niscaya kalian akan dapat bersenang-senang dalam waktu yang 

lama,” thariq bin Ziyad
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Canberra, 
The Bush Capital

English Lounge

A part of a song entitled “Home among The Gumtrees” above is written by Bob Brown and Wally Johnson. It describes how 
Australians really love their country eventhough there are also other beautiful places spread over the world. The descriptions in the 
song are so alike Canberra, where you can find a lot of gum trees in the city and kangaroos and other animals such as cockatoos and 
possums live freely in their habitat, side by side by human being. People said, that if you want to see a country, see the capital. Well, nice 
suggestion, since not all people know that Canberra is the Australian capital. Even me, I thought that Sydney was the capital instead. 
Haha...

Although some people said Australia should have renamed Canberra as “Canboring” , because the city is so quiet and shops are 
usually close at 5pm, we are still able to find a lot of interesting sites to visit. This story will depict the beautiful side of Canberra, the 
bush capital.

1. The Parliament House
Canberra has two Parliament Houses. the old one 

functioned as Museum of Democracy now and the new 
one is the building where the members of the parliament 
regularly have meetings. I just will tell you more about the new 
parliament.

Friendliness is the first thing we can feel there, since people 
can enter the building for looking around, taking pictures or 
even enter the meeting rooms when meetings are in progress. 
The openness of the parliament house implicitly says that, it is 
people’s right to know what their representatives do. 

At front of the building, there is a pond where kids can play 
with water. You also can find a beautiful garden at the rooftop. A 
garden with green grass where people can sit on while looking 
at the city from above. 

I’ve been around the world for couple of times or maybe more

I’ve seen the sites I had delights on every foreign shores

But when my friends all asked me about the place that I adore

I tell them right away

Reff: Give me a home among the gum trees, with lots of plum trees

A sheep or two a kangaroo

A clothes line at the back, verandah at the front

And an old rocking chair

2. The Australian War Memorial
Here, people will learn a lot about history, especially gloomy 

period when the world ran into war. The most famous story is 
about The Gallipolli mission in 1914. It was the mission when 
Australia sent its troops to Turkey to help the allies. Until now, 
every 26th of April, Australia commemorates The Gallipoli mission 
as ANZAC day to thank the heroes. 

For kids, there will be no reason to be bored, since they can 
watch war documenter movies and play interactively such as 
pretending to be a pilot in a real helicopter, trying the bed and 
toilet in a real sub marine and playing with the ‘used to work’ 
sophisticated machine.

Oleh: Devy Arfiana
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Additionally, in the spring, Canberra 
held Floriade in the park. It is the largest 
flower park that is copied from the 
Netherland. Floriade is so beautiful hence 
people from New South Wales come only 
to see floriade since they do not have such 
attraction. 

Do you know how much you need to 
pay for that friendliness and beauty? You 
can take it for free.

There are only some interesting 
places that you can enjoy and I am sure 
there are still a lot to be mention such as 
Questacon, the house of science; Telstra 
Tower, where you can see Canberra from 
above; Mount Ainslie, where you can see 
the Australian War Memorial and both 
Parliament Houses which are located in a 
straight line. 

Don’t forget about the playgrounds. 
You can find them everywhere. If you’ve 
got think that the playgrounds is a kind of 
dirty place, you are wrong. It is clean and 
very fascinating places. If you are lucky, 
a a group of ten or more kangaroos are 

usually there. The kangaroos will watch us 
(just like we watch them), and they will 
bounce and go further whenever we try 
to get closer to them. What a beautiful 
jump!  Some thing that you will not find in 
Indonesia

However, nothing is perfect. Canberra 
public transport is not reliable, I can say. In 
Canberra, the main transportation mode is 
the bus. In some suburbs, the buses pass 
every 15 minutes in weekday’s peak hours 
and every 30 minutes in weekday’s off-
peak hours. Unfortunately, on weekend, 
when people like to go out, the buses 
pass once only in an hour. Even worse on 
Sunday, the buses stop operates at 7pm.

During the winter, the sun sets at 5pm 
hence the city getting dark very quickly 
and become colder and colder. So, no 
buses operate after 7pm in winter would 
not disappoint their passengers much 
since they might prefer to stay at home 
due to the cold weather. On the other 
hand, during the summer, the sun sets at 
9pm. Thus, no buses after 7pm in summer 
time would disappoint passengers much 

because they might still want to travel in a 
warm summer night.

Another transportation mode is 
the train that links Canberra and other 
cities in Australia. From Canberra, people 
can go to Sydney and Melbourne. Then, 
either from Sydney or Melbourne, people 
can continue their journey to Brisbane 
and Adelaide, even to Perth and the 
northern side. Using trains, students 
will get concession fare, while children 
only need to pay $1 each way if they are 
accompanied by an adult who pay adult 
fare. So, traveling around Australia could 
be an interesting experience for families.

Finally, for those who like to 
concentrate on their study without losing 
chances to have some fun, Canberra is just 
for you. Also, for those who cannot drive a 
car, you should learn how to drive before 
you decided to stay in Canberra for study.  
And the song continues...

I’ll be standing in the kitchen cooking up a roast 
with vegemite on toast

Just you and me a cup of tea
And later on we’ll settle down beside the hitching 

post
And watch the possums play

*Reff
There’s a safe way on the corner and a woolworths 

down the street
And a new one’s just been opened up when they 

regulate the heat
But I’d trade them all tomorrow for a simple bush 

retreat where the kookaburras sing

*Reff
Some people like their houses built with fences all 

around
Others live in mansions and some beneath the 

ground
But me I love the bush you know with lizards 

running ‘round
And a pumpkin vine out the back

*Reff

3. Lake Burley Griffin
A beautiful man-made lake, named after Canberra’s designer, 

Burley and Griffin, is located in the middle of the city. People 
can walking, running, cycling or just sitting around, enjoy the 
beautiful scenery where the buildings and trees are built in 
harmony. People can also have a picnic in the park next to the 
lake with barbecue stove are spread around the park and always 
ready to be used. In some events such as Australia Day and 
Canberra Day, fireworks and musical performance are held there. 
Thus, people can enjoy Canberra as a ‘not too boring city, at least 
it has fireworks’. Haha...

* Penulis adalah Pelaksana Direktorat 
Pelaksanaan Anggaran
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baMbu
giLa

SERU .... !!!, itulah suasana yang terjadi 
saat sebuah bambu yang dipegangi oleh 
banyak anak itu menjadi liar. Tak kuasa 
anak-anak itu menahan gerak acak dari 
Bambu Gila.

beny Kurnia

Belajar tentang budaya yang diturunkan 
dari nenek moyang menjadi mengasyikan 
dengan canda tawa bapak pembuat wayang 
golek

beLaJar 
peWaYangan
ridzal ridwan

Anak-anak nelayan dari Sawai, Seram Utara 
bermain perahu diatas hamparan padang 
lamun dan terumbu karang dibelakang 
rumah mereka. ada istilah “My Backyard is 
an Oceanpark” — at Sawai, Maluku.

FLoating 
LittLe sea gipsY
ginanjar rah Widodo
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Muhammad Safei - Bocah Quin Pringadi AS -Dipucuk Buritan

Muhammad Safei 
Anak Banjar

Bocah Lombok
Generasi Bangsa

*dari kiri-kenan : Muhammad Safei - Bocah Quin, Pringadi Abdi Surya -Dipucuk Buritan, Taufik Rahman - Mencari Kerang, Mohamad 
Jaya Makmuri Rozik - Kita dan Boneka *** Beny Kurnia - Bermain Ombak, Beny Kurnia  - Float, Yuda Gustama  - Pene’an, Bocah 
Lombok - Parade Nasional *** Prih Haryanta - Polisi (sahabat) Anak, Affandi R.H.- Bermain Angklung, Yuda Gustama - Melaut 
Bersama, Tino Adi Prabowo  - Jaranan Mungil, Muhammad Safei - Sehabis Beribadah  ***  Ginanjar Rah Widodo - Playing Beach 
Soccer, Amirsyah Oke - Foto Donk Om, Yuda_gustama - Ayaaah Ingin Naik Itu, Tino_adi_prabowo_Ramai Berkumpul .

Affandi R.H.
Aku dapaattt...!

 Taufik Rahman - Mencari Kerang M. Jaya Makmuri R - Kita & Boneka

 Beny Kurnia - Bermain Ombak   Beny Kurnia  - Float                       Yuda Gustama  - Pene’an               Bocah Lombok - Parade Nasional

 Prih Haryanta - Polisi (sahabat) Anak   Affandi R.H.- Bermain Angklung   Tino Adi Prabowo  - Jaranan Mungil  M.Safei - Sehabis Beribadah

Yuda Gustama - Melaut Bersama, 

 Ginanjar Rah Widodo - Playing Beach Soccer  Amirsyah Oke - Foto Donk Om, Yuda gustama - Ayaaah Ingin Naik Itu, Tino Ramai Berkumpul



(Dirjen Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono, saat pengarahan pelantikan pejabat eselon IV 
di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulawesi Selatan, 21 Januari 2014)


