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Tahun 2016

Belanja Berkualitas,
Mengawal Program Prioritas

The Treasurer
Pembaca yang budiman,
Tahun anggaran 2016 sudah mulai kita jalani bersama.
Sejumlah tantangan kondisi perekonomian nasional yang
relatif baru mulai pulih dari tekanan dan kelesuan di tahun
2015 lalu telah kita hadapi, diiringi optimisme dan sejumlah
prediksi bahwa kondisi perekonomian akan membaik di
tahun ini. Pengelolaan keuangan negara, tak terkecuali juga
diwarnai dinamikanya oleh dialektika antara harapan dan
tantangan tersebut. Dinamika itu selanjutnya memunculkan
sejumlah isu dan topik yang secara luas dan hangat menjadi
perhatian publik di era keterbukaan informasi dewasa ini.
Majalah Treasury Indonesia kali ini mengangkat salah
satu isu nasional yang terus mengemuka, yaitu realisasi
anggaran. Tema ini sesuai dengan tugas fungsi Ditjen
Perbendaharaan dalam penyaluran dan pengelolaan APBN.
Sejumlah sisi terkait realisasi anggaran yang selama ini
sesungguhnya memiliki unsur keingintahuan publik tetapi
barangkali belum terekspos secara luas, coba dikupas secara
mendalam disertai pemaparan data yang relevan dalam
rangkaian artikel Laporan Utama.
Tema tersebut juga sesuai dengan momen penerbitan
pertama Majalah Treasury Indonesia di triwulan pertama
2016 ini. Momen awal tahun anggaran, memberi
kesempatan kita untuk menata langkah peningkatan
kinerja sekaligus menyediakan ruang evaluasi atas kinerja
pengelolaan keuangan negara di tahun anggaran 2015 yang
lalu untuk selanjutnya dijadikan sebagai pemicu dan insights
perbaikan di tahun anggaran ini.
Banyak yang telah dilakukan, sekaligus banyak lagi yang
masih harus menjadi perhatian dan diupayakan. Itu
barangkali yang tergambar dalam rangkaian artikel laporan
utama yang memuat tulisan mengenai postur APBN
2016 yang progresif sebagai bagian dari edukasi publik
'#sadarAPBN’. Gambaran progress program prioritas
nawacita sebagai misi Kabinet Kerja, spending review sebagai
alat bantu peningkatan efisiensi dan efektifitas anggaran,
serta penerapan evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran
melalui indikator-indikator terukur di samping tingkat
penyerapan juga disajikan. Tak ketinggalan, artikel-artikel
tersebut juga dilengkapi dengan ulasan dan komentar
dari sejumlah pihak terkait, mulai dari pejabat berwenang
sampai pelaku pengelola keuangan instansi pemerintah.
Wawancara dengan Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo,
yang diperkuat dengan penyajian pernyataan dan pesan
dari Menteri Keuangan, Bambang P.S Brodjonegoro juga
membahas upaya penciptaan anggaran belanja pemerintah
yang berkualitas.
Semua diramu untuk menyampaikan pesan betapa
peningkatan kualitas realisasi anggaran (tidak hanya
kuantitasnya saja) saat ini telah menjadi keniscayaan dalam
upaya mewujudkan APBN yang berdaya guna. Tak lain
dan tak bukan, semua itu bermuara pada tujuan anggaran
belanja pemerintah yang dialokasikan untuk melancarkan

gerak pembangunan dan menciptakan sebesar-besar kesejahteraan rakyat.
Ekspos atas eksistensi Ditjen Perbendaharaan selaku salah satu pemangku otoritas pengelolaan
APBN khususnya Bendahara Umum Negara juga dapat disimak melalui rangkaian artikel Dinamika.
Di dalamnya dimuat sejumlah capaian Ditjen Perbendaharaan belakangan ini seperti sertifikasi
ISO 9001:2008 bagi sejumlah kantor layanan Ditjen Perbendaharaan, apresiasi dan pengakuan dari
berbagai pihak atas sejumlah inovasi terkini, serta catatan atas tahapan program-program strategis
seperti kemajuan implementasi SPAN-Sakti, MPN G-2 dan beberapa program unggulan lain.
Disadari, pencapaian-pencapaian tersebut mutlak tak lepas dari dedikasi dan kontribusi segenap
jajaran Ditjen Perbendaharaan, termasuk para pegawai. Karenanya, sebagai salah satu wujud
kontribusi, rubrik ‘Opini’ dari pegawai yang dapat dianalogikan sebagai bagian dari ‘vox populi’
terkait isu yang mengemuka juga mendapat tempat sebagai bagian dari ekspose eksistensi Ditjen
Perbendaharaan tadi. Di samping sejumlah rubrik ‘baku’ tersebut, seiring dengan momentum lahirnya
wadah definitif bagi Majalah Treasury Indonesia pada unit kehumasan Ditjen Perbendaharaan,
sejumlah perubahan rubrikasi dan nuansa isi juga dilakukan dan dapat disimak pada terbitan kali
ini. Harapannya, majalah ini semakin berbobot dan menarik untuk dinikmati para Pembaca sekalian,
sekaligus mampu menjangkau audiens yang lebih luas dalam kerangka edukasi publik, khususnya di
bidang keuangan dan perbendaharaan negara.
Semoga majalah ini mampu menjadi media berbagi informasi sekaligus edukasi publik yang bernilai
positif guna melengkapi berbagai sarana yang tersedia bagi kita semua dalam mempertahankan dan
meningkatkan kinerja, melaksanakan sebaik-baiknya tugas dan fungsi yang diemban dalam rangka
berkontribusi bagi pembangunan negeri di tahun 2016, tahun inovasi.
Selamat menikmati sajian dalam terbitan kali ini,
Salam Treasury!

Marwanto Harjowiryono
Direktur Jenderal Perbendaharaan
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Cakrawala

“Motif batik yang berkualitas lahir dari proses yang intens. Pemilihan
desain yang tepat, pemilihan bahan dan alat yang tepat, pencetakan
dan penulisan motif yang cermat dan taat kaidah, dilanjutkan
penggodokan bahan sampai benar-benar matang, penjemuran
dan proses akhir yang sempurna menjadi hal yang tak dapat
dikompromikan, tidak dapat dibuat secara instant.
Ini adalah simbol bagaimana seharusnya sebuah proses transformasi
kelembagaan dirancang, diproses dan diimplementasikan, untuk
menjadikannya berkualitas dan membawa hasil maksimal bagi
semua pihak.”

Keterangan foto :
Proses pembuatan batik transformasi KPPN Kuningan di
Sanggar Batik Nisa, sentra industri batik Cikubangsari, Kuningan
(Foto : Tino Adi Prabowo)
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Laporan Utama

APBN 2016:

Percepatan Pembangunan Infrastruktur, Perkuatan
Pondasi Pembangunan yang Berkualitas
Pembangunan dan Kondisi Perlu
dari strategi pembangunan
memuat sektor-sektor yang
menjadi prioritas dalam RKP
tahun 2016 sebagai penjabaran
pelaksanaan RPJMN tahap ketiga.
Selanjutnya, tema RKP tahun
2016 dan pencapaiannya akan
diterjemahkan dalam kebijakan
fiskal dan postur APBN tahun
2016.

Rencana Kerja
Pemerintah (RKP)
tahun 2016 yaitu
“Mempercepat
Pembangunan
Infrastruktur untuk
Memperkuat Fondasi
Pembangunan yang
Berkualitas”
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APBN Tahun 2016 yang
ditetapkan dalam UndangUndang Nomor 14 Tahun 2015
merupakan rencana keuangan
tahunan pemerintahan
negara yang disusun dan
ditetapkan secara penuh oleh
Pemerintahan Kabinet Kerja
bersama dengan DPR RI baru
hasil Pemilu tahun 2014.
Tahun 2016 juga merupakan
tahun kedua dari Rencana
Pembangunan Jangka Menengah
Nasional (RPJMN) 2015 2019. Fokus pembangunan
pada periode ini adalah
“Mewujudkan pembangunan
secara menyeluruh di berbagai
bidang dengan menekankan
pada pencapaian daya saing,
perekonomian kompetitif dengan
berlandaskan keunggulan
sumber daya alam dan sumber
daya manusia berkualitas, serta
kemampuan iptek yang terus
meningkat”. Sejalan dengan
fokus tersebut dan dengan
memperhatikan capaian

pada RPJMN 2010 - 2014,
keberlanjutan Rencana Kerja
Pemerintah (RKP) tahun 2015,
serta tantangan ekonomi global
dan domestik yang mungkin
dihadapi, Pemerintahan Kabinet
Kerja menetapkan tema Rencana
Kerja Pemerintah (RKP) tahun
2016 yaitu “Mempercepat
Pembangunan Infrastruktur
untuk Memperkuat Fondasi
Pembangunan yang
Berkualitas”.
Tema RKP tersebut
sejalan dengan sembilan
prioritas ‘Nawa Cita’ yang telah
dirumuskan sebagai agenda
politik pemerintahan Kabinet
Kerja. Kesembilan agenda
tersebut kemudian dijabarkan
dalam strategi pembangunan
yang terdiri dari empat bagian
utama, yaitu: (1) Norma
Pembangunan; (2) Tiga Dimensi
Pembangunan; (3) Kondisi
Perlu; dan (4) Program-program
Quick Wins. Tiga Dimensi

Pada tahun 2016 ini,
berdasarkan Renaksi (Rencana
Aksi) 2016 terpantau 335
kegiatan prioritas yang tersebar
di 25 bidang seperti pangan,
kesehatan, pendidikan,
pariwisata, maritim dan
lain-lain. Kegiatan-kegiatan
prioritas tersebut merupakan
implementasi dari Nawa Cita
sesuai janji Presiden Joko
Widodo. Di sinilah peran
Kementerian Keuangan sebagai
Bendahara Umum Negara (BUN)
untuk mengawal dan memastikan
ke-335 kegiatan prioritas dari
Nawa Cita tersebut berjalan
efektif dan efisien dengan tetap
menjunjung tinggi governance
(tata kelola yang baik) dan
akuntabilitas.
APBN 2016, POSTUR APBN
YANG BERTUMBUH
Pada APBN Tahun 2016,
Pendapatan Negara yang
dianggarkan adalah sebesar
Rp1.822 Triliun yang akan
diperoleh dari Penerimaan Dalam
Negeri sebesar Rp1.820 Triliun
dan Penerimaan Hibah sebesar
Rp2,031 Triliun. Pendapatan
tersebut akan dibelanjakan
sebesar Rp2.095 Triliun sehingga
menghasilkan defisit anggaran
sebesar Rp273,17 Triliun.
Belanja tersebut diharapkan
mampu memenuhi sasaran/
output/outcome pembangunan/
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kinerja pemerintah sekaligus
pertumbuhan ekonomi yang
berkualitas yang tercermin
dalam lima indikator
utama, yaitu: 1) penurunan
kemiskinan menjadi 9,0%-10%;
2) penyerapan tenaga kerja
sebesar 2.000.000 orang;
3) tingkat pengangguran
terbuka menjadi sebesar
5,2%-5,5%; 4) penurunan GINI
ratio menjadi sebesar 0,39;
dan 5) peningkatan Indeks
Pembangunan Manusia (IPM)
mencapai 70,1. Ringkasan
singkat postur APBN Tahun
2016 berdasarkan UndangUndang APBN Tahun 2016
dapat dilihat pada gambar
dibawah ini.

A.

Pendapatan Negara

1.822.545.849.136.000,-

I. Penerimaan Dalam Negeri

1.820.514.056.476.000,-

1. Penerimaan Perpajakan

1.546.664.648.856.000,-

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak
B.

273.849.407.620.000,-

Belanja Negara

2.095.724.699.824.000,-

I. Belanja Pemerintah Pusat

1.325.551.377.296.000,-

II. Transfer ke Daerah dan Dana Desa
C.

Keseimbangan Primer

D.

Surplus/ (Defisit) Anggaran (A-B)

770.173.322.528,-88.238.241.688.000,-273.178.850.688.000,-

% Defisit Angagran terhadap PDB
E.

-2.15%

Pembiayaan Anggaran (I+II)

273.178.850.688.000,-

% pembiayaan Anggaran terhadap PDB

2.15%

anggaran kesehatan sebesar
5%. Disamping itu, sesuai
dengan RKP, percepatan
pelaksanaan proyek-proyek
pembangunan infrastruktur
juga mendapat tambahan
alokasi dana dari tahun
anggaran sebelumnya serta
meningkatkan alokasi dana
desa hingga 6% dari dan diluar
transfer ke daerah sesuai
dengan road map dana desa
2015-2019. Perbandingan
lebih lanjut alokasi beberapa
sektor unggulan APBNP TA
2015 dan APBN 2016 dalam
diagram di bawah.

Baik dari sisi pendapatan
dan belanja negara, APBN TA
2016 mengalami kenaikan
dibandingkan dengan APBNP
TA 2015. Pendapatan negara
tumbuh sebesar 3,5% atau
Rp60,9 T dan belanja negara
tumbuh sebesar 5,3%
atau Rp111,6 T. Kenaikan
pendapatan dimaksud
terutama ditargetkan dari
kenaikan penerimaan
perpajakan sebesar Rp57,4 T.
Kenaikan belanja pemerintah
diantaranya dialokasikan untuk
memenuhi belanja sektorsektor yang telah diamanatkan
dalam undang-undang
terutama untuk pemenuhan

Pendidikan

146,7

Kesehatan

54,1

170,7

69
54,1

Infrastruktur
Kedaulatan
Pangan

69
161,9

Kemaritiman dan
Kelautan

75,6

Pariwisata dan
Industri

8,7

149,4

62,6

2015

2016

PROGRAM UNGGULAN

Ketercapaian sasaran/
output/outcome pembangunan/
kinerja pemerintah nantinya
tidak terlepas dari peran
kinerja Pemerintah sendiri
beserta seluruh jajarannya
baik di pusat maupun di
daerah. Menyadari hal
ini, Presiden Joko Widodo
memberikan pesan penting
kepada para Menteri dan
sejumlah Kepala Daerah pada
saat menyerahkan Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
dan Penghargaan Daerah
Berprestasi Penerima Insentif
Daerah 2016 di Istana Negara
pada tanggal 14 Desember
2015. Presiden berpesan :
"Saya minta agar kegiatan
segera dimulai pada Januari,
jangan sampai terlambat
karena kalau mundur akan
terjadi kontraksi ekonomi".
Presiden juga mengingatkan
agar daerah mengesahkan
APBD tahun 2016 tepat
waktu. Selanjutnya Presiden
menyebutkan bahwa
penyerahan DIPA Tahun
2016 merupakan awal dari
keinginan semua pihak untuk
memperkuat agar proses
pencairan anggaran lebih
cepat dan merata serta
memberikan efek ganda.

Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016

6,9
Perbandingan alokasi beberapa sektor unggulan APBNP TA 2015 dan APBN 2016
(dalam triliyun rupiah)

Majalah
Majalah Treasury
Indonesia
Treasury
Indonesia Terbitan ke-1/2016
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Laporan Utama
STRUKTUR BARU
APBN, PENINGKATAN
TRANSPARANSI DAN
AKUNTABILITAS

Pada tahun 2000,
Kementerian Keuangan telah
menginisiasi suatu perubahan
format dan struktur APBN
dari yang semula disusun
dalam bentuk T-account
menjadi I-account. Perubahan
struktur dan format APBN
ini disesuaikan dengan
standar yang berlaku secara
internasional sebagaimana
digunakan dalam Statistik
Keuangan Pemerintah
(Government Financial Statistics/
GFS) untuk mendukung
transparansi dan akuntabilitas
Pemerintah. Gambaran
perubahan struktur dan format
APBN dapat kita lihat pada
tabel dibawah ini.
Penyesuaian format dan
struktur APBN memberikan
beberapa keunggulan sebagai
berikut :
1. lebih meningkatkan
transparansi dalam
penyusunan,
pelaksanaan,
dan perhitungan

Perbedaan
T-account dan I-account

anggaran negara,
serta mempermudah
pertanggungjawaban
terhadap
pelaksanaan dan
pengelolaan APBN.

2. mempermudah
dilakukannya analisis
terhadap strategi
kebijakan fiskal
yang diterapkan
pemerintah, beserta
cara pembiayaannya.
3. membantu
mempermudah
dilakukannya analisis
perbandingan antara
perkembangan
operasi fiskal
pemerintah
Indonesia dengan
operasi fiskal negaranegara lainnya
Perubahan format
tersebut merupakan salah
satu bentuk transparansi
pemerintah dalam mengelola
anggaran negara terutama
dalam menempatkan dan
mengakui utang sebagai
pos yang benar-benar harus

Format T-account
Penerimaan Negara
A. Penerimaan Dalam Negeri
1. Penerimaan Migas
- Minyak Bumi
- Gas Alam
2. Penerimaan Bukan Migas
- PPh
- PPN
- Bea Masuk
- Cukai
- Pajak Ekspor
- PBB dan BPHTB
- Pajak Lainnya
- PNBP

Belanja Negara

PENAJAMAN KOMPONEN
APBN
Dalam format baru
I-account, APBN Tahun 2016
terdiri atas 5 komponen

Format I-account

A. Belanja Rutin
1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang
3. Belanja Rutin Daerah
4. Bunga dan Cicilan Hutang

A. Pendapatan Negara dan Hibah
I. Penerimaan Dalam Negeri
1. Penerimaan Perpajakan
2. PNBP
II. Penerimaan Hibah

B. Belanja Pembangunan
1. Pembangunan Rupiah
2. Pembangunan Proyek

B. Belanja Negara
I. Belanja Pemerintah Pusat
1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang
3. Belanja Modal
4. Pmbayaran Bunga UTang
5. Subsidi
6. Belanja Hibah
7. Bantuan Sosial
8. Belanja Lain-lain
II. Transfer ke Daerah
1. Dana Perimbangan
2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian

B. Penerimaan Pembangunan
1. Pinjaman Program
2. Pinjaman Proyek

Total

dikembalikan kepada pemberi
pinjaman sehingga jumlahnya
harus sekecil mungkin karena
pembayaran kembali bunga
dan cicilan pinjaman akan
memberatkan APBN di masa
yang akan datang. Disamping
itu, sesuai dengan semangat
desentralisasi keuangan,
perubahan ini dimaksudkan
untuk memberikan kejelasan
komposisi anggaran yang
dikelola Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah. Hal
ini dilaksanakan dalam rangka
mengakomodir perhitungan
dana perimbangan yang
lebih transparan yang
didistribusikan oleh
Pemerintah Pusat ke
Pemerintah Daerah mengikuti
pelaksanaan UU Nomor
25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Daerah
pasca bergulirnya reformasi.

Total

C. Keseimbangan Primer
D. Surplus/Defisit Pembayaran
E. Pembiayaan

Total
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utama, yaitu : pendapatan
negara dan hibah, belanja
negara, keseimbangan primer
dan keseimbangan umum,
defisit (surplus) anggaran
serta pembiayaan anggaran.
Penjelasan dari masing-masing
komponen APBN tersebut
adalah sebagai berikut :
1. Pendapatan
Negara dan Hibah
Pendapatan Negara
diperoleh dari penerimaan
dalam negeri dan penerimaan
hibah. Penerimaan dalam
negeri meliputi Penerimaan
Perpajakan dan Penerimaan
Negara Bukan Pajak (PNBP).
Penerimaan perpajakan
diperoleh dari Pajak
Penghasilan (PPh), Pajak
Pertambahan Nilai (PPn), Pajak
Bumi dan Bangunan (PBB), Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan
Bangunan (BPHTB), Cukai dan
Pajak lainnya yang merupakan
sumber utama penerimaan
APBN. Sementara penerimaan
PNBP adalah semua
penerimaan Pemerintah Pusat
yang diterima dalam bentuk
penerimaan dari sumber daya
alam, pendapatan bagian
laba BUMN, PNBP lainnya,
serta pendapatan Badan
Layanan Umum (BLU). Adapun
penerimaan hibah adalah
setiap penerimaan negara
dalam bentuk devisa, devisa
yang dirupiahkan, rupiah,
barang, jasa, dan/atau surat
berharga yang diperoleh dari
pemberi hibah yang tidak perlu
dibayar kembali, yang berasal
dari dalam negeri atau luar
negeri. Dalam APBN Tahun
2016, pendapatan negara dan
hibah ditargetkan/dianggarkan
sebesar Rp1.822 Triliun.
2. Belanja Negara
Belanja negara
merupakan seluruh kewajiban
Pemerintah Pusat yang
diakui sebagai pengurang
nilai kekayaan bersih yang
dapat dikelompokkan menjadi
2 kelompok yaitu belanja
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pemerintah pusat serta
transfer ke daerah dan dana
desa. Belanja Pemerintah
Pusat merupakan salah
satu instrumen kebijakan
fiskal yang sangat strategis
untuk mencapai sasaransasaran pokok pembangunan
nasional. Sementara itu,
transfer ke daerah dan
dana desa diarahkan untuk
mempercepat pembangunan
daerah dan meningkatkan
kualitas pelayanan publik di
daerah serta mengurangi
ketimpangan pelayanan
publik di daerah. Dalam APBN
Tahun 2016, belanja negara
dianggarkan sebesar 2.095
Triliun yang terdiri dari Belanja
Pemerintah Pusat sebesar
Rp1.325 Triliun dan Transfer
ke Daerah dan Dana Desa
sebesar Rp770 Triliun.
3. Keseimbangan
Primer dan
Keseimbangan
Umum
Dalam penyusunan APBN,
Pemerintah selalu berusaha
untuk menghimpun sumbersumber
pendanaan (kapasitas
fiskal) yang mencukupi untuk
mendanai kebutuhan fiskal.
Hubungan antara kapasitas
fiskal dan kebutuhan fiskal
ini menciptakan sebuah
keseimbangan yang dapat
dikategorikan menjadi 2,
yaitu keseimbangan primer
dan keseimbangan umum.
Keseimbangan primer
merupakan selisih dari total
pendapatan negara dikurangi
belanja negara di luar
pembayaran bunga utang.
Sementara itu, keseimbangan
umum merupakan total
penerimaan dikurangi dengan
total pengeluaran termasuk
pembayaran bunga utang.

4. Defisit (Surplus)
Anggaran
Defisit (surplus)
merupakan selisih antara
penerimaan negara dan
pengeluaran negara. Jika
negara dalam kondisi dimana
pengeluaran negara melebihi
penerimaan negara, maka
negara mengalami defisit
dan sebaliknya jika negara
mengalami kondisi dimana
penerimaan negara melebihi
pengeluaran negara, maka
negara bisa dikatakan
mengalami surplus. Dalam
APBN Tahun 2016, defisit
anggaran ditargetkan sebesar
2,15% terhadap PDB.
5. Pembiayaan
Anggaran
Pada dasarnya,
pembiayaan anggaran
merupakan penerimaan
yang perlu dibayar kembali,
penerimaan kembali atas
pengeluaran tahun-tahun
sebelumnya, pengeluaran
kembali atas penerimaan
tahun sebelumnya,
penggunaan saldo anggaran
lebih, dan/atau pengeluaran
yang akan diterima kembali,
baik pada tahun yang
bersangkutan maupun tahun
berikutnya.
Tahun 2016 ini
pembiayaan anggaran
diarahkan untuk memperkuat
stimulus fiskal guna
mendorong pertumbuhan
ekonomi yang berkelanjutan
dan berkeadilan. Sumber
pembiayaan anggaran ini
dapat berasal dari pembiayaan
dalam negeri yang meliputi
penerbitan Surat Berharga
Negara (SBN), penjualan
aset dan privatisasi dan dari
pembiayaan luar negeri yang
meliputi pinjaman bilateral
dan multilateral yang tidak
mengikat, penjadwalan
kembali utang, dan
pembayaran cicilan pokok
utang luar negeri.
Terdapat beberapa faktor

Penyerapan
Anggaran 2016
diprediksi
meningkat, bisa
mencapai 97%
Menteri Keuangan, Bambang P.S.
Brodjonegoro kepada media menyatakan
penyerapan belanja pemerintah sampai akhir
tahun anggaran 2016 diperkirakan dapat
menembus angka 95-97%, meningkat dari tingkat
serapan tahun anggaran 2015 yang berada di
kisaran 90-92%. Hal ini dinyatakan Menkeu saat
memberikan keterangan mengenai realisasi
sementara APBN-P 2015 pada 27 Januari 2016
yang lalu.
Prediksi Menteri Keuangan ini salah
satunya didasarkan pada serapan anggaran di
bulan Januari 2016 yang langsung mencapai
8%, melonjak di banding tahun lalu. Lonjakan
ini didorong oleh serapan belanja modal yang
mencapai Rp. 1,5 triliun rupiah, melonjak 15 kali
lipat dibanding periode yang sama tahun 2015
yang hanya mencapai Rp. 100 miliar.
Menteri Keuangan juga menambahkan
bahwa selain percepatan penyerapan anggaran,
pemerintah juga mempercepat transfer ke
daerah guna memastikan kondisi ekonomi di
daerah aman.
Oleh: Redaksi Majalah Treasury Indonesia
Majalah
Majalah Treasury
Indonesia
Treasury
Indonesia Terbitan ke-1/2016 11
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Salah satu terobosan yang
dilakukan Pemerintah
terhadap APBN Tahun 2016
dalam rangka percepatan
pelaksanaan proyek tahun
2016 terutama untuk proyek
infrastruktur dan pengadaan
barang/jasa skala besar
adalah dilakukannya lelang
pra-DIPA.

yang mendasari mengapa
Pemerintah perlu melakukan
pembiayaan anggaran, yaitu
(1) untuk menutup defisit
APBN; (2) untuk memenuhi
kewajiban pembayaran
utang pemerintah; dan (3)
untuk mendukung kebijakan
Pemerintah dalam bidang
tertentu, misalnya dalam
bentuk penerusan pinjaman,
penyertaan modal negara,
dan dana pengembangan
pendidikan nasional.
Dalam APBN Tahun 2016,
pembiayaan anggaran
ditargetkan tidak melebihi
2,15% terhadap PDB mengikuti
tingkat defisit yang telah
ditetapkan.
LELANG PENGADAAN
BARANG/JASA PRA-DIPA,
PENGUATAN PONDASI
PEMBANGUNAN
Penyerahan DIPA
yang dilakukan sebelum
dimulainya tahun anggaran
baru merupakan salah
satu langkah strategis yang
diambil oleh Pemerintah
sebagai upaya untuk
mencapai sasaran/ output/
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outcome pembangunan
agar lebih efektif dan tepat
waktu. Strategi yang kuat
ini dimaksudkan untuk
mengakhiri kebiasaan K/L
dalam penyerapan anggaran
di akhir tahun. Presiden
kembali meminta para Menteri
dan Kepala Lembaga NonKementerian juga Kepala
Daerah agar meninggalkan
pola kerja business as usual
dan mencari terobosan baru
guna memangkas kendala
administratif, prosedural, dan
birokrasi yang menghambat.
Untuk itu, Presiden
memerintahkan agar 42.000
peraturan yang menyebabkan
keruwetan dipotong atau
direvisi menjadi tinggal
setengahnya saja. Para pejabat
juga diminta tetap mengecek
secara detail Rencana Kegiatan
dan Anggaran (RKA) di K/L
masing-masing agar programprogram dilaksanakan secara
konkret dan jelas.
Salah satu terobosan
yang dilakukan Pemerintah
terhadap APBN Tahun 2016
dalam rangka percepatan
pelaksanaan proyek tahun
2016 terutama untuk proyek
infrastruktur dan pengadaan
barang/jasa skala besar adalah
dilakukannya lelang pra-DIPA.
Proses lelang pengadaan
barang/jasa pemerintah
dapat dilaksanakan sebelum
tahun anggaran baru dimulai
termasuk pengadaan tahun
2016 yang dapat dilakukan
pada tahun 2015, namun
untuk penandatanganan
kontrak baru dapat dilakukan
setelah DIPA disahkan dan
berlaku efektif. Menteri
Keuangan pada saat
penyerahan DIPA TA 2016 di
Istana Negara menegaskan
bahwa pendanaan untuk
proses pengadaan itu
dapat dibebankan pada
anggaran tahun berjalan
dengan memanfaatkan hasil
optimalisasi sisa lelang dan
swakelola.

Mengingat kebijakan
lelang pra-DIPA/Perda
APBD tahun 2016 masih
baru, pada awal tahun
2016 ini dalam rangka reviu
percepatan pelaksanaan
lelang pengadaan barang/
jasa, Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan
(BPKP) bekerja sama dengan
APIP Kementerian Negara/
Lembaga/Pemda (K/L/P)
telah mengidentifikasi
beberapa hambatan dalam
pelaksanaan lelang pengadaan
barang/jasa, antara lain:
a) belum ditetapkannya
Pengelola Anggaran dan
Pengelola Kegiatan/Pengelola
Pengadaan; b) keterlambatan
mengumumkan Rencana
Umum Pengadaan (RUP); c)
dokumen lelang/pengadaan
belum siap, dan d) belum
ditetapkannya Kelompok
Kerja (Pokja) di Unit Layanan
Pengadaan (ULP) yang akan
melaksanakan pelelangan/
pengadaan.
Dengan sudah
terindentifikasinya hambatan
pada lelang pengadaan
barang/jasa pada awal
tahun, peran Kementerian
Keuangan dalam mengambil
kebijakan dan langkah-langkah
yang efektif dalam rangka
percepatan pelaksanaan
pengadaan barang/jasa
pemerintah dapat dilakukan
dengan tepat. Untuk mengawal
pelaksanaan kebijakan dan
langkah-langkah tersebut,
Kementerian Keuangan akan
melakukan reviu pelaksanaan
pengadaan barang/jasa secara
periodik untuk dapat dilakukan
evaluasi dan perbaikan yang
berkesinambungan. Hasil reviu
ini dapat menjadi informasi
yang penting bagi pimpinan
K/L/P dalam memitigasi risiko
penyebab keterlambatan
pengadaan barang/jasa.
Terobosan berupa
percepatan proses pengadaan
barang/jasa pemerintah ini

menjadi krusial terkait dengan
komitmen pemerintah untuk
berfokus pada pembangunan
infrastruktur. Diketahui
bersama bahwa pembangunan
infrastruktur lazimnya
diwujudkan melalui kontrak
proyek yang pasti memuat
pengadaan barang/jasa
sebagai komponen belanjanya.
Karenanya, percepatan atas
pengadaan barang/jasa untuk
sector infrastruktur diharapkan
dapat mendukung terciptanya
pondasi pembangunan
yang kuat, mengingat
sektor infrastruktur secara
perekonomian akan membawa
multiplier effect yang besar bagi
geliat sektor perekonomian
lainnya seperti sektor industri,
perdagangan, transportasi,
serta sektor riil.
Terlihat bahwa mulai dari
pengalokasian porsi anggaran,
penetapan struktur anggaran,
sampai dengan perubahan
kebijakan implementatif,
Pemerintah konsisten
memberi ruang perhatian yang
besar bagi sektor infrastruktur
sebagai salah satu pondasi
yang sangat penting bagi
gerak roda pembangunan.
Kesemuanya tentu bermuara
pada perwujudan tanggung
jawab Pemerintah untuk
menciptakan sebesar-besar
kemakmuran rakyat, salah
satunya melalui pembangunan
infrastruktur yang cepat dan
berkualitas.***
Oleh:
Ade Zul Akhir Lubis dan Arif
Novianto Kontributor Direktorat
Pelaksanaan Anggaran

0

USD)

2016

Triliun

Mempercepat Pembangunan Infrastruktur untuk Memperkuat Pondasi Pembangunan yang Berkualitas

Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal

Asumsi Dasar Ekonomi Makro

5,3% 4,7% 5,5% 13.900

Penguatan pengelolaan fiskal dalam rangka memperkokoh
fundamental pembangunan dan pertumbuhan ekonomi
yang berkualitas.

APBN

2016

Strategi yang ditempuh

Pertumbuhan
Ekonomi

Inflasi

Suku Bunga
SPN 3 Bulan

Harga
Minyak
(USD/
Barel)

• Meningkatkan ketahanan fiskal dan menjaga terlaksananya programprogram prioritas di tengah tantangan perekonomian global;

• Mengendalikan risiko dan menjaga kesinambungan fiskal dalam jangka
menengah dan panjang.

BELANJA
KEMENTERIAN/
LEMBAGA

Nilai Tukar (IDR/USD)

830 1.155
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• Memperkuat stimulus yang diarahkan untuk meningkatkan kapasitas
produksi dan penguatan daya saing;
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Lifting
Minyak
(Ribu
Barel/hari)

Perkembangan Anggara

Lifting Gas (Ribu
Barel Setara
Minyak/hari)

1.822,5triliun

PENDAPATAN NEGARA Rp

KEPABEANAN DAN CUKAI

Arah Kebijakan Umum Perpajakan

SUBSIDI Rp

• Ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan perpajakan dengan tetap menjaga
iklim investasi dunia usaha, stabilitas ekonomi, dan daya beli masyarakat;

Rp

37,2

Rp

146,4

Rp

• Dukungan Insentif Fiskal yang diarahkan untuk meningkatkan daya saing dan
nilai tambah ekonomi nasional.

Triliun

Triliun

186,5

Kebijakan Teknis Perpajakan

Rp

2,9

• Penyempurnaan peraturan perundangan termasuk revisi UU KUP dan
penyiapan revisi UU PPh dan UU PPN;

Triliun

Triliun

• Peningkatan kepatuhan Wajib Pajak;

Rp

1.360,1

PENERIMAAN NEGARA
BUKAN PAJAK

Rp

273,8

Triliun

• Memperkuat kerangka hukum dan implementasi di bidang kepabeanan;

Rp

80,5

• Implementasi penuh billing system Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua.

Triliun

Arah Kebijakan Umum Penerimaan Negara Bukan Pajak

Subsidi Energi

• Optimalisasi sumber migas yang sudah ada serta peningkatan investasi di
sumur migas baru;

Triliun

Rp

35,4

Rp

Triliun

78,6
Triliun

Rp

Subsidi BBM & LPG Ta

Triliun

Rp
Rp

34,2

46,3
Triliun

Subsidi Listrik

• Melanjutkan renegosiasi Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusaha Batu
Bara dan melakukan reviu atas tarif iuran produksi/royalti mineral logam dan
batu bara;

Kebijakan subsidi BBM, LP

• Pemberian subsidi t
selisih harga untuk m

• Peningkatan pengaw
3 kg.

• Mengenakan dividen BUMN dengan memperhatikan kondisi keuangan dan
peranannya sebagai agen pembangunan;

Kebijakan subsidi listrik

• Perbaikan tarif PNBP K/L serta perbaikan pelayanan dan pengawasannya.

• Peningkatan rasio e

POKOK-POKOK KEBIJAKAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT (BELANJA K/L
PEMBIAYAAN ANGGARAN
DAN NON K/L), ANTARA
LAIN:

Triliun

PENERIMAAN HIBAH
Rp

2,0
Triliun

Rp

571,7
Triliun

BELANJA41,4
NEGARA Rp
715,8

Triliun

Triliun

TRANSFER
KE DAERAH DAN
DANA DESA

Rp

770,219,4
Rp

Triliun

Rp

11,8

Triliun

Triliun

Rp

784,1
Triliun

Advertorial Budget 2016 findo .indd 2-3

Rp

541,4
Triliun

BELANJA
KEMENTERIAN/
LEMBAGA

Pembiayaan anggaran tahun 2016 direncanakan sebesar Rp273,2 triliun diarahkan
untuk memperkuat stimulus fiskal guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang
berkelanjutan dan berkeadilan.

BELANJA NON
KEMENTERIAN/
LEMBAGA

Perkembangan Anggaran Pendidikan Tahun 2011-2016

• Pemberian subsidi b
450 VA dan 900 VA.

Subsidi Non Energi
Pangan Rp21,0 T

Rp30,1 T
Melanjutkan program prioritas pembangunan
Rp1,0 T
Rp3,8 T
(a.l: infrastruktur konektivitas, pendidikan,
Cukai
Rp8,2 T
kesehatan, kedaulatan pangan dan energi,
Bea Masuk
kemaritiman, pariwisata, pengurangan kesenjangan,
Bea Keluar
serta pertahanan) untuk memperbaiki kualitas
pembangunan;
PNBP Lainnya
•
Pemenuhan anggaran pendidikan 20 persen dari APBN
SDA Migas
untuk peningkatan akses dan kualitas pendidikan;
Non Migas
•
Pemenuhan anggaran kesehatan sebesar 5 persen
Pendapatan Bagian Laba Lainnya
dari APBN, dengan didukung program yang lebih efektif
Pendapatan BLU
dan luas. Pusat
Pokok-Pokok Kebijakan Belanja Pemerintah
PPh Non Migas
• Mempertahankan •pendapatan
riil aparatur pemerintah
untuk memacu
produktivitas
dan peningkatan
Pokok-pokok
kebijakan
Transfer
ke Daerah
dan pelayanan
Dana publik,
dalam bentuk
Pajak Pertambahan
NIlaipemberian Tunjangan Hari Raya.
Desa,
antara
lain: dan penajaman belanja non-operasional (termasuk moratorium
•
Melanjutkan
kebijakan
efisiensi
pada
belanja
operasional
PPh Migas
pembangunan gedung pemerintah, serta kebijakan sewa/leasing untuk kendaraan dinas operasional);
• yang lebih
Meningkatkan
Alokasi Anggaran Transfer ke Daerah
Pajak• Bumi
dan Bangunansubsidi
Mengarahkan
tepat sasaran;
dan Danaprogram
Desaprioritas
dalampembangunan (a.l: infrastruktur konektivitas, pendidikan,
• Melanjutkan
Pajak lainnya
kesehatan, kedaulatan pangan dan energi, kemaritiman, pariwisata, pengurangan kesenjangan,
serta
memperbaiki
kualitasmendekati
pembangunan;anggaran
•
APBNpertahanan)
TA 2016untuk
yang
jumlahnya
• Pemenuhan anggaran pendidikan 20 persen dari APBN untuk peningkatan akses dan kualitas
Kementerian/Lembaga
(Belanja
Kementerian/
pendidikan;
Lembaga);
• Pemenuhan
anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari APBN, dengan didukung program yang
lebih efektif dan luas;
• • Menyelaraskan
Reformulasi
dan penguatan Dana Alokasi Khusus
kebijakan desentralisasi fiskal dengan mengalihkan alokasi Dana
Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan (Dekon/TP) di K/L ke Dana Alokasi Khusus (DAK);
untuk mendukung implementasi nawacita dan
• Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dan tidak mampu melalui program bantuan
pencapaian prioritas
nasional;
sosial yang lebih berkesinambungan (KIP, KIS), termasuk perluasan
cakupan penerima Bantuan Tunai Bersyarat menjadi 6 juta KSM, dan
•
Meningkatkanperluasan
alokasi
Dana
Desa
PBIJKN
menjadi
92,4hingga
Juta jiwa; 6% dari dan di
• Penyediaan
kebutuhan
pokok Perumahan
melalui
program
luar transfer
ke
daerah
sesuai
Road
Map
Dana
DesaSejuta Rumah
bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melalui dukungan
pembangunan
rumah,amanat
subsidi bunga
2015-2019, untuk
memenuhi
UUkredit,
No. 6bantuan
Tahun 2014.
Sumber pembiayaan berasal dari dalam negeri sebesar Rp272,8 triliun dan
luar negeri sebesar Rp0,4 triliun. Sumber pembiayaan dalam negeri terutama
diperoleh dari penerbitan Surat Berharga Negara (SBN). Sedangkan pembiayaan
luar negeri diperoleh dari pinjaman bilateral dan multilateral yang tidak mengikat.
Pinjaman luar negeri neto direncanakan positif dengan maksud untuk mengurangi
beban biaya penarikan utang secara keseluruhan, mengurangi risiko pasar dari
pengelolaan SBN, diversifikasi utang pemerintah, dan mendukung cadangan
devisa.
Pengeluaran pembiayaan terutama ditujukan untuk mendukung pembangunan
infrastruktur, mendukung pemenuhan ketersediaan rumah bagi masyarakat
berpenghasilan rendah, penjaminan pemerintah dalam mendukung program
percepatan pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batu
bara, percepatan penyediaan air minum dan air bersih, mendukung peningkatan
kapasitas dana pengembangan pendidikan nasional, dan memprioritaskan skema
kerjasama pemerintah swasta dalam pembangunan infrastruktur.

2.095,7triliun

Rp

Rp

•

Rp38,4

• Perbaikan pengawasan pengelolaan SDA (minerba, perikanan, dan kehutanan);

• Menjaga keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan, dan pengawasan
kegiatan penangkapan ikan;

79,4

PAJAK
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• Peningkatan pelayanan dan kepatuhan Wajib Pajak dengan didukung perbaikan
regulasi, administrasi, serta akuntabilitas;

Rp Triliun

Pupuk

Benih
PSO

Subsidi Bunga Kredit P
Subsidi Pajak

Kebijakan Subsidi Non-Ene

• Subsidi pangan Rp21
jual Rp1.600/Kg bag

• Subsidi pupuk Rp30,
petani memenuhi ke
serta mendukung up

• Subsidi PSO Rp3,8 T
angkutan kapal laut

%

uang muka, dan FLPP;

• Perluasan dan penajaman program Kredit Usaha
Rakyat (coverage dan subsidi bunga) yang sudah
dimulai tahun 2015.

Perkembangan Anggaran Kesehatan Tahun 2011-2016

Infografis:

10 K/LSugeng
dengan Alokasi
Anggaran Terbesar , 2015 - 201
Wistriono
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MENGAWAL PROGRAM PRIORITAS NAWACITA,
MEWUJUDKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
Anggaran belanja
merupakan hal yang
sangat krusial dalam
keberlangsungan sebuah
negara. Disamping fungsinya
dalam membiayai kegiatankegiatan pemerintah, belanja
digunakan sebagai alat
kebijakan di bidang fiskal. Saat
perekonomian sedang lesu
dan sektor privat tidak mampu
berjalan dengan semestinya,
belanja pemerintah digunakan
sebagai sektor penggenjot
perekonomian secara agregat.
Perlambatan
perekonomian Indonesia
di tahun-tahun terakhir
mengkhawatirkan banyak
pihak. Secara global, kesulitan
ekonomi yang dihadapi
banyak negara ekonomi besar,
seperti China pastinya ikut
berdampak terutama pada
penurunan ekspor komoditikomoditi unggulan maupun
penurunan harga yang telah
terkerek pada beberapa tahun
terakhir. Dari dalam negeri
sendiri, kelesuan ekonomi
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seakan mengintai kestabilan
ekonomi. Menanggapi
hal tersebut, pemerintah
berupaya menggunakan
kebijakan anggarannya untuk
menstimulasi perekonomian.
Belanja diharapkan dapat
menimbulkan efek multiplier
yang berlipat sehingga dapat
mendongkrak sektor lain.
Berbagai belanja prioritas
digulirkan pemerintah
Pertanyaan menarik
kemudian timbul dalam
benak kita seperti belanja apa
saja yang menjadi prioritas
pemerintah? bagaimana
pelaksanaan belanja
tersebut? Bagaimana efeknya?
Jawaban atas pertanyaanpertanyaan tersebut menjadi
penting sebagai bagian dari
akuntabilitas, pemerintah
kepada publik.

PRIORITAS BELANJA,
MENGAMANKAN NAWACITA
Untuk belanja
pemerintah, makna prioritas
bagi sebagian khalayak berarti
belanja-belanja wajib yang
harus disediakan pemerintah
seperti anggaran pendidikan
maupun belanja-belanja
yang diperlukan untuk
penyediaan pelayanan kepada
masyarakat. Bagi sebagian
yang lain, belanja prioritas
adalah belanja-belanja yang
penting dan mendesak, seperti
pembangunan infrastruktur
terutama pada daerahdaerah terpencil atau yang
akan memberikan dampak
besar pada kemajuan daerah.
Terlepas dari persepsipersepsi yang berbeda,
program prioritas pemerintah
saat ini mengacu pada
program-program yang masuk
dalam kategori program
nawacita yang merupakan
agenda politis Kabinet Kerja
Pemerintahan Jokowi-JK hasil
Pemilu 2014.

Nawacita merupakan
sembilan agenda prioritas
pemerintah menuju Indonesia
yang berdaulat secara
politik, mandiri dalam bidang
ekonomi dan berkepribadian
dalam kebudayaan. Segera
setelah perumusan nawacita,
pemerintah melakukan
beberapa hal prinsip yang di
perlukan.
Pertama, restrukturisasi
Kementerian Negara/
Lembaga dalam rangka
efektifitas dan efisiensi
serta menghindari adanya
tumpang tindih dan duplikasi
tugas. Sebagai contoh,
Kementerian Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat
merupakan penggabungan
antara Kementerian Pekerjaan
Umum dan Kementerian
Perumahan Rakyat, sedangkan
Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif dipecah
menjadi dua kementerian
terpisah yaitu Kementerian
Pariwisata dan Kementerian
Ekonomi Kreatif.
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Kedua, pemerintah
menyusun kebijakan
penghematan belanja
terutama larangan
penggunaan hotel untuk
kegiatan rapat dan sejenisnya
serta belanja-belanja
perjalanan dinas yang
tidak perlu. Meskipun pada
akhirnya pelarangan ini di
revisi dan diperlonggar,
berdasarkan hasil reviu yang
dilakukan oleh Direktorat
Pelaksanaan Anggaran Ditjen
Perbendaharaan Kementerian
Keuangan, kebijakan tersebut
cukup berhasil menekan
belanja yang kurang perlu.
Ketiga, sebagaimana
kurun waktu sebelumnya,
penyerapan anggaran yang
rendah sepanjang tahun
dan begitu tinggi diakhir
tahun menjadi sebuah
masalah klasik yang berulangulang. Begitu banyak unit
pemerintah yang ditugaskan
untuk mencermati dan
mengatasi masalah ini. Tim
khusus yaitu TEPPA (dahulu)
yang dilanjutkan dengan
TEPRA (sekarang) diamanati
tugas yang sama. Direktorat
Jenderal Perbendaharaan
selaku institusi yang salah
satu kewenangan dan tugas
pokoknya adalah penyaluran
belanja negara juga telah
mengambil langkah-langkah
guna menindaklanjuti ketiga
hal di atas.
MONITORING DAN
EVALUASI PELAKSANAAN
ANGGARAN
Perubahan adalah sebuah
keniscayaan. Penajaman
fungsi pelaksanaan anggaran
yang telah dikumandangkan
oleh Direktorat Pelaksanaan
Anggaran (PA) dan Bidang
Pelaksanaan Anggaran
di kantor-kantor wilayah
mulai menampakkan hasil.
Monitoring dan Evaluasi
(Monev) Pelaksanaan Anggaran
menjadi tugas tambahan
baru yang strategis dan
penting. Apakah hal tersebut

bertentangan dengan prinsip
“lets the manager manage”?
Tentunya jawabannya adalah
tidak karena sejalan dengan
tugas bendahara negara, tidak
hanya menyalurkan belanja,
tetapi juga ikut memastikan
belanja digunakan secara
optimal. Monev PA dilakukan
dalam rangka melakukan
pengamatan (monitoring)
dan penilaian (evaluasi)
atas efektivitas dan efisiensi
pelaksanaan APBN.
Beberapa pencapaian
adalah hasil spending review
yang telah digunakan sebagai
masukan untuk kebijakan
penganggaran, terutama
untuk penambahan ruang
fiskal yang dapat digunakan
untuk realokasi belanja yang
lebih bermanfaat, khususnya
program-program nawacita.
Manfaat lebih akan diperoleh
dari realokasi inefisiensi yang
teridentifikasi kepada sektorsektor strategis.
Pencapaian lain adalah
bagaimana masing-masing
kantor wilayah mulai mereview operasionalisasi/
teknis pelaksanaan
anggaran sehingga dapat
mengidentifikasi isu dan
masalah yang berpengaruh
terhadap operasional
pelaksanaan anggaran secara
umum dan tingkat penyerapan
belanja secara khusus,
termasuk dalam perspektif
regional.
MONITORING DAN
EVALUASI PROGRAM
NAWACITA, BENTUK
PERTANGGUNGJAWABAN
KEPADA PUBLIK
Monitoring program
nawacita bisa di bilang
merupakan sebuah tantangan
tersendiri bagi Direktorat
PA. Koordinasi dengan
Bappenas, Ditjen Anggaran
dan Kementerian/Lembaga
ternyata belum memberi
hasil, seideal yang diharapkan.
Belum adanya standarisasi
data dan keseragaman

mekanisme membuat
identifikasi program terasa
begitu sulit. Yang dilakukan
untuk mensiasati hal tersebut
adalah pemilahan satu per
satu program pemerintah oleh
Direktorat PA dengan mengacu
pada pedoman kriteria
prioritas dari Komite Staf
Presiden. Dari penelusuran,
ditetapkan 6.801 satuan
kerja yang akan dimonitor
program nawacitanya. Belum
keseluruhan, tetapi relatif
mencukupi dan mewakili.
Tantangan belum berakhir
disini. Data output yang
diperlukan tidaklah didapat
begitu saja. Usaha dilanjutkan
oleh aparatur Kantor
Pelayanan Perbendaharaan
Negara (KPPN) sebagai
kantor layanan vertikal Ditjen
Perbendaharaan. Sebagai
ujung tombak pelaksanaan
APBN di daerah yang tersebar
di seluruh wilayah Indonesia,
KPPN dapat mengumpulkan
data output langsung dari
masing-masing satuan kerja
dan dimonitor masing-masing
kantor wilayah.
Tenggat waktu
pelaksanaan reviu nawacita
yang begitu terbatas membuat
pressure semakin tinggi.
Begitu banyaknya usaha yang
diperlukan dilatarbelakangi
oleh substansi, program
nawacita merupakan program
prioritas yang manfaatnya
akan sangat dirasakan
oleh masyarakat dan akan
dilanjutkan dalam beberapa
tahun kedepan. Disamping
menjadi bagian tugas dan
kewajiban yang harus
dilakukan dalam kerangka
monitoring dan evaluasi
pelaksanaan anggaran,
monitoring nawacita sekaligus
dilakukan sebagai bentuk
pertanggungjawaban Ditjen
Perbendaharaan kepada
publik.

PROGRAM NAWACITA
SEBAGAI STIMULUS
PEMBANGUNAN DAN
KENDALANYA
Untuk tahun 2015,
dari 6.801 satuan kerja
yang direviu, nawacita
dikelompokkan dalam 18 jenis
program meliputi Kesehatan,
Infrastruktur dan Transportasi,
Pendidikan, Maritim,
Pangan, Kemiskinan, Energi,
Perdagangan, Industri, Desa,
Teknologi, Kaum Marjinal,
Reformasi Birokrasi, Kawasan
Perbatasan, Hutan, Anak Dan
Perempuan, Internasional,
dan Undang-undang. Total
alokasi anggaran untuk
keseluruhan nawacita tersebut
menunjukkan besaran angka
Rp 132,9 Trilyun.
Dilihat dari sisi program,
alokasi belanja terbesar
berada pada program
Kesehatan (23,89%) diikuti
program Infrastruktur dan
Transportasi (22,43%),
dan program Pendidikan
(16,70%). Hal ini tentunya
dapat menunjukkan bahwa
tiga program tersebut
adalah prioritas terpenting
pemerintah. Dari 36 KK/L
yang melaksanakan, empat
K/L merupakan pelaksana
utama dengan total 73%
alokasi dana, meliputi
Kementerian Perhubungan;
Kementerien Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat;
Kementerian Kesehatan; dan
Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan.
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KESEHATAN

KEMENTERIAN
PENDIDIKAN DAN KEBUYAAAN

PROGRAM LAINNYA
KEMENTERIAN
KESEHATAN

8,37 %
15,59 %

23,89%

KEMENTERIAN
PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT

KEMISKINAN

8,47 %

13,24 %

9,86 %

PANGAN

19,68 %
10,29 %
MARITIM

26,29 %
22,43 %

KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN

24,85 %

16,70 %
PENDIDIKAN

32 KEMENTERIAN/LEMBAGA LAINNYA
INFRASTRUKTUR
DAN TRANSPORTASI

Alokasi Belanja Program Nawacita per K/L

Sampai dengan 31
Desember 2015, dari total
Rp132 Trilyun, telah terealisasi
sebesar Rp111 Trilyun (83%).
Program kesehatan yang
mempunyai alokasi tertinggi
ternyata selaras dengan
tingkat realisasi yang juga
tinggi (93%). Adapun untuk
program infrastruktur dan
transportasi yang memiliki
alokasi tertinggi kedua dan
‘gaung’nya sangat dinantikan
terkait manfaatnya bagi
masyarakat luas, realisasinya
ternyata hanya mencapai 72%.
Program-program kemaritiman
dan energi yang belakangan
ini menjadi jargon yang cukup
populer, ternyata tingkat
penyerapannya juga belum
ideal.
Rendahnya realisasi
anggaran nawacita tersebut
tentunya memberikan
sejumlah dampak negatif.
Efek yang paling tidak
diinginkan adalah tidak
diterimanya secara optimal
manfaat pembangunan
oleh masyarakat sekaligus
menghambat upaya
penggunaan belanja
sebagai stimulus fiskal bagi
perekonomian nasional.
Perputaran uang dan efek
berantai yang diharapkan
timbul dari pelaksanaan
proyek tentunya tidak berjalan.
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Khusus untuk penyerapan
anggaran yang bertumpuk
di akhir tahun, berpotensi
dampak pada tidak optimalnya
kualitas pekerjaan karena
dilaksanakan secara terburuburu.
Pendalaman terhadap
data yang dikumpulkan
memunculkan sejumlah
permasalahan pokok yang
dialami program-program
nawacita. Dikelompokkan
dalam tujuh pokok
permasalahan, pengadaan
barang dan jasa masih
menjadi momok bagi
kebanyakan satuan kerja
dalam pelaksanaan program
nawacitanya. Proses
pengadaan barang dan jasa
yang sebagian besar baru
dilaksanakan setelah semester
I atau terlambat dimulai
memberikan sumbangsih
besar pada menumpuknya
realisasi anggaran di akhir
tahun. Hal lain yang juga
menghambat adalah proses
pemilihan penyedia barang
dan jasa, misalnya kesulitan
mencari penyedia barang/jasa
yang memenuhi spesifikasi
barang/jasa.
Perubahan nomenklatur
(reorganisasi) Kementerian/
Lembaga (K/L) merupakan
kendala non teknis lain

Alokasi Belanja Program Nawacita

yang cukup menghambat
pelaksanaan kegiatan.
Persiapan organisasi baru
beserta kelengkapannya
termasuk penunjukan
pejabat perbendaharaan,
persiapan dokumen DIPA, dan
kontrak cukup menghambat
pelaksanaan anggaran.
Dari sisi K/L, permasalahan
teknis didominasi oleh
keterbatasan jumlah maupun
kompetensi SDM dan
keterlambatan penunjukan
pejabat perbendaharaan
yang baru. Kasus yang lebih
spesifik juga terjadi pada
program pemberian bantuan
siswa miskin, dimana belum
selesainya proses pendataan
penerima menjadi penyebab

keterlambatan pencairan
anggaran.
Hal-hal semacam ini
masih ditambah pula dengan
problem di sisi mekanisme
pembayaran berupa masih
banyaknya satker yang
terlambat dalam pengajuan
tagihan kepada KPPN.
Meskipun ketentuan norma
waktu lima hari kerja untuk
pengajuan pembayaran
atas tagihan kepada Negara
telah dengan jelas diatur hal
tersebut tampaknya belum
terlaksana sepenuhnya
dan mengikat satker selaku
pelaksana kegiatan.

Realisasi Program Nawacita sd Desember 2015
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Program nawacita kedua,
infrastruktur dan transportasi,
pengadaan moda Bus Rapid
Transit (BRT) semacam
TransJakarta mencatatkan
pencapaian yang luar biasa
dengan realisasi yang
menyentuh 90%.

KONDISI REALISASI
ANGGARAN PROGRAM
PRIORITAS YANG VARIATIF
Dengan segala kondisi
yang ditemui di lapangan,
gambaran capaian dari
masing-masing program
prioritas nawacita melalui
kegiatan atau proyek yang
dicakup tiap program selama
tahun anggaran 2015,
ternyata sangat bervariasi.
Variasi tingkat capaian tidak
hanya ditemui antar program
prioritas, tapi juga terlihat
dalam satu program yang
sama.
Pada program nawacita
pertama yaitu kesehatan,
bantuan sosial dalam bentuk
kepesertaan Penerima
Bantuan Iuran (PBI) BPJS
Kesehatan yang nilainya
mencapai Rp. 20 Trilyun
tersalurkan secara optimal.
Belanja untuk pencegahan
penyakit endemik seperti
demam berdarah juga
tersalurkan optimal baik
dalam bentuk perlengkapan
pendukung kelambu maupun
dalam pelaksanaan programprogram kampanye kepada
masyarakat.
Sayangnya, terdapat
pula alokasi pengadaan

penting yang realisasinya
rendah, diantaranya belanja
alat-alat kesehatan untuk
laboratorium dan kendaraan
operasional, beserta barangbarang yang akan diserahkan
kepada masyarakat Hal ini
perlu menjadi perhatian
mengingat belanja tersebut
justru berlokasi di puskesmaspuskesmas daerah terpencil
dan lokasi-lokasi bencana
yang notabene sangat
membutuhkan.
Prestasi lain yang dapat
dicatat adalah keberhasilan
program terkait sanitasi
baik berupa bantuan sosial
peningkatan kualitas rumah
swadaya, pengerukan saluran
pembuangan, penanganan
persampahan baik berupa
pembangunan TPA maupun
pembelian peralatan seperti
truk sampah, truk tinja, dan
lainnya. Berbagai bantuan
sosial penunjang hidup
juga berhasil disalurkan
terutama program bimbingan
ketrampilan dan bantuan
Usaha Ekonomi Produktif
(UEP). Namun, beberapa
program penting belum
dilaksanakan seperti
pembangunan infrastruktur
Sanitasi Berbasis Masyarakat
(sanimas) dari Bank

Pembangunan Islam (IDB)
di berbagai daerah yang
realisasinya sangat rendah.
Pembangunan prasarana
olahraga serta penyelesaian
Ijin Penetapan Lokasi (IPL)
pada sejumlah perkampungan
nelayan juga bernasip sama.
Untuk program nawacita
kedua, infrastruktur dan
transportasi, pengadaan
moda Bus Rapid Transit
(BRT) semacam TransJakarta
mencatatkan pencapaian
yang luar biasa dengan
realisasi yang menyentuh 90%.
Sementara itu pembangunan
tranportasi kereta api di
bagian Sumatera Selatan
seperti Serdang, Nagararatu,
dan Tanjum Enim berkisar di
tingkat 60%, sama kisarannya
dengan pembangunan jalan
bebas hambatan di Jawa
Tengah seperti Semarang,
Solo, Karanganyar, dan
Kertosono. Sejumlah kendala
juga menimbulkan catatan
pada pembangunan fasilitas
kereta api seperti pada
jalur Manggarai-Jatinegara
dan Maja-Rangkasbitung
yang realisasinya dibawah
50%, kurang lebih sama
dengan yang terjadi pada
pembangunan jalan bebas
hambatan di Manado-Bitung.
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Serapan anggaran baik!

Adapun pendidikan
sebagai program ketiga
merupakan salah satu
program nawacita dengan
kinerja bagus. Alokasi
terbesar untuk bantuan
sosial berbentuk Kartu
Indonesia Pintar baik untuk
siswa SD, SMP, SMA, SMK,
dan mahasiswa tersalurkan
hampir 99%. Disamping
itu, pembangunan ruangan
kelas dan rehabilitasi ruang
belajar di seluruh nusantara
mencatatkan tingkat
ketercapaian yang kurang lebih
sama.
Program nawacita
keempat yaitu pembangunan
maritim, sesungguhnya
menjadi program unggulan
pemerintah sesuai karakteristik
geografis Indonesia sebagai
negara kepulauan. Karenanya
pembangunan di sektor
ini relatif gencar dilakukan,
seperti pembangunan
fasilitas pelabuhan laut
(Daruba, Mafututu, Sofifi);
pembangunan pelabuhan
penyeberangan (TimampuBeau, Ro-Ro Gunung
Sitoli); rehabilitasi sejumlah
pelabuhan penyeberangan
seperti di Bangsalae Siwa,
pelabuhan dermaga
danau seperti di Samosir,
dan pelabuhan sungai
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di Kabupaten Langkat
merupakan contohnya.
Berbagai pembangunan
yang dari segi jumlah proyek
relatif kecil namun memiliki
potensi manfaat besar
juga berhasil dilaksanakan
seperti pengembangan
daerah prioritas perikanan,
pengembangan kawasan
pesisir untuk perbaikan
lingkungan ekosistem, dan
pengembangan kampung
nelayan. Di samping catatan
keberhasilan yang ditorehkan,
pembangunan sarana
angkutan laut perintis berupa
pembelian kapal kontainer,
kapal penumpang, kapal
rede, dan kapal penumpang
yang alokasinya mencapai
Rp2 Trilyun ternyata hanya
mencatatkan realisasi di
kisaran 50%. Tercatat pula
adanya pembangunan fasilitasfasilitas pelabuhan di berbagai
daerah yangterkendala bahkan
sampai gagal terbangun.
Kinerja yang sangat bagus
dicatatkan program nawacita
kelima, pangan. Program
yang terutama berfokus
pada pembangunan dan
peningkatan sistem irigasi
mulai penyediaan tanah,
pembangunan bendungan,
dan juga rehabilitasi jaringan
irigasi dan konstruksi jaringan

irigasi yang tersebar diseluruh
Indonesia mencatatkan tingkat
penyerapan belanja program
pangan rata-rata diatas angka
95% untuk keseluruhan.
Pada program prioritas
penanggulangan kemiskinan,
upaya yang dilakukan terutama
ditujukan untuk mengurangi
kesenjangan social dalam
masyarakat. Penyaluran
belanja pemerintah di sektor
ini cukup bagus untuk program
pembangunan kebijakan
pembangunan SDM di daerah
tertinggal melalui penyerahan
barang/sarana kepada
masyarakat/pemda diberbagai
daerah. Penyaluran bantuan
juga berjalan cukup lancar
untuk penataan lingkungan
kumuh di perkotaan melalui
perbaikan sarana lingkungan
dan Rehabilitasi Sosial-Rumah
Tidak. Layak Huni (RS-RTLH).
Pencapaian lain yang perlu
diapresiasi juga terkait dengan
penyaluran bencana terutama
bantuan siosial berbentuk
simpanan keluarga sejahtera
dan barang-barang yang
diperlukan saat bencana
seperti tenda, lauk pauk,
pakaian selimut, dan makanan
siap saji.
Pembagian paket
tabung gas dalam rangka
program konversi energi

dan pembangunan jaringan
listrik perdesaan di wilayah
Papua sebagai bagian
Program Prioritas Energi
tercatat berjalan dengan baik.
Namun, untuk pembangunan
infrastruktur bahan bakar
gas berupa pengadaan lahan
Stasiun Pengisian Bahan
bakar Gas (SPBG) di daerahdaerah beserta penyediaan
peralatan utama SPBG dan
kelengkapannya seperti
pembangunan stasiun induk
belum terealisasi secara
maksimal, terlihat pada
tingkat penyaluran dananya
yang berada di kisaran 60%.
Hal serupa juga terjadi pada
pembangunan pembangkit
listrik energi terbarukan di
beberapa daerah.
Untuk program prioritas
desa, program diarahkan
pada pengembangan
kawasan perdesaan dengan
memberikan berbagai bantuan
seperti traktor, kapal, alat UBK
disertai dengan pembangunan
jalan dan dermaga di daerah
pedesaan.
KOMITMEN ATAS PROGRAM
PRIORITAS: PEMIHAKAN
PADA KEPENTINGAN
MASYARAKAT
Seperti halnya di tahun
2015, pelaksanaan monev
program nawacita untuk tahun
2016 telah dipersiapkan dan
akan dilaksanakan secara
triwulanan. Hasil reviu atas
capaian realisasi anggaran
tiap program prioritas
tahun anggaran 2015 yang
telah diserahkan kepada
masing-masing K/L dapat
digunakan sebagai masukan
guna perbaikan pelaksanaan
program di tahun 2016 ini.
Reviu yang telah dilaksanakan
sangat boleh jadi masih belum
sempurna. Namun sejatinya
yang terpenting adalah apa
yang bisa dilakukan dengan
keterbatasan yang ada. Ini
berlaku tidak hanya pada
pelaksanaan reviu, tapi juga

dalam menyikapi keterbatasan
anggaran program prioritas
melalui pemilihan jenis
program, proyek atau kegiatan
berdasar asas biaya-manfaat
dan upaya pelaksanaannya
secara efektif dan efisien.
Ke depan, capaian dari
program-prioritas yang telah
dipaparkan sesuai labelnya :
prioritas, kiranya tetap harus
mendapatkan perhatian dan
komitmen penuh dari seluruh
pemangku otoritas yang
terkait melalui berbagai upaya
dan kebijakan. Ini merupakan
suatu keniscayaan mengingat
bahwa kuantitas dan kualitas
penyerapan anggaran
tiap program prioritas
sangat berdampak bagi
perikehidupan masyarakat
Indonesia secara luas dan
signifikan. ***
Oleh :
Susanti Dewi dan Mashudi Adi
Nugroho - Direktorat Pelaksanaan
Anggaran
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SPENDING REVIEW

UPAYA MENCAPAI BELANJA PEMERINTAH YANG DIGDAYA

bagi perekonomian.
Dengan demikian,
agar roda ekonomi
berputar dengan
kencang, belanja
pemerintah sebagai
stimulus, layaknya
juga bernilai besar.
Makin besar nilai
belanja pemerintah,
diasumsikan makin
baik mendorong laju
perekonomian nasional
suatu negara.

Belanja pemerintah yang
berkualitas adalah yang memenuhi
unsur value for money. Untuk itulah
Spending Review disusun. Untuk
memastikan belanja pemerintah
ekonomis, efisien, dan efektif

Penyerapan
anggaran senantiasa
menjadi fokus perhatian
pemerintah. Segala daya
dikerahkan agar penyerapan
anggaran maksimal. Capaian
penyerapan anggaran pun
menjadi indikator kinerja
instansi pemerintahan.
Instansi yang tidak mencapai
target penyerapan dianggap
kurang berkinerja.
Fokus perhatian itu
bukanlah tanpa alasan.
Belanjapemerintah, dalam
struktur makro ekonomi
dianggap memiliki peran
dan kedudukan penting
sebagai salah satu pendorong
utamalaju perekonomian.
Dalam mazhab Keynesian,
bahkan sampai pernah
dinyatakan jika pengeluaran
pemerintah untuk perang
sekalipun, sangat bermanfaat
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Lantas, membuat
anggaran belanja yang
besar sudah cukupkah?
Langkah itu akan sia-sia
bila anggaran tidak diserap
secara optimal. Upaya
mendorong laju ekonomi
melaluialokasi belanja
pemerintah baruterletak pada
tataran rencana. Pada tataran
realisasi, jika anggaran tidak
terserap sempurna, efek
mendorong laju ekonomi itu
tidaklah terlihat. Sehingga,
tidaklah mengherankan
segala upaya dilakukan
agar penyerapan anggaran
optimal.
Pertanyaannya adalah
apakah langkah tersebut
sudah tepat? Tentu tidak
bisa dihakimi secara hitam
putih. Upaya mendorong
penyerapan anggaran
memang perlu dilakukan.
Namun, langkah itu perlu
dibarengi langkah lainnya agar
fungsi belanja pemerintah
berjalan lebih optimal.

Syarat utama agar belanja
pemerintah berfungsi secara
optimal adalah value for
money.
Belanja pemerintah
yang memenuhi value for
moneyterdiri dari tiga karakter;
ekonomis, efisien, dan efektif.
Ekonomis berarti minimalisasi
biaya dalam menghasilkan
output tertentu. Efisien
berati minimalisasi input
dalam menghasilkan output
tertentu. Sedangkan efektif
adalah tercapainya outcome
atau dampak setelah output
terbentuk.
Dapat dikatakan bahwa
belanja pemerintah yang
berkualitas adalah yang
memenuhi unsur value
for money. Untuk itulah
Spending Review disusun.
Untuk memastikan belanja
pemerintah ekonomis,
efisien, dan efektif. Langkah
inilah yang harus dilakukan
paralel dengan langkah untuk
optimalisasi penyerapan
anggaran.
PERMASALAHAN BELANJA –
DILEMA ANGGARAN
Spending Review disusun
bukanlah karena sebab
yang muncul tiba-tiba.
Tentu ada kondisi yang
melatarbelakanginya. Dalam
pertemuan negara-negara
OECD (Organisation for
Economic Co-operation and
Development) pada tahun
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2012, tercuatlah berbagai
permasalahan belanja negara
di Indonesia. Pemasalahan
pada belanja negara itulah
yang menjadi alasan utama
disusunnya Spending Review.

Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla
dalam rapat kabinet terbatas bulan
September 2015 memaparkan
tujuan Spending Review yaitu
sebagai:
Penghematan yang dapat
diimplementasikan melalui
anggaran
sarana untuk mengidentifikasi
potensi ruang fiskal.

check and balance pada
tahap perencanaan dan
penganggaran.
pengukuran angka baseline.
Sebagai dasar penyusunan
Medium-Term Expenditure
Framework atau Kerangka
Pengeluaran Jangka
Menengah,
alat untuk mengukur value for
money belanja pemerintah.

Setidaknya ada empat
permasalahan belanja negara
yang selama ini terjadi.
Pertama adalah ruang fiskal
yang terbatas. Ruang fiskal
pemerintah dari tahun ke
tahun hanya berkisal 5% - 6%.
Bahkan, di tahun 2015 ruang
fiskal pemerintah sebesar
Rp230 Triliun atau “hanya” 2%
dari PDB Indonesia sebesar
Rp11.000 Triliun. Dengan
ruang fiskal yang terbatas,
pemerintah tidak dapat leluasa
untuk mengeluarkan kebijakan
ekonomi melalui pengeluaran
pemerintah.
Permasalahan kedua
adalah adanya belanja
mandatory, yakni belanja
yang menjadi amanat
undang-undang. Konstitusi
mengamanatkan bahwa
belanja pemerintah di sektor
pendidikan dialokasikan
paling sedikit 20% dari
total belanja keseluruhan.
Di sektor lain, undangundang mengamanatkan
agar belanja pemerintah di
sektor kesehatan setidaknya
dialokasikan 5% dari APBN di
luar belanja gaji.
Sejatinya, belanja
mandatory bukanlah sesuatu
yang merisaukan. Belanja
mandatory justru memiliki
tujuan yang sangat mulia.
Mandat agar pemerintah fokus
pada sektor pembangunan
manusia. Namun, setiap
kebijakan tentu menimbulkan
dampak. Ruang fiskal menjadi
lebih terbatas. Imbas dari
ruang fiskal yang terbatas telah
diuraikan pada permasalahan
pertama.
Permasalahan ketiga
adalah pada distribusi
alokasi belanja pemerintah.

Belanja operasional birokrasi
pemerintahan lebih besar
daripada belanja modal atau
belanja pelayanan langsung
kepada publik. Akibatnya
terjadi pemborosan. Belanja
operasional birokrasi acap
kali digunakan untuk kegiatan
yang kurang bermanfaat. Hal
itu dapat menyebabkan daya
dorong belanja pemerintah
ke perekonomian menjadi
berkurang.
Penyerapan menjadi
permasalahan belanja negara
yang keempat. Penyerapan
belanja negara, khususnya
belanja barang dan belanja
modal kementerian/lembaga
tidak optimal dan cenderung
menumpuk pada akhir tahun
anggaran. Akibatnya peran
stimulus fiskal menjadi tidak
maksimal. Selain itu, pola
penyerapan yang kurang ideal
tidak menguntungkan bagi
pengelolaan kas yang baik.
Permasalahan keempat
berusaha ditanggulangi
dengan langkah-langkah
seperti bimbingan teknis,
asistensi, helpdesk, dan
evaluasi pelaksanaan
anggaran. Output utama dari
langkah-langkah tersebut
berupa Reviu Pelaksanaan
Anggaran. Sedangkan
permasalahan pertama hingga
ketiga coba diatasi dengan
Spending Review.
Selain untuk mengatasi
ketiga permasalahan
tersebut, Spending Review
disusun untuk beberapa
tujuan. Dalam rapat kabinet
terbatas bulan September
2015 yang dipimpin Wakil
Presiden RI dipaparkan
lima tujuan Spending Review.
Pertama, mengidentifikasi
opsi-opsi penghematan yang
dapat diimplementasikan
melalui anggaran. Spending
Review mengukur kinerja
anggaran (tingkat efisiensi dan
efektivitas), sehingga dapat
memberikan informasi atas

opsi penghematan yang dapat
dilakukan oleh Pemerintah.
Kedua, sebagai sarana
untuk mengidentifikasi
potensi ruang fiskal. Spending
review dapat memberikan
informasi mengenai
program-program yang
tidak produktif dan menjadi
sarana untuk mengambil
keputusan pergeseran
program-program tidak
produktif (kurang prioritas)
ke program-program yang
lebih prioritas. Sebagaimana
disebutkan Marc Robinson
(2014), tanpa adanya spending
review yang sistematis,
memperoleh fiscal space
yang memadaiuntukbelanja
inisiatifbaru yang merupakan
prioritas utama dan menjaga
pengawasan yang sesuai
terhadap belanja agregat akan
menjadi sangat sulit, bahkan
tidak mungkin.
Ketiga, sebagai
check and balance pada
tahap perencanaan dan
penganggaran. Konsekuensi
beralihnya penyusunan
penganggaran ke kementerian
negara/lembaga adalah
perlunya penilaian dari
perspektif Kementerian
Keuangan selaku BUN
sebagai sarana check and
balance sekaligus dalam
rangka mengendalikan
anggaran. Spending Review
dibutuhkan manakala saringan
anggaran didelegasikan ke
aparat pengawas internal
kementerian. Kesiagaan
penerima delegasi perlu
dikawal.
Keempat, untuk
pengukuran angka baseline.
Sebagai dasar penyusunan
Medium-Term Expenditure
Framework atau Kerangka
Pengeluaran Jangka
Menengah, Spending Review
digunakan untuk memastikan
baseline sesuai kebutuhan
ideal.
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Saat hasil Spending Review tahun
2013 diungkapkan, banyak pihak
terhenyak. Ternyata, pemborosan
anggaran masih jamak terjadi.
Spending Review secara lugas
menyebutkan adanya inefisiensi
alokasi senilai 50 triliun rupiah.
Hasil itu kemudian menjadi dasar
penyesuaian anggaran baseline
menjadi inisiatif strategis.

Kelima, sebagai alat untuk
mengukur value for money
belanja pemerintah. Spending
review yang mengukur tingkat
ekonomisasi, efisiensi, dan
efektivitas diperlukan dalam
mempercepat penerapan
penganggaran berbasis
kinerja dan mendorong
belanja pemerintah agar lebih
berkualitas.
PENYEMPURNAAN
ANALISIS, PENINGKATAN
AKURASI
Awal mula penyusunan
Spending Review lekat
berkelindan dengan
pengalihan tugas pengesahan
Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran dari Ditjen
Perbendaharaan ke Ditjen
Anggaran.
Pada kurun waktu
yang hampir bersamaan,
yakni di tahun 2012,
Indonesia dibayang-bayangi
krisis keuangan dunia.

anggaran masih jamak
terjadi. Spending Review
secara lugas menyebutkan
adanya inefisiensi alokasi
senilai 50 triliun rupiah. Hasil
itu kemudian menjadi dasar
penyesuaian anggaran baseline
menjadi inisiatif strategis.

Krisis yang bermula dari
membengkaknya utang dan
defisit anggaran akut negara
Yunani menggoyang ekonomi
Eropa. Krisis keuangan pun
terus meluas dikhawatirkan
merembet ke Indonesia.
Untuk mengantisipasi
krisis itu, diperlukan celah
fiskal yang luas. Celakanya,
Indonesia hanya sedikit
memiliki celah fiskal. Pucuk
pimpinan organisasi kala
itu memandang Ditjen
Perbendaharaan dapat
berkontribusi dalam
memperbesar celah fiskal.
Langkah yang dilakukan
adalah dengan menyusun
Spending Review. Alhasil, mulai
tahun 2013, Spending Review
menjadi tugas baru Ditjen
Perbendaharaan.

Hasil Spending Review dari
tahun 2013 sampai tahun
2016 sebagaimana ditampilkan
pada tabel di bawah ini.

Setiap memulai hal
baru, selalu timbul resistensi.
Begitu juga pada saat awal
penyusunan Spending
Review, tentangan dan
cercaan bermunculan.
Bukan hanya dari pihak
eksternal, dari pihak internal
pun demikian. Sebagian
besar mempertanyakan
kemampuan dan kewenangan
Ditjen Perbendaharaan serta
kemanfaatan hasilnya.
Namun, proses
penyusunan Spending Review
harus tetap berjalan. Sampai
saat hasil Spending Review
tahun 2013 diungkapkan,
banyak pihak terhenyak.
Ternyata, pemborosan

Pada tahun 2013, hampir
seluruh proses penyusunan
Spending Review dilaksanakan
Direktorat Pelaksanaan
Anggaran. Bahkan, untuk
reviu alokasi sepenuhnya
dilaksanakan oleh Direktorat
Pelaksanaan Anggaran.
Pelibatan Kanwil Ditjen
Perbendaharaan “hanya”
untuk membantu dalam
pengumpulan data capaian
output 20 kementerian
negara/lembaga dengan pagu
terbesar. Data itu kemudian
dieksekusi oleh Direktorat
Pelaksanaan Anggaran dengan
analisis benchmarking.
Dari kedua metode itu,
dihasilkan temuan indikasi
inefisiensi sebesar 50 triliun
rupiah. Temuan yang terbilang
besar karena mencapai 9%
dari total pagu. Temuan itu
pun seakan menjadi gong
pembuka bergemanya
Spending Review yang disusun
Ditjen Perbendaharaan.
Pada tahun berikutnya,
reviu alokasi telah melibatkan

seluruh Kanwil Ditjen
Perbendaharaan. Analisis
benchmarking pun tidak
sebatas 20 kementerian/
lembaga tertinggi. Objek
analisis benchmarking
diperluas hingga mencakup
semua kementerian/lembaga
yang memiliki banyak unit
vertikal dengan karakteristik
seragam. Hasilnya, ditemukan
total senilai 18 triliun rupiah
yang terindikasi adanya
inefisiensi.
Dibanding tahun
sebelumnya, hasil itu memang
menurun. Namun hasil itu
tidak lepas dari perbaikan
proses penyusunan Spending
Review. Mulai tahun 2014,
prinsip konservatisme
dikedepankan. Temuan yang
meragukan dikesampingkan.
Sehingga, temuan yang
disajikan adalah angka yang
terindikasi kuat mengandung
inefisiensi. Selain itu,
hasil Spending Review pun
dikonfirmasi ke kementerian/
lembaga bersangkutan.
Konfirmasi dilakukan untuk
menjaga validitas sekaligus
mendiseminasi hasil Spending
Review.
Periode selanjutnya
perbaikan kembali
dilakukan. Kali ini metodologi
dikembangkan dengan alat
analisis yang baru, yakni
analisis deviasi kebutuhan.
Belanja operasional menjadi
fokus untuk diefisienkan pada
analisis tersebut. Dengan

Hasil Spending Review dari tahun 2013 sampai tahun 2016

Tahun

Pagu APBN

Reviu Alokasi

Analisis Deviasi
Kebutuhan

Total
% Inefisiensi dari
Inefesiensi
Pagu

Einmalig

2013

594.598

42.513

8.131

-

50.643

9%

18.577

2014

638.049

8.455

10.23

-

18.685

3%

8.335

2015

647.31

3.893

3.053

1.971

8.917

1%

4.719

2016

784.144

2.946

915

5.749

9.61

1,2%

12.306

Sumber: Database Direktorat Pelaksanaan Anggaran
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784.144

PAGU

647.310

638.049
594.598
9%

dari pagu

3%

dari pagu

INEFESIENSI

2013

2014

demikian, pada tahun 2015
terdapat tiga metode dalam
Spending Review. Hasilnya
ditemukan angka total indikasi
inefisiensi senilai 8,92 triliun
rupiah. Penurunan memang
kembali terjadi. Namun,
pengembangan yang dilakukan
layak diapresiasi.
Kondisi terkini, indikasi
inefisiensi ditemukan senilai
9,61 triliun rupiah. Hasil itu
diperoleh dari proses
penyusunan Spending Review
yang tidak lagi manual. Sistem
aplikasi berupa perangkat
lunak telah dibangun dan
mulai digunakan untuk
penyusunan Spending Review
2016. Kesalahan perhitungan
menjadi semakin berkurang.
Hasil Spending Review pun
tersimpan ke dalam database
berformat digital.
OPTIMALISASI
SPENDING REVIEW GUNA
PENINGKATAN EFEKTIVITAS
BELANJA PEMERINTAH
Berbagai perbaikan
dan perkembangan dalam
penyusunan Spending
Review memang cukup
menggembirakan. Layaknya
nilai ‘kesempurnaan’ yang
dianut Kementerian Keuangan,
perbaikan senantiasa
dilakukan.
Kedepan, Spending Review
harus dapat menjangkau
aspek efektifitas pelaksanaan
anggaran, di samping aspek
efisiensi teknis yang saat
ini sudah tergarap dengan

1%

1,2
%
dari pagu

2015

2016

dari pagu

Meningkatkan kualitas
pelaksanaan anggaran,
menjaga peran APBN
sebagai stimulus
ekonomi

relative baik. Analisa terhadap
efektifitas pelaksanaan
anggaran tentu menuntut
ketersediaan landasan teori,
metodologi, dan ketersediaan
data yang cukup memadai.
Untuk menjawab
tantangan itu, sinergi dengan
berbagai pihak mutlak
diperlukan.Peningkatan
kapasitas keilmuan para
’reviewer’ pun menjadi
keniscayaan, diiringi
dedikasi dan komitmen.
Dengan Spending Review,
Pemerintah memiliki alat
bantu dalam mendeteksi
pemborosan dan belanja yang
kurang memiliki value bagi
kesejahteraan masyarakat,
sumber-sumber dana baru
dari hasil penghematan guna
memperluas ruang fiskal, serta
mengalihkan/mengalokasikan
sumber daya anggaran yang
terbatas kepada jenis dan
sektor belanja yang benarbenar dapat membawa
dampak positif bagi rakyat.
Jika semua itu dapat terwujud
dengan baik, niscaya
Spending Review semakin
bermakna sebagai bagian
kontribusi dalam memacu
roda perekonomian melalui
kuantitas dan kualitas belanja
pemerintah yang semakin
digdaya.***

Oleh :
Muchammad Nuh - Direktorat
Pelaksanaan Anggaran

Ditjen Perbendaharaan memiliki posisi penting
dalam upaya menjaga kesinambungan APBN di tengah
kondisi global dan domestik yang dipengaruhi faktor-faktor
seperti koreksi tingkat pertumbuhan ekonomi dunia, tren
penurunan suku bunga acuan, harga minyak dunia yang
fluktuatif dan penurunan nilai komoditas yang diprediksi
masih terus terjadi di tahun 2016 ini.
“Ditjen Perbendaharaan sangat diharapkan
perannya menjaga kesinambungan pelaksanaan APBN.
Ujungnya adalah bagaimana kita me-manage arus
kas. Apakah itu uang yang berasal dari pemasukan,
kebutuhan belanja, serta adanya penerimaan atau
pengeluaran terkait pembiayaan. Memang ini adanya di
Ditjen Perbendaharaan.” Demikian pernyataan Menteri
Keuangan, Bambang P.S Brodjonegoro pada Rapimnas
Ditjen Perbendaharaan, akhir Maret 2016 lalu di Jakarta.
Selain komitmen menjaga pelaksanaan APBN
sampai 31 Desember 2016, Menteri Keuangan juga
mengharapkan segenap jajaran DItjen Perbendaharaan
baik pusat maupun unit vertikalnya mampu menjaga
peran APBN sebagai stimulus ekonomi.
“Penting sekali bagaimana kita memastikan
kelancaran arus kas. Tidak hanya untuk APBN-nya sendiri,
tapi yang lebih penting pada pelaksanaannya di lapangan.
Karenanya penyesuaian regulasi sebagai pendukung
APBN harus dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat,
sehingga peran APBN sebagai stimulus ekonomi tetap
terjaga” tambah Menteri Keuangan. Terkait hal tersebut,
Menkeu mengharapkan Ditjen Perbendaharaan mampu
melahirkan ide dan inovasi baru dalam meningkatkan
kualitas pelaksanaan anggaran sekaligus meningkatkan
kualitas pertanggungjawaban APBN.

Oleh : Redaksi Majalah Treasury Indonesia
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WAWANCARA

‘MEWUJUDKAN BELANJA BERKUALITAS,
BUKAN HANYA TANGGUNG JAWAB TEPRA’
Kondisi realisasi anggaran belanja pemerintah sebagai salah satu stimulus perekonomian nasional mendapat tempat yang
sangat strategis bagi pemerintahan Jokowi-JK saat ini. Di level puncak, treatment terhadap penyerapan anggaran bahkan diwadahi
melalui sejumlah kebijakan dan pembentukan unit khusus. Pembentukan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA)
merupakan salah satunya.
Untuk mengetahui lebih dalam bagaimana arah kebijakan pemerintah dalam pengelolaan belanja,respons atas permasalahanpermasalahan klasik penyerapan anggaran, serta apa dan bagaimana TEPRA, Redaksi Treasury Indonesia mewawancarai figur yang
di tahun anggaran 2016 ini memegang peran strategis dalam peningkatan kualitas penyerapan anggaran, Wakil Menteri KeuanganProf. Dr.Mardiasmo yang merupakan Ketua Tim Pelaksana TEPRA. Hasil wawancara dirangkum dalam tulisan berikut.

PROBLEM UTAMA PENYERAPAN
ANGGARAN DAN EFEKNYA

“

Setiap era pemerintahan dan
pemimpin baru mempunyai
prioritas dan gaya manajemen
yang berbeda. Meskipun demikian,
semuanya bertujuan sama sebagai
patriot, yaitu untuk mencapai citacita bangsa

“

Mardiasmo,
Wakil Menteri Keuangan/Ketua Tim Pelaksana TEPRA.
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Ada kondisi yang mendesak
diperbaiki berdasar data
perkembangan realisasi belanja
negara dan daerah beberapa
tahun terakhir, yaitu rendahnya
penyerapan dan menumpuknya
realisasi di triwulan akhir tiap
tahun anggaran. Ini berdampak
pada tidak efektifnya peran
anggaran sebagai pendorong
pertumbuhan ekonomi nasional.
Keterlambatan penyerapan
anggaran mengakibatkan present
value dari anggaran turun, sehingga
dampaknya bagi pertumbuhan
ekonomi menjadi lebih kecil
dari yang diharapkan. Padahal,
pelayanan publik sebagai aspek
utama kinerja pemerintah diukur
juga dari dari present valuenya bagi masyarakat. Di sinilah
penciptaan disbursement plan
yang proporsional menjadi sangat
diperlukan.
Problem ini muncul dari
adanya pula perilaku anggaran
dari sejumlah Kementerian/
Lembaga yang kurang disiplin
seperti dalam menepati rencana
penarikan dana atau jatuh tempo
pengajuan tagihan. Hambatan
yang bersifat bottleneck juga

menjadi problem krusial. Seperti
masih adanya regulasi yang masih
menghambat/belum sempurna
dalam mengakselerasi penyerapan
anggaran
ANGGARAN BERKUALITAS
Tahap awal pelaksanaan visi,
misi, dan agenda prioritas Presiden
sesuai Nawacita dan Trisakti sebagai
janji pemilu merupakan momentum
penting bagi pemerintahan baru
untuk mendukung APBN yang
lebih sehat dan berkualitas, melalui
upaya peningkatan efisiensi dan
efektifitas belanja negara. Kualitas
belanja pemerintah tidak hanya
diukur dalam dimensi kecepatan
dan ketepatan waktu, tapi juga
dari dampak yang dihasilkan
oleh belanja guna mendukung
pencapaian tujuan pembangunan
nasional. Kualitas inilah yang dijaga
TEPRA melalui fungsi pengawasan.
TEPRA memiliki tanggung jawab
monitoring atas seluruh budget
cycle, mulai dari hulu perencanaan
yang baik, sampai ke hilir realisasi
dan pertanggungjawaban anggaran
belanja pemerintah. Fokus atas
kualitas ini menjadi bertambah
bobotnya untuk sektor-sektor
yang menjadi prioritas pemerintah
seperti infrastruktur, konektifitas
(transportasi dan perhubungan),
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TEPPA

TEPRA

Dibentuk pada masa pemerintahan Presiden
SBY.

Dibentuk pada masa pemerintahan Presiden
Jokowi

Berakhir masa kerjanya dengan pembubaran
UKPA per 23 Februari 2015 melalui PERPRES
26/2015

melalui KEPPRES 20/2015

Berfokus pada evaluasi dan pengawasan atas tercapainya belanja
pemerintah yang berkualitas

Berfokus pada penyerapan anggaran

Bertumpu pada UKP4, Kemenkeu, dan BPKP

Periode laporan kepada presiden
per 3 Bulan

19
19
19
19

Melibatkan Kemenkeu, Kantor Staf Kepresidenan, Setkab, BPKP,
kemendagri, KemenpanPPN/Bappenas, KemenLH dan Kehuatanan,
Kementeria Agraria dan Tata Ruang/BPN, Kejagung, dan LKPP

Periode laporan per 2 Minggu

Perbedaan Teppa dan Tepra

pertanian dan ketahanan
pangan, serta maritim dan
pembangunan wilayah
perbatasan.
SIKAP PEMERINTAH
Dengan filosofi ‘kerja,
kerja, kerja’ yang diinstruksikan
Presiden, reinforcement
kepada K/L yang memiliki
kinerja kurang bagus sangat
diperlukan agar dapat
mencapai irama kerja yang
diharapkan Presiden. Ini
adalah wajar, mengingat
keberhasilan pembangunan
tidak ditentukan oleh satu atau
dua komponen pemerintahan
saja, tapi ditentukan oleh
seluruh komponen yang
berjalan seirama. Apabila ada
komponen yang iramanya
lambat, perlu didorong agar
lebih cepat.
Koordinasi antar sektor
yang masih perlu dioptimalkan
juga menjadi fokus, mengingat
seringkali di tataran
implementasi, hambatan
muncul dari sisi ini. Rencana
program yang baik ternyata
tidak dapat dieksekusi karena
terbentur ketentuan di sektor
lain, sebagai misal. Bahkan,
terobosan-terobosan sektoral
yang dilakukan masing-masing
institusi dalam mewujudkan

pelaksanaan APBN/APBD yang
optimal ada kalanya menjadi
mandul karena minimnya
koordinasi antar sektor.
Karenanya, debottlenecking
menjadi salah satu prioritas
pemerintah untuk merespon
kendala ini.
TEROBOSAN PERBAIKAN
REALISASI ANGGARAN
Pembentukan TEPPRA
sebagai satuan tugas khusus
melalui Keppres Nomor 20
Tahun 2015 merupakan
salah satu wujud concern
pemerintah terhadap
masalah kualitas anggaran
belanja pemerintah. Tugas
utama TEPRA adalah mencari
terobosan-terobosan
yang diperlukan dalam
memperbaiki realisasi
pelaksanaan anggaran, baik
di K/L maupun di pemerintah
daerah, termasuk mencari
solusi terhadap hambatanhambatan (debottlenecking)
yang dialami K/L maupun
pemda dalam proses
penyerapan anggaran.
Diharapkan dengan adanya
TEPRA akan ada perbaikan
terhadap distribusi dan
realisasi belanja negara yang
relatif merata dengan tidak
menumpuk pada akhir tahun.

TEPRA mencoba
membuat langkah strategis
untuk membuat KL dan
Daerah lebih aware terhadap
progres penyerapan anggaran
sejak awal tahun anggaran.
Termasuk di dalamnya
identifikasi permasalahan
sejak awal pelaksanaan seperti
indentifikasi paket kegiatan
strategis dan pelaksanaan
lelangnya sebelum bulan
Maret. Untuk K/L, beberapa
langkah dan strategi yang
dilakukan oleh TEPRA dalam
mempercepat penyerapan
anggaran K/L adalah sebagai
berikut:
a. Memantau K/L yang
mempunyai kontribusi
besar dan menjadi
fokus pemerintah
pada anggaran
belanja; dan
b. Mendorong
percepatan proses
pengadaan barang
dan jasa.
TEPRA juga mendorong
dan memfasilitasi percepatan
realisasi APBN dengan
memberikan pendampingan
dan informasi yang lengkap
kepada K/L untuk dapat
melakukan lelang/tender awal
terkait pelaksanaan APBN
tahun 2016 (lelang/tender
belanja modal/infrastruktur
APBN 2016 dapat dilakukan
sejak bulan November 2015
tanpa menunggu terbitnya
DIPA).
Kemenkeu selaku
Ketua TEPRA selain
berperan memberi
rekomendasi,diharapkan
juga dapat menjadi role
model skema belanja
berkualitas melalui refocusing
target dan sektor prioritas,
renumerating (penghitungan)
kembali kebutuhan biaya
(budget) dengan output dan
outcomes-nya, sampai kepada
self-blocking (pemotongan
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anggaran terseleksi) secara
mandiri, karena pada sarnya
K/L itu sendiri lah yang paling
paham urjensi program/
kegiatan dan kebutuhan biaya
‘sebenar-benarnya’.
PENINGKATAAN
KOORDINASI LINTAS
SEKTORAL MELALUI
‘DEBOTTLENECKING’
Keanggotaan TEPRA
diperluas dengan melibatkan
lebih banyak institusi
seperti Sekretariat Kabinet,
Kementerian Dalam Negeri,
Kementerian Perencanaan
Pembangunan Nasional
(Bappenas), Kementerian
Lingkungan Hidup dan
Kehutanan, Kementerian
Agraria dan Tata Ruang/
Kepala Badan
Pertanahan Nasional
(BPN), Jaksa Agung, Kepala
Staf Kepresidenan, LKPP,
BPKP dengan Kementerian
Keuangan sebagai Ketua Tim
dimaksudkan agar TEPRA
dapat memberikan solusi
debottlenecking yang lebih
komprehensif. Misalnya, jika
ada problem penyerapan
anggaran karena terkendala
masalah pembebasan lahan,
dapat dicari solusinya lebih
cepat dengan keterlibatan
BPN dalam keanggotaan
TEPRA. Kementerian Keuangan
selaku Ketua Tim TEPRA
memimpin koordinasi lintas
sektor/institusi untuk mencari
terobosan-terobosan baru
yang dapat menjadi solusi atas
hambatan-hambatan tersebut.
Keterlibatan K/L dan
pemangku kebijakan terkait
sebagai anggota TEPRA (LPKK,
BPKP, Kemendagri, Kejaksaan
Agung, Setkab, dan KSP) juga
diharapkan mempermudah
didapatkannya rekomendasi
dan alternatif solusi
pemecahan permasalahan
realisasi anggaran, baik APBN
maupun APBD. Kedepan, pola
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dan pendekatan penyelesaian
permasalahan realisasi
anggaran seperti ini akan terus
dikembangkan baik ditingkat
K/L dan Pemda. Memang
dalam birokrasi tentunya akan
terdapat sekat-sekat yang
berpotensi menghambat.
Namun, dengan keanggotaan
TEPRA yang melibatkan banyak
pemangku kepentingan dan
kewenangan TEPRA yang
diberikan oleh Presiden
melalui Keppres diharapkan
sekat-sekat tersebut dapat
lebih mudah ditembus.
MONITORING DAN
KETERSEDIAAN DATA,
JANTUNG OPERASIONAL
TEPRA
Sesuai Keppres 20/2015
TEPPRA juga bertugas utama
memberikan masukan berupa
laporan kepada Presiden
mengenai kondisi realisasi
anggaran dari waktu-ke
waktu per 2 minggu. Horison
waktu pelaporan yang relatif
pendek ini memungkinkan
pengambilan keputusan yang
lebih cepat sebagai solusi atas
hambatan-hambatan yang
ditemui dalam penyerapan
anggaran secara dini.
Segera setelah dibentuk
pada bulan November 2015,
TEPRA telahmelakukan
monitoring secara intensif
terhadap K/L dalam hal
penyerapan anggaran. TEPRA
juga telah berkoordinasi
dengan beberapa unit/
institusi terkait baik internal
Kemenkeu (Ditjen Anggaran,
Ditjen Perbendaharaan, Ditjen
Perimbangan Keuangan)
maupun eksternal (LKPP,
DJKD Kemendagri) guna
memperoleh data yang
diperlukan dalam rangka
monitoring dan evaluasi Data
yang disampaikan beberapa
intitusi tersebut, oleh TEPRA
kemudian diolah dan disajikan
dalam format yang memenuhi

kebutuhan bagi pengambil
keputusan. Sejauh ini
koordinasi sudah berjalan baik
dan instansi-instansi tersebut
telah memberikan data yang
relatif cukup sebagai bahan
analisis dan laporan TEPRA.
Monitoring TEPRA sendiri
bersifat komprehensif dari
hulu sampai dengan hilir
siklus keuangan negara sejak
perencanaan, pelaksanaan
pengadaan barang dan
jasa, pencairan dana serta
pertanggungjawaban. Ini
dilakukan dengan membangun
sistem monitoring. Maksudnya
adalah agar K/L dan daerah
dapat menciptakan dan
melaksanakan sistem
pengendaliannya sejak awal
tahun.
Kegiatan monitoring
rutin dilakukan melalui
pemutakhiran realisasi belanja
pemerintah berdasarkan
data Sistem Informasi
Rencana Umum Pengadaan
(SIRUP), Online Monitoring
Sistem Perbendaharaan
dan Anggaran Negara (OM
SPAN), dan Sistem Informasi
Monitoring dan Evaluasi TEPRA
(SISMONTEP), penyusunan
Analisis Rutin Realisasi Belanja
Negara serta penyusunan
Rencana Aksi Fasilitasi K/L
Dengan Realisasi Rendah.
Analisis dilakukan secara
skematis dan berbasis pada
kejadian riil di lapangan (based
on phenomenon), bukan lagi
mengandalkan asumsi-asumsi.

Laporan Utama

“

Ditjen
Perbendaharaan
selaku treasury
manager berperan
vital untuk
mendorong
penyerapan
anggaran yang
proporsional,
mengatur pola
disbursement
yang baik, serta
menjadi penyedia
supply data dan
monitoring realisasi
penyerapan
anggaran secara
realtime dan up to
date

INISIASI PERUBAHAN
PARADIGMA PELAKSANAAN
ANGGARAN
Hasil analisis dan
rekomendasi yang dilaporkan
TEPRA kepada Presiden dan
di-share kepada unit kerja
pemerintah terkait diharapkan
dapat menstimulasi corrective
action guna menghindari
adanya eksploitasi anggaran.
Pencegahan terjadinya
eksploitasi anggaran harus
didukung dengan adanya
perubahan paradigma dari
para pimpinan K/L dan pemda
yang harus benar-benar ‘take
the lead’ atas pelaksanaan
anggaran di unitnya masingmasing, tidak hanya sekedar
mendelegasikan kepada
struktur/jenjang di bawahnya.
Perubahan paradigm
juga diperlukan dalam
pengalokasian anggaran
berdasar prioritas. Penentuan
prioritas anggaran sendiri
seharusnya bergeser, tidak
lagi berdasar struktur atau
fungsi (money follow functions)
yang seolah-olah mewajibkan
alokasi anggaran disediakan
untuk tiap fungsi yang
terwadahi dalam struktur,
tanpa memandang urjensinya
dengan prioritas program
pemerintah. Idealnya, berlaku
‘money follow programs’,
dimana tiap instansi harus
mampu menjawab ‘tantangan’
berupa menyiapkan program
unggulan terlebih dahulu

untuk bisa mendapat prioritas
alokasi anggaran. Pergeseran
paradigma inilah yang di
awal-awal barangkali akan
menemui kendala berupa
resistensi karena bernuansa
ancaman terhadap hilangnya
eksistensi fungsi, jika fungsi
yang bersangkutan tidak dapat
dijabarkan ke dalam programprogram unggulan yang nyata.
DITJEN PERBENDAHARAAN,
MITRA TEPRA
Ditjen Perbendaharaan
selaku treasury manager
memiliki peranan yang sangat
vital untuk mendorong
penyerapan anggaran
yang proporsional. Ditjen
perbendaharaan diharapkan
dapat mengatur pola
disbursement yang baik yaitu
dengan menyeimbangkan
percepatan penyerapan
anggaran yang dapat memacu
pertumbuhan ekonomi
dengan memperhatikan
likuiditas keuangan negara,
karena Ditjen Perbendaharaan
meiliki ‘penguasaan’ atas
data realisasi belanja
(termasuk disbursement
plan) dan penerimaan
negara. TEPRA akan turut
mendukung dan mendorong
Kemenkeu dalam hal ini
Ditjen Perbendaharaan dalam
mencari terobosan-terobosan
baru yang implementatif
untuk meningkatkan kualitas
penyerapan aggaran dan

mengurangi bottleneck yang
mungkin terjadi dalam proses
realisasi anggaran.
Singgungan utama
Ditjen Perbendaharaan
terhadap tugas TEPRA
adalah pada supply data
dan monitoring realisasi
penyerapan anggaran/belanja
secara realtime dan up to
date. Data yang reliable dari
Ditjen Perbendaharaan (dan
feeder data lainnya sesuai
tusi) mendukung analisis
TEPRA dan pengambilan
keputusan yang tepat untuk
memecahkan masalah
bottleneck dalam pelaksaaan
penyerapan anggaran.
Aplikasi semacam OM SPAN
bermanfaat untuk memenuhi
kebutuhan tersebut terkait
data realisasi K/L (instansi
pusat). Untuk data realisasi
APBD, diharapkan Ditjen
Perbendaharaan ke depan
juga dapat memanfaatkan
kapasitasnya sebagai
perwakilan Kementerian
Keuangan di daerah dengan
akses yang ditunjang sebaran
kantor vertikal dan hubungan
kerja dengan Pemda provinsi
ataupun kabupaten/kota.
Data konsolidasian APBN dan
APBD seperti Government
Financial Statistics (GFS) juga
dapat dimanfaatkan dengan
mengoptimalisasi faktor time
lag.

“

Di ujung wawancara, Mardiasmo mengingatkan bahwa hambatan pasti akan terjadi dalam proses evaluasi dan pengawasan
realisasi APBN dan APBD yang dilakukan oleh TEPRA yang dilakukan melalui media birokrasi. Selain itu, pekerjaan rumah selanjutnya
ke depan adalah terkait masih belum terintegrasinya (interkoneksi) sistem informasi yang saat ini banyak dan masih tersebar di
masing-masing institusi. Ini mengakibatkan, untuk menghasilkan laporan yang komprehensif, TEPRA harus menganalisis informasi
dari berbagai sistem, yang kadangkala datanya masih harus di-crosscheck satu sama lain terlebih dahulu sebelum dapat diyakini
akurasinya dan digunakan dalam analisis dan rekomendasi/laporan. ***

Oleh : Purwo Widiarto
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Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
Perubahan Paradigma Pengelolaan Keuangan Negara

Dilakukannya penilaian
atas pelaksanaan anggaran
kementerian/lembaga melalui
indikator-indikator pelaksanaan
anggaran merupakan upaya
mengubah orientasi dan
paradigma pengelola keuangan
kementerian/lembaga untuk tidak
hanya berfokus pada penyerapan
anggaran saja.

Dalam konsep
penganggaran berbasis
kinerja fokus utama dari
ketercapaian kinerja
adalah tercapainya seluruh
barang/jasa (output)
dengan menggunakan
alokasi anggaran seefisien
mungkin. Semakin sedikit
(efisien) input atau anggaran
yang digunakan dalam
menghasilkan suatu output
tertentu, maka semakin
baik kinerja dari unit
tersebut dalam mengelola
anggarannya. Konsep efisiensi
anggaran tersebut pada
dasarnya merupakan salah
satu aspek utama dalam
menilai kinerja anggaran
suatu unit pemerintah.
Namun demikian, saat
ini, model penganggaran
berbasis kinerja masih belum
optimal diimplementasikan
mengingat belum adanya
formulasi yang ideal
khususnya dalam mengukur
ketercapaian output itu
sendiri. Implikasinya, penilaian
kinerja anggaran Kementerian
Negara/Lembaga (K/L) saat ini
masih terfokus pada tingkat
realisasi anggaran atau
penyerapan.
Realisasi belanja sendiri
masih menjadi tantangan
bagi pemerintah mengingat
dalam beberapa tahun
terakhir, tingkat realisasi
anggaran pemerintah pusat
yang dalam hal ini realisasi
anggaran Kementerian
Negara/Lembaga, masih
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berada di bawah target
realisasi anggaran sebesar
90% dalam dua tahun
terakhir. Tidak hanya itu,
tren penyerapan anggaran
juga masih menunjukkan
pola yang kurang ideal
dimana realisasi anggaran
cenderung menumpuk di
periode terakhir (bulan
Nopember dan Desember).
Permasalahan tersebut
merupakan masalah klasik
yang relatif berulang tiap
tahunnya.

terhadap pencapaian realisasi
belanja saja? Bagaimana
agar kinerja APBN dapat
benar-benar optimal dalam
perannya menstimulasi
perekonomian Indonesia?
Apa saja yang telah dilakukan
pemerintah untuk mencapai
tujuan tersebut?

Untuk menghadapi
kendala tersebut, pemerintah
harus dapat memastikan
bahwa belanja pemerintah
setiap tahunnya dapat
dilaksanakan dengan efektif
dan efisien. Sejumlah
langkah-langkah persuasif
yang ditujukan untuk
mengubah pola pikir dan
perilaku Kementerian
Negara/Lembaga dalam
merealisasikan anggarannya
melalui belanja pemerintah
harus diinisiasi untuk
menutupi celah regulasi.
Dengannya, pelaksanaan
anggaran tidak lagi sebatas
mengejar target penyerapan
di akhir tahun, namun juga
mampu mencapai efisiensi
dan efektifitas dalam kerangka
value for money.

Tingkat realisasi
anggaran-atau lebih spesifik:
tren realisasi anggaran,
sebagai suatu ukuran
bukanlah suatu hal yang
berdiri sendiri atau terjadi
dengan sendirinya. Tren
realisasi anggaran dalam
hal ini merupakan implikasi
dari sejumlah aspek-aspek
pelaksanaan anggaran yang
lebih mikro. Identifikasi dan
perbaikan aspek-aspek
pelaksanaan anggaran
yang lebih mikro ini dapat
menjadi alternatif langkah
pemerintah dalam upaya
melakukan perbaikan kualitas
penyerapan anggaran.

Lantas, bagaimana
langkah yang tepat untuk
mengubah paradigma
pengelolaan keuangan negara
yang saat ini cenderung fokus

INDIKATOR KINERJA
PELAKSANAAN
ANGGARAN, DETEKTOR
KUALITAS PENGELOLAAN
KEUANGAN SATKER K/L

Aspek-aspek pelaksanaan
anggaran selain tingkat
realisasi anggaran itu sendiri
mulai tahun anggaran
2014 telah digunakan
oleh Direktorat Jenderal
Perbendaharaan dalam
menginisiasi penilaian kinerja
pelaksanaan anggaran K/L.
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Aspek-aspek pelaksanaan anggaran yang
dinilai tersebut diantaranya memenuhi
salah satu atau lebih kriteria, antara lain:
(1) Kesesuaian dengan perencanaan,
(2) Kepatuhan terhadap regulasi, (3)
Efektivitas pelaksanaan kegiatan, (4)
Efisiensi Pelaksanaan.
Beberapa aspek pelaksanaan
anggaran yang dijadikan indikator
penilaian kinerja pelaksanaan anggaran
dengan bobot prioritas di tahun 2015
adalah realisasi anggaran, penyelesaian
tagihan, pengelolaan uang persediaan,
dan deviasi rencana penarikan dana.
CAPAIAN REALISASI ANGGARAN
Tingkat realisasi anggaran masih
dipergunakan sebagai salah satu
indikator mengingat sampai dengan saat
ini realisasi anggaran masih menjadi
fokus perhatian pemerintah dan
mencerminkan pelaksanaan kegiatan
pada Kementerian Negara/Lembaga.
Namun, dalam perumusan indikator

pelaksanaan anggaran ini, realisasi
anggaran tidak lagi menjadi variabel
utama yang menjadi satu-satunya ukuran
performa pelaksanaan anggaran belanja
pemerintah.
KETEPATAN WAKTU PENYELESAIAN
TAGIHAN
Dalam praktek pengelolaan keuangan
negara di Indonesia, satuan kerja (Satker)
K/L mengajukan tagihan yang timbul
akibat belanja atas beban APBN kepada
Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara (KPPN) untuk dibayarkan kepada
penerima hak. Kegiatan yang telah selesai
dilaksanakan maupun pengadaan barang/
jasa yang telah selesai seluruhnya atau
telah selesai terminnya harus segera
diajukan pembayarannya karena proses
penyelesaian tagihan tersebut sangat
berpengaruh pada penyerapan anggaran.
Tagihan diajukan oleh Satker dengan
menerbitkan Surat Perintah Membayar
(SPM) kepada KPPN, untuk kemudian
diverifikasi dan diterbitkan Surat

Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh
KPPN. Tagihan pengadaan barang/jasa
terhadap APBN (dalam hal ini SPM LS Non
Belanja Pegawai) sesuai ketentuan harus
diajukan ke KPPN paling lambat 17 hari
kerja setelah timbulnya hak tagih kepada
negara.
Faktanya, di sepanjang tahun
anggaran 2015, tingkat ketepatan waktu
penyelesaian tagihan masih belum
menunjukkan kinerja yang ideal. Lebih
dari sepertiga tagihan di sepanjang
periode tersebut terlambat disampaikan
oleh satker K/L ke KPPN sehingga
berimplikasi pada kurang idealnya tren
realisasi anggaran tiap periodenya.
PENGELOLAAN UANG PERSEDIAAN
(PETTY CASH)
Pada prinsipnya, pelaksanaan
pembayaran atas beban APBN pada
seluruh dilakukan dengan mentransfer
uang dari kas negara ke pihak ketiga.
Namun demikian, untuk mendukung
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FAKTA

TAHUN 2015

52

K/L TINGKAT PENYERAPANNYA
MASIH DI BAWAH TARGET NASIONAL 90%

1/3

TAGIHAN

TERLAMBAT DISAMPAIKAN KE KPPN

25

%

41%

DARI SELURUH PENGAJUAN PENGGANTIAN
(ISI ULANG) UP SATKER K/L DILAKUKAN
SETELAH LEWAT DARI 30 HARI

RATA-RATA
DEVIASI

antara rencana penarikan dana satker dengan
penarikan dana aktual sebesarnya

fleksibilitas pengelolaan
keuangan Satker K/L , terdapat
mekanisme pembayaran
melalui Uang Persediaan
(petty cash)yang umumnya
digunakan untuk membiayai
belanja atau keperluan
operasional sehari-hari
perkantoran. Uang Persediaan
tersebut merupakan uang
muka kerja yang diberikan
kepada Bendahara
Pengeluaran Satker K/L
yang dapat dimintakan
penggantiannya (diisi ulang/
revolving).
Pada prinsipnya
besaran Uang Persediaan
(UP) yang diberikan kepada
Satker merupakan estimasi
kebutuhan operasional Satker
selama satu bulan. Karena itu,
pengisian ulang UP tersebut
idealnya dilakukan paling
lambat 1 bulan setelah UP/
isi ulang terakhir diterima.
Apabila Satker cenderung
melakukan isi ulang UP setelah
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lewat 1 bulan kerja, maka
dapat diindikasikan bahwa
Satker tersebut memiliki
kelebihan alokasi Uang
Persediaan atau adanya uang
persediaan yang mengendap.
Adanya kelebihan alokasi
Uang Persediaan Satker dapat
berpotensi atas hilangnya
manfaat uang tersebut dalam
putaran perekonomian
mengingat uang tersebut
hanya mengendap di rekening
bendahara pengeluaran (idle
cash). Potensi idle cash ini
akan menjadi relatif signifikan
jika terakumulasi secara
nasional, apalagi jika terjadi
di banyak satker dan menjadi
kecenderungan.
Faktanya, di sepanjang
tahun 2015, seperempat
dari seluruh pengajuan
penggantian (isi ulang) UP
Satker K/L dilakukan setelah
lewat dari 30 hari.

DEVIASI RENCANA
PENARIKAN DANA
(HALAMAN III DIPA)
Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran merupakan
dokumen pelaksanaan
anggaran yang disusun oleh
Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran (atau
dalam hal ini Satker K/L). DIPA
tersebut berfungsi sebagai
dasar yang telah disahkan
oleh Menteri Keuangan
yang menjadi dasar bagi
Satker K/L dalam melakukan
pembayaran. Salah satu unsur
yang disajikan dalam DIPA
adalah rencana penarikan
dan penerimaan dana dari
Satker K/L tersebut. Rencana
penarikan dana yang disajikan
dalam Halaman III DIPA
merupakan pengejawantahan
dari rencana kegiatan yang
akan dilakukan Satker K/L di
tahun berkenaan.
Saat ini, diindikasikan
bahwa penyusunan rencana
penarikan dana Satker pada
halaman III DIPA masih belum
optimal. Hal tersebut didukung
fakta bahwa di tahun anggaran
2016, secara rata-rata di tiaptiap K/L masih ditemukan
deviasi antara rencana
penarikan dana dengan
penarikan dana aktualnya
sebesar 41%.
Terlihat, bahwa indikator
kinerja pelaksanaan anggaran
dapat memberikan sinyal
arah sekaligus ukuran yang
dapat dipertanggungjawabkan
terhadap area mana dari
kinerja pelaksanaan anggaran
pemerintah suatu satker K/L
yang masih harus mendapat
perhatian untuk dioptimalkan.
Dengan demikian, langkahlangkah optimalisasi yang
selanjutnya akan ditempuh
dapat lebih fokus dan terarah.

Catatan, hal ini membutuhkan
pergeseran paradigma dari
pengelola keuangan untuk
juga serius memberi atensi
pada indikator-indikator
kinerja pelaksanaan anggaran
yang menunjukkan sinyal
kekurangoptimalan, dan tidak
terpaku hanya pada pada
tingkat realisasi saja.
Di tataran lebih lanjut,
optimalisasi pada area atau
indikator-indikator kinerja
pelaksanaan anggaran
tersebut diharapkan
pula berdampak positif
pada pelaksanaan fungsi
pemerintahan dan pelayanan
publik yang diemban K/L yang
bersangkutan.
PENGHARGAAN BAGI
KEMENTERIAN NEGARA/
LEMBAGA DENGAN KINERJA
PELAKSANAAN ANGGARAN
TERBAIK
Sebagai bentuk apresiasi
atas kinerja pelaksanaan
anggaran K/L di sepanjang
tahun 2015, Direktorat
Jenderal Perbendaharaan
telah dua kali memberikan
penghargaan kepada K/L
yang memiliki nilai kinerja
pelaksanaan anggaran
tertinggi, yakni untuk
periode semester I TA 2015
dan semester II TA 2015.
Pemberian penghargaan
kinerja pelaksanaan anggaran
K/L terkini diberikan pada
kesempatan Rapat Koordinasi
Pelaksanaan Anggaran Tahun
Anggaran 2015 di Jakarta
pada 9 Februari 2016 yang
lalu. Wakil Menteri Keuangan
Keuangan, Mardiasmo,
menyerahkan langsung
penghargaan kepada
perwakilan dari 10 K/L dengan
nilai kinerja pelaksanaan
anggaran tertinggi di TA 2015.
Pemberian penghargaan
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tersebut disamping sebagai
bentuk apresiasi/penghargaan
kepada K/L yang berkinerja
terbaik, juga diharapkan dapat
menjadi motivasi seluruh K/L
untuk terus meningkatkan
kinerja pelaksanaan
anggarannya.

kinerja pelaksanaan anggaran
tiap-tiap K/L, saat ini tidak
hanya diukur dari tingkat
realisasi atau penyerapan
anggaran (kuantitas) saja.
Apresiasi terhadap prestasi
kinerja pelaksanaan anggaran
terbaik juga dapat ditafsirkan
sebagai ‘ajakan’ bagi seluruh
pengelola keuangan K/L
untuk bersama-sama
mengubah orientasi dan

Penyampaian
penghargaan ini merupakan
‘pesan’ bahwa baik-tidaknya

paradigma, meningkatkan
kualitas indikator-indikator
pelaksanaan anggaran yang
lebih bersifat kualitatif. Tidak
hanya sekedar terserap, tapi
juga berkualitas. ***

Oleh :
Febrian Yalisman - Direktorat
Pelaksanaan Anggaran

10 KL dengan kinerja penyerapan terbaik tahun 2015 saat menerima penghargaan dari Wamenkeu
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Laporan Utama

HJ. IMAS SUKMARIAH, S.SOS

KATA

Kepala Biro Keuangan Badan Kepegawaian Nasional

Target BPN: Oktober
2016 anggaran bersifat
kontraktual sudah terserap
Adanya koordinasi antara BKN dengan KPPN
(Ditjen Perbendaharaan/Kanwil), Inspektorat
Jenderal, BPK dan LKPP yang sangat baik,
menjadikan kami sangat terbantu dalam
merealisasikan anggaran yang kami miliki,
hal ini menjadikan target-target kami sesuai
dengan yang kami rencakan.
Kementerian Keuangan dalam hal ini
Ditjen Perbendaharaan/Kanwil/KPPN selalu
memberikan sosialisasi atau pemberitahuan
berupa surat terkait beberapa implementasi
peraturan keuangan yang baru, dan kami
selalu merespon dengan tepat waktu dengan
kami teruskan kepada satuan kerja kami.
Dengan adanya aplikasi SPAN kami sangat
merasa terbantu, sehingga target yang
kami rencanakan bulan Oktober 2016
anggaran yang bersifat kontraktual sudah
terserap semuanya, hal ini dapat kami
monitor dengan mudah melalu aplikasi
SPAN tersebut sejak dini, Sehingga jika ada
kendala dalam perjalanannya kami akan
koordinasikan dengan yang terkait.

MEREKA

BRIGJEN POL BAMBANG GHIRI

Kepala Pusat Keuangan Mabes Polri

POLRI: Kami memegang
prinsip compliant
Instruksi dari top leader untuk
melaksanakan policy mengenai
pelaksanaan anggaran sangat penting
untuk mewujudkan akuntabilitas
pengelolaan keuangan negara. Kami
memegang prinsip compliant atau
kepatuhan terhadap regulasi yang ada.
Kami memohon setiap update aplikasi
dilaksanakan di akhir tahun anggaran,
sehingga kami cukup waktu untuk
beradaptasi di tahun berikutnya.

DR. H. SUNARTO, SH., M. HUM

Kepala Badan Pengawasan, Mahkamah Agung RI

MA: Harus ada punishment tegas kepada satker yang mengajukan
ribuan SPM pada akhir tahun, kasihan teman-teman KPPN
Kami mengapresiasi kinerja Ditjen perbendaharaan yang terus berdedikasi tinggi terhadap amanah yang
diemban saat melayani tumpukan pengajuan pencairan APBN di akhir tahun. Harus ada punishment tegas
kepada satker yang mengajukan ribuan SPM pada akhir tahun, kasihan teman-teman KPPN.

Oleh :
Sugeng Wistriono
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Untuk menjadi kantor dengan capaiaan baik untuk target pelaksanaan anggaran diperlukan : pertama,
komitmen dari Pimpinan yang berusaha memenuhi target pelaksanaan anggaran tanpa ada temuan BPK.
Kedua, merencanakan kegiatan dengan matang kemudian menjalin sinergi antar eselon satu, sehingga
kendala yang timbul akan segera di evaluasi. Ketiga, melakukan komunikasi yang efektif dengan jajaran
kantor vertikal, sehingga kebijakan yang diambil oleh pimpinan dapat di implementasikan dengan baik.
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*

Praktis, Cepat dan Aman

Setoran PENERIMAAN NEGARA oleh WAJIB BAYAR, WAJIB
PAJAK, DAN WAJIB SETOR, LEBIH MUDAH dilaksanakan
dan dapat dilakukan DIMANA SAJA dan KAPAN SAJA

* 11 besar lomba inovasi layanan publik terbaik tahun 2016

kategori Kementerian/Lembaga dari Kementerian PAN-RB

Infografis:
Sugeng Wistriono
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Optimalisasi Pengelolaan Keuangan
Negara Melalui Strategi Shared Service

Kemitraan dan kolaborasi
antar satuan kerja dengan
cara mengkonsolidasikan
fungsi administrasi “back
service” menggunakan strategi
shared services dalam rangka
meningkatkan efektivitas dan
efisiensi pengelolaan keuangan
negara merupakan konsep
pemerintahan baru untuk
menjawab tantangan peningkatan
kinerja dengan pembiayaan yang
minimal

Salah satu alasan
keberadaan Pemerintah
adalah untuk menyediakan
pelayanan kepada
masyarakat yang tidak
dapat dilakukan atau
digantikan oleh suatu
instansi, perusahaan atau
bahkan oleh perorangan.
Masyarakat membayar pajak
untuk mendapatkan kembali
layanan dari pemerintah,
oleh sebab itu pemerintah
selalu dituntut untuk dapat
mentransformasikan dirinya
dengan mengubah cara
kerja menjadi lebih modern
sehingga dapat memberikan
layanan kepada masyarakat
secara efektif, efisien dan
transparan.
Reformasi pengelolaan
keuangan negara di
Indonesia diawali dengan
keluarnya Undang -Undang
No. 17 Tahun 2003
tentang Keuangan Negara
telah membawa banyak
perubahan mendasar dalam
pengelolaan keuangan
negara. Perubahan mendasar
tersebut diantaranya
adalah diperkenalkannya
pendekatan penganggaran
berbasis kinerja (performance
based budgeting) dalam
penyusunan anggaran
pemerintah serta adanya
pemisahan kewenangan
administratif (ordonatur)
yang berada pada
Menteri/pimpinan
lembaga dan kewenangan
perbendaharaan (comptable)
yang berada pada Menteri
Keuangan.
Sejalan dengan itu,
Undang-undang nomor
1 tahun 2004 tentang
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Perbendaharaan Negara
menyebutkan bahwa
Menteri/Pimpinan
Lembaga selaku pengguna
anggaran/pengguna barang
kementerian negara/
lembaga yang dipimpinnya
berwenang menyusun
dokumen pelaksanaan
anggaran. Oleh karena itu,
dalam pelaksanaan anggaran
atau APBN, Menteri/Pimpinan
Lembaga bertanggung jawab
atas penyusunan dokumen
pelaksanaan anggaran
Kementerian negara/
lembaga yang dipimpinnya.
Kewenangan Menteri/
Pimpinan Lembaga tersebut
dilimpahkan kepada kepala
satuan kerja (satker) pusat/
unit pelaksana teknis/satker
khusus/satker non vertikal
tertentu/satker sementara.
Dokumen Pelaksanaan
Anggaran atau disingkat
DIPA berupa daftar isian
yang memuat uraian sasaran
yang hendak dicapai,
fungsi, program dan rincian
kegiatan, rencana penarikan
dana tiap-tiap bulan dalam
satu tahun serta pendapatan
yang diperkirakan oleh
kementerian negara/
lembaga. Untuk tahun
2015, DIPA yang diserahkan
untuk Kementerian Negara/
Lembaga berjumlah 22.787
DIPA dengan nilai Rp. 647,3
triliun yang terdiri dari :
a. DIPA Kewenangan satuan
Kerja Pemerintah Pusat
(untuk kantor pusat dan
instansi vertikal di daerah)
berjumlah 18.648 DIPA
dengan nilai Rp. 627,4
triliun.

b. DIPA kewenangan
Satuan Kerja Pemerintah
Daerah (terkait dengan
dekonsentrasi, tugas
pembantuan dan urusan
bersama) berjumlah
4.139 DIPA dengan nilai
Rp. 19.9 triliun.
Banyaknya DIPA tersebut
lebih didasarkan pada
prinsip let’s the manager
manage dimana anggaran
yang diajukan/diminta
oleh Kepala Satuan Kerja
untuk membiayai seluruh
operasional kantor dan
kegiatan yang diusulkan
harus diputuskan
penggunaannya dan
dilaksanakan sendiri oleh
yang bersangkutan serta
konsekuensinya harus
dipertanggungjawabkan pula
oleh yang bersangkutan.
Konsep yang dimulai
pada penghujung abad
ke-20 merupakan
respon yang muncul dan
berkembang diberbagai
negara untuk mengkoreksi
peran pemerintah yang
bersifat sentralistik
dan bahkan otoriter
ke arah pemerintahan
dan penyelenggaraan
pembangunan yang
berorientasi pada misi
pemberdayaan masyarakat
dalam upaya peningkatan
kesejahteraan sosial
ekonomi, serta demokratisasi
politik.
Belakangan ini, Organisasi
Pemerintah menghadapi
tantangan yang sangat berat
dikarenakan oleh sempitnya
ruang APBN 2015. Dengan
kata lain, setiap satuan kerja

Dinamika
dituntut untuk mengurangi
pembiayaan dengan
melakukan penghematan
namun dituntut untuk
meningkatkan kinerjanya.
Dalam menghadapi tantangan
untuk menciptakan good
governance dengan sumber
daya yang terbatas dan sejalan
dengan perkembangan
teknologi informasi dan
komputer (TIK) yang
sangat pesat, kemitraan
dan kolaborasi antar
organisasi semakin diusulkan
sebagai mekanisme untuk
meningkatkan efektivitas dan
efisiensi pelayanan publik
(Osbourne, 2010 : 425).
Dalam hal pelaksanaan
belanja negara, Kemitraan
dan kolaborasi antar
satuan kerja dengan cara
mengkonsolidasikan fungsi
administrasi “back service”
dengan menggunakan strategi
shared services dalam rangka
meningkatkan efektivitas
dan efisiensi pengelolaan
keuangan negara merupakan
konsep pemerintahan baru
untuk menjawab tantangan
peningkatan kinerja dengan
pembiayaan yang minimal.
STRATEGI SHARED SERVICES
DALAM PENGELOLAAN
KEUANGAN NEGARA
Strategi Shared Services
adalah pengkonsolidasian
dari beberapa aktivitasaktivitas yang dilaksanakan
oleh beberapa organisasi
dalam mencapai tujuan
yang sama. Strategi ini
diyakini akan menghasilkan
penggunaan dana secara
efisien dikarenakan fungsinya
yang mengkonsolidasikan
dan mengambil alih aktivitasaktivitas yang dilakukan banyak
pihak.
Penerapan Strategi Shared
Services dalam suatu organisasi
menawarkan keuntungankeuntungan lain seperti :
Pengambilan keputusan yang
cepat, pembuatan kebijakan
yang lebih tepat, manajemen
tenaga kerja yang lebih efektif,
meningkatkan keselarasan
sumber daya dengan
tugas pokok dan fungsi
satuan kerja, mengurangi
siklus proses birokrasi dan
meningkatkan pelaporan
otomatis. Pemerintah dalam
hal ini Direktorat Jenderal
perbendaharaan harus dapat

menangkap keuntungankeuntungan yang ditawarkan
ini dalam pengelolaan
keuangan negara.
Strategi shared services
berada ditengah antara
desentralisasi dengan
sentralisasi. Dalam hal
pengelolaan keuangan
negara, desentralisasi
bermaksud untuk memberikan
keleluasaan kepada para
pemimpin satuan kerja dalam
memberikan pelayanan
kepada masyarakat
meskipun dengan usaha
yang berat terutama untuk
satuan kerja yang memiliki
keterbatasan sumber daya
manusia dan infrastruktur
teknologi informasi. Disisi
lain, sentralisasi pengelolaan
keuangan dipandang sebagai
warisan orde baru yang
sudah tidak sesuai dengan
perkembangan jaman dan
semangat reformasi birokrasi
namun sentralisasi diyakini
menggunakan biaya yang lebih
rendah dan standarisasi dalam
pengelolaan keuangan negara
menjadi lebih terjaga.
Strategi Shared
services bertujuan untuk
mengkombinasikan
keuntungan dari desentralisasi
dan sentralisasi pengelolaan
keuangan negara dengan cara
memperbaiki aktivitas-aktivitas
keuangan para satuan kerja
yang tidak ekonomis. Hal ini
juga memungkinkan satuan
kerja untuk fokus kepada
tugas pokok dan fungsinya
sementara unit shared service
akan melaksanakan fungsi
administratif keuangannya.
Kolaborasi seperti ini
diharapkan akan lebih
meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat lebih luas
dengan pembiayaan yang
minimal.
MENINGKATKAN KINERJA
DENGAN BIAYA YANG
MINIMAL
Pada tahun 2015,
terdapat 22.787 Daftar Isian
Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
satuan kerja yang tersebar
diseluruh wilayah Indonesia.
DIPA tersebut bertujuan
untuk memberikan pelayanan
kepada lebih dari 255 Juta
penduduk Indonesia. Dalam
melakukan pencairan dana
DIPA tersebut, Setiap satuan
kerja harus berhubungan

dengan Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara
(KPPN) yang merupakan kantor
instansi vertikal dari Direktorat
Jenderal Perbendaharaan.
Dalam memberikan
pelayanan kepada masyarakat,
setiap satuan kerja harus
didukung dengan pembiayaan
oleh bagian keuangan
atau supporting unit untuk
mendukung tim teknis
melaksanakan tugas pokok
dan fungsinya. Setiap bagian
keuangan atau supporting unit
satuan kerja dituntut untuk
dapat mengikuti kaidah-kaidah
dan tata cara pelaksanaan
anggaran yang diatur oleh
Menteri Keuangan.
Direktorat Jenderal
perbendaharaan merupakan
Unit Eselon I dari Kementerian
Keuangan yang bertanggung
jawab terhadap kelancaran
proses pelaksanaan
anggaran termasuk dengan
pengembangan proses
bisnisnya dengan cara
menciptakan inovasi dan
terobosan dengan mengikuti
perkembangan teknologi
terkini sehingga pelayanan
terhadap satuan kerja menjadi
lebih modern.
Ditinjau dari efektivitas
dan efisiennya pelaksanaan
anggaran dan sesuai dengan
cetak biru transformasi
kelembagaan Kementerian
keuangan, Direktorat
Jenderal Perbendaharaan
harus dapat mengeliminasi
duplikasi kegiatan pelaksanaan
anggaran pada satuan kerja
yang mengakibatkan terjadinya
pemborosan anggaran.
Pelaksanaan Anggaran dalam
hal pembayaran Gaji, Rutin
dan Umum Kantor merupakan
kegiatan yang bisa dieliminasi
dari tanggung jawab satuan
kerja dan kemudian dikelola
secara terpusat untuk
mengurangi biaya yang
ditimbulkan dari kegiatan
tersebut.
Setiap bulan, setiap satuan
kerja yang pembayaran gajinya
dibayar melalui APBN harus
membuat Surat Perintah
Membayar (SPM) kepada
KPPN untuk pembayaran Gaji
pegawainya. Akan lebih efektif
dan efisien apabila pengajuan
SPM ke KPPN hanya dilakukan
oleh 1 satuan kerja untuk
melakukan pembayaran

gaji seluruh Pegawai Negeri
Sipil di Indonesia. Saat
ini, Direktorat Jenderal
Perbendaharaan memiliki
kegiatan untuk mendukung
pembayaran gaji terpusat
tersebut dengan inisiatif
pembayaran gaji langsung
ke rekening penerima yang
sudah mencapai 95%.
Kementerian Pertahanan
belum melaksanakan
pembayaran gaji langsung ke
rekening penerima tetapi pada
tahun 2016 seluruh PNS, TNI
dan Polri akan menerima gaji
langsung ke rekening, sesuai
dengan MoU antara Dirjen
Perbendaharaan Kementerian
keuangan dengan Dirjen
Perencanaan Pertahanan
Kementerian Pertahanan pada
tanggal 10 Maret 2015.
Untuk pembayaran rutin
seperti Listrik, Air dan Telepon,
setiap satuan kerja juga harus
melakukan hal yang sama
dan berulang pada setiap
bulannya kepada supplier
dominan dalam hal ini PLN,
PDAM dan PT. Telkom. Akan
lebih efektif dan juga efisien
apabila supplier dominan
tersebut yang melakukan
tagihan terhadap Direktorat
Jenderal Perbendaharaan
atas beban tagihan jasa
seluruh instansi pemerintah
perbulannya. Begitu juga untuk
pembayaran yang bersifat
umum seperti Perjalanan
Dinas, dimana pihak maskapai
penerbangan ataupun hotel
yang melakukan tagihan
langsung kepada Direktorat
Jenderal Perbendaharaan
atas perjalanan dinas yang
dilakukan oleh Pegawai Negeri
Sipil.
MENGURANGI SIKLUS
BIROKRASI, BERFOKUS
PADA TUGAS-FUNGSI
Dengan mengambil
alih aktivitas-aktivitas yang
dilakukan satuan kerja untuk
pembayaran belanja gaji, rutin
dan umum diharapkan akan
mengurangi siklus birokrasi
pengelolaan keuangan negara
sehingga satuan kerja dapat
fokus kepada tugas pokok dan
fungsinya yang pada akhirnya
akan meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat dengan
pembiayaan yang minimal.
Oleh : Aditya Surya Permana PMO Ditjen Perbendaharaan

Majalah
Majalah Treasury
Indonesia
Treasury
Indonesia Terbitan ke-1/2016 35

Dinamika

Kepatuhan Internal
sebagai suatu “sistem Imunitas’ atau sekedar “Punisher”
Judul artikel di atas mungkin sedikit
bernuansa ‘horor’. Namun hari ini
judul tersebut masih melekat kepada
eksistensi UKI. Apakah memang
demikian?

PERAN UKI SECARA
NYATA (MASIH)
LEBIH BANYAK
BERPERAN DALAM
PROSES PENINDAKAN
DIBANDINGKAN PROSES
PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN.
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Banyak pihak terjebak dengan
baju yang menyelimutinya. Mereka
berpandangan bahwa sampai saat ini
menganggap UKI sebagai unit “Provost”
atau “Punisher”, senang mencurigai,
memeriksa, dan menghukum pegawai
kalau tidak patuh terhadap aturan.
Stereotip seperti inilah yang harus
diubah. UKI haruslah dianggap sebagai
partner kerja yang memiliki posisi yang
sama dengan unit lainnya. Ketika unit
kerja lainnya bertugas sesuai dengan
aturan, tidak ada alasan untuk takut
kepada UKI. Seperti jargon KPK, “kalo
ngerasa benar, ngapain harus takut?”.
Jadi, laksanakan saja tusi dengan sebaikbaiknya dan sebenar-benarnya, niscaya
UKI akan menjauh dari unit kerja kita.
Sejak kelahirannya, peran UKI
secara nyata memang lebih banyak
berperan dalam proses penindakan
dibandingkan proses pencegahan dan
pengendalian. Jika mengacu kepada
konsep Three lines of defense, maka
peran lebih banyak dimainkan oleh
aparat pengawas (third line) secara
internal (Itjen), maupun eksternal
(BPK). Berbagai operasi penindakan
terhadap penyimpangan (irregullarities/
fraud) secara sistem/prosedur maupun
personal telah dilakukan secara baik dan
sistematis untuk menghindari berbagai
kerugian organisasi dan keuangan
secara material maupun immaterial.
Namun demikian proses lainnya, yaitu
pencegahan dan pengendalian kurang
berjalan secara optimal, yang dibuktikan
dengan penerapan Manajemen Risiko
dan Pengendalian Intern baru sebatas
“menggugurkan kewajiban”. Mindset

ini yang kadang kala membuat peran
pencegahan dan pengendalian dirasa
kurang menggigit. Padahal bila saja
peran pencegahan dan pengendalian
benar-benar secara riil dilaksanakan,
maka akan meringankan peran
penindakan.
PERAN UKI SEBAGAI SUATU ‘SISTEM
IMMUNITAS’
Ruang lingkup peran UKI secara
normatif dapat diibaratkan sistem
imunitas dalam tubuh kita. Sistem
imunitas adalah suatu sistem
pertahanan yang digunakan untuk
melindungi tubuh dari infeksi penyakit
atau kuman. Bayangkan apabila tidak
ada sistem imunitas, maka tubuh kita
akan mudah terserang penyakit yang
dapat merusak fungsi tubuh kita dalam
membantu kita beraktivitas. Organisasi
yang tidak ada UKI-nya, maka berbagai
permasalahan, risiko, infiltrasi dari luar
maupun internal organisasi akan mudah
masuk dan menjangkiti berbagai fungsi
organisasi. Akibatnya organisasi akan
terancam eksistensinya atau paling
tidak dapat mengganggu operasionaitas
dalam mencapai tujuannya.
Sistem imunitas memiliki fungsi
yaitu : (i) Melindungi tubuh dari virus
penyebab penyakit, (ii) Penangkal benda
asing yang masuk ke dalam tubuh,
(iii) Menghancurkan mikroorganisme
asing (bakteri, parasit, dan jamur), (iv)
menjaga keseimbangan komponen
tubuh yang telah tua, (v) Menghilangkan
sel yang mati untuk perbaikan jaringan,
dan (vi) Pendeteksi adanya sel-sel
abnormal, termutasi, atau ganas, serta
menghancurkannya.
Berdasarkan PMK No. 206/
PMK.01/2014, bahwa peran besar
UKI adalah melakukan pencegahan,
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SIKLUS PERAN UNIT KEPATUHAN INTERNAL

Manajemen RISIKO

Pengendalian INTERN

Pengelolaan PENGADUAN

Tindak lanjut LHP

Penguatan dan Penyempurnaan

Strategi PENGEMBANGAN

PENGENDALIAN atas risiko

Layanan dan Koordinasi
TINDAK LANJUT PENGADUAN

Analisis Temuan dan Rekomendasi
HASIL PEMERIKSAAN

ASSESSMENT risiko

Pemantauan
PENGENDALIAN UTAMA

Analisis
PENGADUAN

Tindak lanjut
PENYELESAIAN TEMUAN

Rencana dan pelaksanaan
MITIGASI

Evaluasi Kecukupan Rancangan
PENGENDALIAN

SISTEM DAN PROSUDER
Integritas
SDM
Infrasuktur/ SARPRAS

ORGANISASI

MONITORING risiko

Kembali ke SIKLUS SEMULA
Sumber: Materi Raker KI 2015 (modified)

pengendalian, dan
penindakan. Secara lengkap
peran itu tergambar dalam
siklus manajemen risiko,
pengendalain intern (internal
control), pengelolaan
pengaduan, dan tindak lanjut
hasil audit.
Peran pencegahan, yaitu
Manajemen Risiko diibaratkan
sebagai melindungi tubuh
dari virus penyebab penyakit
dan penangkal benda asing
yang masuk ke dalam tubuh.
Manajemen risiko merupakan
sistem yang terintegrasi. Peran
mereka sebagai early warning
system. Jika diibaratkan dalam
tubuh kita, mereka sebagai
macrophage yang menangkal
benda asing yang masuk ke
dalam tubuh. Setiap benda
asing yang berdampak
negatif kepada tubuh, segera
dihadang oleh sejenis sel
ini. Dia diibaratkan tameng
terdepan dalam melindungi
tubuh dari masuknya berbagai
virus, jamur, bakteri.
Pertanyaan mendasar
sering muncul kenapa kita
membutuhkan manajemen
risiko. Kita membayangkan
dengan perubahan lingkungan
yang begitu cepat dan
terkadang ekstrim, kondisi
lingkungan organisasi ke

depan penuh ketidakpastian,
seperti perubahan ekonomi
global, gesekan politik,
perubahan sosial masyarakat,
dan perkembangan teknologi
IT yang cepat. Padahal di sisi
lain tujuan organisasi selalu
dituntut untuk bertambah
tinggi capaiannya, seperti
visi Ditjen Perbendaharaan
dalam renstra 2015 – 2019,
yaitu “Menjadi Pengelola
Perbendaharaan Negara yang
Unggul di Tingkat Dunia” (To
be a world-class state treasury
manager).
Setiap tujuan secara riil
pasti diiringi risiko, semakin
tinggi tujuan semakin besar
risiko yang dapat menghambat
pencapaian tujuan. Konsep
high return high risk sampai
saat ini memang relatif masih
relevan. Tetapi tentu saja
kita lebih mengharapkan
rendahnya risiko yang akan
kita dapat dengan tetap
mendapatkan “return” yang
tinggi. Manajemen risiko
hadir sebagai salah satu
tools manajemen, yang
mengintegrasikan seluruh
proses manajemen risiko
mulai identifikasi risiko sampai
dengan penanganannya
agar risiko dapat terkendali
tidak semakin tinggi, namun

semakin menurun levelnya
dari sisi tingkat kemungkinan
terjadinya dan dampak
negatifnya sehingga tujuan
organisasi dapat tercapai.
Penerapan manajemen
risiko menjadi sangat penting
pula untuk organisasi sebesar
Ditjen Perbendaharaan karena
memiliki struktur organisasi
yang besar yang ditandai
dengan jumlah kantor lingkup
kantor pusat maupun vertikal
yang tersebar di seluruh
Indonesia. Hal ini merupakan
paradoks yang terjadi pada
organisasi sebesar Ditjen
Perbendaharaan. Tidaklah
mungkin banyaknya kantor
akan membuat risiko menjadi
lebih kecil, malah akan
membuat risiko yang terjadi
semakin besar. Ini menjadi
tantangan nyata bagi insan
Perbendaharaan. Peran UKI
yang mumpuni menjadi sangat
diperlukan agar setiap risiko
dapat tertangani dengan baik.
Bila dikembalikan ke analogi
imunitas tadi, diperlukan
formula yang tepat agar
pembawa penyakit yang akan
hinggap tidak jadi berada di
tubuh. Formula yang tepat tadi
tentu saja berasal dari proses
identifikasi risiko yang benar.
Setelah identifikasi secara

benar, harus dilanjutkan
dengan tindakan mitigasi
yang tepat. Artinya, seluruh
tindakan yang dilakukan oleh
UKI disesuaikan dengan risiko
yang dihadapi, berdasarkan
karakteristik yang timbul selain
tugas-tugas yang secara rutin
berjalan.
Peran Pengendalian,
yaitu Pengendalian Intern
dapat dianalogikan seperti
menjaga keseimbangan
komponen tubuh yang
telah tua dan pendeteksi
adanya sel-sel abnormal,
termutasi, atau ganas,
serta menghancurkannya.
Pengendalian Intern dapat
kita simulasikan sebagai
supervisor/pengawas atas
setiap sel yang ada di dalam
tubuh kita. Supervisor
akan memeriksa apakah
sel berfungsi dengan baik,
mempunyai bentuk yang
normal, dan ter-reproduksi
dengan lancar. Hal ini
berguna agar terdapat
lingkungan organisasi yang
menimbulkan perilaku positif
dan kondusif untuk penerapan
pengendalian internal dan
manajemen yang sehat.
Secara konsep, bahwa
kegiatan pengendalian intern
memiliki hubungan erat
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dengan manajemen risiko.
Pengendalian intern dan
manajemen risiko merupakan
proses yang ekuivalen.
Kegiatan pengendalian berisi
kebijakan dan prosedur
yang dapat memastikan
dilaksanakannya arahan
pimpinan untuk merespon
risiko. Manajemen risiko
memastikan bahwa risiko yang
dihadapi telah dikendalikan
dengan baik.
Oleh karena itu,
diperlukan pemantauan
atas pengendalian intern
agar setiap risiko dapat
dikendalikan secara optimal
oleh unit kerja terkait.
Pemantauan Pengendalian
Intern harus dilakukan oleh
UKI sebagai second line
defense dengan memberikan
peringatan kepada
manajemen (first line defense)
apabila dijumpai kelemahan
atas kegiatan pengendalian
utama baik dari segi tahapan
rancangan sampai tahapan
pelaksanaannya. Disinilah
peran UKI dalam menjaga
keseimbangan organisasi
agar tetap berjalan sesuai
ketentuan dan sistem/
prosedur yang telah
ditetapkan.
Peran Penindakan, yaitu
Pengelolaan Pengaduan,
Evaluasi dan Tindak Lanjut
Hasil Audit yang dianalogikan
dengan menghancurkan
mikroorganisme asing
(bakteri, parasit, dan jamur)
dan menghilangkan sel
yang mati untuk perbaikan
jaringan. Mereka menjadi
algojo terhadap sel tubuh
yang abnormal. Setelah
dilakukan investigasi
maupun pemeriksaan yang
mendalam, sel tubuh yang
rusak diidentifikasi apakah
masih bisa diperbaiki lagi
atau harus dimusnahkan.
Begitulah yang terjadi di
organisasi kita. Apabila
terdapat beberapa fungsi
organisasi yang bermasalah
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dan bahkan ‘rusak’, maka
solusinya harus diganti
ataupun dibuang dan diganti
yang baru. Sama dengan
bagian tubuh kita, ketika sudah
terjangkiti kanker, tidak dapat
dihambat penyebarannya, dan
dikhawatirkan akan merembet
ke bagian tubuh lain maka
organ tubuh tersebut mau
nggak mau harus dibuang.

Peran penindakan yang
dilakukan oleh UKI ada 2 (dua)
proses, pertama UKI berperan
mengawal tindak lanjut
temuan ataupun rekomendasi
dari aparat pengawas internal
maupun eksternal yang harus
dieksekusi oleh unit kerja
sebagai obyek pemeriksaan.
Kedua, UKI dapat berperan
aktif melakukan investigasi
dan pemeriksaan atas potensi
kesalahan/penyimpangan yang
diperoleh dari pengaduan
yang harus ditindaklanjuti,
maupun melalui deteksi secara
dini dan terprogram melalui
sidak ataupun surveillance.
Hasil investigasi dan
pemeriksaaan tersebut,
maka akan menghasilkan
rekomendasi penindakan
kepada pihak terkait untuk
ditindaklanjuti. Namun peran
ini lebih bersifat rensponsif,
artinya ketika peran
pencegahan dan pengendalian

telah berjalan efektif dengan
dukungan oleh first line defense,
maka peran penindakan
minimal dilakukan. Jadi peran
UKI dalam konteks penindakan
ini bukanlah yang memberikan
hukuman, sehingga kesan
sebagai ‘Punisher’ tidak
sepenuhnya tepat untuk
dilekatkan kepada UKI.

Berbagai peran UKI sekali
lagi lebih kepada upaya
UKI dalam memperkuat
berbagai unsur dan fungsi
organisasi. Rekomendasi yang
dihasilkan mengarah kepada
penyempurnaan sistem
dan prosedur, penataan
organisasi agar berjalan
secara efektif dan efisien,
pembenahan infrastruktur,
perapihan berbagai output
dan dokumentasi, yang
mendukung peningkatan
kinerja organisasi. Dalam
hal terdapat rekomendasi
yang mengarah kepada
personal, maka hal tersebut
lebih kepada peran UKI
dalam pembinaan pegawai
agar dapat bekerja dengan
profesional dan punya
integritas.

UKI MENJAWAB
TANTANGAN KEDEPAN
Di tengah ketidakpastian
perekonomian global
saat ini, peranan Ditjen
Perbendaharaan yang
memiliki visi menjadi
pengelola perbendaharaan
negara yang unggul di
tingkat dunia sangatlah vital
dalam memperkuat dan
meningkatkan stabilitas
perekonomian Indonesia.
Dalam meraih dan
menjaga predikat unggul
tentu memerlukan sistem
yang terbaik dan mampu
meng’imunisasi’ Ditjen
Perbendaharaan dari berbagai
potensi ‘penyakit’ yang ada.
Keberadaan UKI sebagai
unsur Ditjen Perbendaharaan
menjadi strategis apalagi saat
ini sudah terbentuk Bagian
Kepatuhan Internal sebagai
representasi keberadaan UKI
Es-I.
Pembentukan Bagian
Kepatuhan Internal sebagai
UKI Es-I merupakan induk atau
koordinator dari UKI Wilayah
dan UKI Kantor Pelayanan
lingkup Ditjen Perbendaharaan
yang sebelumnya dikelola oleh
beberapa unit kerja, seperti
pada Bagian Organisasi dan
Tata Laksana dan Bagian SDM,
Setditjen Perbendaharaan.
Kondisi tersebut menyebabkan
pengelolaan fungsi UKI seakan
terpisah, parsial, dan kurang
fokus. Memang bisa dipahami,
bahwa peran mulia Kepatuhan
Internal selama ini kurang ‘taji’
dan sekedar pelengkap tugas
dan fungsi organisasi baik level
kantor pusat sampai kantor
vertikal.
Keberadaan unit kerja
baru ini akan dipertaruhkan
sejauh mana efektifitasnya
dalam memberikan kontribusi
terhadap organisasi yang
unggul dalam mengelola
perbendaharaan di tingkat
dunia. Memulai unit baru
dengan pandangan bahwa
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unit Kepatuhan Internal
adalah sebuah ancaman bagi
organisasi dan juga pendapat
bahwa bahwa penerapan
berbagai tools Kepatuhan
Internal, seperti penerapan
Manajemen Risiko dan Sistem
Pengendalian Internal tidaklah
efektif di sektor pemerintahan.
Hal inilah yang menjadikan
tahun 2016 adalah merupakan
tantangan bagi Bagian
Kepatuhan Internal untuk
menunjukkan kecanggihan
sistem imunitasnya bagi
organisasi dalam mencegah
dampak dampak penyakit
eksternal yang dapat
menganggu mewujudkan visi
dan misi Direktorat Jenderal
Perbendaharaan.
Peran strategis dalam
hal regulasi, internalisasi,
dan integrasi akan menjadi
pekerjaan rumah yang harus
segera dikerjakan oleh Bagian
Kepatuhan Internal untuk
mewujudkan tujuan organisasi.
Regulasi menjadi hal yang
mendasar dan pertama
dalam setiap memulai setiap
proses, dengan penguatan
legal drafting dan struktur UKI
secara berjenjang yang saat ini
sedang disusun. Fokus jangka
pendek adalah bagaimana
berbagi pedoman dan
ketentuan terkait manajemen
kepatuhan internal, seperti
ketentuan pembenahan
tata kelola UKI, pedoman
penerapan manajemen risiko,
pemantauan pengendalian

“Bagaimana menjadikan produk-produk UKI
bisa dipahami dan dimanfaatkan secara natural
dan penuh kesadaran oleh seluruh insan Ditjen
Perbendaharaan dari level pimpinan sampai
dengan staf diharapkan akan berdampak
yang diharapkan seluruh insan Ditjen
Perbendaharaan dapat merasa nyaman dan
ikhlas menerima keberadaan UKI.”
internal, dan penegakan kode
etik dapat dihasilkan dalam
waktu singkat yang membantu
peran UKI dan seluruh unit
Ditjen Perbendaharaan lainnya
dalam meningkatkan kualitas
tata kelola di unitnya.
Yang kedua, kehadiran
Bagian Kepatuhan Internal
yang masih dianggap ‘makhluk
asing’ bagi sebagian besar
pegawai perlu adanya
internalisasi secara intensif
dengan komunikasi dan
konsultasi yang efektif. Upaya
internalisasi ini memang tidak
mudah karena tidak hanya
sekedar sosialisasi peraturan
atau berbagai produk UKI,
namun bagaimana menjadikan
produk-produk UKI bisa
dipahami dan dimanfaatkan
secara natural dan penuh
kesadaran oleh seluruh
insan Ditjen Perbendaharaan
dari level pimpinan sampai
dengan staf. Dampaknya
yang diharapkan seluruh
insan Ditjen Perbendaharaan
dapat merasa nyaman dan
ikhlas menerima keberadaan
UKI. Oleh karena itu, butuh
terobosan yang harus
dilakukan dalam proses

internalisasi secara massif dan
intensif, salah satunya akan
dirancang sebuah coaching
Clinic Risk Management dan
Tutorial Risk Management.
Sebagai gambaran, kedua
tools tersebut adalah sebuah
media pembelajaran dalam
memahami manajemen risiko
yang komprehensif kepada
seluruh pegawai.
Selanjutnya yang tidak
kalah penting adalah
mengintegrasikan proses
sistem UKI, seperti penerapan
manajemen risiko kepada
seluruh proses manajemen
lainnya. Tentu menjadi
informasi yang sangat relevan
bagi pengelola keuangan
saat merencanakan anggaran
dalam mengalokasikan dana
yang berhubungan dengan
pelaksanaan mitigasi risiko.
Sebagai contoh di sebuah
Kanwil tidak menginginkan
penyerapan anggaran rendah
di akhir tahun, maka mereka
merencanakan kegiatan
bimbingan teknis atau
sosialisasi yang membutuhkan
anggaran pada periode
tertentu.

Kebijakan dan strategi UKI
tersebut adalah menciptakan
‘budaya patuh’ bagi seluruh
pegawai tanpa paksaan dan
ancaman. Salah satunya
seperti pengembangan
budaya sadar risiko sebagai
langkah konkrit dalam
penerapan manajemen
risiko di lingkungan Ditjen
Perbendaharaan sebagaimana
tertuang pada PMK No.
12/PMK.09/2016 sebagai
pengganti PMK No. 191/
PMK.09/2008. Salah satu
ukuran keberhasilan
budaya sadar risiko bagi
organisasi, apabila muncul
budaya kepemimpinan yang
memiliki komitmen untuk
mempertimbangkan risiko
dalam setiap pengambilan
keputusan. Budaya sadar risiko
membutuhkan effort yang
kuat supaya setiap pegawai
merasa memiliki tanggung
jawab dalam mengelola risiko
tidak hanya diri pribadi namun
dapat diterapkan kepada
organisasi. Seperti ungkapan
‘sedia payung sebelum hujan’
atau mencegah lebih baik
daripada mengobati dapat
diaplikasikan kepada pekerjaan
sehari – hari mereka dalam
mewujudkan visi dan misi
Ditjen Perbendaharaan. ***

Oleh:
Arif Kurniadi, Ayat Nur Hidayat,
Muhammad Iqbal

Referensi:
PMK No. 12/PMK. 09/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko di
Lingkungan Kementerian Keuangan sebagai pengganti PMK No. 191/
PMK.09/2008.
PMK No. 191/PMK.09/2008 tentang Penerapan Manajemen Risiko di
Lingkungan Kementerian Keuangan.
KMK No. 32/KMK. 09/2013 tentang Kerangka Kerja Penerapan
Pengendalian Intern dan Pedoman Teknis Pemantauan Pengendalian
Intern di Lingkungan Kementerian Keuangan.
Irawan, Gondo., dan Wibawa, Berto Mulia. Analisis Peta Risiko
Pengeboran di Wilayah Asset 5 PT Pertamina EP. Jurnal Manajemen dan
Kewirausahaan. Vol. 17, No. 2 September 2015.
Susilo, Leo J., Kaho. Victor Riwu. Manajemen Risiko Berbasis ISO 31000.
PPM Manajemen. Cetakan II. 2011.
http://staff.ui.ac.id/system/files/users/kuntarti/material/sistemimun.pdf.
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MUSEUM PERBENDAHARAAN

Merajut Kembali Kepingan Sejarah Pengelolaan Keuangan Negara di Indonesia

“Selain memberikan informasi
yang edukatif tentang rekam jejak
sejarah Perbendaharaan, museum
perbendaharaan juga menyajikan
sejarah kebijakan dalam pengelolaan
Keuangan Negara di Indonesia.”
Marwanto Harjowiryono - Dirjen Perbendaharaan

Berangkat dari sejarah panjang fungsi
perbendaharaan negara beserta dinamikanya,
mulai dari pemerintahan Hindia-Belanda,
berdirinya Kementrian Keuangan RI,
terbentuknya CKC (Central Kantoor Voor
de Comptabiliteit), terbentuknya lembaga
Thesaury Negara, terbentuknya Direktorat
Jenderal Anggaran, hingga lahirnya UU
Nomor 1 Tahun 2004 dan Direktorat Jenderal
Perbendaharaan, Ditjen Perbendaharaan
mendirikan Museum Perbendaharaan yang
didedikasikan secara khusus untuk menyajikan
rekaman sejarah perjalanan sistem keuangan
negara di Indonesia. Museum ini diresmikan
oleh Menteri Keuangan dan dibuka untuk
umum (softlaunching) oleh Wakil Menteri
Keuangan pada 21 Maret 2016.
Museum Perbendaharaan merekam
berbagai
perkembangan
fungsi
perbendaharaan di Indonesia, baik secara
hukum, struktur organisasi maupun sistem
di dalam tubuh fungsi perbendaharaan itu
sendiri, tidak hanya dulu, sekarang, bahkan
yang akan datang. Perbendaharaan sebagai
salah satu fungsi vital dari sistem keuangan
negara juga telah memberikan warna
tersendiri bagi tata kelola pemerintahan di
negeri ini dan sejarahnya selalu beriringan
dengan sejarah perjuangan bangsa sejak
jaman kolonial Hindia-Belanda.
Museum Perbendaharaan menampilkan
berbagai koleksi benda-benda dan dokumendokumen perbendaharaan bersejarah seperti
display, foto, koleksi dokumen, artefak dan
peralatan kerja yang bernilai historis terkait
dengan dinamika pengelolaan keuangan
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negara, khususnya perbendaharaan yang
dikumpulkan dari kantor-kantor Ditjen
Perbendaharaan di seluruh Indonesia. Koleksi
museum yang tersedia cukup menyajikan
informasi yang lengkap mulai dari
perkembangan organisasi, sistem pengelolaan
dan kebijakan di bidang keuangan negara,
tokoh-tokoh penting serta rekam jejak
momen-momen penting yang terkait.
Pengunjung juga akan diperkenalkan
dengan institusi yang menjalankan fungsi
perbendaharaan, yakni Direktorat Jenderal
Perbendaharaan,
mengenai
sejarah
terbentuknya, tugas dan fungsi, struktur
organisasi dari masa ke masa, serta gambaran
di masa depan tentang institusi dan fungsi
perbendaharaan. Museum ini juga dilengkapi
dengan sarana penunjang interaktif berbasis
internet online seperti display layar sentuh
sebaran kantor vertikal Ditjen Perbendaharaan
Kementerian Keuangan RI dan tayangan
video yang dapat diakses pengunjung secara
langsung.
Museum terbuka bagi khalayak yang
ingin mengetahui dan mempelajari keuangan
negara khususnya di bidang perbendaharaan
secara lebih dalam. Baik bagi para pelajar/
mahasiswa, pegawai negeri/swasta, serta
masyarakat umum, Museum Perbendaharaan
dapat menjadi wahana rekreasi edukatif yang
berkualitas. Sebagai informasi, Museum
Perbendaharaan juga merupakan satu-satunya
sister museum dari Museum Konferensi Asia
Afrika Bandung berdasar korelasi historis
antar kedua museum. ***
Oleh: Redaksi

VISI
Menjadi
sumber informasi, edukasi
publik, serta sarana apresiasi
sejarah perbendaharaan negara
untuk mewujudkan pengelolaan
keuangan negara yang modern,
transparan, profesional, dan
akuntabel.

MISI
Mewujudkan museum
sebagai media informasi, pendidikan,
dan dokumentasi sejarah pelaksanaan
perbendaharaan di Indonesia ||
Mewujudkan museum sebagai pusat
pengembangan dan penelitian
pelaksanaan perbendaharaan di
Indonesia || Mewujudkan museum
sebagai sarana rekreasi edukatif di
bidang perbendaharaan.

INFO KUNJUNGAN
Museum Perbendaharaan
Gedung Dwi Warna Lantai I
Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Provinsi Jawa Barat
Jl. Diponegoro No. 59, Bandung-40115
Telepon +62 22 7207046
Waktu Layanan:
Hari kerja pukul 09.00 s.d. 15.00 WIB

Dinamika

TREASURY CHARTER
KOMITMEN BERSAMA DITJEN PERBENDAHARAAN DI TAHUN 2016

Transformasi Kelembagaan (TK)
Kementerian Keuangan merupakan
program yang dilaksanakan dalam
durasi waktu yang sangat panjang mulai
dari tahun 2014 hingga tahun 2025.
Panjangnya durasi pelaksanaan tersebut
membutuhkan penjagaan semangat
yang ajeg agar seluruh program dapat
berjalan dengan baik. Cara untuk
menjaga semangat pelaksanaan
program tersebut dilaksanakan dengan
membuat kemenangan-kemenangan
kecil yang disebut dengan quick win.
Target jangka panjang dipilah menjadi
target jangka menengah dan target
jangka pendek. Jangka pendek kemudian
di bagi menjadi bagian yang lebih kecil
yaitu target tahunan. Target tahunan
inilah yang menjadi kemenangan kecil
atau quick win yang harus dicapai pemilik
inisiatif setiap tahunnya.
Quick win memiliki kriteria berupa
dampak yang luas kepada masyarakat,
baik masyarakat secara umum maupun
kalangan masyarakat tertentu contohnya
SAKTI memiliki dampak kepada
Bendahara yang mengelola keuangan.
Semakin luas dampak dari sebuah
quick win, maka semakin baik kualitas
quick win tersebut contohnya MPN G2
keberadaannya dapat dirasakan oleh
kalangan yang lebih luas dari berbagai
latar belakang. Quick win inilah yang
dicantumkan dalam treasury charter
yang dibuat setiap tahunnya oleh
pemilik inisiatif strategis Transformasi
Kelembagaan.
Treasury Charter menjadi penting
sebagai sebuah titik penyegaran/
penataan (check point). Tanpa adanya
treasury charter, sangat dimungkinkan
insan Ditjen Perbendaharaaan akan
menjadi terlalu lelah dan kehilangan
fokus dalam melaksanakan Transformasi
Kelembagaan yang berdurasi panjang.

Quick win dalam treasury charter menjadi
kemenangan kecil yang menjaga
semangat bekerja, sehingga program
TK tidak terasa sangat panjang dan
melelahkan. Treasury charter justeru
akan mengakselerasi semangat kita
untuk mencapai target berikutnya
yang lebih besar. Treasury Charter juga
memunculkan kesempatan penyelesaian
program lebih cepat dari durasi semula
karena program bisa didetailkan
danlebih tertata pelaksanaannya tiap
tahun.
Treasury charter diharapkan mampu
mewujudkan pelayanan unggulan untuk
masyarakat (excelence public service) dari
Kementerian Keuangan. Setiap pegawai
didorong untuk menjadi bagian dalam
transformasi kelembagaan dengan
terlibat langsung mewujudkan quick
win dalam treasury charter. Pegawai
kantor pusat dan pegawai kantor vertikal
di daerah terutama yang menjadi
pelaksana program dapat berkontribusi
dengan terlibat memberikan masukan,
perbaikan atau membantu sosialisasi
program. Hal ini dapat membuat
pegawai memiliki pengetahuan dan
keterampilan yang dapat meningkatkan
kompetensinya sehingga akan
menguntungkan baik dari sisi personal
yang bersangkutan apalagi organisasi.
Peningkatan kompetensi tersebut
berguna dalam kegiatan lanjutan berupa
pengembangan program transformasi
dan pembinaan terhadap stakeholder
Ditjen Perbendaharaan. Oleh karena itu
tidak ada kata tidak, mari kita dukung
bersama Treasury Charter 2016!
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TREASURY CHARTER 20162016
TREASURY CHARTER

1

Perluasan Layanan Bersama
(Co-Location) Tahap II

Layanan bersama adalah pelayanan
publik yang diselenggarakan secara satu
atap oleh Ditjen Perbendaharaan dan
DJKN yang mencakup layanan rekonsiliasi
terpadu, registrasi hibah, klinik akrual,
informasi terpadu dan layanan ULP
daerah. Pada tahun 2016 Layanan
Bersama diperluas dengan menambah
wilayah kerja sebanyak 12 Provinsi.

2

Pengembangan SDM Melalui
Mekanisme Pemilihan
Pegawai Berprestasi

Pemilihan pegawai berprestasi
merupakan salah satu upaya memberikan
reward atas kinerja dan prestasi pegawai
Ditjen Perbendaharaan. Sasaran
pegawai berprestasi meliputi pelaksana
dan pejabat eselon IV dengan bentuk
penghargaan berupa capacity building,
usulan kenaikan pangkat istimewa/pilihan,
promosi dan penghargaan non materiil
lainnya.

3

Peluncuran Ikhtisar
Pelaksanaan Anggaran
Kementerian Negara/
Lembaga;

Ikhtisar pelaksanaan anggaran
merupakan media edukasi publik sebagai
wujud public participatory program
dalam rangka melibatkan masyarakat
untuk mengawasi/mengontrol jalannya
pelaksanaan APBN. Ikhtisar ini juga
merupakan sarana di level manajer dalam
mengambil kebijakan terkait pelaksanaan
anggaran. Ikhtisar ini menyajikan informasi
realisasi anggaran secara singkat, menarik
dan mudah dipahami yang disajikan
dalam bentuk web dan buku (hard copy).
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4

Peluncuran Aplikasi Sistem
Informasi Terpadu Satuan
Kerja dan Kementerian
Negara/Lembaga (e-Sintesa)

e-Sintesa merupakan aplikasi berbasis
jaringan untuk membantu mekanisme
pembinaan pelaksanaan anggaran dengan
cara menyajikan analisis monitoring
pelaksanaan anggaran satker dan K/L
secara komprehensif, berkelanjutan
dan spesifik. e-Sintesa digunakan oleh
KPPN, Kanwil dan Kantor Pusat Ditjen
Perbendaharaan (Dit. PA).

5

Penempatan Uang Negara di
Bank Umum

Penempatan uang negara di bank
umum merupakan salah satu transaksi
dalam rangka pengelolaan kas negara
yang dilaksanakan oleh Treasury Dealing
Room. Penempatan ini dilakukan pada
Bank Umum Mitra Penempatan Uang
Negara (BUMPUN) yang terdiri dari BNI,
BRI, BTN dan Bank Mandiri.

6

Ujicoba (piloting)
penggunaan Cash
Management System/Internet
Banking pada Rekening
Bendahara Pengeluaran

Penggunaan CMS pada Rekening
Bendahara Pengeluaran merupakan
terobosan bagi bendahara pengeluaran
dalam menggunakan alternatif
pembayaran selain dengan menggunakan
cek/BG dan untuk meminimalisasi jumlah
uang tunai yang berada pada Bendahara
Pengeluaran. Pemanfaatan layanan CMS
berkerjasama dengan Bank Mandiri, BRI
dan BNI.

7

Peluncuran Aplikasi
Informasi Setoran ke
Rekening Kas Umum Negara

Aplikasi Informasi Setoran ke
Rekening Kas Umum Negara membantu
mempercepat pelayanan permintaan
konfirmasi penerimaan negara yang
dilakukan melalui setoran di RKUN oleh
pihak lain untuk berbagai kebutuhan
satker terkait setoran tersebut.

8

Implementasi Sistem
Informasi Kredit Program
Tahap I untuk Fasilitas
Subsidi Bunga KUR

Aplikasi SIKP mengintegrasikan data
penyaluran kredit program khususnya
dari kementerian teknis dan LKP yang
pada akhirnya dapat mendukung proses
pengambilan kebijakan terkait kredit
program. SIKP dapat mempermudah
proses perhitungan/verifikasi tagihan
subsidi bunga KUR dan pengunggahan
data transaksi sebagai dasar pengajuan
tagihan dan LKP.

9

Implementasi BLU Electronic
Services (BLUES)

Badan Layanan Umum Electronic
Services atau disingkat BLUES adalah
peningkatan layanan kepada stakeholder
melalui pemanfaatan media elektronik
fungsi-fungsi layanan yang diambil dari
BIOS (BLU Online Integrated System)
dan website BLU. Jadi sebagian fungsi
yang ada di BIOS dan website BLU ada
di aplikasi BLUES. BLUES memberikan
kemudahan dalam akses informasi,
analisis data dan akses penyampaian
laporan.
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Peluncuran Pedoman
Telaah Laporan Keuangan
Kementerian Negara/
Lembaga Berbasis Akrual

Pedoman Telaah Laporan Keuangan
Kementerian Negara/Lembaga adalah
pedoman yang berisi langkah-langkah
yang dilakukan dalam pelaksanaan telaah
Laporan Keuangan Kementerian Negara/
Lembaga dari berbagai level hingga
penyusunan LKPP serta preview laporan
keuangan dari sudut pandang akrual.
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Pembayaran Gaji Langsung
ke Rekening Pegawai
Kemenhan/TNI Tahap II

Pembayaran gaji langsung ke
rekening pegawai Kemenhan/TNI tahap II
merupakan bagian dari program giralisasi.
Pembayaran gaji langsung ke rekening
pegawai Kemenhan/TNI tahap pertama
telah dilaksanakan tahun 2015 yang
meliputi 20 satker pilot project. Kegiatan
ini ditargetkan mencapai 100% pada akhir
tahun 2016.
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Sertifikasi Bendahara pada
Satuan Kerja Pengelola
Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara Tahap I;

Sertifikasi bendahara adalah
proses penilaian karakter, kompetensi,
dan kemampuan atas keahlian dan
keterampilan untuk menjadi Bendahara
yang dilakukan secara sitematis dan
obyektif melalui ujian sertifikasi.
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Implementasi SAKTI
Secara Penuh di Seluruh
Satker Lingkup Ditjen
Perbendaharaan

Implementasi pelaksanaan SAKTI
secara penuh di seluruh satker lingkup
Ditjen Perbendaharaan akan dilaksanakan
paling lambat Bulan Agustus 2016.
Pelaksanaannya akan dibagi menjadi 4
gelombang yang masing-masing akan
dilaksanakan mulai bulan Maret, April, Mei
dan Juni. Buffer selama 2 bulan digunakan
untuk mengantisipasi adanya penundaan
akibat exit criteria yang belum dipenuhi.
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Pengembangan Portal
Kementerian/Lembaga yang
terkoneksi dengan SPAN

Portal ini menjadi sarana koneksi dan
pertukaran data antara K/L dengan Ditjen
Perbendaharaan sebelum implementasi
SAKTI dilaksanakan secara menyeluruh
pada K/L. Portal ini menjadi sarana
K/L untuk mengirimkan data seperti
Antrian Online, Data Rekonsiliasi Online,
Pengiriman Data Tagihan/SPM secara
online, pengiriman data LPJ Bendahara
secara online.
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Peluncuran HAI (Help,
Answer, and Improve) DJPBN
sebagai helpdesk terpadu

HAI DJPB merupakan aplikasi helpdesk
terintegrasi yang dikembangkan untuk
menyatukan seluruh layanan pengguna
untuk stakeholder Ditjen Perbendaharaan.
HAI DJPB diarahkan sebagai saluran
layanan pengguna untuk palikasi SAKTI,
MPN G2, SAIBA, Monev dan aplikasi
lingkup Ditjen Perbendaharaan selain
SPAN. Fungsi HAI DJPB meliputi asistensi,
respon atas complain, umpan balik user
aplikasi, penyediaan service katalog,
maupun untuk keperluan edukasi
pengguna.
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Peluncuran Online
Monitoring SPAN (OM SPAN)
G2

OM SPAN G2 merupakan
pengembangan dari OM SPAN G1 dengan
kelebihan kemampuan untuk komunikasi
data antara satker K/L dengan Ditjen
Perbendaharaan melalui penggunaan
Application Program Interface (API).
Pengembangan ini akan membuat OM
SPAN jauh lebih user friendly, lebih cepat,
tampilan dashboard yang lebih menarik
dan memudahkan pertukaran data
sehingga K/L akan merasakan manfaat
yang lebih banyak.***
Oleh:
Hendra Meygautama, Franika
Vidy Arif Prasetyo - PMO Ditjen
Perbendaharaan
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REKAM

PERISTIWA

14

22

JANUARI

HARI BHAKTI PERBENDAHARAAN
Menandai momen bersejarah
terbitnya Undang-undang Nomor 1
Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara, tanggal 14 Januari 2016
diperingati sebagai Hari Bhakti
Perbendaharaan. Untuk tahun 2016,
moment ini diiringi dengan digelarnya
serangkaian event sampai dengan
Maret 2016

20
Museum Perbendaharaan di
Gedung Dwiwarna (Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Prov.Jabar)
diresmikan oleh Menkeu (Bandung,
20/03) dan dibuka untuk umum (soft
launching) oleh Wakil Menkeu (21/03),
langkah cerdas inovasi merekam jejak
sejarah sebagai media edukasi publik.
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UJICOBA PERLUASAN
TREASURY SINGLE ACCOUNT

PENANDATANGAN IKU KEMENKEU TWO
S.D FIVE DITJEN PERBENDAHARAAN

Ujicoba perluasan Treasury Single Account
pada rekening Bank Rakyat Indonesia
(BRI) Bendahara Pengeluaran lingkup
KPPN Karawang, KPPN Kuningan, KPPN
Rangkasbitung, dan KPPN Sumedang.
(22-29/01/2016) berjalan lancar, sesuai
hasil monitoring Cash Management System
(CMS) BRI dan Bank Indonesia Government
Electronic Banking System (BIG-eB).

Penandatangan IKU Kemenkeu two s.d
five Ditjen Perbendaharaan (Jakarta,
25/01). Ditjen Perbendaharaan
mendapat apresiasi Staf Ahli Menteri
Keuangan Bidang Organisasi, Birokrasi,
dan Teknologi Informasi (OBTI) Susi
Wijono karena meraih hampir semua
kriteria sebagai unit berkinerja
2015 terbaik berdasar pengukuran
kinerja Strategy Focused Organization
(SFO) yang dilakukan oleh Pushaka
Kemenkeu

14

PERESMIAN MUSEUM PERBENDAHARAAN

28

25

TRANSAKSI PERDANA SETORAN PENERIMAAN
NEGARA (PNBP) DALAM MATA UANG ASING (US
DOLLAR) DARI AMERIKA SERIKAT
Transaksi perdana setoran penerimaan
negara (PNBP) dalam mata uang asing (US
Dollar) dari Amerika Serikat (Bank BRI New
York Agency) melalui MPN G2 (New York,
14/03) membuktikan kemmapuan MPN G2
menangani setoran penerimaan negara
dimanapun dan kapanpun secara cepat dan
terintegrasi

03

MARET

PENYERAHAN SERTIFIKAT ISO 9001 :
2008 KEPADA KPPN BATAM
Penyerahan sertifikat ISO 9001 : 2008
kepada KPPN Batam oleh PT.BSI
Indonesia (03/03), Wakil Gubern ur
Kep.Riau mengapresiasinya sebagai
benchmark kualitas layanan publik
bagi instansi pemerintah di wilayah
Kepulauan Riau.

KPPN SAMARINDA TERBAKAR
Musibah kebakaran
KPPN Samarinda (26/03).
Tidak ada korban jiwa,
database transaksi aman,
pelayanan dialihkan
lokasinya ke Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Prov.
Kaltim dan langsung
operasional seperti biasa
(28/03), sistem terintegrasi
SPAN teruji, pembayaran
gaji PNS April 2016 tidak
terganggu.

Infografis: Sugeng Wistriono
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LAUNCHING SAKTI, HAI DJPBN, DAN E-PORTAL
Launching Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SAKTI), Aplikasi Helpdesk
terintegrasi HAI DJPBN dan E-Portal Ditjen Perbendaharaan oleh Menteri Keuangan,
Bambang PS. Brodjonegoro pada pembukaan Rapimnas Ditjen Perbendaharaan
2016.
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FEBRUARI
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PENYERAHAN PENGHARGAAN KEPADA K/L
BERKINERJA PELAKSANAAN ANGGARAN
TERBAIK TA. 2015

PENANDATANGANAN
TREASURY CHARTER
TAHUN 2016

Penyerahan penghargaan oleh Wakil
Menteri Keuangan untuk 10 K/L
berkinerja pelaksanaan anggaran terbaik
selama T.A. 2015 (BKN, Basarnas, Batan,
MA, Kemenkeu, RRI, BSN, Polri, BPPT
dan BMKG) pada Rakor Pelaksanaan
Anggaran 2016 di Jakarta. (09/02)

Penandatanganan
Treasury Charter
Tahun 2016 (Jakarta
11/02) komitmen
bersama para top
manager Ditjen
Perbendaharaan
untuk mensukseskan
implementasi 15
Quick Wins yang
menjadi program
unggulan di tahun
2016 sebagai bagian
dari transformasi
kelembagaan.

PELATIHAN INTERNASIONAL DESIGN,
SEQUENCING AND IMPLEMENTATION OF
PUBLIC FINANCIAL MANAGEMENT REFORM
Pelatihan internasional Design,
Sequencing and Implementation of Public
Financial Management Reforms (PFMR)
di Yogjakarta (09-12/02), kerjasama
Ditjen Perbendaharaan dengan IMF
dan Bank Dunia dalam kerangka
Multi Donor Trust Fund (MDTF) diikuti
pengelola keuangan Kemenkeu,
KemenPUPERA, Bappenas, Pusku
Kepolisian RI, Kemenhan, perwakilan
Uni Eropa, Kedutaan Canada (CIDA),
dan Kedutaan Swiss (SECO).

23

PERESMIAN KPPN KHUSUS PENERIMAAN DAN
KPPN KHUSUS INVESTASI
Peresmian KPPN Khusus Penerimaan
dan KPPN Khusus Investasi oleh
Wamenkeu, Mardiasmo di Gedung Prijadi
Praptosuhardjo III Lantai II, Jalan Wahidin II
Jakarta Pusat (10/2), bentuk konkrit inovasi
baru penyediaan layanan perbendaharaan
yang spesifik serta wujud nyata reformasi
kelembagaan pengelola keuangan negara
berupa pemisahan kewenangan antara
eksekutor (KPPN) dan regulator (Direktorat
terkait).

22
PERESMIAN GEDUNG BARU KPPN
SAUMLAKI

Penyerahan Sertifikasi ISO 9001:2008
untuk KPPN Ambon dari PT. BSI Group
Indonesia (Ambon, 23/02). Apresiasi
dari Wakil Gubernur Maluku sebagai
pertanda pelayanan masyarakat
yang sudah berjalan optimal dengan
menerapkan sistem manajemen mutu
berstandar internasional.

Peresmian gedung baru KPPN
Saumlaki di Kabupaten Maluku
Tenggara Barat (Saumlaki, 22/02)
oleh Dirjen Perbendaharaan,
Marwanto Harjowiryono-Peningkatan
kualitas sarana guna memperlancar
penyaluran APBN untuk
pembangunan daerah 3T di Maluku.

PENYERAHAN LKPP UN-AUDITED OLEH MENTERI KEUANGAN
KEPADA KETUA BPK
Ketua BPK apresiasi pemerintah karena dapat
menyerahkan LKPP Un-Audited TA. 2015 tepat waktu,
bernilai lebih karena LKPP tahun 2015 menjadi
LKPP pertama yang disusun menggunakan Standar
Akuntansi Pemerintah berbasis Akrual, (30/03).

Peluncuran cashless zone
(Jakarta, 12/02) sebagai
bagian ikut memasyarakatkan
sistem transaksi nontunai
dan cashless society di
Indonesia.

12

16

PENYERAHAN SERTIFIKASI ISO
9001:2008 UNTUK KPPN AMBON

30

PELUNCURAN CASHLESS ZONE

WORKSHOP KNOWLEDGE SHARING PROGRAM
Final Reporting Workshop Knowledge
Sharing Program (KSP) dengan pemerintah
Korea Selatan (Jakarta, 16/02) dalam
rangka peningkatan kinerja pemerintahan
Indonesia untuk produktifitas pasar dan
stabilitas sosial.

31
KEMENPAN-RB:
DASHBOARD MPN G2 SEBAGAI SALAH SATU INOVASI TERBAIK TAHUN 2015
Dirjen Perbendaharaan menerima penghargaan dari MenPAN-RB untuk
Dashboard MPN G2 sebagai salah satu inovasi terbaik K/L tahun 2015
pada Simposium dan Gelar Inovasi Pelayanan Publik Nasional Tahun
2016 mewakili Kemenkeu (Surabaya, 31/03) setelah terseleksi dari
sekitar 2.400 lebih inovasi yang diajukan seluruh instansi pemerintah
pusat dan daerah serta dipresentasikan oleh Wamenkeu di KemenPANRB (Jakarta, 10/03).
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Majalah Treasury
Indonesia
Treasury
Indonesia Terbitan ke-1/2016 45

Opini

40 Triliun Rupiah
Inefisiensi Belanja APBN
HASIL SPENDING
REVIEW TAHUN 2013
MENDAPATKAN SEBESAR
40T RUPIAH INEFESIENSI
APBN

Beberapa waktu lalu Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara membuat
surat edaran yang membatasi pelaksanaan
rapat instansi pemerintah yang dilakukan di
hotel-hotel. Hal ini cukup menarik perhatian
berbagai kalangan masyarakat. Pro dan
kontra pun bermunculan dengan berbagai
argumen masing-masing. Apa yang dilakukan
oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara tersebut sebenarnya adalah bagian
dari upaya pemerintah untuk menghindari
terjadinya inefisensi atau pemborosan
penggunaan anggaran negara.
Inefisiensi belanja dalam APBN atau
pengeluaran negara sudah seringkali
mendapatkan banyak sorotan dari berbagai
pihak. Pemerintah pun mengakuinya dan
berusaha melakukan langkah-langkah untuk
menekan terjadinya inefisiensi bahkan
bila perlu menghilangkannya. Inefisiensi
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anggaran menjadi momok karena berakibat
pada puluhan triliun dana negara yang
merupakan uang rakyat terbuang sia-sia.
Sebagaimana judul dalam artikel ini, angka
inefisiensi sebesar Rp40 triliun tersebut terjadi
dalam APBN tahun 2013.
Angka inefisiensi sebesar Rp40 triliun
tersebut merupakan hasil dari spending review
yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal
Perbendaharaan (Ditjen Perbendaharaan)
Kementerian Keuangan pada tahun 2013.
Hasil Spending Review tersebut menjadi dasar
penyesuaian anggaran baseline untuk tahun
anggaran 2014. Item-item dalam anggaran
yang ditemukan terjadi inefisiensi langsung
menjadi fokus untuk dieliminasi agar tidak
terjadi lagi di tahun anggaran selanjutnya.
Apa itu Spending Review? Spending
Review adalah alat untuk mengevaluasi

Opini
kinerja anggaran pemerintah.
Fokus utama Spending Review
adalah untuk efisiensi anggaran.
Spending Review secara lugas
menyebut angka yang harus
dihemat karena terdapat
inefisiensi anggaran. Hasilnya
direkomendasikan untuk
pelaksanaan anggaran pemerintah
tahun berikutnya agar lebih efektif
dan efisien. Spending Review
dilakukan dalam rangka untuk
mengetahui potensi ruang fiskal
pada tahun anggaran berikutnya
sehingga potensi tersebut
dapat dipergunakan untuk
menambah alokasi dana yang
menjadi prioritas nasional seperti
pembangunan infrastruktur.

Review telah dipresentasikan
dalam rapat koordinasi terbatas
(rakortas) yang dipimpin oleh
Wakil Presiden Jusuf Kalla pada
tanggal 24 Juli yang lalu. Hasil
Spending Review tersebut juga
dilaporkan pada sidang kabinet
yang dipimpin oleh Presiden
Jokowi pada tanggal 27 Juli
2015. Angka inefisiensi yang
dihasilkan oleh Spending Review
tersebut digunakan sebagai bahan
dalam penyusunan anggaran di
tahun 2016. Dengan demikian
diharapkan inefisiensi dalam
APBN tahun-tahun berikutnya
dan mendatang dapat semakin
berkurang menjadi seminimal
mungkin.

Inefisiensi yang terjadi
dalam APBN salah satunya akibat
perencanaan anggaran yang
belum dibuat dengan baik.
Masih banyak yang membuat
perencanaan anggaran hanya
copy paste dari tahun anggaran
sebelumnya kemudian ditambah
sekian persen. Akibatnya terjadi
pemborosan anggaran ataupun
anggaran yang tidak terpakai
karena bukan merupakan
kebutuhan tahun bersangkutan.

Anggaran negara yang
digunakan secara efisien akan
memberikan dampak yang
signifikan bagi pembangunan
dan kesejahteraan rakyat.
Dana-dana yang dimiliki negara
akan dapat dialokasikan untuk
kebutuhan rakyat yang mendesak
dan mendukung produktivitas
ekonomi seperti pembangunan
insfrastruktur. Sebagaimana
kita ketahui tahun 2015 adalah
tahun bersejarah karena baru
pertama kalinya alokasi anggaran
insfrastruktur begitu besar yang
mencapai Rp290 triliun. Hal ini
berkat efisiensi yang berhasil
dilakukan pemerintah di berbagai
sektor seperti pembatasan subsidi
BBM dan juga pelaksanaan
spending review. ***

Contoh inefisiensi yang
terjadi adalah penggunaan biaya
yang melebihi standar biaya. Hal
ini dikarenakan yang membuat
anggaran tidak berpedoman
pada standar biaya yang telah
ditetapkan Kementerian Keuangan
setiap tahunnya. Contoh lainnya
yaitu adanya duplikasi anggaran,
dimana untuk kegiatan yang sama
dilakukan beberapa kali.
Setiap tahunnya Ditjen
Perbendaharaan melakukan
spending review terhadap APBN.
Masing-masing Kantor Wilayah
DJBPN melakukan spending review
terhadap alokasi APBN di setiap
provinsi, hasilnya kemudian
dihimpun dan dianalisis kembali
menjadi spending review secara
nasional. Di tahun 2015, Spending

Sumber Referensi:
Metodologi Spending Review 2013,
Ditjen Perbendaharaan Kementerian
Keuangan.
Cahaya Spending Review

Temui juga kami
di sini ...

www.djpbn.kemenkeu.go.id

haiDJPBN

H e l p . A n s w e r . I m p ro v e
http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/hai-djpbn.html

Helpdesk Terintegrasi menghadirkan solusi
*dapat diakses khalayak umum dan
internal Ditjen Perbendaharaan yang
memerlukan bantuan/informasi

facebook.com/DJPBN.KemenkeuRI/

@DJPBNKemenkeuRI

Oleh : Amirsyah
Keterangan : Tulisan ini
merupakan salah satu pemenang
Lomba Kehumasan Ditjen
Perbendaharaan 2015-Penulisan
Opini.

*terbuka untuk
posting berita/
kegiatan bersifat
formal/semi formal/
kedinasan dari
unit kerja/kantor
vertikal Ditjen
Perbendaharaan.

DJPBN.KemenkeuRII

Editing: Redaksi.
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Legitimasi
Treasury
untuk
Demokrasi

Ketika menjelaskan mengenai
demokrasi, Georges Burdeau, Guru
Besar Ilmu Politik di Universitas
Sorbonne, Paris, Perancis, menyatakan
bahwa wajah demokrasi ada dalam
mimpi manusia. Ungkapan itu
mengandung arti bahwa konsep
demokrasi itu dimaknai sangat beraneka
ragam tergantung konteks waktu dan
tempatnya, kendati ciri-ciri dasarnya
berlaku secara universal. Dalam bahasa
yang sederhana, Abraham Lincoln
mengatakan bahwa demokrasi adalah
pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat,
dan untuk rakyat. Demokrasi memiliki
arti penting bagi masyarakat yang
menggunakannya karena dalam sistem
demokrasi ada jaminan bagi masyarakat
untuk menentukan sendiri jalannya
organisasi negara.
Dari berbagai indikator demokrasi,
terdapat dua indikator yang terpenting
yaitu adanya kekuasaan mayoritas dan
pemilihan yang bebas dan jujur. Dalam
konteks Indonesia, keduanya diperoleh
melalui terselenggarakannya pemilihan
umum yang LUBER (langsung, umum,
bebas, dan rahasia) dan JURDIL (jujur
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dan adil). Banyak pengamat sependapat
bahwa pemilihan langsung yang
diselenggarakan semenjak tahun 2004
telah memenuhi kriteria di atas.
Apakah dengan begitu, pemilu
tersebut bersih atau akuntabel? Nanti
dulu.

IRONI PEMILU 2004 DAN
TANTANGAN PEMILUKADA 2015
Kita tentu masih ingat bahwa
penyelenggaraan pemilu di tahun
2004 ternyata menyisakan ironi
bagi penyelenggaranya. Banyak
penyelenggara pemilu pada saat itu
harus berurusan dengan para penegak
hukum dan dipenjara karena terlibat
kasus korupsi. Kriteria penyelenggaraan
pemilu yang sukses ternyata tidak
melulu mengenai LUBER dan JURDIL,
namun juga perlu ditambahkan kriteria
akuntabilitas pengelolaan keuangan
atau alih-alih terjadi kasus di atas. Dapat
dikatakan, akuntabilitas ini juga memberi
kredit tersendiri bagi penyelenggaraan
pemilu yang LUBER dan JURDIL.

Opini

Di era pemilukada saat
ini, kejadian di atas bukan
tidak mungkin terulang
kembali. Apalagi mengingat
penyelenggaraannya dibiayai
oleh pemerintah provinsi/
kabupaten/kota dalam bentuk
dana hibah. Pengelolaan dana
hibah yang tidak akuntabel
akan berpotensi menurunkan
kredibilitas penyelenggaraan
pemilukada. Pada beberapa
daerah di mana calon
gubernur/bupati/walikotanya
incumbent, hal ini dapat
memicu kecurigaan money
politics yang mendelegitimasi
penyelenggaraan pemilukada
itu sendiri atau bahkan
menimbulkan kegaduhan
politik dan keamanan. Kondisi
ini tentu saja tidak diinginkan
oleh semua pihak mengingat
kehidupan bermasyarakat
dan perkembangan
ekonomi sangat bergantung
pada stabilitas politik dan
keamanan.
Dana hibah bagi
penyelenggaraan pemilukada
sejatinya merupakan
amanat dari UU dan harus
dikelola secara transparan
dan akuntabel. Namun
disadari, pengelolaannya
perlu perlakuan khusus
karena perbedaan entitas
pengelola keuangan negara,
yaitu pemerintah daerah
selaku donor dan pemerintah
pusat (kementerian/lembaga
terkait) selaku penerima. Bagi
pemerintah daerah dana

tersebut on budget (masuk
dalam APBD yang disetujui
DPRD) dan on treasury
(disalurkan dengan mekanisme
pencairan yang baku).
Sementara bagi pemerintah
pusat dana hibah berupa uang
dimaksud bersifat off budget
dan off treasury, karena belum
tercantum dalam APBN awal
dan pencairannya tidak melalui
Kuasa BUN.

LEGITIMASI TREASURY:
3R+1P
Untuk mengatasi
permasalahan akuntabilitas
dimaksud, Kementerian
Keuangan mengeluarkan
peraturan nomor 191/
PMK.05/2011 yang mengatur
mekanisme pengelolaan
hibah. Dalam peraturan ini
tertuang proses akuntabilitas
agar hibah langsung dapat
dipertanggungjawabkan
kepada DPR pada akhir tahun.
Inilah yang disebut dengan
legitimasi treasury.
Legitimasi treasury
dalam proses pengelolaan
hibah langsung pemilukada
diwujudkan dalam proses yang
dikenal dengan "3 R + 1 P".
R pertama untuk Register,
yaitu setiap hibah harus
memiliki nomor register
pencatatan hibah. Pada saat
ini proses untuk mendapatkan
nomor register hibah ini
dapat dilakukan daring.

Penatausahaan nomor register
ini sangat penting untuk
mengetahui asal donor hibah,
sekaligus memastikan hibah
tersebut tidak bermasalah
secara administratif.
R kedua untuk Rekening,
yaitu setiap hibah langsung
harus ditampung dalam
rekening penampungan
hibah yang telah disetujui
Kuasa BUN di Daerah (Kepala
KPPN). Khusus dana hibah
pemilukada 2015, persetujuan
rekening dapat mendahului
nomor register pencatatan
hibah. Hal ini dapat dipandang
sebagai bentuk dukungan
treasury dalam memperlancar
proses pemilukada 2015.
R ketiga untuk Revisi,
yaitu setiap hibah langsung
harus tertuang dalam DIPA
satker berupa penambahan
pagu belanja. Revisi
anggaran inilah yang menjadi
dasar pengeluaran para
penyelenggara pemilukada,
sehingga penggunaannya
menjadi on budget.

Demikianlah sekelumit
proses administratif agar
pengelolaan dana hibah
langsung pemilukada 2015
menjadi akuntabel. Seringkali
orang tidak menyadari
bahwa dalam pengelolaan
hibah pemilukada, terdapat
peran Direktorat Jenderal
Perbendaharaan Kementerian
Keuangan yang sangat
signifikan. Tanpanya Pemilu
yang LUBER dan JURDIL
hanyalah jargon kosong
semata.
Bahkan demokrasi pun
membutuhkan legitimasi dari
treasury. ***

Oleh:
Bambang Maryanto
-Tulisan ini merupakan salah satu
pemenang Lomba Kehumasan Ditjen
Perbendaharaan 2015-Penulisan
Opini-

Sementara P untuk
Pengesahan, yaitu proses
pertanggungjawaban hibah
melalui pengesahan. Di
dalamnya juga tertuang
proses penyetoran sisa dana
hibah ke rekening kas negara
atau kembali ke rekening kas
daerah. Proses pengesahan ini
akan menjadikan dana hibah
dimaksud menjadi on treasury.
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Opini

Leader vs Manager
Diskusi tentang perbedaan
pemimpin (leader) dan manajer
memang tidak ada habisnya.
Salah satu sebabnya adalah satu
peran tersebut tidak mungkin
dilakukan tanpa keberadaan
peran lain. Pemimpin yang tidak
bisa mengelola (to manage) akan
gagal dalam kepemimpinannya,
sementara manajer yang
tidak bisa memimpin (to lead)
akan gagal dalam aktivitas
manajerialnya. Namun
sesungguhnya pemimpin (leader)
dan manajer merupakan dua
konsep yang berbeda dan
terdapat perbedaan diantara
keduanya. Keseimbangan
diantara keduanya akan
mengakselerasi kinerja suatu
organisasi.
Pemimpin (leader)
adalah seorang pemimpin
yang mempunyai sifat-sifat
kepemimpinan personality atau
authority (berwibawa). Pemimpin
(leader) dapat memimpin
organisasi formal maupun
informal, dan menjadi panutan
bagi bawahan (pengikut)nya.
Biasanya tipe kepemimpinannya
adalah “partisipatif leader” dan
falsafah kepemimpinannya
adalah “pimpinan untuk
bawahan”.
Manajer juga merupakan
seorang pemimpin, akan tetapi
dalam praktek kepemimpinannya
cenderung mendasarkan pada
“kekuasaan atau authority
formalnya”. Manajer biasanya
hanya dapat memimpin
organisasi formal saja dan
tipe kepemimpinannya ialah
“autocratis leader” dengan
falsafahnya ialah “bawahan
adalah untuk pemimpin”.
Lebih spesifik, perbedaan
pemimpin (leader) dan manajer
dapat dilihat dari tiga hal yang
selalu berkaitan dengannya, yaitu
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sumber perolehan kekuasaan,
model bawahan, dan lingkungan
kerja.
Berdasarkan sumber
perolehan kekuasaan, seorang
manajer dipilih melalui jalur
formal (seperti dipilih oleh
komisaris atau direktur)
dengan dasar yuridis yang
dimiliki. Artinya seseorang
dapat menjadi manajer jika
mempunyai dasar yuridis yaitu

adanya surat keputusan atau
surat pengangkatan. Sedangkan
kekuasaan yang dimiliki
pemimpin (leader) berdasarkan
kontrak sosial dengan anggota
atau bawahan.
Berkaitan dengan model
bawahan, manajer memiliki
bawahan yang biasanya disebut
sebagai staf atau karyawan yang
memiliki posisi formal dalam
struktur hierarki organisasi.
Bawahan atau karyawan
menuruti perintah-perintahmya,
karena takut dikenakan hukuman
oleh manajer. Sedangkan
Pemimpin (leader) memiliki
bawahan yang biasanya disebut
sebagai pengikut. Bawahan atau
pengikut menjalankan perintah
dari pimpinan (leader) atas dasar
kewibawaan pemimpin terhadap
bawahan atau pengikutnya
karena kecakapan dan
kemampuan serta perlakuannya
yang baik.
Adapun dari segi lingkungan
kerja, manajer biasanya
hanya dapat memimpin pada

lingkungan kerja organisasi formal
saja dan bertanggung jawab
kepada atasannya. Sedangkan
pemimpin (leader) dapat
memimpin lingkungan kerja
organisasi baik formal maupun
informal dan bertanggung jawab
kepada anak buahnya. Seorang
pemimpin (leader) merupakan
bagian dari pengikut sedangkan
manager merupakan bagian dari
organisasi.

Berdasarkan hal tersebut
dapat dipahami bahwa pimpinan
(leader) memiliki fungsi dasar
mengarahkan dan menggerakkan
seluruh bawahan untuk bergerak
pada arah yang sama yaitu
tujuan. Sedangkan fungsi seorang
manajer berkaitan dengan
manajemen, yaitu kegiatankegiatan seputar perencanaan
(planning), pengorganisasian
(organising), penempatan staff
(staffing), pengarahan (directing)
dan kontrol (controlling).
Dalam menjalankan fungsinya,
seorang manajer lebih sering
memanfaatkan wewenang
dan kekuasaan jabatan secara
struktural yang memiliki
kekuatan mengikat dengan
dapat melakukan paksaan atau
hukuman untuk mengarahkan
bawahan. Sedangkan seorang
pemimpin (leader) lebih
menekankan pengaruh atau
karisma yang dimilikinya
sehingga bawahan secara sadar
untuk mengikuti arahan sang
pemimpin. Ia menstimulasi,

memfasiltasi, dan berpastisipasi
dalam setiap kegiatan yang
menginginkan bawahan
mengikutinya. Tidak dengan
hadiah, paksaan atau hukuman.
Pemimpin dan manajer
merupakan salah satu intisari,
sumber daya pokok, dan titik
sentral dari setiap aktivitas yang
terjadi dalam suatu organisasi
ataupun perusahaan. Bagaimana
kreatifitas dan dinamika seorang
pemimpin atau manajer dalam
menjalankan wewenangnya
akan sangat menentukan
apakah tujuan organisasi atau
perusahaan tersebut dapat
tercapai atau tidak. Hal yang
perlu di tekankan adalah bahwa
tidak selamanya manajer buruk
dan pemimpin adalah baik.
Adanya kombinasi dan campuran
yang tepat di antara keduanya,
sangat dibutuhkan dalam
organisasi pada berbagai tingkat
jabatan yang berbeda-beda.
Keseimbangan antara leading
(memimpin) dan managing
(mengelola) akan membuat
seorang pemimpin mampu
melaksanakan fungsinya sebagai
leader dan manager dengan baik
dan paripurna. Perpaduan yang
pas inilah yang dapat membantu
organisasi dapat mencapai
tujuannya secara efektif dan
efisien.
Untuk memastikan seorang
leader bisa mencapai tujuan
organisasi, maka tidak dianjurkan
mempertentangkan antara
proses managing dengan proses
leading, karena pada dasarnya
keduanya saling memerlukan
dan melengkapi, dan harus
dijaga keseimbangannya.
Jika keseimbangan bergeser,
misalnya seorang pemimpin yang
lihai dalam memotivasi timnya
(leader), namun kurang terampil
dalam pengawasan (manager),

Opini

Berinovasi

Apakah Anda akan mengerjakan
project ini dengan cara yang sama
atau mencoba cara lain untuk
mencapai hasil yang diinginkan?
Apa ide untuk mengatasi kondisi
yang diinginkan tadi?

Mengelola

Tidak dapat di cetak

Dapat di cetak

Mengembangkan

Memelihara

Memfokuskan pada orang-orang (bawahan)

Memfokuskan pada sistem dan struktur

Menumbuhkan kepercayaan

Mengandalkan kontrol

Memiliki perspektif jangka panjang

Berorientasi jangka pendek

Bertanya apa dan mengapa

Bertanya bagaimana dan kapan

Berorientasi pada peluang-peluang masa depan

Berorientasi pada hasil

Menciptakan

Meniru

Menentang status quo

Menerima status quo

Adalah dirinya sendiri

Seperti tentara yang siap selalu diperintah

Melakukan ‘hal’ yang benar

Melakukan ‘cara’ yang benar

LEADER vs MANAGER
aktifitas tim menjadi tak terkendali
dan pemimpin tidak tahu sejauh
mana tujuan tercapai.
Pun, jika seorang manajer
sangat fokus kepada pengawasan
saja, tanpa mempertimbangkan
motivasi anggotanya, anggota
tim cenderung menjadi stress,
merasa terus diawasi dan tidak
dipercaya. Mereka hanya akan
sekadar saja melaksanakan tugas,
yang penting sudah dilaksanakan
dan diawasi oleh manajer.
Pertanyaannya kemudian,
bagaimana cara menjaga
keseimbangan antara
memimpin dan mengelola dalam
menjalankan tugas sebagai
seorang pimpinan?
Dalam literatur Manajemen
SDM, salah satu ‘jurus’ popular
untuk menjawab pertanyaan di
atas adalah coaching (melatih).
Melalui coaching, seorang leader
dan manager memperoleh
kanal untuk menjalankan
peran mengelola kapasitas
dan kinerja SDM bawahannya,
sekaligus menyentuh sisi
personal dan memotivasi si

bawahan. Tantangannya adalah,
menjalankannya tidak mudah,
dan umumnya membutuhkan
waktu yang tidak sedikit.
Berikut ini adalah teknik
quick coaching yang bisa
dilakukan untuk menyiasati
sekaligus menjawab tantangan
keterbatasan waktu tersebut.
Teknik quick coaching ini,
memungkinkan seorang leader
mendorong anggota timnya
untuk segera bangkit dan mandiri
serta termotivasi dan menjadi
pemimpin untuk dirinya sendiri.
Yang perlu diingat, sebelum
mengaplikasikan teknik ini,
selalu camkan bahwa semangat
dan tujuan utama dari proses
coaching adalah bagaimana
membuat karyawan menjadi
mandiri dengan tugas dan
tanggungjawabnya serta
wewenang yang diberikan.
Karena, jika kembali kepada
fungsi dasar kepemimpinan,
maka tujuannya adalah mencetak
sebanyak mungkin pemimpin
berikutnya, bukan pengikut.
Teknik ini terdiri dari tiga langkah
atau tiga pertanyaan khas yang

sederhana dan telah teruji.
meliputi :
Bantulah staf melakukan
obersevasi terhadap kinerja
dan perilakunya sendiri, dengan
memberikan pertanyaan kepada
karyawan yang sedang di-coach
seperti : “Apa yang terjadi? Apa
yang terjadi dengan penugasan
kemarin? Apa yang sudah kamu
lakukan dengan tugas tersebut?
Ceritakan kinerja project yang
Anda pimpin?
Bantulah staf menganalisis
kinerjanya sendiri. Beri
pertanyaan sebagai berikut,
“Apakah Anda puas dengan yang
terjadi? Apakah Anda senang
dengan hasilnya? Apakah Anda
merasa apa yang terjadi sesuai
dengan harapan kamu? Apakah
hasil yang ada jika disandingkan
dengan standar atau target
project Anda dirasa cukup?
Doronglah staf berpikir
menemukan solusi sesuai
dengan potensi dan kompetensi
mereka. Beri pertanyaan sebagai
berikut, “Apa yang akan dilakukan
berkaitan dengan hasil ini?

Ketiga langkah sederhana
di atas dapat dilakukan secara
konsisten dalam kondisi yang
tidak harus selalu formal. Teknik
quick coaching ini bahkan bisa
diaplikasikan dalam situasi
informal dan bebas tekanan
yang tidak mengancam dan tidak
mengintimidasi staf/anggota
seperti dalam kebersamaan
di luar jam kerja, saat makan
siang di kantin atau sarapan
pagi bersama, ataupun momenmomen lain yang bersifat
personal namun memungkinkan
interaksi antara pimpinan dengan
stafnya.
Dengan teknik ini proses
coaching diharapkan dapat
berjalan cepat dan alami.
Penting diketahui, salah satu
ciri kehebatan seorang leader
dan manager dalam melakukan
coaching adalah justru ketika
staf yang bersangkutan tidak
merasakan sedang di-coach alias
terasa begitu alami.
Selamat Mencoba !!! ***

Literatur :
Blog, artikel Alpiadi prawiraningrat :
Perbedaan Pemimpin dan Manajer,
September 2012

Basic Leadership Skill: Coaching
and Counseling (2012), One Minute
Selling in Ethical (2013)
Kiss the King Kong: Key Account
Management Skill (2014), Toxic
Boss: Ten Most Poisoned Leader
Sins (2015).
Oleh :
Yen Yen Nureni PMO Ditjen Perbendaharaan
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English Lounge

Rendang:

The Pride of Indonesia
v

The Pride Of Indonesia

The philosophy of Rendang

Despite the fact that Indonesia was
ranked poorly in the corruption
index (88th in 2015)1 , there is
one thing that Indonesian can
be proud of, namely Rendang.
It is one of the most illustrious
Indonesia’s traditional cuisines that
are considered to be the world’s
most delightful foods)2, based on
a survey which is conducted by an
international news agency. This
achievement is such a blessing in
disguise for Indonesia.

I do believe most of Indonesian
have already familiar with rendang
and choose as their favourite food
because this is served everywhere
from five-star hotels to food stalls
on the street. However, not so many
people know the noble philosophy
of it.

Rendang is an iconic food of
Minang’s people (West Sumatra
Province) that made of beef as its
main ingredient, coconut milk, herbs
and spices. Even though the recipe is
simple, it takes exhausting hours and
experience to produce this delicious
beefy dish and not all Minang’s
people are able to do so. In the
tradition of Minangkabau, rendang
is a dish to be presented in any
traditional ceremonies, receptions, or
welcoming the honourable guest.
*Glossary:
cuisines = makanan
blessing in disguise = keberkahan dalam kesulitan
indigenous = lokal
meticulous = hati-hati/akurat
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Rendang has a distinguished position
in the culture of Minang’s people and
it has its own philosophy for them,
that is deliberation and consensus.
This philosophy departs from four
basic ingredients that symbolize the
integrity and reflect the structure
of Minang’s community. These are
beef, coconut, chili and spice. Beef
is a symbol of the leaders of the
indigenous tribe (niniak mamak);
coconut represents the scholar
(cadiak pandai); chili implies of
the Islamic theologian that teach
religious laws (alim ulama); and
finally, spice indicates overall
Minang’s society.

Moreover, the cooking process of
rendang that takes many hours and
has to go through three stages,
namely gulai, kalio and rending
teaches us patience, diligence and
thoroughness. It also describes and
shows how patient and meticulous
care of the women or girls in the
Minangkabau in West Sumatra in
cooking it.
In a nut shell, Rendang is not merely
the best food of the world, but
also has decent values on it that
everyone should take a lesson.
Furthermore, we should be proud,
love and eat our native foods (other
than rendang) more than foreign
cuisines because we could save our
heritage foods and our pocket as
well. ***

by : Ferryal Resque - Dit PKN

1. http://www.merdeka.com/dunia/indonesia-urutan-ke-88-indeks-korupsi-dunia-naik-19peringkat.html
2. http://travel.cnn.com/explorations/eat/readers-choice-worlds-50-most-deliciousfoods-012321/
3. http://jilbabkujiwaku.blogspot.co.id/2014/09/the-philosophy-of-rendang.html

To be a driver

not Passengger
Karya Prof. Rhenald Kasali
(Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia)

Buku ini merupakan salah satu
serial karangan Prof. Rhenald
Kasali tentang bagaimana
menghadapi perubahan. Karena
perubahan itu adalah sesuatu yang
pasti terjadi dan harus dijalani.
Karena tanpa perubahan maka
masa depan tidak akan tercapai/
dihadapi dengan mudah (No
Change No Future).

Drive your World

Drive your Nation

Drive your Organization

Drive your people

Drive your self

Kemudian bagaimana
dengan tahapannya

Menurut Prof. Rhenald
mental sebagian besar
bangsa Indonesia masih
bersifat Passengger. Padahal
untuk mencapai kehidupan
yang lebih baik maka mental
passenger harus diubah
menjadi mental driver.
Seorang bermental driver
harus selalu siaga, waspada
dan bersiap dengan segala
resiko yang ada. Seorang
bermental driver diperlukan
untuk mencapai perubahan
yang positif di dunia ini.

Kharakteristik yang
diperlukan untuk menjadi
seorang driver adalah:

Untuk menjadi driver yang
handal, peran pendidikan
yang benar menjadi sangat
penting. Pendidikan yang
tidak hanya sekedar mencari
label gelar dan ijazah/nilai
semata. Tapi yang dibutuhkan
adalah pendidikan yang
mampu menumbuhkan dan
membuat generasi-generasi
selanjutnya bisa berkarya dan
berkontribusi di dunia ini.

Dengan berada di zona
nyaman seseorang tidak bisa
menjadi driver karena sudah
merasa nyaman dan tidak
berani mengambil resiko,
bermain aman, melakukan
rutinitas semata dan tidak
menyukai tantangan/
perubahan, serta tidak mau
berpikir dan menggunakan
kreativitasnya.

HARUS MELURUSKAN
NIAT/ KOMITMEN
Dengan menjadi seorang
driver seseorang harus bisa
bermanfaat untuk orang
lain. Karena ditangannyalah
nasib dan keselamatan
penumpang-penumpangnya
dipertaruhkan.

BERANI KELUAR DARI
ZONA NYAMAN

Contoh : Profesi PNS yang
sudah merasa nyaman karena
bagaimanapun kerjanya tetap
digaji tiap bulan, tidak ada
PHK, dapat pensiun dan lain
sebagainya. Beda jika bekerja
di sebuah perusahaan swasta
yang ada peluang PHK, ada
target yang harus dicapai, ada
persaiangan, penghasilan

tidak pasti sehingga selalu
dituntut untuk berpikir kreatif
agar dapat bertahan.
Contoh lain : dalam sejarah
Islam di Jawa, Sunan Kalijaga
adalah contoh ulama yang
berani meninggalkan simbolsimbol kehormatan seorang
ulama (memakai baju lurik,
blankon) dengan tujuan agar
bisa lebih dekat dengan rakyat
kecil.

MEMPUNYAI MIMPI
YANG TINGGI BAHKAN
YANG TIDAK MASUK
AKAL SEKALIPUN
Untuk membangun negeri
ini perlu generasi-generasi
yang bermimpi besar. Biarlah
Tuhan Yang Maha Kuasa yang
akan menunjukkan jalan agar
mimpi-mimpi tersebut bisa
menjadi kenyataan. Berpikir
positif (action plan, mimpi, doa,
dan jalankan). ***

Oleh : M. Saiful Bahri PMO Ditjen Perbendaharaan
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Gapura

DARI TANAH PASUNDAN,
HADIR LAYANAN BERKUALITAS PERCONTOHAN
Ada yang menarik dari ajang
penilaian Kantor Pelayanan
Percontohan (KPPc) Terbaik
di lingkungan Kementerian
Keuangan tahun 2015 yang
lalu. Untuk pertama kalinya,
dua Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN)
dalam satu kantor wilayah, yaitu
Kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen
Perbendaharaan Prov. Jawa Barat
menjadi pemenang dalam satu
periode penilaian yang sama.
Lebih menarik lagi, peringkat yang
diraih adalah peringkat pertama,
diperoleh KPPN Kuningan, disusul

KPPN Purwakarta di peringkat
kedua (runner-up).
Kedua KPPN tersebut ternyata
memiliki benang merah dalam hal
sumber daya dan strategi kualitas
layanan yang ditempuh. Sumber
Daya Manusia yang didominasi
pegawai generasi “senior”
ternyata mampu memberikan
kontribusi dan bahkan menjadi
motor pengerak bagi terciptanya
kualitas layanan yang unggul.
Ini membuktikan bahwa usia
bukanlah faktor penghalang bagi
kinerja aparatur yang produktif.

KPPN KUNINGAN

KPPN PURWAKARTA
Mitra Terbaik Dalam Pembangunan,
Prima Dalam Pelayanan

Cepat Penyelesaianya,
Akurat Hasilnya, Nihil Biayanya
Motto
6 Pejabat (Eselo III /IV)/
17 Pelaksana

5 Pejabat (Eselon III/IV)
22 Pelaksana
SDM

Rp 807.959.670.000,95 Satker (non DKTP)
Kab. Kuningan & Kab. Majalengka

19

Rp 1.091.828.177.000,71 Satker (Non DKTP)
Kab. Purwakarta & Kab. Subang

Beban Kerja (Pagu anggaran dikelola, Jumlah Satker, Wilayah Kerja)
12.78%
18.36%

19

Triwulan 1 YoY
2015 2016

Progress Penyaluran Anggaran
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Hal lain yang relatif
identik adalah
bagaimana akses
layanan diperluas
dengan memanfaatkan
teknologi informasi,
khususnya media
sosial sebagai sarana
interaksi, asistensi,
bahkan edukasi antara
KPPN Kuningan dan
KPPN Purwakarta
dengan stakeholder-nya
masing-masing. Inovasi menjadi
fokus bagi kedua KPPN ini dalam
menghadirkan layanan berkualitas
percontohan berskala nasional.

12.35%
16.18%

Orientasi atas kebutuhan
stakeholder, terutama satuan
kerja selaku mitra dan pengguna
layanan juga mengemuka di
kedua KPPN. Sejumlah inovasi
dirancang untuk meng-asistensi
dan meng-edukasi satker melalui
pendekatan by demand. Ini terlihat
pada program Fiesta (Fasilitas
Edukasi bagi Satuan Kerja) di
KPPN Kuningan berupa pelatihan
yang materinya disesuaikan
dengan kebutuhan beberapa
satker yang identik. Program
serupa juga dijalankan di KPPN

Purwakarta berlabel ‘Bimtek by
request’.
Beberapa hal di atas juga
ditunjang oleh sinergi berupa
pembinaan, pendampingan dan
dukungan penuh secara intens
dan terarah dari Kantor Wilayah
Ditjen Perbendaharaan Provinsi
Jawa Barat, sehingga menjadikan
kedua KPPN ini menjadi KPPc
terbaik.

KPPN KUNINGAN,
GREEN KPPN
Raihan KPPc terbaik tahun
2015 bagi KPPN Kuningan
tidaklah terwujud begitu saja.
Perjalanan sudah dimulai bahkan

Gapura
semenjak tahun 2012, dengan
menjadi 10 besar seleksi KPPc
tingkat Ditjen Perbendaharaan,
diikuti serangkaian prestasi.
Termasuk menjadi KPPN
terbaik di lingkup Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Prov. Jawa
Barat berdasar Laporan Hasil
Pembinaan tahun 2015, yang
selanjutnya mengantarkan KPPN
Kuningan menjadi kandidat
kontestan dalam pemilihan KPPc
Kementerian Keuangan tahun
2015 secara nasional.
Inovasi unggulan yang
diusung oleh KPPN Kuningan
dalam ajang ini di antaranya
adalah program yang berkorelasi
dengan isu global, yaitu
penghematan energi dengan
program ‘Green Office’ dan
rintisan ‘Green Building’. Mulai
dari penyusunan panduan,
penunjukan Duta Hijau,
pengawasan dan pengendalian
penggunaan sumber daya listrik,
air dan kertas dengan parameter
terukur ternyata mampu
memberi dampak posisitf bagi
tingkat efisiensi operasional
kantor.
Fitur inovasi lain yang
diunggulkan adalah Assik
(Aplikasi Informasi KPPN
Kuningan), sebuah aplikasi
interaktif yang dapat diakses
pengguna layanan secara
mandiri, memuat informasi
seperti data dan pagu realisasi
anggaran, standar dan prosedur
layanan, tips pelaksanaan dan
pertanggungjawaban anggaran,
penyampaian saran/kritik dan
survey kepuasan pelanggan.
Fitur e-confirm juga tersedia
untuk memberi akses layanan
konfirmasi secara virtual, plus
buku pintar sebagai pilihan media
edukasi 'klasik'.

Inovasi hanya sebuah
gagasan dan sarana hanyalah
menjadi alat belaka, tanpa keterlibatan pegawai sebagai
ujung tombak implementasi.
Inisiatif yang tinggi, kepedulian
dan kebersamaan dari para
pegawailah yang menurut
Kepala KPPN Kuningan, Ratih
Hapsari Kusumawardhani justru
menjadi kekuatan utama dan
nilai lebih dari KPPN Kuningan
dalam mengimplementasikan
inovasi yang membawa dampak
terwujudnya layanan yang
berkualitas di KPPN Kuningan.
Menurut Ratih, kebersamaan
juga dipupuk melalui komunikasi
yang terbuka dan fair. Terungkap
bahwa KPPN Kuningan memiliki
forum unik ‘reriungan’ dimana
dalam forum ini, justru staf/
bawahan yang memberikan
review, penilaian, kritik, dan saran
secara terbuka kepada atasan/
pimpinan, tanpa di-counter
atau direspon secara langsung
oleh atasan/pimpinan yang
bersangkutan yang hanya
fokus 'mendengar'. Terbuka
disini tentunya bukan berarti

“Kebutuhan stakeholder sangatlah
dinamis sifatnya. Karena itu,
identifikasi atas kebutuhan satker
haruslah dilakukan secara intensif
dan kontinyu, serta menjadi acuan
peningkatan layanan. Treatment
dan inovasi harus prioritas pada
kebutuhan satker yang urgent,
mempertimbangkan keterbatasan
sumber daya KPPN Kuningan"
Ratih Hapsari K.
-Kepala KPPN Kuningan-”

dengan sentuhan personal
dari petugas KPPN Purwakarta
terhadap permasalahan/
kebutuhan yang dihadapinya
Buku pintar yang disusun KPPN
Purwakarta menjadi pelengkap
sarana ini, sehingga diharapkan
memberi manfaat maksimal bagi
satker.

"Pelayanan KPPN Kuningan sangat
baik dalam memberikan bimbingan
kepada satker. Layanan KPPN
Kuningan layak dicontoh dan sesuai
janji layanannya - KUNINGAN:
Konsisten, Unggul, Ikhlas, No
Gratifikasi, Akuntabel dan Nyaman.
Semoga KPPN Kuningan tetap
terjaga dalam pelayanan prima.
GUMELAR
Kepala Lembaga PemasyarakatanKuningan
tanpa kendali. Etika tentu tetap
menjadi faktor komunikasi yang
dikedepankan, tanpa mengurangi
kebebasan aspirasi.

KPPN PURWAKARTA,
KPPN ISTIMEWA
Orientasi pada kebutuhan
stakeholder juga menjadi aspek
layanan yang krusial bagi KPPN
Purwakarta. Predikat runner
up KPPc tahun 2015 diraih
melalui beragam inovasi yang
berfokus pada kebutuhan
stakeholder, yang telah diinisiasi
bahkan sebelum lomba dimulai.
Meskipun penyiapan sarana
prasarana dirasa sebagai
tantangan terbesar selama
lomba, mengoptimalkan berbagai
inovasi layanan tetap menjadi
faktor kunci.

Jika di Kuningan aspek inisiatif
dan kebersamaan menjadi
andalan, di KPPN Purwakarta,
aspek spontanitas, multitasking,
dan pendampingan menjadi titik
krusial. Setiap permasalahan
diselesaikan melalui media GKM
atau rapat harian yang dilakukan
secara intens, tidak ada problem
yang ditunda pembahasan dan
penyelesaiannya, termasuk
pengambilan keputusan
segera dari jajaran pimpinan.
Untuk menyiasati keterbatasan
kuantitas dan kapasitas SDM
yang ada, pelaksanaan tugas
dan pekerjaan dilakukan secara
multitasking, tidak terikat kaku
pada kedudukan definitif staf
pelaksana. Ini menjadi hal yang
lazim di KPPN Purwakarta
sehingga melahirkan sejumlah
pegawai yang multi talenta di
berbagai bidang tugas.
Pendampingan juga menjadi
warna dominan layanan KPPN
Purwakarta. Tidak hanya kepada
pihak eksternal, tetapi juga

‘Saung pinter’ (Sarana
Unggulan Penuh Interaksi)
menjadi spot inovasi yang
menarik perhatian, dimana
media asistensi dan edukasi
kepada satker dilakukan ala
lesehan, dengan sarana ruangan
yang bernuansa tradisional.
Di ‘saung’ ini, satker bisa
mendapatkan asistensi langsung
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"Kami selaku satker merasa puas
atas pelayanan KPPN Purwakarta
yang baik,ramah,cepat,sopan dan
efisien. Semoga kualitas pelayanan
ini tetap bertahan dan lebih baik
lagi."
SHINTA SASANTI
Kepala Kejaksaan Negeri Purwakarta
antar pejabat dan pegawai
KPPN Purwakarta, dalam rangka
adaptasi terhadap dinamika
tugas dan transfer ilmu.
Pendampingan berorientasi
kemudahan bagi satker
pengguna layanan juga mewarnai
inovasi unggulan CSO-Mobile,
dimana petugas customer service
KPPN turun dan bergerak
ke lokasi-lokasi satker yang
membutuhkan, khususnya yang
secara geografis relatif berjarak
dari KPPN Purwakarta seperti
satker-satker di Kabupaten
Subang.

konsistensi penerapan,
partisipasi aktif segenap
jajaran dan pembudayaan dari
inovasi-inovasi tersebutlah yang
menjadikannya bernilai unggul
dan mampu memberi dampak
positif bagi kualitas layanan kedua
KPPN. Tak ketinggalan, peran
manajerial pimpinan setempat,
baik dalam hal teknis maupun
kepemimpinan (terutama
membangun teamwork) juga
menjadi faktor kunci di tataran
implementasi.
Perolehan peringkat I dan
II lomba KPPc tahun 2015
bukanlah menjadi titik akhir
capaian dan prestasi bagi
kedua KPPN ini. Ke depan,
KPPN Kuningan telah mulai
menjalani tahapan penilaian
instansi pemerintah berpredikat
Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah
Birokrasi Bersih Melayani (WBK/
WBBM) tahun 2016. Sedangkan
KPPN Purwakarta juga telah
bersiap memasuki era layanan
berstandar internasional melalui
rangkaian proses sertifikasi ISO
9001:2008.

Oleh : Purwo Widiarto
Foto dan infografis : Tino Adi
Pribowo, Sugeng Wistriono

KPPC, TITIK AWAL PRESTASI
BERIKUTNYA
Sekilas, mungkin inovasiinovasi di atas bukanlah hal yang
teristimewa unik atau spesifik
KPPN Kuningan dan KPPN
Purwakarta. Inovasi yang tidak
muluk-muluk, tidak sophisticated,
melainkan justru terlihat lazim,
simpel tetapi esensial, dan yang
terpenting : mudah diduplikasi
justru menjadi kekuatan
program-program inovasi di
KPPN Kuningan dan Purwakarta.
Ini dapat menjadi contoh atau
acuan bagi kantor-kantor
vertikal Ditjen Perbendaharaan
yang lain. Kesungguhan,
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Sesuai dengan nilai
Kesempurnaan yang dimiliki
Kementerian Keuangan,
peningkatan kualitas layanan
yang berbuah apresiasi peringkat
KPPc terbaik bagi KPPN
Kuningan dan KPPN Purwakarta
merupakan hasil dari perjalanan
panjang inovasi dan dedikasi,
sekaligus menjadi titik awal bagi
capaian selanjutnya dimasa yang
akan datang. Adalah tantangan
tersendiri, mempertahankan
kualitas ‘percontohan’ yang telah
diraih, di tengah dinamika kondisi
internal dan eksternal dari kantor
layanan yang bersangkutan.
Tentunya, diperlukan pula
dukungan penciptaan lingkungan
yang memungkinkan kinerja
optimal dicapai seperti
ketersediaan SDM dan sarana.
Dalam konteks pelayanan publik,
Ini merupakan suatu keniscayaan,
tidak hanya bagi KPPN Kuningan
dan KPPN Purwakarta tapi juga
bagi segenap unit kerja Ditjen
Perbendaharaan.

“Mempertahankan kualitas
sebagai Kantor Layanan
Percontohan, sekaligus menjaga
mental juara yang telah dimiliki
adalah penting untuk menjadikan
KPPN Purwakarta sebagai 
KPPN yang istimewa”
Maria Imaculata Sri Nuryati
-Kepala KPPN Purwakarta-

Kilometer

Bendungan Ir. H. Juanda Jatiluhur, Purwakarta Penyediaan sarana infrastruktur secara masif dan multiguna
sebagai penggerak perekonomian dan peningkatan
kualitas hidup masyarakat Jawa Barat

Taman Megalithikum Cipari, Kungingan -

Sentra Industri Keramik Plered, Purwakarta -

Tujuan ganda ekstensifikasi sektor pariwisata daerah:
menyediakan ruang edukasi publik dan menggerakkan
perekonomian masyarakat setempat.

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan sebagai basis
industri berorientasi pasar internasional
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Kisah Sebilah Pisau Ahmad Rosadi:

Kecintaan Berbalut Dedikasi, Membuahkan Apresiasi

Workshop Saung Angklung
Udjo (SAU) saat ini begitu
popular dan terkenal sebagai
pusat seni angklung terbesar di
Indonesia. Nama Saung Udjo
dikenal tidak hanya di Indonesia,
tapi bahkan sampai ke
mancanegara dengan sederet
prestasi, penghargaan dan rekor
yang telah diraih selama 50
tahun perjalanannya.
Berbagai pagelaran khas
budaya Sunda dan merdunya
pertunjukan angklung modern
khas Saung Udjo mampu
menghiptonis mata dan
telinga para pengunjung dan
penikmat musik tradisional yang
menyaksikannya. Siapa sangka,
dibalik merdunya alunan nada
angklung yang dihadirkan di
setiap performa para musisi
SAU terdapat sentuhan tangan
seorang pengrajin bersosok
sederhana dengan keahlian luar
biasa di sebuah bengkel kecil
pada sisi belakang kompleks
SAU.
Adalah Ahmad Rosadi,
sosok penting di balik performa
instrument angklung yang
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dimainkan. Kiprahnya sejak
tahun 1976 bersama pendiri
SAU, Almarhum Udjo Ngalagena
telah menghasilkan karya yang
saat ini mendunia. “Mang Udjo
dan Mang Daeng (putra Mang
Udjo-Red) adalah guru besar
saya, panutan saya di seni musik
angklung” ungkap bapak dari
empat anak ini.
Pria 64 tahun yang lebih
dikenal dengan sapaan Mang
Rahmat ini setiap hari dapat
membuat tiga buah angklung.
Untuk menghasilkan sebuah
angklung yang bersuara nyaring
dan jernih, menurutnya perlu
keahlian khusus dalam memilih
bahan serta cara pengerjaannya.
“Bambunya harus bambu
yang hitam, kering, tidak terlalu
tebal. Teknik melubangi dan
memotong bambunya juga
akan mem- pengaruhi suara
angklung,” demikian penjelasan
Mang Rahmat. Belum lagi proses
menyelaraskan nada agar sesuai dengan yang diharapkan.
“Semakin kecil bambunya,
nadanya semakin tinggi,” lanjut
Mang Rahmat.

Membuat sebuah angklung
yang dapat mengeluarkan suara
sesuai keinginan dibutuhkan
sensitifitas tinggi terhadap nada,
keuletan, serta kesabaran ekstra.
Ketika ditanya mengenai rahasia
dibalik kesempurnaan angklungangklung yang dihasilkan,
Mang Rahmat menyebutkan
dua hal, yang pertama adalah
buah dari pengalaman panjang
dan yang kedua adalah pisau
kesayangannya.
“Saya belajar banyak dari
pengalaman panjang. Terlebih
Mang Udjo begitu banyak
memberikan banyak ilmu
tentang memaknai apresiasi seni
dengan kesungguhan, dan saya
pegang teguh prinsip itu” papar
Mang Rahmat “Waktu awal-awal
saya menekuni pembuatan
angklung tidak terhitung jumlah
bambu yang terbuang sia-sia,
karena salah potong ataupun
salah nada” ia menceritakan
pengalamannya. Begitu besar
dedikasinya terhadap eksistensi
angklung membuat berkali-kali
tangannya harus luka maupun
terpotong pisau. “Jumlah luka di
tangan jangan ditanya, tapi ketika

angklung tersebut sudah jadi,
kepuasan batin saya langsung
mengobati rasa sakit luka itu”
jelasnya dengan raut senyum
penuh makna di wajahnya.
Ditanya tentang
rahasia kedua, yaitu pisau
kesayangannya, Mang Rahmat
bercerita menarik tentangnya
pisaunya tersebut. “Ibarat
manusia, pisau adalah jantung
setiap pengrajin angklung. Pisau
ini telah mengantarkan saya
sejak dahulu masih merabaraba cara memotong bambu,
sampai hari ini”. Diakuinya
pula bahwa pisau tersebutlah
juga yang suatu ketika pernah
membuat salah satu jari tangan
kiri nya terputus ketika asyik
memotong bambu pada saat
membuat angklung. Nilai pisau
yang begitu besar bagi dirinya
tergambar dari satu ceritanya.
Pernah suatu ketika Mang
Rahmat harus ke Jakarta untuk
menghadiri sebuah acara
kongres kebudayaan di tahun
2009. Di sana ia berjumpa
seseorang yang tertarik untuk
membeli pisau tersebut dengan
harga Rp. 500.000,00. Mang

Rahmat dengan tegas langsung
menolaknya.
Kecintaan Mang Rahmat pada
angklung, dan kesetiaannya
untuk tetap berkarya di Saung
Udjo telah mengantarkan dia
beberapa kali menjalankan
ibadah Umrah ke tanah suci
secara cuma-cuma dari Saung
Angklung Udjo. Tidak disangka
juga, pria yang ternyata putus
sekolah di kelas I SMP ini telah
berhasil menyekolahkan anakanaknya sampai perguruan
tinggi. “Semua berawal dari
kesungguhan, mencintai apa
yang kita kerjakan, dan konsisten
berbuat yang terbaik. Insya Allah
semuanya bermanfaat bagi diri
kita sendiri” demikian filosofi yang
ia sampaikan.
Konsistensi dan kecintaan
yang begitu besar pada seni
angklung menjadikan Mang

Rahmat sebagai pengrajin dan
seniman yang istimewa. Hal
itu diakui oleh seluruh rekanrekannya di SAU. “Saat ini hanya
terdapat sekitar 12 orang
yang bisa membuat angklung
macam Mang Rahmat” demikian
dipaparkan oleh Awit, customer
service SAU. “Tak bisa dipungkiri
bahwa Mang Rahmat adalah
sosok tak ternilai di Saung Udjo,
dan kita belum bisa menemukan
penerus yang sekonsisten beliau
dalam berkarya. Mencari sosok
seniman yang mau dan mampu
berkarya seperti beliau kita akui
sangat sulit. Itu lah concern
Saung Udjo ke depannya, karena
tidak mungkin pentas angklung
dapat terus berjalan tanpa orang
yang mempu membuat alatnya”
tambahnya lagi.
Memang diakui, kecintaan
masyarakat Indonesia pada

alat musik angklung cenderung
baru sebatas pada keinginan
untuk memainkannya. Hal ini
bahkan terjadi pada keluarga
Mang Rahmat sendiri, dimana
keahlian Mang Rahmat dalam
membuat angklung ternyata
tidak terwariskan ke anakanaknya. Putra-putra Mang
Rahmat rupanya lebih memilih
untuk menjadi pemain angklung
ketimbang mengikuti jejak
ayahnya sebagai pengrajin.

untuk melestarikan angklung,
alat musik yang telah diakui oleh
UNESCO sebagai warisan budaya
Indonesia pada tahun 2010.
“Semoga langkah kami selama
ini dalam melestarikan angklung
dapat terus berlanjut. Anda–anda
lah (yang) menentukan eksistensi
angklung ini akan seperti apa
di masa-masa mendatang“
demikian harapnya. ***

Lepas dari semua cerita
perjalanan hidupnya, Mang
Rahmat saat ini pantas untuk
berbangga karena hasil-hasil
karyanya telah diakui kualitasnya
dan menembus pasar
mancanegara seperti Perancis,
Belanda, Korea, Amerika Serikat,
Turki, Jerman, dan Taiwan.
Diakuinya bahwa sebagian besar
hidupnya memang dihabiskan

Oleh
: Tri Saptoweni, Arya Dwi
Rahmani, Anang Febri Sulistyono
Foto

: Mahardhika Argha
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