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Dari Waktu ke Waktu, DJPb 
Terus Optimalkan Mutu
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DJPb Menjadi Salah 
Satu Motor Penggerak 
Perubahan Indonesia

Saya sebagai Menteri Keuangan yang cukup 
lama dari sejak tahun 2005 hingga 2010 dan 
kemudian 2016 hingga sekarang betul-betul 
mengikuti perubahan DJPb. Jadi, perubahan 
serta reformasi di DJPb sama seperti saya 

melihat anak yang dilahirkan dan berkembang di 
bawah asuhan saya sebagai Menteri Keuangan. Saya 
turut bangga dengan berbagai prestasi serta capaian 
yang telah dilakukan oleh DJPb. Apresiasi saya untuk 
Anda semuanya.

Setiap tahun kita terus melihat refleksi ke belakang 
sekaligus melihat ke depan. Refleksi ke belakang 
menunjukkan bahwa perubahan itu ada yang 
merupakan hasil dari krisis yaitu tahun ‘97 sampai 
dengan '98 yang kemudian melahirkan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
mengenai Perbendaharaan Negara, dan Undang-
Undang Nomor 15 Tahun 2004 mengenai BPK. 
Sebuah triumvirat, tiga undang-undang yang sangat 
menentukan landasan tata kelola keuangan negara 
yang luar biasa. Momentum itu terjadi karena 
krisis ekonomi yang melahirkan reformasi yang 
fundamental bagi pengelolaan keuangan negara. 

Kita sekarang melihat, krisis karena adanya 
pandemi Covid-19 telah melahirkan juga 
inisiatif-inisiatif baru yaitu Undang-Undang 
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) 
dan Undang-Undang Hubungan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 
Daerah (UU HKPD).

Dalam perjalanan semenjak munculnya 
Paket Undang-Undang Keuangan Negara, kita 
lihat pelaksanaan berbagai inisiatif untuk 
mereformasi secara total, baik secara fisik 
maupun secara perangkat lunak dan sistem. 
Dari munculnya MPN generasi satu mulai tahun 
2007, lalu kita membangun KPPN Percontohan, 
saya melihat perbaikan yang sungguh-sungguh 
luar biasa. 

Kita kemudian memulai SPAN tahun 2009 
sampai pada tahun ini SAKTI alhamdulillah 
di-roll out di seluruh Kementerian Negara/
Lembaga (K/L). Inisiatif perubahan dimulai 
dengan piloting, baru kemudian kita ekspansi 
di seluruh Indonesia. Bayangkan kita memulai 
semenjak tahun 2003-2004, berapa banyak 
pemerintahan sudah berganti, dari kabinet 
ke kabinet, dari periode ke periode, tetapi 

reformasi di Perbendaharaan betul-betul tetap bisa 
dijalankan dengan konsisten.

Tahun 2016 LKPP mendapatkan predikat wajar tanpa 
pengecualian, itu menunjukkan hasil tata kelola 
perbendaharaan yang baik dari seluruh K/L, di mana 
peranan Kementerian Keuangan dalam hal ini DJPb 
sangat penting. Kita juga ingat bagaimana waktu itu 
harus melaksanakan accrual-based accounting yang 
sungguh rumit, tidak mudah, tetapi juga akhirnya 
kita bisa laksanakan. Memang belum seluruhnya 
sempurna, tetapi saya bersyukur berbagai pencapaian 
yang telah Anda semua dapatkan itu merupakan 
suatu capaian dari sebuah upaya bangsa Indonesia, 
Kementerian Keuangan, DJPb yang luar biasa.

Meskipun berbagai achievement atau capaian yang luar 
biasa sudah diperoleh, tetapi ini tidak berarti bahwa 
Kementerian Keuangan dan DJPb harus berhenti 
dan berpuas diri. Dengan banyaknya sistem yang 
kita bangun, kita makin menyadari betapa banyak, 
betapa luar biasa, betapa detail data yang kita miliki 
dari operasi keuangan negara. Seluruh K/L, seluruh 
pemerintahan daerah, operasi dari republik ini bisa 
di-capture dari data yang ada di DJPb.

Kalau dalam episode reformasi tahap pertama kita 
banyak membangun tata kelola, sistem, pelayanan 
yang baik, sikap dan bangunan akuntabilitas 
transparansi yang baik, maka reformasi jilid kedua 
dari DJPb adalah bagaimana menjadi institusi yang 

Para pembaca yang budiman, 

Tidak ada yang abadi di dunia ini, kecuali perubahan itu 
sendiri. Maka, sesuai dengan nilai-nilai Kementerian 
Keuangan, DJPb terus berbenah dan memperbaiki diri agar 
dapat melakukan tugas-tugasnya secara makin optimal 
untuk mencapai kesempurnaan, di tengah tantangan 

dunia yang juga terus berkembang. DJPb sendiri merupakan buah 
dari reformasi manajemen keuangan negara hampir dua dasawarsa 
yang lalu. Dengan perlunya pemisahan tanggung jawab pengelolaan 
keuangan negara dan perluasan fungsi treasury, dibentuklah DJPb 
untuk mengelola sebagian besar fungsi perbendaharaan hingga saat 
ini.

Era disrupsi digital juga telah membawa DJPb untuk terus 
menyempurnakan proses bisnis, organisasi, dan sumber daya 
manusia dengan memanfaatkan teknologi informasi secara tepat 
guna. Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak tahun 2020 juga telah 
membuat DJPb secara cepat beradaptasi, melakukan penyesuaian 
dalam mengadopsi the new ways of working. Dalam konteks 

pengelolaan keuangan negara, para pimpinan di Kementerian Keuangan juga mengamanahkan penguatan 
fungsi treasury di daerah. Kantor vertikal DJPb diharapkan dapat menjadi representasi Kementerian 
Keuangan yang membawa peran intellectual leadership dalam pengelolaan keuangan daerah, dengan 
kemampuan tidak hanya menganalisis, tetapi juga memberikan policy recommendation bagi isu-isu 
perekonomian di daerah.

Selain itu dalam mendukung pemulihan ekonomi, DJPb sebagai treasurer pemerintah juga akan makin 
berperan analitis dan menjalankan praktik-praktik active treasury management. Konsolidasi fiskal ke depan 
tentu memerlukan sosok treasurer pemerintah yang agile dan mampu menghadapi tantangan pengelolaan 
keuangan negara. 

Pada kesempatan ini saya mengajak pembaca untuk merunut kembali perjalanan DJPb sejak mulai 
dibentuk, yang dalam prosesnya telah menempa organisasi ini menjadi kian tangguh dalam melaksanakan 
tugas-tugas pengelolaan keuangan negara. Sajian redaksi Majalah Treasury Indonesia kali ini saya 
harapkan menjadi sesuatu yang spesial pada awal triwulan terakhir tahun 2022. Kilas balik menjelang dua 
puluh tahun DJPb, juga sejarah yang telah dilalui dapat menjadi bahan renungan dan motivasi bagi kita 
semua. 

Berbagai peran baru DJPb telah memberikan gairah baru dalam pelaksanaan tugas dan fungsi 
Perbendaharaan, tetapi tentu core business sebagai pengelola perbendaharaan tetap dilaksanakan dengan 
sebaik-baiknya. Pada triwulan terakhir ini saya sekaligus berharap agar kantor vertikal dapat lebih aktif 
lagi dalam mengakselerasi belanja-belanja APBN di daerah, dan mempererat sinergi dengan stakeholders 
untuk mencapai tujuan itu. Continuous improvement yang selaras dengan harapan stakeholders dan arahan 
pimpinan terus kita tingkatkan. Sebab hard work beats talent, if talent doesn’t work hard.

Salam Treasury,
Dirjen Perbendaharaan, Hadiyanto
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makin sadar terhadap kekayaan data keuangan negara 
yang kita miliki. Tidak hanya menyadari bahwa kita 
memiliki data yang luar biasa. Data is the new oil, 
karena dulu negara atau suatu perekonomian bisa 
mengalami boom yang luar biasa waktu menemukan 
tambang minyak atau tambang mineral yang lain, dan 
itu yang bisa membuat leapfrog suatu perekonomian 
menjadi kaya. Demikian juga dengan data. Kalau 
data ini tersimpan rapi dalam sistem MPN, SPAN, 
dan SAKTI dan kita hanya duduk di atasnya, 
melihat datanya lewat begitu saja, itu ibarat oil atau 
minyak yang ada di perut bumi, kita tidak mampu 
memanfaatkan data itu untuk kepentingan Indonesia. 
Fungsi itu masih perlu untuk kita terus kembangkan 
dan perbaiki. 

Kita sudah punya sistemnya dan kita punya datanya. 
Berarti reformasi tahap kedua bagi DJPb dan 
Kementerian Keuangan tidak melulu hanya berpikir 
membangun system reliability. Security system adalah 
suatu keharusan dan harus tetap dijaga. Safety dari 
sistem harus kita jaga terutama dengan makin 
maraknya berbagai tantangan seperti adanya hacker-
hacker yang bisa mendisrupsi sistem yang berbasis 
digital. Namun, itu adalah satu bagian. Bagian kedua 
yang penting adalah bagaimana mengembangkan 
kemampuan data analytics dan intellectual sharpness 
yang cerdas untuk bisa memanfaatkan informasi 
dan data tersebut. Teknologi digital ini akan 
terus berkembang. Ini baru merupakan awalnya. 
Kementerian Keuangan dalam hal ini DJPb harus 
mampu membangun reformasi jilid kedua yang 
dibangun di atas reformasi jilid pertamanya atau pada 
kemampuan analytics, baik dari sisi data maupun 
dalam menganalisis kebijakan. Inilah kenapa saya 
mendorong agar DJPb terus bertransformasi.

Langkah untuk transformasi pada reformasi jilid 
kedua harus dilakukan secara sama sistematisnya, 
sama ambisiusnya, dan harus sama kecepatannya 
atau bahkan lebih cepat. Di masing-masing daerah 
sekarang harus ada Asset and Liability Committee 
(ALCo). Sama seperti di pusat, kita tidak hanya 
sekadar menghitung jumlah uang masuk, berapa kita 
keluarkan, berapa pembiayaan atau utang terjadi, 
dan bagaimana defisit pada akhirnya terealisasi. 
Bukan itu. Namun, pertanyaan yang lebih pelik dan 
harus dijawab, apakah APBN sudah bekerja sebagai 
instrumen keuangan negara sesuai fungsinya: alokasi, 
distribusi, stabilisasi, mendukung reformasi dan 
transformasi ekonomi, reformasi struktural, dan terus 
mendorong ekonomi Indonesia menjadi ekonomi yang 
maju. Saya harap ALCo di daerah menjadi salah satu 
bentuk untuk lebih mengarah pada data analytics. 

Di samping itu telah muncul Regional Chief 
Economist (RCE) untuk menunjukkan intellectual 
leadership dari DJPb. Untuk itu, tolong seluruh jajaran 
DJPb bekerja dengan kreativitas, terus membangun 

kualitas SDM, dan mendukung suasana atau kultur 
di masing-masing kantor, kantor wilayah, dan juga 
di semua unit dalam menciptakan data analytics, 
intellectual sharpness, dan kemampuan untuk terus 
berkembang. Saya minta Anda semuanya juga terus 
meningkatkan kolaborasi dengan instansi di bawah 
Kementerian Keuangan, dengan K/L, sampai dengan 
instansi seperti Bank Indonesia. 

Saya ikut bangga dan ingin menyampaikan selamat 
kepada seluruh jajaran DJPb yang menjadi partisipan, 
pelaku, dan bahkan inisiator untuk terjadinya 
berbagai perubahan dan capaian ini. Termasuk para 
Dirjen sebelumnya dan tentu para Kakanwil serta 
para Kepala KPPN yang telah membimbing dan 
mentransformasikan sehingga wajah Kementerian 
Keuangan berubah. Namun, jangan sampai perubahan 
itu kemudian diterjemahkan menjadi sebuah sikap 
"Oh, saya sudah baik, jadi saya tidak perlu berubah 
lagi." Tentu kita harus terus menyiapkan diri dan 
mendorong DJPb sebagai motor penggerak perubahan 
Indonesia yang HAnDAL.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam 
Acara Peringatan Hari Bakti Perbendaharaan yang 
ke-18
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Turnamen telah digulirkan, tidak hanya sepakbola, berbagai cabang olahraga lain juga dipertandingkan. 
Kekompakan dan komitmen bertanding menjadi suatu keharusan untuk meraih kemenangan. Menyambut HUT 
RI ke-77 tahun ini, ramai riuh suporter dan official kembali semarak setelah kurang lebih 2 tahun Indonesia 
mengarungi badai pandemi. Jawara-jawara olahraga beradu di tengah lapangan dengan energi penuh, cucur 
keringat deras menghujani lantai-lantai dan rumput lapangan, saling berteriak saling bersaut menguatkan 
kawan satu tim untuk meraih kemenangan.

Cakrawala Cakrawala

Semangat Kompetisi
Salurkan Energi



JUNI

Kolaborasi HAnDAL, Komitmen DJPb Berdaya Guna Bagi 
Masyarakat

Dirjen Perbendaharaan, Hadiyanto pada Rapimtas DJPb 

tantangan lain adalah kenaikan harga dan suku bunga pada 
beberapa negara yang membuat APBN dituntut bekerja ekstra dan 

masyarakat. Kolaborasi internal maupun eksternal sangat diperlukan 
Kementerian Keuangan, di antaranya melalui DJPb agar berbagai 
program pemerintah untuk meningkatkan ekonomi masyarakat 
dapat tersalurkan dengan cepat dan tepat sasaran.

14 Juli

Study Visit Platform Pembayaran 
Pemerintah ke Australia

Dalam rangka mendapatkan referensi 
dan best practice pelaksanaan digitalisasi 
sistem pembayaran pemerintah di negara 
lain Ditjen Perbendaharaan melakukan 
study visit ke Pemerintah Australia dari 
tanggal 19 s.d. 24 Juni 2022. Study visit 
ini merupakan hasil kolaborasi antara 
Ditjen Perbendaharaan dengan Australian 
Treasury melalui Department of Foreign 
Affairs and Trade Prospera Program. 

19 Juni

Menkeu Ingatkan Kolaborasi Menjaga Keuangan Negara

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, pada Kunjungan 
Kerja D.I. Yogyakarta dalam Penguatan Kolaborasi Kemenkeu Satu 
Mengawal APBN 2022 menyampaikan bahwa Kemenkeu merupakan 
organisasi yang memiliki peran penting sehingga tidak bisa bekerja 
secara individualis. Kolaborasi menjadi penting dilakukan oleh 
Kemenkeu.

21 Juni

Pusat Studi dan Kajian Perbendaharaan di Malang, Ambience Perbendaharaan Masa Lalu dengan 
Sentuhan Masa Kini

Dalam Soft Launching Gedung Pusat Studi dan Kajian Perbendaharaan di Malang, Dirjen Perbendaharaan, 
Hadiyanto mengharapkan gedung cagar budaya tersebut selain menjadi ikon baru Kota Malang, juga dapat 
bermanfaat sebagai pusat kegiatan perbendaharaan, termasuk kegiatan kajian, kolaborasi, pengembangan UMKM, 
dan kegiatan strategis lain yang dapat mendukung implementasi Regional Chief Economist.

20 Juli

Sharing Session Praktik Sovereign 
Asset Liability Management (SALM) 
dengan Selandia Baru

Direktur Pengelolaan Kas Negara, Noor 
Faisal Achmad, dalam Treasury Sharing 
Session dengan New Zealand Debt 

bahwa Di tengah kondisi perekonomian 
yang tidak pasti, kita perlu belajar 

mengelola risiko keuangan dari berbagai 
sektor. Terutama pengelolaan komposisi 
utang valas dan cadangan devisa 
serta penyesuaian anggaran di tengah 
tantangan global

08 Juli

JULI

Study Visit ke HM Treasury dan Debt Management 

Sebagai kelanjutan dari upaya pengembangan DJPb menuju 
World Class Treasury, sejalan dengan pelaksanaan asistensi 

(US OTA), Delegasi Ditjen Perbendaharaan yang dipimpin 
langsung oleh Dirjen Perbendaharaan, Hadiyanto beserta 
Sesditjen Perbendaharaan, Didyk Choiroel dan Direktur 
PKN, Noor Faisal Achmad melakukan study visit ke Her 
Majesty’s Treasury (HM Treasury) dan Debt Management 

07 Agutsus

Dirjen Perbendaharaan, Hadiyanto dalam 
sambutan pada rangkaian acara penandatanganan 
Memorandum of Understanding (MoU) terkait 
Pemberdayaan UMKM dengan President of Korea 
SMEs and Startups Agency (KOSME) menyampaikan 
bahwa kerja sama antara DJPb dan Korea SMEs and 
Startups Agency (KOSME) merupakan bentuk sinergi 
konstruktif antara Indonesia dengan Korea Selatan.

26 Juli

Belajar dari Korea Selatan, DJPb Perkuat Peran 
Dukung Optimalisasi Kebijakan Fiskal  23/08).

Sesditjen Perbendaharaan, Didyk Choiroel saat 
menjadi panelis dalam kegiatan Treasury Talks di Hotel 
Borobudur menyampaikan bahwa DJPb senantiasa 
melakukan perbaikan secara berkesinambungan 
dalam mereformasi dan memodernisasi sistem 
perbendaharaan dan pengelolaan keuangan negara. 
Termasuk memperluas peran dengan merespons 

23 Agustus

AGUSTUS

Delegasi Kemenkeu Korsel Temui Wamenkeu, Diskusikan 
Pembangunan Next Generation SPAN

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara didampingi Direktur 
Jenderal Perbendaharaan Hadiyanto menerima delegasi dari dari 
Korea Fiscal Information System (KFIS) dan Korea Development 

Knowledge Sharing Program (KSP) terhadap proyek “Initial Research 
towards Enhancing Indonesia’s IFMIS (Next Generation SPAN)”.

23 Agustus

22 September

Menkeu Tegaskan Pentingnya Akuntabilitas dalam 
Pengelolaan APBN dan APBD

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dalam rangkaian acara 
puncak Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 
Tahun 2022 berharap bahwa dalam situasi Covid-19 dua tahun 
terakhir tidak hanya sekadar status hasil audit BPK yang WTP, 
tetapi yang tidak kalah penting adalah bagaimana APBN dan APBD 
benar-benar bermanfaat sebagai instrumen keuangan negara dalam 
memecahkan masalah-masalah yang dihadapi oleh bangsa dan 
negara Indonesia.

SEPTEMBER

DJPb Dukung Industri Ekonomi Syariah 
Indonesia Melalui Pendampingan Proses 
Produk Halal.

Direktur Jenderal Perbendaharaan, Hadiyanto 
yang mewakili Wakil Menkeu dalam acara Public 
Hearing Dan Temu Konsultasi Pendampingan 
Proses Produk Halal Provinsi Jawa Timur 
menyampaikan bahwa Indonesia adalah negara 
dengan jumlah populasi muslim terbesar di 
dunia, yang mencapai 229,6 juta orang di tahun 
2020. Dengan predikat tersebut seharusnya 
kita mampu menjadi penggerak perekonomian 
syariah sekaligus pusat produsen halal dunia 
dan tidak hanya menjadi target market dan 
produk industri halal negara lain. 

5 September
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Dari Waktu ke Waktu, DJPb 
Terus Optimalkan Mutu

Pengelolaan keuangan pemerintah secara 
terstruktur, termasuk fungsi treasury atau 
perbendaharaan, merupakan salah satu hal 
terpenting bagi suatu negara. Di Indonesia, 
sejarahnya telah dimulai jauh sebelum era 

kemerdekaan. Pada tahun 1866 sempat dibentuk semacam 
Departemen Keuangan dengan tugas salah satunya 
melakukan pengawasan terhadap perbendaharaan negara. 
Setelah Indonesia merdeka, dibentuklah Thesauri Negara 
untuk mengurus anggaran negara, perbendaharaan, dan kas. 
Salah satu bagiannya yaitu Jawatan Perbendaharaan dan 
Kas Negeri memiliki tiga kantor vertikal di beberapa daerah 
yaitu Kantor Pusat Perbendaharaan Negara (KPPN), Kantor 
Kas Negara (KKN), dan Kantor Pengawas dan Tata Usaha 
Kas Negara (KPTUKN). Pada tahun 1956, KPTUKN berubah 
menjadi Kantor Pengawas Kas atau KPKas. Selanjutnya, pada 
bulan Desember 1964 unit vertikal Jawatan Perbendaharaan 
dan Kas Negeri diintegrasikan lewat peleburan KPPN, KKN, 
dan KPKas menjadi Kantor Bendahara Negara (KBN).

Perubahan-perubahan ini menjadi contoh upaya terus-
menerus untuk meningkatkan kualitas pengelolaan 
keuangan negara. Untuk pengelolaan yang makin baik, 
dibentuklah Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) pada tahun 
1966. Tahun 1975, Inspektorat Perbendaharaan Negara yang 
menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian unit 
vertikal diubah menjadi sebelas Kanwil DJA. Untuk kian 
mempertajam fungsi sesuai porsinya masing-masing, pada 
tahun 1983 KBN diubah menjadi Kantor Perbendaharaan 
Negara (KPN), Kantor Kas Negara (KKN), dan Kantor Tata 
Usaha Anggaran (KTUA).

Berikutnya, pada tahun 1989 dilakukan peleburan KPN dan 
KKN menjadi Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara atau 
KPKN. Pada titik ini jugalah dilaksanakan giralisasi secara 
penuh untuk penerimaan dan pengeluaran negara, sehingga 
KPKN tidak lagi mengelola uang tunai. Pada tahun 1997, 
Kanwil DJA ditambah jumlahnya sehingga ada di setiap 
provinsi di Indonesia. 

Era reformasi pada 1998 membuat Departemen Keuangan 
turut berbenah. Untuk meningkatkan kualitas tata kelola 
pengelolaan pemerintahan, pada tahun 2003 ditetapkan 
paket Undang-Undang (UU) Keuangan Negara yang terdiri 
atas UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU 
Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, serta 
UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

Mengikuti penerapan UU Perbendaharaan Negara, dibentuk 
Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) berdasarkan 
Keppres Nomor 36 Tahun 2004. DJPb menangani fungsi-
fungsi perbendaharaan yang sebelumnya tersebar di 
beberapa unit eselon 1 dan 2 Departemen Keuangan. 

Dibentuk pula 30 unit Kanwil DJPb dan 174 unit KPPN. 
Demi meningkatkan kualitas layanan kepada stakeholders, 
pada tahun 2007 diresmikan 18 KPPN Percontohan dengan 
SOP yang lebih baik sekaligus meminimalkan peluang 
penyelewengan, hingga akhirnya pada tahun 2012 semua 
KPPN menerapkan standar KPPN Percontohan.

Era baru pengelolaan keuangan negara dimulai tahun 
2009, di mana pemerintah memulai penerapan Integrated 
Financial Management Information System (IFMIS) 
melalui pengembangan Sistem Perbendaharaan dan 
Anggaran Negara (SPAN) yang digawangi oleh DJPb. SPAN 
mengintegrasikan seluruh proses bisnis pengelolaan 
perbendaharaan di seluruh unit kerja DJPb. Aplikasi SPAN 
diluncurkan oleh Presiden RI pada tahun 2015, yang 
menandai pelaksanaan roll out SPAN secara nasional. Pada 
tahap berikutnya diimplementasikan pula aplikasi SAKTI 
yang mengintegrasikan proses bisnis pelaksanaan APBN 
pada satuan kerja. Menteri Keuangan meresmikan roll out 
SAKTI secara nasional pada awal tahun 2022.

Digitalisasi juga dilakukan oleh DJPb di bidang penerimaan 
negara. DJPb menginisiasi setelmen penerimaan negara 
secara terpusat dengan aplikasi Modul Penerimaan Negara 
Generasi 1 (MPN G1) pada tahun 2007 yang selanjutnya 
disempurnakan dengan MPN G2 pada tahun 2014 dan MPN 
G3 tahun 2019. Pada sisi pertanggungjawaban anggaran, 
DJPB menerapkan sistem akuntansi pemerintahan berbasis 
akrual secara penuh sejak tahun 2015. Pada tahun 2017, 
opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan 
Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2016 berhasil 
diraih. Ini adalah untuk pertama kalinya Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK) memberikan opini tersebut sejak 12 tahun 
pemerintah menyusun LKPP.

Tugas dan fungsi DJPb terus berkembang secara dinamis 
sesuai perkembangan kebutuhan dan program prioritas 
nasional, mulai dari menjalankan fungsi tradisional 
hingga mendapat amanah dalam pelaksanaan misi khusus 
penguatan fungsi di daerah melalui pengembangan peran 
Kanwil DJPb sebagai Regional Chief Economist (RCE) pada 
tahun 2021. Penataan pegawai pun dilakukan agar dapat 
menyediakan sumber daya manusia yang sesuai dengan 
kebutuhan.

Inovasi Peran untuk Taklukkan Tantangan Zaman
DJPb memiliki tugas dan fungsi yang begitu strategis dalam 
pengelolaan APBN, juga sebagai perwakilan Kementerian 
Keuangan di daerah dengan kantor vertikalnya yang tersebar 
di 34 Kanwil dan 182 KPPN. Dalam bidang Pelaksanaan 
Anggaran, DJPb bertugas menjamin kelancaran eksekusi 
APBN yang pada tahun ini nilai anggaran belanja negara 
mencapai Rp3.106,43 triliun, yang disalurkan kepada 84 
Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dan 23.000 satuan 
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kerja, termasuk bagian anggaran BUN. Dana yang 
disalurkan ini meliputi juga dana Bantuan Operasional 
Sekolah (BOS), Dana Alokasi Khusus Fisik (DAK Fisik), 
dan Dana Desa, yang sejak beberapa tahun terakhir 
dicairkan melalui seluruh KPPN untuk mempercepat 
tersampaikannya APBN kepada yang berhak.

Lebih-lebih lagi di tengah pandemi Covid-19 yang 
melanda Indonesia sejak tahun 2020, Pemerintah 
mengambil kebijakan-kebijakan yang bersifat 
extraordinary demi memulihkan perekonomian 
nasional, utamanya untuk memperkuat sistem 
kesehatan, memulihkan iklim usaha, dan menjaga daya 
beli masyarakat. DJPb mengawal pelaksanaan program-
program Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi 
Nasional (PC-PEN), di antaranya dengan aktivitas 
pencairan dana untuk program penanganan kesehatan, 
perlindungan sosial maupun program prioritas lainnya 
agar pandemi dan dampaknya dapat segera tertangani.

Perkuat Peran agar Manfaat APBN Tepat Sasaran
DJPb terus memperluas dan memperkuat perannya, tak 
lain untuk mengupayakan agar APBN dan hasil-hasil 
pembangunan dapat lekas dinikmati oleh masyarakat. 
Bahkan bukan hanya tersampaikan melalui realisasi 
belanja, melainkan diharapkan belanja APBN yang 
didukung oleh pengelolaan kas negara yang optimal 
dan laporan keuangan yang akuntabel ini juga dapat 
memberikan dampak positif yang signifikan terhadap 
tercapainya tujuan bernegara. Apakah outcome yang 
dihasilkan dari penyaluran APBN dan realisasi belanja 
tersebut sudah tercapai dan apakah APBN sudah 
berdampak pada kesejahteraan masyarakat? Inilah awal 
dari posisi DJPb sebagai modern treasurer. Penyerapan 
anggaran didorong supaya tidak hanya cepat, tetapi 
juga berkualitas, atau spending better.

Sejak tahun lalu, Kanwil DJPb pun mengambil peran 
sebagai RCE di daerah yang mengoordinasikan 
program-program pemerintah pusat di daerah 
untuk mengatasi berbagai permasalahan seperti 
ketimpangan, penyediaan lapangan kerja, kemiskinan, 
dan lingkungan. Lewat peran ini, Kanwil DJPb 
antara lain melakukan pendampingan kepada 
Pemda. Pendampingan ini tidak hanya terbatas pada 
penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, tetapi lebih luas 
lagi terkait asistensi atas pendapatan daerah, belanja 
daerah, investasi pemda, BLUD, penyusunan laporan 
keuangan daerah, dan kegiatan strategis lainnya. 
Dibentuk pula Forum Assets and Liabilities Committee 
(ALCo) Regional, dengan supervisi oleh Direktorat 
Pengelolaan Kas Negara. Forum ini diharapkan dapat 
memberikan input kepada ALCo Pusat terkait analisis 
atas pelaksanaan anggaran di tingkat regional. 
Forum lain yang diminta untuk dibentuk berkaitan 
dengan peran sebagai RCE adalah Forum Koordinasi 
Pengelolaan Keuangan Negara (FKPKN) di daerah. 
Forum ini merupakan wadah koordinasi, komunikasi, 
konsultasi, serta ajang pertukaran informasi dan data 
antara stakeholders yang terlibat dalam pendampingan 
tata kelola keuangan pada pemerintah daerah.

Peran Kanwil DJPb sebagai RCE ini dilaksanakan 
bersinergi dengan kantor vertikal Kementerian 
Keuangan yang lain dalam bingkai Kemenkeu satu. 
Misalnya, lewat sinergi dan harmonisasi kebijakan 
dengan DJA dan DJPK demi meningkatnya efektivitas 
dan efisiensi pelaksanaan APBN dan TKDD di seluruh 
Indonesia. Pada saat UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang 
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah (HKPD) sedang dalam proses 
pengesahan, Kanwil DJPb juga menjalankan amanah 
untuk mengomunikasikan RUU tersebut kepada para 
stakeholders daerah. Hal ini mengingat kedekatan 
lokasi dan kerja sama yang umumnya telah terjalin 
secara baik di daerah.

Koordinasi lainnya yang senantiasa dilakukan adalah 
dengan DJPPR dalam rangka koordinasi kebijakan 
utang yang selaras dengan kebutuhan kas, dan dengan 
Bank Indonesia untuk optimalisasi kas. Sebab, salah 
satu tugas dan fungsi DJPb salah satunya adalah 
mengatur arus kas pemerintah demi menjamin 
kelancaran penerimaan dan pengeluaran negara. 
Selain itu, DJPb juga mengatur rekening pemerintah 
baik di Bank Indonesia maupun yang ada di bank-
bank umum. Bukan hanya dengan kantor vertikal 
Kementerian Keuangan, Kanwil DJPb pun berkoordinasi 
dengan BUMN PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) 
dalam melakukan assessment kebutuhan financing 
pemerintah daerah untuk meningkatkan pembangunan 
infrastrukturnya.

Selain hubungan dengan stakeholders strategis daerah, 
DJPb juga berinisiatif meningkatkan kepedulian dan 
rasa memiliki masyarakat atas keuangan negara. 
Harapannya, kepedulian tersebut dapat berdampak 
pula pada tersampaikannya informasi tentang 
kerja keras APBN dan mendorong masyarakat turut 
mengawasi pelaksanaannya. Acara seperti Treasury 
Goes to School dan Treasury Goes to Campus telah 
diselenggarakan oleh sejumlah unit DJPb. 

Misi Khusus untuk Layanan Terbaik Yang Jalan 
Terus
DJPb juga menjadi pembina keuangan bagi Badan 
Layanan Umum (BLU). Peran DJPb sangat penting 
dalam menyusun regulasi penetapan BLU, penetapan 
tarif, remunerasi, dan pembinaan atas tata kelola 
keuangan satker BLU. Selain itu, penilaian kinerja 
keuangan BLU juga dilakukan. Mengingat BLU banyak 
memberikan layanan kepada masyarakat sesuai dengan 
bidangnya masing-masing baik pendidikan, kesehatan, 
maupun bidang lainnya seperti pengelola dana atau 
kawasan, maka pengelolaannya pun harus dilakukan 
secara profesional.

Peran sebagai pembina keuangan BLU merupakan salah 
satu misi khusus yang diemban oleh DJPb. Misi khusus 
lainnya adalah di bidang sistem manajemen investasi, 
antara lain sebagai pembina teknis bagi BLU Badan 
Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS), 
Pusat Investasi Pemerintah (PIP), dan Badan Pengelola 
Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), untuk optimalisasi 

pengelolaan dana yang makin memberikan 
manfaat pada sektor masing-masing. PIP 
misalnya, mengelola coordinated fund 
untuk membantu pelaku usaha mikro 
mengembangkan usahanya. Kanwil DJPb 
dan KPPN ikut memberikan dukungan 
dalam bentuk uji dampak manfaat 
Pembiayaan UMi yang hasilnya dapat 
digunakan sebagai bahan pertimbangan 
dalam pengambilan kebijakan. Di samping 
itu, DJPb juga mengelola sisa Subsidiary 
Loan Agreement (SLA)/Rekening Dana 
Investasi (RDI) pada BUMN dan Pemerintah 
Daerah. 

Setelah APBN dilaksanakan, sampailah 
pada tahapan siklus menjelang akhir 
yaitu pertanggungjawaban. DJPb telah 
menjalankan penyusunan Laporan 
Keuangan Pemerintah Pusat dengan baik 
meski tantangan silih berganti. Di tengah 
tantangan pandemi, tahun ini predikat 
opini WTP dari BPK berhasil dipertahankan 
sejak diperoleh untuk pertama kalinya 
untuk LKPP Tahun 2016. Tak berpuas 
diri sampai di situ, DJPb juga ikut serta 
terus mengembangkan standar akuntansi 
pemerintahan dan melakukan analisis 
statistik keuangan Pemerintah yang dapat 
memberikan rekomendasi pada kebijakan 
fiskal. 

Untuk memastikan peran-peran tersebut 
dapat berjalan dengan lancar, tentu 
dibutuhkan regulasi yang memayunginya. 
Maka diterbitkanlah berbagai regulasi 
perbendaharaan negara dan DJPb pun 
terlibat dalam berbagai penyusunan 
peraturan perundangan yang memiliki 
implikasi terhadap keuangan negara dan 
perbendaharaan negara. Tak ketinggalan, 
sistem teknologi informasi perbendaharaan 
yang mumpuni terus dibangun dan 
disempurnakan, di antaranya SPAN, SAKTI, 
dan MPN yang telah mencapai Generasi 
Ketiga. Dengan proses bisnis pelaksanaan 
dan pertanggungjawaban APBN yang saat 
ini sudah berbasis teknologi informasi, 
maka kualitas koneksi jaringan internet dan 
kelaikan perangkat termasuk server menjadi 
prasyarat keberhasilan layanan. Telah 
disediakan pula layanan Call Center HAI 
DJPb yang responsif, informatif, dan solutif 
untuk membantu satuan kerja maupun 
pihak-pihak lainnya yang memerlukan 
informasi dan penjelasan seputar 
pengelolaan perbendaharaan negara. 
Dengan begitu, DJPb telah berpartisipasi 
aktif dalam transformasi digitalisasi 
pelayanan Kementerian Keuangan.

Hai #MitraPerbendaharaan, mengenal DJPb lebih dekat 
juga dapat kalian lakukan sambil mengajak teman atau 
keluarga mengunjungi Museum Perbendaharaan di 
Kota Bandung, Jawa Barat. 

Museum Perbendaharaan menempati salah 
satu bagian Gedung Dwi Warna, Jalan 
Diponegoro No. 59 Bandung, yang sarat 

dengan sejarah perjuangan bangsa. Museum ini 
memiliki keunikan baik dari sisi koleksi, lokasi, hingga 
sisi kepeloporan pada transparansi dan akuntabilitas 
lembaga publik khususnya lingkup Kementerian 
Keuangan. Dari sisi koleksi, Museum Perbendaharaan 
memiliki dokumen, bahan pustaka, dan peralatan 
yang mampu menggambarkan perkembangan 
sejarah pengelolaan perbendaharaan negara sebagai 
bagian penting dari pengelolaan keuangan negara. 
Dari sisi lokasi, museum ini menempati ruang yang 
sama dengan ruang yang digunakan untuk rapat-
rapat Komisi Ekonomi dan Komite Kebudayaan pada 
penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika (KAA) tahun 
1955. Oleh karenanya Museum Perbendaharaan juga 
menjadi bagian dari paket kunjungan ke Museum KAA 
Jl. Merdeka Bandung.

Visi dari Museum Perbendaharaan yaitu “Menjadi 
Literatur Utama Sejarah Perkembangan Pengelolaan 
Perbendaharaan di Indonesia”. Dengan koleksi 
dokumen, bahan pustaka dan peralatan selama 
tiga zaman/masa yaitu masa Thesaurie (1866-
1968), masa Ditjen Anggaran (1969-2003) dan 
masa Ditjen Perbendaharaan (2004-sekarang), 
Museum Perbendaharaan mendedikasikan diri untuk 
pengembangan yang pada akhirnya akan menjadi 
referensi utama bagi para peminat sejarah, peserta 
studi dan penelitian bidang perbendaharaan negara, 
bidang hukum keuangan negara dan bidang lainnya 
yang terkait, serta masyarakat pada umumnya.

#TahukahKamu
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DJPb dibentuk sebagai salah satu wujud penguatan kelembagaan 
yang merupakan bagian dari reformasi keuangan negara dengan 
ditandai oleh lahirnya lahirnya Paket Undang-Undang Keuangan 
Negara di Tahun 2003-2004. Sebagai unit eselon I yang memiliki 

mandat sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara, DJPb memiliki peran 
sangat strategis dalam pengelolaan dan pelaksanaan APBN. Bahkan bisa 
dikatakan bahwa fungsi perbendaharaan yang dilaksanakan oleh DJPb 
merupakan core dari Kementerian Keuangan selain fungsi kebijakan fiskal. 

Peran strategis dari pimpinan DJPb tentu memiliki pengaruh penting 
bagi kemajuan DJPb. Pada kesempatan kali ini, Redaksi Majalah 

Treasury Indonesia mewawancarai Dirjen Perbendaharaan 
Hadiyanto untuk mengetahui lebih dalam bagaimana arah 

kebijakan DJPb.

Saat ini sudah hampir dua tahun Bapak menjabat 
sebagai Direktur Jenderal Perbendaharaan. Jika 
kembali ke dua tahun lalu, apa ekspektasi Bapak 
terhadap DJPb ketika baru saja dilantik?

Selama 18 tahun berdiri, saya menilai DJPb sudah 
sangat mature dan teruji dalam menghadapi berbagai 
tuntutan dan tantangan akibat perubahan zaman yang 
sangat cepat, khususnya di era digitalisasi seperti 
saat ini. DJPb merupakan organisasi yang sangat 
adaptif dan resilient. Transformasi kelembagaan yang 
dilakukan DJPb sejauh ini merupakan salah satu 
yang terbaik dan smooth di Kementerian Keuangan. 

Berbagai capaian dan prestasi DJPb juga sudah 
diakui dan diapresiasi oleh banyak pihak di 

internal maupun eksternal Kementerian 
Keuangan.

Untuk itu, menurut saya, kinerja dan 
capaian strategis DJPb tersebut harus 

lebih di-amplify kepada seluruh 
stakeholders. Bagi para mitra dan 
pengguna layanan, hal ini penting 
untuk membangun awareness dan 
menjaga reputasi organisasi. Bagi para 
pegawai, hal ini juga sama pentingnya 
untuk membangun sense of ownership 
dan kebanggaan terhadap organisasi, 
sehingga akan mendorong kinerja 
terbaik.

Sejak awal, saya sering menyampaikan bahwa willing to do more, go the extra miles untuk DJPb harus menjadi spirit kita 
bersama. Oleh karenanya, inisiatif baru maupun new approach untuk menyelesaikan permasalahan dan membuka jalan baru 
untuk simplifikasi harus terus diupayakan di tengah dinamika situasi dan kondisi yang terus menuntut organisasi untuk 
beradaptasi.

Berangkat dari hal-hal tersebut, saya ingin DJPb memiliki semangat pembaruan. Baru yang saya maksud di sini bukan berarti 
membentuk unit baru atau merombak struktur yang sudah ada, namun mendorong dan mengangkat spirit seluruh pegawai 
untuk mendobrak paradigma existing selama ini tentang DJPb.

Paradigma klasik bahwa fungsi DJPb hanyalah sebagai kasir negara harus diubah. Ada banyak fungsi treasury yang masih 
bisa kita eksplor lebih dalam. Sebagai contoh, Kanwil DJPb semestinya bisa menjadi mitra sejajar dalam hal data analytics, 

policy recommendation, dan regional economist bagi 
Gubernur, Bank Indonesia Regional, maupun Otoritas 
Jasa Keuangan. KPPN dengan modernisasi proses bisnis 
yang telah dilakukan selama beberapa tahun terakhir 
semestinya bisa mewujudkan layanan yang lebih cepat, 
tepat, dan akuntabel. SDM-nya pun semestinya juga 
menguasai aspek-aspek analitis, tidak hanya clerical. 
Hal ini menjadi sangat penting karena KPPN mengawal 
ketepatan sasaran belanja pemerintah. KPPN merupakan 
titik terdekat untuk menggelorakan semangat spending 
better di unit terkecil disbursement, pada level satker.

Di kantor pusat, cash management kita yang selama 
ini sudah sangat baik dilakukan semestinya menjadi 
barometer kebijakan pengelolan kas. Hal ini sangat 
penting untuk mengurangi inakurasi perencanaan kas. 
Perlu untuk terus dicermati cash in hand yang mau tidak 
mau menimbulkan cost of fund.

Oleh karenanya, semangat mewujudkan paradigma 
DJPb yang baru: The New DJPb in Town, perlu untuk 
disebarluaskan dan ditanamkan kepada setiap pegawai.

Bagaimana upaya untuk mewujudkan New DJPb in 
Town agar implementasinya mampu berjalan dengan 
baik?

Penguatan budaya organisasi dilakukan melalui 
reinventing values organisasi dan SDM DJPb yang telah 
terbina sejak lama.

Paradigma baru New DJPb in Town dapat diartikulasikan 
sebagai semangat baru untuk mewujudkan DJPb yang 
beyond its duties, dan willing to do extraordinary things. 
Hal ini salah satunya dilakukan melalui penguatan 
core value institusi yakni lima values yang sejatinya 
telah menjadi karakter khas DJPb: Harmonis, Amanah, 
Digital, Akuntabel, dan Loyal, yang disusun dalam 
akronim HAnDAL. Karakteristik DJPb yang low profile 
tetapi impactful ini harus didukung dengan penguatan 
image branding agar dapat membangun persepsi positif 
dan meningkatkan public trust, khususnya kepada 
Kementerian Keuangan dan Pemerintah secara umum.

Tidak berhenti di penguatan values saja, DJPb juga 
terus melakukan penguatan organisasi, penguatan 
pelaksanaan tugas dan fungsi, serta tata kelola sumber 
daya. Dalam berbagai kesempatan saya sering berpesan 
supaya kita unlock our potentials dan work beyond 
normative function, bagaimana kita bertekad sekuat 
tenaga untuk terus mengembangkan diri agar terus 
berkontribusi kepada negeri ini. 

Insan perbendaharaan harus selalu memiliki rasa 
curiosity dan kegelisahan atas fenomena yang terjadi dan 
semestinya bisa dicari jalan keluarnya. Kita harus selalu 
mencari room for improvement. Segala capaian yang kita 
nilai sudah sangat baik saat ini harus senantiasa kita 
tingkatkan menjadi lebih baik lagi dalam status quo is not 
even an option. Untuk itu, jangan sekadar bekerja pada 
tataran normatif. Saya harap insan Perbendaharaan terus 
menjiwai setiap butir pekerjaan yang dilakukan dan terus 
memberikan added value, karena seperti pesan dari Buya 
Hamka, “Kalau hidup sekadar hidup, babi di hutan pun 
hidup. Kalau bekerja sekadar bekerja, kera juga bekerja.” 

Selain itu, semangat untuk capitalize our role juga harus 
digelorakan. Sebagai contoh, Kanwil DJPb selama ini 
telah memiliki posisi strategis sebagai perwakilan 
Kementerian Keuangan di daerah yang berperan 
sebagai fasilitator dan katalisator dalam pertumbuhan 
ekonomi regional melalui pelaksanaan belanja APBN 
di daerah. Untuk memperkaya peran dan kontribusi 
Kanwil tersebut, digagaslah konsep Regional Chief 
Economist (RCE) yang terdiri dari tiga elemen yaitu Asset 
Liability Committee (ALCo) regional, Forum Koordinasi 
Pengelolaan Keuangan Negara (FKPKN), dan penajaman 
Kajian Fiskal Regional (KFR) yang selama ini telah 
disusun. Dengan ditetapkannya konsep RCE, peran 
Kanwil DJPb yang sebelumnya bersifat cenderung parsial 
kini makin tajam dan kokoh, sehingga memiliki better 
leverage dalam memposisikan diri sebagai mitra strategis 
pemerintah daerah dan instansi vertikal Kementerian 
Negara/Lembaga (K/L).

Kanwil DJPb dalam perannya sebagai RCE harus memiliki 
kapasitas yang memadai untuk merespons, memahami, 
menganalisis, dan memberikan rekomendasi strategis 
atas berbagai isu perekonomian daerah. Sebagian 
fungsi memang telah berjalan. Namun dalam rangka 
mencapai tujuan Indonesia yang makin baik, peran 
tersebut tidak cukup hanya dijalani sebagai rutinitas 
apalagi sekadar menggugurkan kewajiban penyampaian 
laporan ke kantor pusat. Kanwil DJPb harus mampu 
mengkapitalisasi peran sebagai RCE di tengah banyaknya 
fungsi lain yang melekat pada Kanwil DJPb. 

Setiap Insan Perbendaharaan harus terus bergerak 
dalam komitmen untuk selalu melakukan continuous 
improvement sesuai dengan nilai Kementerian Keuangan 
yaitu Kesempurnaan, termasuk juga terus berupaya untuk 
meningkatkan kapasitas sumber daya manusia DJPb dari 
waktu ke waktu. Dengan beragam tugas yang dijalankan, 
perlu dukungan seluruh elemen sumber daya manusia 
yang mumpuni. Oleh karena itu, Insan Perbendaharaan 
harus senantiasa memahami dan mengoptimalisasi peran 
DJPb sebagai treasurer agar setiap rupiah APBN yang kita 
salurkan memberikan dampak positif bagi pembangunan 
dan kesejahteraan masyarakat. 

Jika diibaratkan sebuah bangunan, The New DJPb in Town 
adalah bangunannya, values HAnDAL adalah pondasinya, 
dan nilai-nilai lain seperti unlock your potential, work 
beyond normative function, hard work, capitalizing our role, 
serta berbagai positive values yang sering kita dengar 
adalah tiangnya.

Bagaimana capaian dari implementasi The New DJPb 
in Town tersebut?

Berbagai upaya telah kita lakukan bersama untuk DJPb 
yang makin modern dan advanced. Dari sisi pelaksanaan 
anggaran misalnya, telah disusun reformulasi Indikator 
Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang goal-nya 
adalah spending better. 

DJPb juga telah mengalami berbagai pengembangan 
tugas dan fungsi meliputi penajaman fungsi peran 
Kanwil DJPb sebagai RCE yang berperan sebagai 
perwakilan Kementerian Keuangan di daerah yang 
memiliki intellectual dan fiscal leadership bagi seluruh 

Direktur Jenderal Perbendaharaan: 
Wujudkan New DJPb in Town 

Melalui Penguatan Values
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stakeholders kunci di daerah terutama Pemerintah Daerah. 
Strategic brief sheet yang secara berkesinambungan disusun 
dan dilaporkan oleh Kanwil menjadi salah satu sarana 
pelaporan bagaimana Kanwil DJPb bekerja dalam konteks 
RCE, termasuk mengamati setiap rupiah bergerak dan 
memberikan manfaat di daerah.

Selaku Pembina Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum (BLU), DJPb juga telah menyusun dan mengemas 
values BLU SPEED: Sinergi, Profesional, Efektif, Efisien, dan 
Digital. Penerapan values ini ditujukan agar sebagai upaya 
membangun brand image dan values BLU sebagai entitas 
yang mengutamakan layanan prima kepada masyarakat 
secara cepat, adaptif, dan agile terhadap dinamika, sekaligus 
memberi direction untuk tingkat maturitas BLU yang lebih 
baik. 

Selain itu, pengembangan proses transaksi cashless 
melalui Digipay juga menjadi salah satu alternatif metode 
belanja yang ke depannya akan sangat krusial. Saya harap 
nantinya Digipay dapat terus dikembangkan dan diperluas 
penggunaannya, sesuai dengan target yang telah dirancang.

Pengintegrasian sistem keuangan negara dari perencanaan, 
pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran melalui 
SAKTI merupakan satu momen penting dan bersejarah. 
Dari berbagai aplikasi yang semula tidak saling terintegrasi 
menjadi satu integrasi melalui SAKTI di tingkat satker. 
Implementasi penuh SAKTI di seluruh satker tentu 
membawa dampak positif bagi simplifikasi dan digitalisasi 
sistem yang selama ini kita harapkan yaitu SAKTI di sisi 
satker dan SPAN di sisi BUN.

Platform Pembayaran Pemerintah (PPP) hingga saat ini 
terus dimatangkan pada seluruh aspeknya mulai dari 
konsep pembayaran gaji terpusat, belanja tagihan listrik 
dan komunikasi, common expenses, dan ke depannya akan 
meluas ke berbagai lini belanja pemerintah. 

Capaian WTP di tahun 2021 tentu juga tidak bisa kita 
lupakan. Ini adalah bukti bagaimana kita menjaga setiap 
rupiah APBN dipertanggungjawabkan dengan baik 
dan Pemerintah terus bekerja dengan akuntabel untuk 
kemakmuran dan kesejahteraan bangsa.

Bila melihat dampak dari semangat baru yang disuntikkan 
kepada organisasi tersebut, bisa dikatakan bahwa DJPb saat 
ini on the right path.

Seperti apa harapan Bapak untuk DJPb ke depannya?

Ke depan, saya harap DJPb dapat terus menjaga values 
maupun paradigma yang selama ini telah dibangun. Values 
HAnDAL yang telah kita tetapkan bersama sebagai spirit 
organisasi saya harap terus menjadi pedoman, sungguh-
sungguh diresapi, dan diterapkan pada setiap lini kerja. 
Jangan pernah berpuas dengan berbagai capaian yang telah 
diraih. Good is not enough when better expected. DJPb harus 
bisa menjadi organisasi yang tidak hanya menjalankan 
fungsi treasury secara baik, tetapi lebih dari itu dapat 
menjadi organisasi yang aktif dalam memberikan policy 
recommendations dalam rangka membangun perekonomian 
nasional.

Kemudian, simplifikasi dan digitalisasi pun menjadi 
tantangan sekaligus anugerah bagi DJPb. Kita tidak bisa 
lagi bekerja secara business as usual dan perlu melakukan 
adjustments untuk terus menjalankan peran kita sebagai 
treasurer. Insan Perbendaharaan harus terus memperkuat 
kemampuan analytics-nya, di samping skillset kerja yang 
telah dimiliki. Capitalize your role, terus maksimalkan tugas, 
fungsi, dan peran dan yang kita miliki untuk mencapai visi 
DJPb menjadi world-class treasury manager.

Oleh karena perubahan adalah sebuah keniscayaan, maka 
DJPb juga harus siap untuk melakukan transformasi dan 
redesain organisasi. Satu hal yang perlu untuk ditanamkan 
adalah bahwa segala macam kebijakan dan keputusan yang 
telah dan akan diambil adalah untuk keberlangsungan 
penyelenggaraan keuangan negara yang akuntabel, kredibel, 
dan pruden, paving the way for the next generation demi 
kemaslahatan bersama dan untuk Indonesia yang kita cintai. 
Maka dari itu, mari kita cintai negeri ini dengan penuh rasa 
syukur dan bahagia.

Dengan wilayah Indonesia yang luas dan beraneka 
ragam kondisi geografisnya, pemanfaatan 
teknologi informasi menjadi sebuah sarana yang 
memudahkan sekaligus masih menemui sejumlah 
tantangan. Sejauh mana sistem informasi dan 

teknologi dapat dimanfaatkan untuk mendorong peningkatan 
kualitas pengelolaan keuangan negara agar hasilnya dapat 
dinikmati oleh masyarakat? Simak wawancara redaksi dengan 
Bobby Achirul Awal Nazief, Staf Khusus Menteri Keuangan 
Bidang Sistem Informasi dan Teknologi.

Seperti apa sebuah sistem informasi dan teknologi 
seharusnya dibangun guna mendukung tersampaikannya 
APBN kepada pihak yang membutuhkan?

Secara umum, sistem dan teknologi informasi dibangun oleh 
sebuah organisasi (termasuk institusi sektor publik seperti 
Kementerian Keuangan) bertujuan untuk memudahkan 
layanannya kepada pihak-pihak yang menggunakan layanan 
tersebut. Kemudahan layanan yang dimaksud di sini mencakup 
di antaranya prosedur yang lebih sederhana, proses yang lebih 
cepat, dan seterusnya tanpa mengorbankan akuntabilitas 
layanannya (contohnya: bantuan sosial diberikan kepada 
yang benar-benar berhak atau kredit murah benar-benar 
diterima oleh UMKM yang membutuhkan, dan seterusnya). 
Di sisi pengelola layanan, sistem/teknologi informasi harus 
dapat memberikan data dan informasi terkait pelaksanaan 
layanan tersebut secara akurat, tepercaya, tepat waktu, serta 
data bahan/masukan yang dibutuhkan untuk pengambilan 
keputusan (data-driven decision making).

Bagaimana Bapak memandang penggunaan sistem 
informasi dan teknologi dapat mendorong akuntabilitas 
dari pelaksanaan anggaran?

Saat ini Kementerian Keuangan telah memiliki beberapa 
sistem informasi terkait pelaksanaan anggaran yaitu SAKTI 
dan SPAN sebagai sistem transaksional (sistem yang 
mengelola transaksi pelaksanaan anggaran) yang masing-
masing dilengkapi oleh MONSAKTI dan OMSPAN sebagai 
sistem informasional (sistem yang menyediakan informasi 
dalam bentuk dashboard/laporan atas seluruh transaksi 
yang berjalan). Kedua sistem juga telah dilengkapi Modul 
Penerimaan Negara (MPN) sebagai sistem transaksional 
penerimaan negara (baik pajak dan nonpajak). Ketiganya 
merupakan sistem utama yang memungkinkan terealisasinya 
akuntabilitas pelaksanaan anggaran yang baik karena 
meminimalkan intervensi manusia mulai dari pencatatan 
transaksi sampai dengan penyusunan laporan keuangannya.

Bagaimana menurut Bapak progress pelaksanaan 
penggunaan sistem informasi dan teknologi dalam 
melaksanakan peran sebagai treasury di Indonesia?

Secara umum DJPb telah memiliki SAKTI, SPAN, dan MPN yang 
mencakup sebagian besar pengelolaan treasury pemerintah. 
Namun demikian, pengelolaan treasury pemerintah juga 
mencakup pengelolaan asset dan liability yang saat ini dikelola 
oleh DJKN dan DJPPR dan masing-masing menggunakan 
sistem informasi (SIMAN dan DMFAS) yang belum terintegrasi 
secara paripurna dengan ketiga sistem yang disebutkan 
sebelumnya. Integrasi seluruh sistem terkait tersebut perlu 
segera dilakukan untuk meningkatkan integritas pengelolaan 
keuangan negara, atau yang lazim disebut dengan Integrated 
Financial Management Information System (IFMIS).

Dengan pembangunan SPAN dan SAKTI sebagai wujud 
dari pelaksanaan penggunaan sistem informasi dan 
teknologi di DJPb, pengelolaan APBN menjadi makin 
terintegrasi. Apa pengaruh dari integrasi ini terhadap 
tercapainya tujuan bernegara?

Selain pengelolaan keuangan negara dapat dilakukan 
dengan lebih akuntabel, seluruh kebijakan yang diambil oleh 
pemerintah (dalam hal ini Menteri Keuangan) akan lebih 
kredibel karena akan berbasis data (data-driven policymaking). 
Penggunaan kedua sistem informasi (SPAN dan SAKTI) ini 
secara otomatis akan menghasilkan data yang kaya, yang jika 
diolah lebih lanjut dan juga dipadukan dengan data ekonomi 
lainnya akan dapat memberikan masukan yang amat berarti 
dalam penetapan kebijakan terkait pengelolaan Keuangan 
Negara.

Apakah Bapak memiliki saran atau masukan untuk 
penguatan sistem informasi dan teknologi di DJPb?

SPAN, SAKTI, dan MPN harus terus-menerus dikembangkan 
untuk dapat mengikuti dinamika pengelolaan keuangan negara 
yang kerap berubah sesuai kondisi ekonomi negara yang juga 
berubah secara dinamis. Beberapa target pengembangan 
dalam jangka menengah yang perlu segera dipertimbangkan 
di antaranya adalah integrasi dengan sistem informasi 
pengelolaan utang/pembiayaan dan barang milik negara. 
Selain itu, pengembangan sistem informasi yang bersifat 
informasional seperti data analytics yang dapat menyajikan 
hasil analisis dari data transaksional dan data terkait kondisi 
ekonomi lainnya harus segera dimulai agar penerapan data-
driven policymaking dalam pengelolaan keuangan dan kekayaan 
negara dapat segera direalisasikan.

Staf Khusus Menkeu 
Bidang Sistem Informasi 
dan Teknologi: Menjaga 

Akuntabilitas Pengelolaan 
Keuangan Negara dengan 

Teknologi Informasi
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US Treasury Department: 
Together, Building a Resilient 
Treasury for Indonesia

Over the past decade, the Government 
of Indonesia has made important 
advances in the implementation 
of public financial management 
reforms designed to strengthen fiscal 

transparency, improve macroeconomic stability, 
and allow for efficient use of resources and 
effective delivery of public services. In support of 
these efforts, beginning in 2017 the Ministry of 
Finance’s Directorate General of Treasury (DGT) 
partnered with the U.S. Treasury Department’s 
Office of Technical Assistance (OTA) to develop 
and implement a collaborative strategy for capacity 
building in key public financial management 
areas, including budget execution, treasury 
management, fiscal analysis, and government 
payment systems. Working together, DGT and OTA 
have put in place a strategy for cash management 
that emphasizes consolidation of cash balances 
in the Treasury Single Account, streamlines 
revenue and payment processes, provides accurate 
cash projections, and implements active cash 
management. OTA is also assisting the Government 
of Indonesia to strengthen the capacity of DGT 
regional offices to improve fiscal and economic 
reporting and support regional financial stability. In 
addition, the Government of Indonesia continues 
to focus on government payment optimization 
consistent with international practices. In support 
of this effort, OTA provided the DGT with a report 
on international practices for optimizing payment 
processing and reviewed improvements underway 
within the Ministry of Finance (MOF) with a 
focus on the digital payment marketplace, online 
disbursement order, and additional revenue and 
payment channels. If adopted by the MOF, these 
strategies, models, and recommendations will 
help build a resilient Treasury with the necessary 
capacity and tools to face fiscal challenges and 
maintain the Directorate General of the Treasury’s 
role as a regional leader in innovations in public 
financial management.  

How is the quality of cash management of the 
government of the Republic of Indonesia, particularly 
in the context of Treasury?

The almost two decade-long cash management 
reform undertaken by the Government of 
Indonesia has resulted in better control of 
cash and public money”. He said that a critical 
milestone for the cash management reforms in 

Indonesia was the 1997 Asian financial crisis. The crisis 
revealed structural weakness and poor cash management 
systems which had triggered an increased public demand 
for good governance, more transparency, and accountability 
to reduce opportunities for corruption and make better use 
of public resources. After the 1997 crisis, steps were taken 
by Ministry of Finance (MOF) to better control the use of 
public resources and improve the cash management. 

The enactment of State Finance Law in 2003 provided a 
clear PFM reform strategy, of which the first milestone was 
the enactment of a modern Treasury legal and regulatory 
framework as reflected in the 2004 State Treasury law, 
which was then followed by the MOF re-organization 
to create a new Directorate General of Treasury. The 
progress on cash management reform since then has been 
impressive, and the World Bank is proud to have supported 
the Government of Indonesia throughout this journey. 
DG Treasury has taken several initiatives to improve 
cash management systems, for example, cash balances 
previously idle in hundreds of commercial bank accounts 
have been consolidated in the Treasury Single Account 
(TSA) at the Central Bank of Indonesia (BI). Arrangements 
have also been made with BI to provide remuneration on 
cash balances beyond those required for daily operations, 
while the regulations are now in place to support the short 
term investment of surplus cash. These set the basis for a 
stronger cash management. 

The Indonesia Public Expenditure and Financial 
Accountability (PEFA) assessment that has been 
undertaken three times with the support of the World 
Bank and bilateral donors, in close collaboration with the 
Government, confirmed some significant improvements 
in the cash management processes. Compared with the 
first PEFA assessment in 2007, the last PEFA assessment 
done ten years later (2017) showed that Indonesia has 
strengthened its cash management and improved the 
control of budget execution. The “A” score for specific PI-
21 of PEFA showed that a good practice of the Treasury 
Single Account (TSA) is in place for both revenues and 
expenditures, and the cash balances are consolidated on 
a daily basis with cash forecasts are defined and updated 
monthly. The roll-out of the SPAN as the financial 
management information system (FMIS) has also supported 
the improvement of cash management through a solid 
platform, which automates and integrates payment 
processes for the improved quality of financial accounting, 
reporting and oversight. 

The World Bank, with the grant funding support 
contributed by the European Union, the Swiss and 
Canadian government under the Multi-Donor Trust Fund 
(MDTF) for Public Financial Management (PFM), is proud to 
have helped the Government in these major achievements. 
The provision of continuing Bank advisory support to the 
cash management reforms in Indonesia is made possible 
through this PFM MDTF program that has considerably 
facilitated various technical assistances, advisories and 
capacity buildings for the MOF staff which has helped 
speed up necessary actions for improvements.

What is the expectation for a better cash management 
in Indonesia, what areas for improvements are 
available?

While many improvements on cash management area have 
been made, Indonesia should not be satisfied by these 
since further improvements are always needed to par with 
the world best Treasury practice. Some improvements are 
required to be made on: (1) Expanding the scope of TSA: 
There are bank accounts that are currently excluded from 
the TSA, including the imprest (special) accounts held by 
over 20,000 spending units (Satkers) around the country 
and the operational bank accounts at the public service 
agencies (BLUs), because of their semi-government nature. 
With a modern banking technology, there is a possibility 

to include all imprest accounts and BLU’s accounts into 
TSA to improve the comprehensiveness of TSA coverages; 
(2) Idle Cash Optimalization: there is also a need on 
optimization of idle cash is currently limited by agreements 
with Bank Indonesia on amounts and avenues where short 
term surpluses can be deployed to optimize returns. More 
effective use of idle cash, including through reaching 
agreement with the Central Bank to invest cash surpluses 
in short-term, should be explored, including investments 
outside the Central Bank. This cash optimalization 
reform includes: (i) better cash forecasting; (ii) Treasury 
Dealing Room (TDR) operationalization; and (iii) close 
communication and coordination with the Debt Management 
office in matching the debt borrowing and cash disbursement 
schedule; (3) Improved cash management at the Sub-
National governments: In accordance with the State Treasury 
Law (Article 9 of Law #1/2004) the Heads of Provincial/
Regional/City governments as regional General Treasurers 
carry out treasury duties related to financial management in 
the regions. With that decentralized authority, it is difficult 
for the central government to accurately know the number 
of bank accounts and its balances held by all the local 
governments. 

Besides, there are large cash balances are held by those local 
governments idle without being spent for various reasons. 
Various options that could be considered to address this 
issue include: providing incentives to local governments 
to participate in a central government cash investment 
programs; assisting local government to set up their 
own TSAs and getting them to place these in the BI; and 
convincing the local governments to open ledger account 
with the DG Treasury and consolidate their balances in the 
TSA at BI (see example of France). 

We are very proud to be trusted by the Ministry of Finance 
of the Republic of Indonesia to provide our technical 
advisories and assistances in this important reforms on cash 
management”. The World Bank team in Indonesia has been 
supporting the cash management reforms during the past 
two decade and will continue to do so.

Testimony on 
Cash Management 
Reforms Progress 
in Indonesia 
Daniel Ortega Nieto, Senior Public Sector 
Specialist and Task Team Leader of PFM MDTF, 
The World Bank Indonesia

Timothy Grewe/Guillermo Tello, OTA 
Observations
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Awal Mula 
Berdirinya 
DJPb
Mulia P. Nasution, 
Dirjen Perbendaharaan Pertama 
(2004 s.d. 2006)

Reformasi Pengelolaan Keuangan Negara

Paket Undang-Undang Bidang Keuangan Negara 
(Paket UUKN) telah membawa perubahan 
besar dalam organisasi dan sistem pengelolaan 
keuangan negara di Indonesia.

Untuk melaksanakan ketentuan dalam Paket 
UUKN tersebut, Departemen Keuangan (Depkeu) yang 
pada waktu itu dipimpin oleh Menteri Keuangan Boediono 
melakukan langkah strategis perombakan organisasi 
sejalan dengan rencana aksi reformasi pengelolaan 
keuangan negara dalam White Paper yang diterbitkan 
tahun 2002. Reformasi tersebut meliputi bidang 
perundang-undangan, penataan organisasi, peningkatan 
kapasitas kelembagaan, serta pembangunan sistem 
informasi pengelolaan keuangan.

Salah satu perubahan besar dalam organisasi Depkeu yang 
dilakukan adalah pembentukan DJPb yang mempunyai 
tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan 
kebijakan di bidang perbendaharaan negara. Pembentukan 
DJPb ditetapkan dalam Keputusan Presiden Nomor 36 
Tahun 2004 tanggal 10 Mei 2004 yang diterbitkan segera 

setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
tentang Perbendaharaan Negara (UUPN) pada tanggal 14 
Januari 2004 yang kemudian ditetapkan menjadi Hari Bakti 
Perbendaharaan.

Pelaksanaan Paket UUKN juga menghendaki perubahan 
mendasar dalam pelaksanaan siklus APBN yang meliputi 
penyusunan, penetapan, pelaksanaan, pengawasan dan 
pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. Untuk itu, perlu 
disusun peraturan pelaksanaan serta dilakukan evaluasi 
menyeluruh, termasuk perumusan kembali proses bisnis 
dan prosedur operasi standar. Penataan organisasi dan 
penyempurnaan proses bisnis tersebut menjadi pilar 
yang sangat penting dalam program reformasi birokrasi 
yang dicanangkan pelaksanaannya secara menyeluruh di 
lingkungan Depkeu tahun 2006, tidak lama setelah Menteri 
Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjabat untuk pertama 
kali. 

Pada dua tahun pertama, prioritas utama DJPb adalah 
penguatan organisasi, penyusunan peraturan pelaksanaan 
Paket UUKN, sosialisasi, pelatihan dan bimtek sistem 
pengelolaan keuangan negara yang baru, serta 
penyelenggaraan fungsi kebendaharaan umum untuk 
mendukung agar pelaksanaan APBN dapat berjalan dengan 
baik pada masa transisi. 

Perubahan Fungsi dan Organisasi Departemen 
Keuangan 

Paket UUKN menghendaki penataan kembali tugas 
dan fungsi serta susunan organisasi unit-unit eselon I 
Departemen Keuangan agar sejalan dengan perubahan 
dalam pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab 
dalam pengelolaan keuangan negara. Dalam Pasal 6 
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (UUKN) ditetapkan bahwa kekuasaan Presiden 
sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan 
negara dikuasakan kepada Menteri Keuangan selaku 
Pengelola Fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan 
kekayaan negara yang dipisahkan. Selanjutnya dalam 
Pasal 8 UUKN disebutkan bahwa selaku Pengelola 
Fiskal, Menteri Keuangan mempunyai tugas, antara lain, 
menyusun kebijakan fiskal dan kerangka ekonomi makro, 
menyusun rancangan APBN dan rancangan Perubahan 

APBN, mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran, 
melaksanakan pemungutan pendapatan negara, 
melaksanakan fungsi bendahara umum negara, dan 
menyusun laporan pertanggungjawaban pelaksanaan 
APBN. 

Sebelum berlakunya Paket UUKN tidak ada ketentuan 
undang-undang yang mengatur secara jelas tugas dan 
fungsi serta wewenang dan tanggung jawab Menteri 
Keuangan selaku pengelola fiskal. Hal tersebut karena 
ruang lingkup Indische Comptabiliteitswet (ICW) yang 
diberlakukan sebagai Undang-Undang Perbendaharaan 
Indonesia sesudah merdeka hanya meliputi pelaksanaan 
anggaran pendapatan dan belanja pemerintah dan 
penyusunan Perhitungan Anggaran sebagai laporan 
pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pemerintah 
di Indonesia, sebab Indonesia yang pada masa itu 
bernama Hindia Belanda, berstatus sebagai negeri 
jajahan.

Paket UUKN mengatur aspek ketatanegaraan dan 
aspek administratif keuangan negara. UUKN memuat 
ketentuan hukum tata negara yang belum diatur dalam 
UUD 1945. UUPN memuat ketentuan yang mengatur 
pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara 
oleh Pemerintah berdasarkan ketentuan yang telah 
ditetapkan dalam UU APBN. Sebagaimana ditetapkan 
dalam Pasal 8 UUKN, salah satu tugas Menteri Keuangan 
selaku Pengelola Fiskal adalah melaksanakan fungsi 
Bendahara Umum Negara (BUN). Wewenang ini 
diuraikan dalam Pasal 7 UUPN yang meliputi, antara 
lain, menetapkan kebijakan dan pedoman pelaksanaan 
anggaran negara, mengesahkan dokumen pelaksanaan 
anggaran, menyelenggarakan pengelolaan kas negara 
dan investasi pemerintah, melaksanakan pembayaran 
atas beban APBN, memberikan pinjaman, mengelola 
barang milik negara, melakukan penyertaan modal 
negara, menyelenggarakan pengelolaan utang dan 
piutang negara, serta menetapkan sistem akuntansi dan 
pelaporan keuangan negara. 

Sebelum berlakunya UUPN, pedoman dalam 
menjalankan tugas, wewenang dan tanggung jawab 
Menteri Keuangan dan menteri/pimpinan lembaga 
dalam penyelenggaraan perbendaharaan negara 
adalah ketentuan dalam ICW serta Keputusan Presiden 
tentang Pelaksanaan APBN. Dalam Pasal 1 UUPN 
disebutkan bahwa “Perbendaharaan Negara adalah 
pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, 
termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan, yang 
ditetapkan dalam APBN dan APBD.” 

Ruang lingkup Perbendaharaan Negara dimaksud 
meliputi pelaksanaan pendapatan dan belanja negara/
daerah, pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran 
negara/daerah, pengelolaan kas, pengelolaan piutang 
dan utang negara/daerah, pengelolaan investasi dan 
barang milik negara/daerah, penyelenggaraan akuntansi 
dan sistem informasi manajemen keuangan negara/
daerah, penyusunan laporan pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBN/APBD, penyelesaian kerugian 
negara/daerah, pengelolaan Badan Layanan Umum 
(BLU), dan perumusan standar, kebijakan, serta sistem 
dan prosedur yang berkaitan dengan pengelolaan 
keuangan negara dalam rangka pelaksanaan APBN/
APBD. 

UUPN juga mengatur mengenai pembagian tugas, 
wewenang, dan tanggung jawab antara Menteri 
Keuangan selaku BUN dan menteri/pimpinan 
lembaga selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna 
Barang dalam pelaksanaan anggaran, pengelolaan 
kas, piutang dan utang, pengelolaan barang milik/
kekayaan negara, investasi pemerintah, penatausahaan 
dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN, serta 
pengelolaan keuangan BLU. 

Dalam UUPN ditetapkan bahwa menteri/pimpinan 
lembaga adalah Pengguna Anggaran/Pengguna Barang 
bagi K/L yang dipimpinnya, gubernur bupati/walikota 
selaku kepala pemerintahan daerah, kepala satuan kerja 
perangkat daerah sebagai Pengguna Anggaran/Barang 
bagi satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.

Ketentuan tersebut membawa perubahan yang sangat 
mendasar atas tugas, wewenang, dan tanggung jawab 
pejabat Departemen Keuangan dan K/L. Sebelumnya, 
Menteri Keuangan, selain sebagai BUN, berkedudukan 
sebagai Ordonatur Tunggal dalam pelaksanaan 
penerimaan dan pengeluaran negara, sementara 
menteri/pimpinan lembaga sebagai Otorisator dalam 
pelaksanaan anggarannya. Pemberian kedudukan 
sebagai Ordonatur Tunggal kepada Menteri Keuangan 
ini mengakibatkan terjadinya deformasi hukum 
keuangan negara sebelum berlakunya Paket UUKN.

Reorganisasi Departemen Keuangan bertujuan untuk 
mewujudkan pembagian tugas dan fungsi yang 
jelas di antara unit-unit-unit eselon I agar dapat 
mendukung penyelenggaraan tugas Menteri Keuangan 
selaku Pengelola Fiskal dan Wakil Pemerintah dalam 
kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan 
sebagaimana diamanatkan dalam Paket UUKN. Dalam 
reorganisasi tersebut ditekankan pentingnya kejelasan 
pembagian kewenangan dan mekanisme checks and 
balances. 

Pembentukan DJPb

DJPb dibentuk sebagai hasil penggabungan beberapa 
unit organisasi di lingkungan Kementerian Keuangan. 
Penggabungan tersebut bertujuan agar penyelenggaraan 
fungsi-fungsi BUN dapat dikonsolidasikan secara utuh 
di bawah satu unit organisasi eselon I selaku Kuasa 
BUN. Sebelumnya, fungsi-fungsi perbendaharaan negara 
diselenggarakan terutama oleh Direktorat Jenderal 
Anggaran (DJA). Namun, terdapat unit-unit eselon II di 
bawah eselon I lain yang juga menyelenggarakan fungsi 
perbendaharaan negara, yaitu Direktorat Pengelolaan 
Penerusan Pinjaman pada Direktorat Jenderal 
Lembaga Keuangan (DJLK) dan Pusat Manajemen 
Obligasi Negara (PMON). Sementara itu, DJA selain 
menjalankan tugas di bidang perbendaharaan, bertugas 
di bidang penyusunan APBN dan pengesahan dokumen 
pelaksanaan anggaran K/L bersama-sama dengan 
Bappenas. 

Sebelum reorganisasi, penyusunan Perhitungan 
Anggaran Negara (PAN) sebagai laporan 
pertanggungjawaban Pemerintah atas pelaksanaan 
APBN sebelum berlakunya Paket UUKN, dilakukan 
oleh Badan Akuntansi Keuangan Negara (BAKUN) 
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berdasarkan laporan realisasi anggaran yang diterima 
dari K/L dan laporan kas negara yang diterima dari 
DJA. Dalam reorganisasi tersebut BAKUN melebur 
ke dalam DJPb, demikian pula seluruh unit eselon II 
DJA yang menjalankan fungsi-fungsi perbendaharaan 
negara. Setelah reorganisasi, tugas DJA fokus 
pada penyelenggaraan fungsi-fungsi penyusunan, 
pembahasan, dan penetapan APBN yang berdasarkan 
UUKN diamanatkan untuk menerapkan sistem 
penganggaran berbasis kinerja, termasuk di bidang 
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang sebelum 
reorganisasi berada di bawah DJLK.

Setelah reorganisasi, fungsi-fungsi pengesahan 
dokumen pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas 
negara, pengelolaan barang milik/kekayaan negara, 
pengelolaan pinjaman dan hibah luar negeri, serta 
penyusunan laporan kas negara dialihkan ke DJPb, 
begitu pula pengelolaan penerusan pinjaman dan 
pengelolaan Surat Utang Negara. Dengan reorganisasi 
ini, seluruh penyelenggaraan fungsi Bendahara Umum 
Negara, kecuali di bidang pengelolaan piutang negara 
yang berada di bawah Direktorat Jenderal Piutang dan 
Lelang Negara (DJPLN), dikonsolidasikan di bawah 
DJPb selaku kuasa BUN.

Sesuai dengan prinsip structure follows functions 
and functions follow strategy, reorganisasi 
Departemen Keuangan pada tahun 2004 berhasil 
merampingkan struktur organisasi Departemen 
Keuangan. Perampingan pada instansi vertikal 
Kementerian Keuangan dilakukan dengan integrasi 
dan penyelarasan organisasi, tugas dan fungsi yang 
sebelumnya dijalankan oleh Kantor Wilayah DJA, 
Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) dan 
Kantor Tata Usaha Anggaran (KTUA) di bawah DJA 
dan Kantor Akuntansi Regional dan Kantor Akuntansi 
Khusus di bawah BAKUN ke dalam organisasi, tugas, 
dan fungsi Kantor Wilayah DJPb dan KPPN.

Sebagai unit eselon I baru, prioritas utama DJPb 
adalah melakukan penguatan organisasi dan menjadi 
lokomotif dalam pelaksanaan reformasi di bidang 
perbendaharaan negara. Penguatan organisasi 
meliputi konsolidasi pelaksanaan fungsi-fungsi DJPb 
dan peningkatan kapasitas SDM. Konsolidasi meliputi 
penyelarasan untuk menghilangkan tumpang tindih 
penyelenggaraan fungsi dan untuk melaksanakan 
fungsi-fungsi baru selaku Kuasa BUN. Dalam proses 
konsolidasi tersebut pembangunan semangat korsa 
(esprit de corps) sangat penting. 

Prioritas utama lainnya DJPb secara internal adalah 
melakukan peningkatan kapasitas SDM yang dari segi 
jumlah mengarah kepada kelebihan pegawai, yang 
sempat berjumlah lebih dari 12 ribu orang.

Secara eksternal, prioritas utama DJPb awalnya 
adalah menjalankan fungsi selaku Kuasa BUN dan 
menjaga agar pelaksanaan APBN tahun anggaran 
2004 dan tahun anggaran berikutnya berjalan dengan 
baik walaupun masih dalam proses peralihan, 
menyusun peraturan pelaksanaan undang-undang 
yang diamanatkan sebagai pedoman pelaksanaan 
di bidang perbendaharaan negara bagi seluruh K/L, 

serta melakukan sosialisasi, bimbingan teknis, dan 
pelatihan. 

Prioritas lainnya yang tidak kalah pentingnya adalah 
penyusunan peraturan pelaksanaan Paket UUKN. 
Peraturan-peraturan tersebut memuat ketentuan 
mengenai pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran 
negara, pembayaran atas beban APBN, pengelolaan 
kas negara, pengelolaan barang milik negara, investasi 
jangka panjang, penyertaan modal negara, tata cara 
pemberian pinjaman dan hibah, penghapusan piutang 
negara, pengadaan utang dan penerimaan hibah, 
laporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah, 
tuntutan kerugian negara, penetapan standar 
akuntansi pemerintahan, dan pengelolaan keuangan 
BLU.

Tugas yang juga sangat penting untuk keberhasilan 
reformasi pengelolaan keuangan negara adalah 
menyelenggarakan bimtek dan pelatihan pengelolaan 
keuangan negara untuk melaksanakan amanat Paket 
UUKN dan sosialisasi kepada seluruh pemangku 
kepentingan.

Capaian dan Kendala dalam Pelaksanaan Tugas

Dalam penataan organisasi, capaian terpenting 
adalah terlaksananya konsolidasi fungsi-fungsi 
perbendaharaan yang ditugaskan kepada DJPb 
selaku Kuasa BUN, evaluasi fungsi-fungsi yang telah 
dijalankan sebelum reorganisasi, dan pelaksanaan 
fungsi-fungsi baru. Untuk mendukung pelaksanaan 
proses bisnis dan SOP dilakukan evaluasi dan 
pembangunan sistem aplikasi, seperti aplikasi untuk 
pengesahan dan revisi Daftar Isian Pelaksanaan 
Anggaran yang menggantikan Daftar Isian Kegiatan 
dan Daftar Isian Proyek, aplikasi penerbitan Surat 
Perintah Pencairan Dana yang menggantikan aplikasi 
Surat Perintah Membayar, dan aplikasi akuntansi dan 
pelaporan kas negara yang baru. 

Di bidang SDM, untuk penguatan organisasi dibangun 
sistem penempatan dan promosi dan dilaksanakan 
program pendidikan dan pelatihan yang mendukung 
peningkatan profesionalisme dan pengembangan 
karier pegawai, bekerja sama dengan instansi terkait. 

Beberapa Peraturan Pemerintah (PP) yang 
diamanatkan oleh UUPN berhasil diterbitkan, seperti 
PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum (PKBLU), PP Nomor 
6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik 
Negara/Daerah, PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. 
Penerbitan PP-PP tersebut sangat diperlukan sebagai 
pedoman dalam pelaksanaan penertiban dan penataan 
pengelolaan keuangan pada instansi di lingkungan 
K/L. PP tentang PKBLU misalnya menjadi pedoman 
dalam menata pengelolaan keuangan Lembaga 
Pengelola Dana Bergulir Koperasi, Usaha Mikro, Kecil 
dan Menengah (LPDB-KUMKM) pada Kementerian 
Negara Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, 
yang merupakan BLU pertama yang dibentuk setelah 
berlakunya Paket UUKN. 

Prioritas lainnya pada tahun 2005 dan 2006 
adalah selaku pengelola kas negara melakukan 
penertiban rekening-rekening yang terdapat 
pada K/L. 

Dalam pelaksanaan APBN, salah satu tugas 
penting DJPb adalah penyaluran dana 
untuk membiayai kegiatan tanggap darurat, 
rehabilitasi, dan rekonstruksi di Aceh dan 
Nias pasca-tsunami yang terjadi pada tanggal 
26 Desember 2004. Untuk menyalurkan dana 
rehabilitasi dan rekonstruksi dibentuk KPPN 
Khusus Banda Aceh yang kemudian menjadi 
model dalam pembentukan KPPN Percontohan 
dan mendapatkan penghargaan dari Asian 
Development Bank pada tahun 2005 dan 
kemudian mendapatkan Piala Citra Pelayanan 
Prima dari Presiden RI pada tahun 2006. 

Di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan 
negara, DJPb, khususnya melalui Direktorat 
Akuntansi dan Pelaporan memberikan 
dukungan kepada Komite Standar Akuntansi 
Pemerintahan (KSAP) yang dibentuk tahun 
2002 agar dapat melakukan percepatan proses 
penerbitan Standar Akuntansi Pemerintahan 
yang sangat diperlukan sebagai basis dalam 
penyusunan dan penyajian laporan keuangan 
negara.

Sebagai motor dalam pelaksanaan reformasi 
pengelolaan keuangan negara, DJPb 
bekerjasama dengan Setjen Kementerian 
Keuangan menginisiasi pembangunan 
sistem pengelolan keuangan negara secara 
terpadu yang dilakukan secara bertahap dan 
berkelanjutan melalui Government Financial 
Management and Revenue Administration 
Project (GFM-RAP) untuk mewujudkan Sistem 
Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) 
yang terpadu. Pelaksanaan pembangunan 
SPAN dibiayai dengan pinjaman dari Bank 
Dunia. 

DJPb juga melakukan inisiasi pembangunan 
sistem administrasi penerimaan negara 
terpadu yang diharapkan sekaligus akan 
meningkatkan kualitas pelayanan dalam 
bidang perpajakan dan PNBP dengan 
melakukan pencanangan penerapan Modul 
Penerimaan Negara (MPN) pada akhir bulan 
September 2006 sebagai salah satu bagian dari 
SPAN.

Kendala utama yang dihadapi pada awal 
berdirinya DJPb adalah masih banyak K/L 
yang belum paham mengenai perubahan 
besar yang sedang terjadi. Kendala lainnya 
adalah perubahan peraturan perundang-
undangan yang diperlukan umumnya 
tidak dapat secara cepat dilakukan, karena 
memerlukan koordinasi dengan K/L terkait. 
Untuk melaksanakan Paket UUKN, selain 
penerbitan peraturan pelaksanaan yang secara 
eksplisit diamanatkan dalam undang, perlu 

dilakukan perubahan peraturan perundang-
undangan yang memuat ketentuan organisasi 
K/L, misalnya perubahan sehubungan 
dengan pengintegrasian organisasi proyek 
pembangunan ke dalam organisasi satuan 
kerja K/L, ketentuan mengenai pembentukan 
jabatan fungsional dan pengisian jabatan-
jabatan profesional di bidang perbendaharaan 
dengan para pejabat yang memiliki 
kompetensi yang sesuai, serta ketentuan 
penyesuaian proses bisnis dan SOP pada K/L.

Peluang dan Tantangan

Kesadaran dan komitmen pimpinan dan 
staf DJPb untuk berperan sebagai agen 
pembaharu di bidang pengelolaan keuangan 
negara menjadi salah satu faktor penting 
dalam keberhasilan pelaksanaan reformasi 
pengelolaan keuangan negara. Dalam proses 
transisi tersebut pelaksanaan konsolidasi 
organisasi DJPb sebagai unit baru sangat 
krusial agar penyelenggaraan tugas sebagai 
Kuasa BUN dan proses pelaksanaan APBN 
dapat berjalan dengan baik, walaupun terjadi 
perubahan dalam ketentuan dan prosedur 
pelaksanaan APBN. Sejak dibentuk 18 tahun 
yang lalu, DJPb telah melakukan berbagai 
upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan 
fungsi perbendaharaan negara sebagaimana 
diamanatkan dalam Paket UUKN. Konsep 
pembaharuan dalam sistem pengelolaan 
keuangan negara yang dicanangkan pada 
awal berdirinya DJPb telah dapat diwujudkan 
pelaksanaannya secara bertahap dan 
berkesinambungan, seperti penerapan konsep 
Treasury Single Account, pelaksanaan sistem 
akuntansi berbasis akrual, implementasi 
SPAN, dan pengembangan MPN. 

Perkembangan di bidang teknologi, terutama 
kemajuan pesat teknologi informasi dan 
komunikasi yang diperkirakan akan terus 
berlangsung memberikan tantangan sekaligus 
peluang bagi DJPb dalam menjalankan misi 
untuk mewujudkan visi menjadi pengelola 
Perbendaharaan Negara yang unggul di 
tingkat dunia untuk mendukung visi dan misi 
Kemenkeu.
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Ikuti 
Perubahan, 
Jaga 
Integritas
Herry Purnomo, 
Dirjen Perbendaharaan Kedua 
(2006 s.d. 2011)

Direktur Jenderal Perbendaharaan pertama, 
Pak Mulia P. Nasution, mewujudkan berbagai 
gagasan dalam menjalankan organisasi DJPb agar 
segera berfungsi efektif. Saya sebagai pengganti, 
meneruskan, menyempurnakan, dan memulai 
yang belum sempat dijalankan serta merumuskan 
gagasan baru. Dalam kilas balik ini, hanya sedikit 
yang dapat disajikan, yaitu yang kira-kira bernilai 
strategis dan ada pembelajaran yang menarik.

Opini LKPP Disclaimer, Siapa Takut?

Tugas yang sangat menantang pada awal DJPb 
berfungsi adalah melaksanakan mandat 
Undang-Undang Perbendaharaan menyusun 
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). 
Tahun Anggaran 2004 merupakan tonggak 

sejarah. Inilah untuk pertama kalinya Republik ini 
memiliki LKPP, walaupun opini yang diberikan Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah Disclaimer atau Tidak 
Memberikan Pendapat. Penyusunan LKPP sendiri adalah 
hal yang baru dalam pengelolaan Keuangan Negara 
Republik Indonesia. 
Sebagai penerima estafet kepemimpinan, saya 
meneruskan langkah yang sudah dimulai. Tata cara 
penyusunannya terus diperbaiki. Standar Akuntansi 
Pemerintah (SAP) sebagai dasar penyusunan, bersama 
Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP) terus 
disempurnakan. Pelatihan SDM akuntansi dilakukan 
lebih massive dan berkesinambungan. Pada tahap awal, 
amanat Undang Undang untuk menerapkan accrual 
system belum dapat dilakukan secara penuh, dipakailah 
sistem cash towards accrual. Saat batas waktu keharusan 
penerapan accrual system secara penuh tiba, tetapi belum 
dapat dilakukan, Menteri Keuangan meminta izin DPR 
memperpanjang batas waktu agar taat pada Undang-
undang. 
Dalam penyusunan LKPP, banyak tantangan yang 
dihadapi. Di antaranya, keberadaan rekening pada 
K/L belum sepenuhnya dilaporkan, ---muncul istilah 

“Rekening Liar”. Penertiban rekening dilanjutkan. 
Dengan tertibnya pengelolaan rekening, kemudian 
menjadi salah satu faktor yang ikut memperbaiki 
kualitas LKPP. Pencatatan aset pun menjadi masalah 
serius yang secara simultan diperbaiki, berkolaborasi 
dengan DJKN yang mewakili pengelola aset dan K/L 
sebagai pengguna aset. Upaya kerja keras tidak sia-
sia. Predikat LKPP tahun 2009 menjadi Wajar Dengan 
Pengecualian (WDP), di bawah kepemimpinan Menteri 
Keuangan saat itu Bapak Agus DW Martowardojo. Awal 
tahun 2011, saya meninggalkan DJPb, LKPP 2010 masih 
dalam proses penyusunan. Saya melihat optimisme 
seluruh jajaran dalam perbaikan opini LKPP menuju 
Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang disertai dengan 
militansi, kekompakan, dan keinginan untuk maju yang 
demikian tinggi. Dengan semangat yang demikian, 
kemudian terbukti membuahkan hasil, LKPP tahun 2016 
memperoleh predikat terbaik, WTP. 

Mengakhiri Zaman Jahiliah, Bisakah?
Dalam perjalanan kantor pelayanan pada DJA masa itu, 
kemudian menjadi DJPb, ada dua kejadian yang diekspos 
dan memprihatinkan. Pertama seseorang yang bernama 
Sidik (nama samaran Menteri PAN saat itu, Prof. Dr. 
JB. Sumarlin) berurusan ke satu kantor pelayanan, 
saat itu bernama Kantor Bendahara Negara di Jawa 
Barat, dan ternyata menemukan adanya pungutan liar. 
Kedua, Ibu Sri Mulyani Indrawati, ketika itu Menteri 
Negara Perencanaan/Ketua Bappenas, mengungkapkan 
berurusan dengan salah satu kantor pelayanan kita 
di Jakarta dimintai uang. Hal demikian merupakan 
kebiasaan buruk, sudah lama berjalan dan dianggap 
lumrah. Munculah istilah sebagai zaman jahiliah.
Pak Mulia mempunyai legacy, meletakan dasar 
pembentukan KPPN Prima (kemudian dikenal sebagai 
KPPN Percontohan) sebagai quick win reformasi birokasi 
kantor pelayanan di DJPb. Sebagai penerus, saya 
melihat potensi mengakhiri zaman jahiliah melalui 
quick win ini dan bertekad harus terwujud. Reformasi 
pelayanan ini dilakukan melalui penataan struktur 

organisasi, penyederhanaan Standard Operating 
Procedure (SOP) yang IT-based, penempatan 
SDM berintegritas, penyediaan layanan satu 
titik, dan pemberian remunerasi yang memadai. 
Inilah yang diterapkan pada KPPN Percontohan. 
Di sisi lain, bukti-bukti tagihan yang menjadi 
syarat disederhanakan. Proses dipercepat dengan 
kepastian waktu penyelesaian. Untuk tagihan yang 
lengkap, pembayaran langsung masuk rekening 
tujuan. Lay out kantor diubah, ada front office 
---tempat melayani nasabah, middle office, dan 
back office. Jumlah SDM yang mengawaki dibatasi, 
harus lulus assessment centre. 
Contoh menarik setelah penerapan, ada dua 
KPPN yang bersebelahan dalam satu gedung. 
Yang satu diubah menjadi model KPPN Prima 
atau Percontohan, dengan awak baru hasil 
assesment, jumlahnya dibatasi, lay out ruangan 
diubah. Adapun yang satu lagi tetap dengan model 
lama, KPPN existing. Saya mengatakan kepada 
Sekretaris Ditjen, Pak Siswo Sujanto, “Semoga 
dengan berjalannya waktu KPPN sebelah bisa 
ketularan, secara alamiah ikut berubah.” Ternyata, 
tidak bisa. Masyarakat yang dilayani melihat dan 
merasakan perbedaan mencolok pelayanan dua 
kantor tersebut. Ada yang berseloroh kepada 
saya: “Pak Dirjen, yang satu KPPN prima dan yang 
satu lagi KPPN (masih) nrima (pungli)”. Akhirnya 
diputuskan untuk KPPN yang masih “nrima”, 
dilakukan operasi angkat tumor, dijadikan model 
Percontohan.
Pelajaran yang bisa diambil, untuk mengubah 
tampilan kantor, mengubah business process, 
membuat aplikasi, melakukan assessment, dapat 
dilakukan dalam waktu relatif singkat. Namun 
mengubah mindset atau mengubah pola pikir, 
budaya terkait SDM, perlu waktu lebih lama. 
Kita tidak punya kemewahan waktu menunggu 
perubahan mindset. Satu pilihan, menjaring SDM 
yang siap berubah melalui assessment center untuk 
mengawaki KPPN Percontohan.
Testimoni masyarakat tentang keberhasilan cukup 
banyak. Demikian juga dengan kritik dan saran 
perbaikan atas kekurangan dari model kantor 
percontohan kita. Alhamdulillah berkat kerja 
sama, dukungan, dan kesungguhan seluruh jajaran 
DJPb, dinamika dan permasalahan yang ada, bisa 
diatasi. Penerapan model Percontohan makin 
banyak, walaupun sampai saat kepindahan saya ke 
DJA belum menjangkau seluruh KPPN..

Akhir Validasi Manual Penerimaan Negara
Undangan acara soft launching Modul Penerimaan 
Negara (MPN), akhir Oktober 2006, berdecak 
kagum atas kecepatan validasi setoran penerimaan 
pada bank persepsi. Acara dihadiri juga oleh 
Menteri Keuangan, Ibu Sri Mulyani Indrawati. 
MPN adalah sistem pencatatan penerimaan negara 
melalui perbankan yang IT-based dan bersifat 
real-time, inilah yang diharapkan sebagai backbone 
sistem penerimaan negara. Kala itu, saya menjabat 
Direktur Pengelolaan Barang Milik Negara DJPb, 
yang hadir sebagai undangan, kagum dengan 

kecepatan proses penyetoran dan pencatatan 
penerimaan yang disimulasikan, dan bangga atas 
inisiasi insan DJPb yang dapat diwujudkan.
Berbeda dengan saat soft launching, saat 
diaplikasikan secara penuh sebagai backbone 
pencatatan penerimaan negara awal Januari 2007, 
saya sebagai Direktur Jenderal Perbendaharaan, 
harus menghadapi berbagai kendala yang cukup 
serius dan harus bisa diatasi segera, ---sempat 
panik.. Masalah yang terjadi saat itu menyangkut 
keandalan aplikasi, dan kesiapan perbankan 
dengan bandwidth jaringan dan SDM outlet-nya. 
Melalui identifikasi permasalahan oleh Tim 
Teknis DJPb dan komitmen untuk perbaikan 
dari perbankan serta stakeholders lainnya, secara 
berangsur-angsur “rewelnya” MPN dapat diatasi. 
Kebanggaan saya tidak luntur. Pelajaran yang 
didapat antara lain, untuk mengaplikasikan satu 
sistem secara massive: diperlukan keandalan dari 
sistem itu sendiri, -- yang harus sudah benar-
benar teruji, kesiapan stakeholders dan penerapan 
diusahakan melalui piloting, bukan big bang. 
Dengan penerapan MPN, informasi penerimaan 
negara menjadi real time, pelaporan menjadi IT-
based, beban kerja pegawai khususnya di KPPN 
menjadi berkurang. Sebelumnya, validasi STS 
dilakukan manual, dengan cara menera tiap 
lembar STS, ---melelahkan, dengan potensi 
fraud yang cukup besar. Sejak MPN dipakai, 
menjadi lebih ringan, ----bukti penerimaan 
otomatis tertera dalam bentuk Nomor Transaksi 
Penerimaan Negara (NTPN) dan lebih terjamin 
validitas dan keamanannya. 
Berbekal pengalaman saat real launching sampai 
melewati masa-masa penuh masalah, untuk 
menjaga keandalan MPN nampaknya dari waktu 
ke waktu diperlukan penyempurnaan aplikasi dari 
Modul ini. Mengikuti perkembangan yang ada, hal 
itu sudah dilakukan melalui berbagai versi atau 
Generasi penyempurnaan. Alhamdulillah.
=====
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Setelah selama hampir tiga tahun saya 
ditugaskan membantu Ibu Sri Mulyani, Menteri 
Keuangan RI, sebagai Kepala Pusat Analisis 
dan Harmonisasi Kebijakan (PUSHAKA), 
saya dipromosikan menjadi Staf Ahli Menteri 

Keuangan Bidang Penerimaan Negara. Mengapa Bidang 
Penerimaan Negara? Ini merupakan pertanyaan banyak 
pihak termasuk saya sendiri pada waktu itu, yang sampai 
saat mengakhiri posisi itu masih belum juga menemukan 
jawabannya. Saya hanya berpikir barangkali inilah 
akhir perjalanan karier saya di Kementerian Keuangan. 
Namun, ternyata nasib berbicara lain.

Dengan diangkatnya Ibu Sri Mulyani sebagai Managing 
Director Bank Dunia, Bapak Presiden menunjuk 
Bapak Agus Martowardojo, Direktur Utama PT Bank 
Mandiri, Tbk, sebagai Menteri Keuangan. Pak Agus 
Martowardojo, di mata para pejabat di lingkungan 
Kementerian Keuangan merupakan sosok yang tidak 
asing lagi. Beliau adalah tokoh yang memegang peranan 
penting di balik mergernya bank-bank nasional yang 
kolaps karena dilanda krisis moneter tahun 1997/1998, 
yaitu Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank 
Ekspor Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan 
Indonesia, menjadi Bank Mandiri. Tak lama setelah Pak 
Agus Martowardojo menjadi Menteri Keuangan, saya 
dipercaya beliau untuk menggantikan sementara DR. 
Anggito Abimanyu, sebagai Kepala Badan Kebijakan 
Fiskal (BKF). Pak Anggito, karena satu dan lain hal, tiba-
tiba mengundurkan diri.

Awalnya, penunjukan ini hanya bersifat sementara, 
sambil Bapak Menkeu berusaha menemukan orang 
yang benar-benar pas untuk posisi Kepala BKF. 

Ternyata dibutuhkan waktu selama hampir sembilan 
bulan sampai akhirnya beliau menemukan orang yang 
dirasa tepat untuk posisi itu, yaitu Prof. DR. Bambang 
Brodjonegoro. Beliau pada waktu itu masih bertugas di 
Islamic Development Bank (IDB) di Jeddah, Saudi Arabia. 
Bertepatan dengan diangkatnya Pak Bambang sebagai 
Kepala BKF, saya lalu dipromosikan untuk menduduki 
posisi Direktur Jenderal Perbendaharaan, menggantikan 
Pak Herry Purnomo, yang dialihtugaskan menjadi 
Direktur Jenderal Anggaran. Dengan demikian, setelah 
sepuluh tahun lebih saya meninggalkan Direktorat 
Jenderal Perbendaharaan (DJPb), mengembara diberbagai 
instansi baik di dalam maupun di luar Kemenkeu, saya 
‘pulang kampung’ ke DJPb. 

Sesuai dengan arahan Bapak Menkeu, misi yang 
harus saya jalankan di DJPb adalah sederhana, yaitu 
melanjutkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi, 
khususnya di bidang Treasury Management dan Cash 
Management. Dalam misi tersebut, saya diminta untuk 
tidak perlu terlalu banyak membuat kebijakan baru, 
tetapi lebih fokus pada mempercepat penyelesaian 
beberapa pending matters yang sangat krusial dan 
strategis. Beberapa pending matters tersebut antara lain; 
di bidang Treasury Management yaitu pembentukan 
KPPN Percontohan secara menyeluruh di semua KPPN; 
pembentukan KPPN Khusus, percepatan penyelesaian 
SPAN dan “adiknya”, SAKTI; penyempurnaan Modul 
Penerimaan Negara (MPN) G2; percepatan penerapan 
sistem akuntansi berbasis akrual; pengalihan proses 
penyelesaian DIPA yang menjadi bagian DJPb ke DJA; 
dan lain sebagainya.

Adapun di bidang Cash Management yang dilakukan 
adalah penyempurnaan Treasury Single Account (TSA); 
percepatan penyelesaian pembangunan Treasury 
Dealing Room; penetapan berbagai macam transaksi 
keuangan melalui dealing room; penghapusan sistem 
“rekening khusus” dalam pencairan dana pinjaman dari 
Bank Dunia, penyelesaian masalah backlog; dan lain 
sebagainya. Satu-satunya kebijakan baru yang menjadi 
salah satu misi saya, dan didukung penuh oleh Bapak 
Menkeu adalah Program Pensiun Dini. 

Saya tidak akan bercerita panjang lebar mengenai 
pelaksanaan misi reformasi di bidang treasury dan cash 

management ini. Secara umum, sebagian besar misi di 
atas dapat diselesaikan dalam masa kepemimpinan 
saya di DJPb. Namun, beberapa di antaranya, seperti 
penyelesaian SPAN dan SAKTI, penerapan sistem 
akuntansi berbasis akrual, dan penyempurnaan modul 
MPN G2, karena keterbatasan waktu, terpaksa pending 
lagi dan di-carry over ke masa kepemimpinan DJPb 
berikutnya. 

Satu hal mengenai modul SPAN dan SAKTI ini, 
dibutuhkan sampai empat masa kepemimpinan DJPb 
untuk akhirnya selesai tuntas, yaitu masa Pak Mulia 
Nasution, Pak Herry Purnomo, saya, dan Pak Marwanto. 
Luar biasa. Terima kasih untuk seluruh tim di lingkungan 
DJPb yang telah mendukung dan mengeksekusi semua 
misi tersebut di atas. Tanpa bantuan dan dedikasi tim 
yang kuat, amanah yang dibebankan Menkeu akan sulit 
diwujudkan. Saya pribadi sangat bersyukur dan bangga 
didukung oleh tim yang sebagian besar terdiri atas 
anak-anak muda eselon III DJPb. Terlihat banyak yang 
memiliki bakat leadership di antara mereka, yang akan 
sangat sayang bila tidak dimanfaatkan bagi kepentingan 
organisasi DJPb, sekarang maupun pada masa depan. 

Dari semua misi yang dibebankan oleh Menkeu kepada 
saya, yang paling menantang adalah program Pensiun 
Dini. Saya akan bercerita lebih banyak tentang misi 
ini dibandingkan yang lainnya, karena misi ini sangat 
menarik. Tidak hanya menarik bagi saya, tetapi juga bagi 
kebanyakan pegawai senior yang bisa menangkap maksud 
dan harapan yang sebenarnya dari misi ini. Gagasan 
mencetuskan program Pensiun Dini dilatarbelakangi oleh 
kekhawatiran akan terjadinya “unemployment” secara 
masif di lingkungan DJPb, terutama di KPPN-KPPN, 
pasca-diterapkannya SPAN dan SAKTI nanti. Penggunaan 
kedua modul ini dikhawatirkan akan menggeser peran 
dan fungsi para SDM di KPPN-KPPN.

Namun, di balik latar belakang tadi, terdapat misi lain 
yang tidak kalah penting, yaitu niat untuk membekali 
para pegawai senior di lingkungan DJPb yang memiliki 
jiwa wiraswasta maupun para pegawai senior yang 
pada saat-saat menjelang usia pensiun belum memiliki 
rumah. Seperti diketahui, program pensiun dini ini 
menyediakan “uang pesangon” sebagai kompensasi bagi 
yang bersangkutan karena bersedia mengambil pensiun 
dini. Uang pesangon ini jumlahnya cukup memadai 
untuk modal memulai usaha baru, atau digunakan untuk 
membayar uang muka (down payment) pembelian rumah 
sederhana, di mana karena jumlahnya cukup besar, kelak 
cicilannya tidak terlalu membebani. 

Sebagai ilustrasi, dengan menggabungkan uang 
pesangon yang diterima oleh dua atau tiga orang, ini 
dapat digunakan untuk modal membuka usaha waralaba 
seperti minimarket. Bahkan kalau tidak ingin bergabung, 
uang pesangon dapat digunakan untuk membuka 
usaha waralaba yang lebih kecil. Seseorang juga dapat 
menggunakan uang pesangon ini untuk membeli lahan 
kelapa sawit misalnya, kemudian bergabung dalam 
program inti rakyat (PIR), sebagai salah satu plasma. 
Masih banyak peluang usaha lainnya dengan risiko kecil 
seperti yang disebutkan di atas, yang bisa diambil dengan 

memanfaatkan uang pesangon ini. 

Adapun para pegawai senior yang belum memiliki rumah 
sampai saat menjelang usia pensiun dapat memanfaatkan 
program pensiun dini ini, menerima uang pesangon, dan 
menggunakannya untuk membayar uang muka pembelian 
rumah sederhana melalui skema Kredit Pemilikan Rumah 
(KPR). Mengingat jumlah uang pesangon yang cukup 
besar, yang bersangkutan tidak perlu terlalu khawatir 
dengan beban cicilan rumah tersebut pada masa yang 
akan datang.

Alhamdulillah, program yang awalnya hanya dilihat 
dengan sebelah mata, bahkan ada yang dengan perasaan 
curiga, akhirnya dapat diterima secara luas di lingkungan 
para pegawai senior, terutama para pegawai wanita 
yang sudah berusia 50 tahun ke atas, apalagi yang 
suaminya masih bekerja. Terima kasih kepada tim yang 
dikomandani oleh Pak Ludiro, Kabag Kepegawaian pada 
waktu itu, yang telah bersusah payah mensosialisasikan 
program ini di lingkungan DJPb.

Singkat cerita, Tim mulai mempersiapkan draft 
Peraturan Pemerintah (PP)-nya, dilanjutkan dengan 
rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dengan beberapa 
kementerian, terutama dengan kementerian-kementerian 
koordinator. Pola pelaksanaan program pensiun dini ini 
akan berupa “pilot project” di mana DJPb akan menjadi 
pilot project-nya. Apabila pelaksanaan pilot project di 
DJPb berhasil, maka akan diterapkan di Kemenkeu dan 
bila berhasil selanjutnya diterapkan secara nasional, 
di seluruh K/L. Untuk itu, Bapak Menkeu juga sudah 
berkomitmen untuk menyediakan anggarannya dengan 
memanfaatkan anggaran suatu kegiatan yang dibatalkan 
pelaksanaannya.

Sayang sekali, model pilot project apalagi yang berlokasi 
di DJPb, belakangan menimbulkan kecemburuan bagi 
kementerian lain, terutama Kementerian PAN. Secara 
substansi, mereka menyambut dengan baik dan antusias 
program pensiun dini dan melihatnya akan lebih baik 
jika diterapkan langsung secara nasional, tanpa melalui 
pilot project. Dari sisi tugas pokok dan fungsi organisasi 
kementerian, mereka juga melihat program pensiun dini 
ini merupakan tupoksi Kementerian PAN. Perbedaan 
pandangan yang sangat mendasar ini kemudian 
dibawa ke forum rapat koordinasi di kantor Wakil 
Presiden, pada waktu itu Bapak Boediono. Akhirnya, 
dengan mempertimbangkan kedua alasan di atas, 
rapat memutuskan program pensiun dini diserahkan 
penanganannya kepada Kementerian PAN.

Sejak dialihkan penanganannya ke Kementerian PAN, 
saya dan tim di DJPb jarang sekali dilibatkan. Bahkan 
sampai tahun anggaran berakhir, anggaran yang 
disiapkan untuk pilot project di DJPb menjadi hangus. 
Sementara gaung program pensiun dini makin lama 
makin redup, sehingga nyaris tak terdengar lagi …

“Pulang Kampung” 
untuk Akselerasi 
Program Strategis
Agus Suprijanto, 
Dirjen Perbendaharaan Ketiga 
(2011 s.d. 2013)
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Para pemimpin DJPb pada masa sebelum tahun 2013 
telah meletakkan fondasi penting, yaitu struktur 
organisasi yang kokoh, tugas dan fungsi yang jelas, 
serta sumber daya manusia yang berkualitas. Namun 
demikian, gelombang transformasi organisasi dan 

perkembangan teknologi informasi serta tuntutan stakeholders 
dan pemangku kepentingan, menjadi katalisator perubahan yang 
mendorong DJPb menjadi organisasi yang lebih mature, modern, 
dan agile. Berbagai inovasi dan pengembangan telah dilakukan 
DJPb dalam merespons berbagai perubahan dan perkembangan 
tersebut, baik dari aspek perbaikan proses bisnis, tata kelola, 
Informasi dan Teknologi perbendaharaan, maupun SDM.

Reformasi Pengelolaan Kas Negara dan Likuiditas

Treasury Single Account (TSA), merupakan salah satu milestone 
terbesar keberhasilan pemerintah dalam menjalankan 
konsolidasi rekening dalam konteks pengelolaan kas negara 
di tahun 2009. Dalam rangka knowledge management, DJPb 
bersama dengan World Bank telah menuangkan implementasi 
TSA tersebut dalam bentuk buku yang berjudul “Reformasi 
Pengelolaan Kas di Indonesia: Dari Administrasi Kas Menuju 
Pengelolaan Kas Secara Aktif” yang diterbitkan pada tahun 2015 
sebagai sumber informasi dan pedoman pengelolaan kas bagi 
pemerintah. Selanjutnya, untuk mengoptimalkan idle cash dan 
meningkatkan likuiditas market, DJPb membangun Treasury 
Dealing Room (TDR) pada tahun 2013-2014, yang kemudian 
mulai beroperasi di tahun 2015.

Selain implementasi TSA dan TDR, upaya pemerintah dalam 
menjaga pengelolaan likuiditas juga diwujudkan melalui 

pengembangan sistem pembayaran belanja pemerintah yang 
lebih modern. Salah satu Inisiatif strategis yang telah ditetapkan 
oleh DJPb untuk mewujudkan sistem pembayaran yang modern 
adalah melalui Kartu Kredit Pemerintah (KKP). 

Penyempurnaan Tata Kelola di Bidang Perbendaharaan 

Reformasi pengelolaan keuangan negara selanjutnya juga tidak 
terlepas dari simplifikasi budget cycle itu sendiri. Reformasi 
dimulai dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban, 
melalui perbaikan dan simplifikasi proses bisnis sehingga tata 
kelola menjadi lebih modern dan fleksibel, sekaligus tetap 
akuntabel dan memperhatikan tata kelola yang baik. Revisi 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012, yang 
merupakan tata kelola terpenting dari proses pelaksanaan 
anggaran, dilakukan penyempurnaan melalui penerbitan 
PMK Nomor 178/PMK.05/2018. Langkah ini dilakukan unutuk 
mendukung modernisasi pelaksanaan anggaran, sehingga 
pembayaran atas beban APBN dapat dilakukan melalui uang 
persediaan dengan memanfaatkan fasilitas kartu kredit.  

Dalam mewujudkan lingkungan kerja yang profesional dan 
berintegritas tinggi, DJPb sejak tahun 2013 telah sukses 
membangun penguatan integritas pada unit kerja yang ditandai 
dengan pencapaian predikat Wilayah Bebas dari Korupsi dan 
Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) dari 
Kementerian PAN dan RB. Sampai dengan tahun 2019, sebanyak 
3 Kanwil dan seluruh KPPN telah memperoleh predikat sebagai 
unit WBK. Lebih lanjut, 11 unit KPPN telah memperoleh predikat 
WBBM. 

Dalam upaya mewujudkan tata kelola dan pelayanan kepada 
masyarakat yang sesuai dengan Reformasi Birokrasi dan 
Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan, DJPb 
memiliki beberapa inisiatif strategis salah satunya adalah 
melalui Penjaminan Mutu (Quality Assurance) dengan sertifikasi 
Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2008 yang diinisiasi 
sejak tahun 2014, dan berganti menjadi ISO 9001:2015 pada 
tahun 2018. Hingga akhir tahun 2018, seluruh KPPN dan 
layanan Call Center HAI DJPb telah besertifikasi ISO 9001:2015. 
Selanjutnya, sebagai upaya untuk memperpanjang sertifikat ISO 
tersebut, sejak tahun 2020 telah dilakukan surveillance unit yang 
dilakukan secara sampling dalam periode dua tahunan.

Modernisasi dan simplifikasi proses bisnis di bidang 
perbendaharaan seperti implementasi SPAN di tahun 2015 
dan E-SPM di 2017 menyumbangkan penurunan pekerjaan 

klerikal pada instansi vertikal. Di sisi lain, kebutuhan 
untuk educator dan pembinaan atas berbagai sistem 
aplikasi dan penyusunan laporan terkait bidang 
perbendaharaan makin meningkat. Oleh karena itu, 
pada tahun 2018, DJPb melakukan inisiasi pembentukan 
Jabatan Fungsional Perbendaharaan sebagai expert dalam 
bidang perbendaharaan negara, terdiri atas JF Pranata 
Keuangan APBN, JF Analis Pengelola Keuangan APBN, JF 
Analis Pengelola Perbendaharaan, dan Pembina Teknis 
Perbendaharaan Negara.

Optimalisasi Teknologi Informasi dan Peningkatan 
Kualitas Laporan Keuangan

Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) 
yang diinisiasi sejak tahun 2008 adalah sebuah sistem 
yang dirancang dengan mengintegrasikan proses 
penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan keuangan 
negara sehingga diperoleh laporan keuangan akurat 
yang melalui proses akuntabel dan transparan. Tahap 
User Acceptance Test (UAT-uji coba oleh pengguna) SPAN 
dilaksanakan pada 8 April 2013 dan di-launch pada tanggal 
19 Agustus 2013 di lingkungan Kementerian Keuangan 
dan perbankan nasional yang kemudian dilaksanakan 
piloting pada tahun 2014. Aplikasi SPAN diresmikan 
tanggal 29 April 2015 oleh Presiden RI Joko Widodo yang 
sekaligus menandakan implentasi SPAN secara penuh di 
seluruh KPPN. 

Lebih lanjut lagi, DJPb c.q. Direktorat SITP pada saat 
itu mempersiapkan SAKTI sebagai aplikasi keuangan 
yang digunakan oleh satker K/L dengan konsep data 
terintegrasi mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, 
hingga pertanggungjawaban anggaran dalam satu 
database. 

Optimalisasi teknologi informasi dan komunikasi pada 
DJPb tidak hanya dilakukan pada komponen sistem 
pembayaran atas belanja pemerintah saja, tidak juga 
pada sistem penerimaan negara melalui implementasi 
Modul Penerimaan Negara (MPN). Dalam mewujudkan 
pembayaran penerimaan negara secara elektronik, DJPb 
telah berhasil mengimplementasikan Modul Penerimaan 
Negara Generasi Kedua (MPN G2) pada tahun 2016 
dan MPN G3 pada tahun 2019. Dengan adanya MPN, 
wajib pajak/bayar/setor dapat melaksanakan setoran 
penerimaan negara melalui fasilitas kanal layanan 
elektronik lainnya selain melalui teller, seperti ATM/
Internet Banking/Mobile Banking/EDC sehingga layanan 
penyetoran penerimaan negara dapat diakses selama 24 
jam sehari dan 7 hari dalam seminggu (24/7) dan tidak lagi 
dibatasi oleh tempat dan waktu.

Simplikasi proses bisnis khususnya pada pelaksanaan 
anggaran harus dimaknai dengan peningkatan kualitas 
pertanggungjawaban dan disclosure yang memadai atas 
penggunaan uang rakyat. Oleh karena itu, DJPb mulai 
mengimplementasikan akuntansi berbasis akrual pada 

tahun 2015. Implementasi akuntansi berbasis akrual 
secara nasional didukung dengan penggunaan aplikasi 
SPAN (pada BA-BUN) dan SAIBA (pada K/L). Adanya 
reformasi tersebut membawa LKPP Tahun 2016 meraih 
opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK untuk 
pertama kalinya sejak Indonesia merdeka.

Penguatan dan Pengembangan Special Mission

Salah satu peran utama DJPb dalam pelaksanaan 
anggaran adalah manajemen investasi yang bertujuan 
mengoptimalkan dana pada sektor-sektor investasi 
yang strategis dan memiliki dampak besar terhadap 
pembangunan perekonomian di Indonesia. Peran DJPb 
tersebut telah diwujudkan melalui kontribusi dalam 
mengawal perkembangan program Kredit Usaha Rakyat 
(KUR). Sampai dengan tahun 2014, terdapat beberapa 
skema KUR antara lain Kredit Ketahanan Pangan dan 
Energi (KKP-E) dan Skema Subsidi Resi Gudang (SSRG). 
Beberapa skema kredit dengan sasaran yang sama, 
penyalur yang sama, serta sumber dana yang sama 
kemudian digabungkan dalam satu skema KUR baru pada 
tahun 2015. Selanjutnya, untuk mendukung program KUR, 
pada tahun 2015 DJPb juga membangun aplikasi Sistem 
Informasi Kredit Program (SIKP) sehingga proses verifikasi 
tagihan subsidi bunga menjadi lebih cepat dan akurat. 

Dalam bidang pengelolaan BLU, sebagai pembina 
pengelolaan keuangan BLU, pada tahun 2013 s.d. 2019 
DJPb berperan besar atas terbentuknya beberapa BLU yang 
memiliki layanan strategis di Indonesia, meliputi BLU 
Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) 
pada tahun 2015, BLU Pusat Investasi Pemerintah (PIP) 
pada tahun 2017, BLU Badan Aksesibilitas Telekomunikasi 
dan Informatika (BAKTI) pada tahun 2018, dan BLU Badan 
Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) pada tahun 
2019. Untuk mendukung pelaksanaan tugas Pengelolaan 
Keuangan BLU, DJPb telah mengembangkan pula sistem 
informasi yang terintegrasi yang disebut dengan BLU 
Integrated Online System (BIOS) pada tahun 2016.

Harapan ke Depan

Tantangan bagi DJPb ke depan akan terus meningkat, baik 
itu dari sisi bentuk pelayanan, kualitas layanan, tuntutan 
kecepatan penyelesaian layanan, maupun pelaksanaan 
tugas dan fungsi lain sebagai BUN. DJPb harus 
mengoptimalkan peran teknologi informasi sehingga 
pelaksanaan bisnis proses dapat dipersingkat lagi. 
Penggunaan teknologi informasi serta pengembangan 
dan peningkatan kapasitas SDM menjadi prasyarat 
untuk mencapai keberhasilan tugas BUN ke depan. Oleh 
karena itu, program training dan capacity building secara 
berkesinambungan sangat diperlukan dalam mendukung 
pencapaian hasil yang terbaik.

Tuntutan yang dinamis bagi DJPb tidak hanya berasal dari 
dalam organisasi, tetapi juga berasal dari luar organisasi, 
termasuk tuntutan dinamika perubahan kondisi global. 
Meskipun perubahan ekonomi global tidak serta merta 
berdampak kepada pengelolaan perbendaharaan, 
tetapi dalam jangka menengah dan panjang dapat saja 
menjadi tantangan yang harus dipersiapkan dengan 
matang, seperti berkembangnya transaksi elektronik dan 
penggunaan mata uang digital. 

Akselerasi 
Transformasi dan 
Modernisasi DJPb: 
The Point of No 
Return
Marwanto Harjowiryono, 
Dirjen Perbendaharaan Keempat 
(2013 s.d. 2019)
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Sebagai bagian tidak terpisahkan dari 
transformasi pengelolaan keuangan negara 
dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 
23 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 

tentang Perbendaharaan Negara, maka Kemenkeu 
juga melakukan transformasi kelembagaan, proses 
bisnis, dan sumber daya manusia secara sistematis, 
konstruktif, modern, serta berorientasi ke depan. 

DJPb yang tanggung jawab utamanya adalah 
pengelolaan pelaksanaan dan pertanggungjawaban 
anggaran sejak tahun 2004 juga telah melakukan 
transformasi yang konsisten dan makin relevan 
dalam memberikan layanan yang terbaik bagi 
pemangku kepentingan yaitu satuan kerja pengelola 
keuangan negara di seluruh K/L. Selain itu, DJPb 
juga mengemban “special mission” (tugas khusus) 
Kemenkeu dalam mengelola sistem manajemen 
investasi pemerintah dan pengelolaan Badan 
Layanan Umum (BLU), sebagai suatu inovasi 
baru peranan Kemenkeu dalam memaksimalkan 
dukungan optimalisasi pengelolaan uang dan layanan 
pemerintah.

Sebagai Dirjen Perbendaharaan (2019-2021), 
kami terus menjaga, mengawal, dan menginisiasi 
konsistensi dan percepatan transformasi yang 
sedang berjalan, utamanya melanjutkan modernisasi 
pengelolaan Integrated Financial Management 
Information System (IFMIS) yang merupakan program 
unggulan terhadap sistem pengelolaan Keuangan 
Negara yang mengintegrasikan proses perencanaan, 
pelaksanaan, serta pertanggungjawaban anggaran. 

Secara spesifik, beberapa hal yang dimodernisasi 
antara lain implementasi SAKTI Web Module 
di seluruh Satuan Kerja, implementasi Modul 
Penerimaan Negara Generasi Ketiga (MPN G3) sebagai 
penyempurnaan dan modernisasi tata pengelolaan 
pada MPN G2, implementasi virtual account pada 
rekening pengeluaran Satuan kerja DJPb, serta 
simplifikasi dan modernisasi sistem perbendaharaan 
seperti Kartu Kredit Pemerintah, sistem Digital 
Payment-Marketplace pada Satuan Kerja, simplifikasi 
regulasi pada BLU, serta pengembangan Bagan Akun 
Standar (BAS).

Melalui implementasi IFMIS, DJPb telah mampu 
memberikan hasil yang berskala internasional 
dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya 
dengan melakukan antara lain spending review 
untuk mengetahui efisiensi, efektivitas, dan value 
for money atas alokasi dan pelaksanaan anggaran 
Pemerintah RI. Terdapat pula Treasury Dealing 
Room (TDR) yang menjalankan fungsi analisis dan 
monitoring perkembangan pasar serta merumuskan 
strategi dan mitigasi risiko pengelolaan kas. Melalui 
TDR, Pemerintah RI memiliki kapabilitas yang besar 
dalam mengontrol likuiditas keuangan negara. 
Akuntansi berbasis akrual pun diimplementasikan 
melalui dukungan IFMIS yang dapat menyediakan 
data real-time untuk penyusunan laporan keuangan 
berbasis akrual, sesuai benchmark negara maju di 
dunia (Organisation for Economic Co-operation 
and Development - OECD). Adapun Government 
Finance Statistics (GFS) digunakan untuk menyajikan 
laporan statistik keuangan Pemerintah RI dalam 
rangka mengukur kinerja perekonomian Indonesia. 

Penerbitan Laporan Statistik Keuangan 
Pemerintah (yang dikonsolidasikan 
dari Laporan Keuangan Pemerintah 
Pusat, Laporan Keuangan Pemerintah 
Indonesia, dan Laporan Keuangan Bank 
Indonesia) pun telah diapresiasi dan diakui 
validitasnya oleh IMF.

DJPb juga mempunyai tugas special mission 
sebagai pembina pengelolaan keuangan 
BLU. Dalam memenuhi tuntutan terhadap 
layanan publik oleh Pemerintah yang 
efisien dan produktif, keberadaan BLU yang 
sudah lebih dari 240 pada awal 2020 perlu 
terus ditingkatkan tata kelolanya. Dalam 
kerangka itu, transformasi BLU mutlak 
dilakukan untuk memberikan nilai manfaat 
maksimal kepada masyarakat melalui 
peningkatan kualitas layanan publik, antara 
lain melalui simplifikasi regulasi dengan 
menggabungkan dan menyempurnakan 
pengaturan pada 15 Peraturan Menteri 
Keuangan yang merupakan turunan 
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 
2005 menjadi satu Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020. 

Selain itu disusun dan dilakukan piloting 
Maturity Rating Assessment Tools yaitu 
standarisasi atas manajemen tata kelola 
BLU yang bersifat universal dan ekuivalen 
untuk seluruh jenis rumpun pada 7 satker 
BLU, ditambah dengan penyusunan indeks 
tarif layanan dalam rangka penguatan 
analisis penetapan tarif layanan BLU 
yang terjangkau dan disesuaikan dengan 
kemampuan masyarakat. BLU juga 
melakukan optimalisasi pemanfaatan 
teknologi dalam memperkuat ekosistem 
teknologi informasi melalui terciptanya 
digitalisasi layanan kepada masyarakat, 
antara lain dengan pengembangan 
BIOS versi 2.0. Upaya rebranding pun 
dilaksanakan untuk memberikan citra 
positif atas layanan BLU kepada masyarakat 
melalui pembentukan video profil, web 
series, dan publikasi yang masif di media 
sosial.

Akselerasi Dukungan untuk Bangkit 
dari Pandemi

Selain terus mengembangkan transformasi 
untuk hal-hal yang sifatnya sistematis 
di atas, Pandemi Covid-19 yang mulai 
dirasakan pada awal tahun 2020 juga 
menuntut DJPb melakukan langkah-
langkah yang bersifat adaptif dan kreatif 
agar upaya pengelolaan dan dukungan 
layanan pelaksanaan anggaran tetap 
maksimal untuk mendukung berbagai 
langkah strategis Pemerintah dalam 
melindungi kesehatan masyarakat, 
memberikan berbagai subsidi dan bantuan 

sosial kepada masyarakat dan dunia usaha, 
serta menjaga likuiditas keuangan negara 
bekerja sama dengan Bank Indonesia, yang 
sebagian besar diakomodasi dalam Program 
Penanganan Covid-19 dan Pemulihan 
Ekonomi Nasional (PC-PEN).

Pada masa pandemi, tuntutan layanan 
pelaksanaan anggaran justru meningkat, 
sementara pada saat yang sama protokol 
kesehatan sangat membatasi aktivitas 
pegawai di kantor. Sebagai contoh, 
peningkatan jumlah penerima subsidi dan 
bantuan sosial secara masif merupakan 
tantangan tersendiri mengingat sebagian 
besar merupakan penerima baru. Untuk itu, 
DJPb telah melakukan relaksasi berbagai 
regulasi pencairan dan pelaksanaan 
anggaran, serta mengoptimalkan 
penggunaan teknologi, dengan tetap 
menjaga akuntabilitas tata kelola 
keuangan. Program PEN lain yang dikelola 
DJPb yaitu Penempatan Dana Pemerintah 
di perbankan, yang dimaksudkan agar 
perbankan dapat memberikan kredit 
dengan bunga murah dan pada saat yang 
sama membantu likuiditas perbankan 
yang terganggu akibat banyaknya debitur 
yang melakukan program restrukturisasi 
pinjamannya.

Dalam kerangka pelaksanaan berbagai 
program PEN di atas, DJPb juga secara 
intensif melakukan kerja sama dengan 
berbagai pihak, termasuk aparat pemeriksa 
keuangan dan aparat penegak hukum sejak 
dari awal penyusunan dan pelaksanaan 
program PEN sehingga Laporan Keuangan 
Pemerintah Pusat tahun 2020 dan 2021 
tetap dapat dipertahankan dengan status 
Wajar Tanpa Pengecualian.

Pelajaran penting yang dapat dipetik yaitu 
transformasi di DJPb yang dijalankan 
secara konsisten mempunyai kontribusi 
besar terhadap pengelolaan anggaran 
yang efektif, efisien, dan produktif. Selain 
itu, hasil transformasi tersebut juga 
mampu menjadikan DJPb sebagai unit 
organisasi yang adaptif dan kreatif, serta 
siap menyikapi berbagai gejolak/turbulensi 
pengelolaan keuangan negara. Ke depan, 
transformasi perlu terus dilanjutkan 
terutama dalam hal pemanfaatan big 
data untuk analisis dan perumusan 
berbagai kebijakan yang strategis. Sistem 
interkoneksi dengan berbagai sumber data 
nasional juga perlu terus dikembangkan 
agar penyaluran berbagai bantuan dan 
subsidi lebih tepat sasaran. 

Hadapi 
Tantangan 
Pandemi, 
DJPb Terus 
Berinovasi
Andin Hadiyanto, 
Dirjen Perbendaharaan Kelima 
(2019 s.d. 2021)



Mengingat berbagai tantangan yang ada, seperti 
bencana alam hingga wabah penyakit yang datang 
tiba-tiba, bagaimana pandangan Ibu terhadap 
pelaksanaan Manajemen Keberlangsungan Bisnis 
(Business Continuity Management/BCM) di DJPb?

Selama ini DJPb sangat mendukung kebijakan 
Kemenkeu terkait BCM dalam rangka menjamin 
pemenuhan standar pelayanan minimum kepada 
stakeholders, baik K/L maupun masyarakat, dalam 
menjaga reputasi dan kegiatan utama Kemenkeu 
pada umumnya dan DJPb pada khususnya dari 
kondisi bencana. Pada saat Pandemi Covid-19 lalu, 
layanan DJPb masih dapat diberikan dengan maksimal 
mengingat hampir semua proses telah dilakukan 
secara online dengan bantuan teknologi informasi 
sehingga tidak memerlukan tatap muka langsung 
antara petugas dengan stakeholders.

Hal-hal apa lagi menurut Ibu yang dapat 
dioptimalkan oleh DJPb untuk menjadi organisasi 
yang makin tangguh sekaligus mampu mengikuti 
perkembangan zaman dan teknologi?

Pada dasarnya organisasi yang ideal diwujudkan 
apabila organisasi mampu untuk beradaptasi dan 
memanfaatkan momentum. Dalam hal ini, DJPb 
sebagai bagian dari Kemenkeu telah membuktikan 
penerapan digital government dalam beberapa tools 
common business seperti SAKTI, SPAN, dan BIOS yang 
mampu berdampak luas tidak hanya dari perubahan 
ways or working internal DJPb tetapi juga berdampak 
positif terhadap sistem kerja pemangku kepentingan 
seperti satuan kerja, K/L, dan perbankan.

Namun, yang harus menjadi perhatian DJPb ialah 
bagaimana lebih mengoptimalkan tools atau teknologi 
informasi sebagai prasyarat transformasi digital di 
lingkungan pemerintahan. Kita sebagai business 
owner harus bisa memastikan penggunaan tools 
memiliki dampak seperti efisiensi proses bisnis 
maupun administrasi pemerintahan dan tentunya 
in-line dengan tujuan Kemenkeu dalam meng-endorse 
kebijakan nasional maupun internasional seperti 
penerapan paperless, pengurangan emisi karbon, dan 
sebagainya.

Kemudian, penerapan digital government ini 
merupakan konsekuensi terjadinya pengurangan SDM 
yang signifikan dan tidak dapat dihindari. Untuk itu, 
saya dapat melihat peluang besar bagi DJPb untuk 
lebih engaged dengan pemangku kepentingan baik 
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta 
masyarakat. Dengan mengambil momentum tersebut, 
DJPb akan otomatis mengubah stigma stakeholders 
atau masyarakat selama ini bahwa DJPb tidak hanya 
sekadar bekerja secara konvensional. 

DJPb sudah melakukan hal-hal tersebut. Akan tetapi, 
lebih baik lagi jika DJPb lebih mendedikasikan agar 
mampu menangkap momentum itu sehingga baik dari 
pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah dapat 
menguatkan peran sebagai representatif Kemenkeu 
dan menjalankan fungsi treasury yang efisien, efektif, 
dan unggul baik nasional maupun di tingkat dunia.

Tata kelola organisasi yang baik (good 
organization governance) dibutuhkan untuk 
mengatur dan mengendalikan hubungan 
antara pihak manajemen organisasi dengan 
seluruh pemangku kepentingan organisasi 

sesuai dengan visi misi organisasi. DJPb sebagai 
organisasi yang memiliki peran sangat strategis dalam 
perbendaharaan negara serta cakupan unit kerja 
yang sangat luas di seluruh wilayah nusantara sangat 
memperhatikan pengelolaan tata kelola organisasi yang 
baik. Bagaimana pandangan Kepala Biro Organisasi dan 
Ketatalaksanaan, Ari Wahyuni, terhadap DJPb? Simak 
dalam wawancara berikut.

Bagaimana pandangan Ibu tentang perkembangan 
organisasi DJPb dari masa ke masa?

DJPb merupakan organisasi yang sangat besar dan 
memiliki peran sentral terutama dalam mengawal 
pelaksanaan APBN. Selama 20 tahun saya pernah 
bergabung di DJPb, banyak perubahan signifikan yang 
dilakukan dalam hal improvisasi dan inovasi, baik 
internal organisasi maupun dalam hal layanan yang 
berhubungan dengan pemangku kepentingan. Dua 
konten perubahan tersebut secara nyata diintegrasikan 
dalam digital government secara bertahap dan 
berkesinambungan.

Dengan hampir 20 tahun perjalanan DJPb, menurut 
Ibu sudah seberapa matang organisasi DJPb saat ini, 
khususnya menilik dua tahun terakhir di tengah 
tantangan pandemi?

Jika saya melihat track record DJPb dalam mengawal 
APBN selama kurun waktu 20 tahun ini, saya bisa 
mengatakan bahwa DJPb sudah mampu untuk menjadi 
organisasi yang agile, fast adaptive, dan juga fast learner. 
Hal ini berarti DJPb tidak hanya mampu menyesuaikan 
struktur dan proses dengan dinamika yang berkembang 
saat ini, tetapi juga ada visi organisasi yang terurai 
dengan baik melalui beberapa kebijakan organisasi DJPb. 

Apalagi ketika pandemi sedang menjadi perhatian utama 
di republik ini, saat saya masih sebagai Direktur PPKBLU 
di DJPb, saya melihat sendiri justru DJPb secara langsung 
menjadi pemain dalam mengimplementasikan kebijakan 
yang harus diambil dalam waktu singkat dengan tetap 
akuntabel dalam kerangka sebagai Bendahara Umum 
Negara. Ini menjadi tantangan yang luar biasa, DJPb 
menjadi unit sentral dan ujung tombak kebijakan 
keuangan negara untuk penanganan Covid-19.

Untuk itulah saya bisa menilai bahwa DJPb sangat layak 
disebut berada pada fase structured dalam hal maturity 
performa manajemen organisasi karena manajemen 
proses bisnis DJPb yang sudah well-coordinated untuk 
menjalankan tugas dan fungsinya, terlebih improvisasi 
manajemen di DJPb yang ikut serta merumuskan 
kebijakan APBN terutama saat penanganan Covid-19.

Dari segi kesehatan organisasi, DJPb beberapa kali 
meraih nilai tertinggi di Kemenkeu dalam Penilaian 
Kesehatan Organisasi atau Ministry of Finance 
Organization Fitness Index (MOFIN). Bagaimana 
makna dari pengukuran ini?

MOFIN bagi kami menunjukkan indikator kesehatan 
organisasi dari beberapa aspek seperti arahan pimpinan 
dalam mencapai tujuan organisasi, koordinasi lintas unit, 
inovasi, kesempatan untuk meningkatkan kapasitas, 
hingga budaya dan sistem kerja. DJPb mampu meraih 
nilai tertinggi karena sudah memiliki pola yang baik 
untuk memanajemen internal organisasi. Kami sebagai 
pimpinan di DJPb benar-benar memikirkan dan 
mengimplementasikan kebijakan yang mendukung 
pegawai agar dapat bekerja dengan nyaman sehingga 
mampu menunjukkan kinerja terbaiknya dan 
memberikan output serta outcome yang lebih optimal 
bagi organisasi.

Kepala Biro 
Organisasi dan 
Ketatalaksanaan: 
Tata Organisasi 
DJPb Fast 
Adaptive dan Fast 
Learner
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D engan jumlah sumber daya manusia (SDM) 
yang mencapai ribuan dan tersebar di berbagai 
penjuru tanah air, pengelolaan pegawai secara 
berkualitas menjadi salah satu hal penting di 
DJPb. Terlebih dengan berbagai penguatan 

peran DJPb saat ini. Bagaimana idealnya pengelolaan SDM 
ini dilakukan? Redaksi MTI mewawancarai Rukijo, Kepala 
Biro SDM Kementerian Keuangan, untuk mendapatkan 
pandangan dari sisi SDM organisasi.

Apakah jumlah pegawai DJPb saat ini sudah sesuai 
dengan kebutuhan?

Jumlah pegawai DJPb berdasarkan HRIS per 1 September 
sebanyak 6.847 orang. Dengan jumlah tersebut, sudah 
efektif karena target output sudah tercapai. Namun 
demikian, untuk merespons sistem kerja baru, otomasi, 
dan tantangan pengelolaan keuangan negara, perlu dilihat 
kembali apakah jumlah tersebut sudah efisien.

Dalam lima tahun ini (2020 s.d. 2024) proyeksi pegawai 
pensiun di DJPb cukup besar, mencapai 30%. Hal ini 
merupakan momentum yang tepat untuk penataan SDM 
DJPb. Pada akhir tahun 2024, diproyeksikan jumlah 
pegawai DJPB sebesar 6.772 orang, turun dari jumlah 
pegawai akhir tahun 2019 sebesar -11 persen. Angka 
ini akan terus dievaluasi dan dikalibrasi setiap tahun, 
disesuaikan dengan kebutuhan organisasi

Fungsi pengelolaan perbendaharaan negara kini makin 
banyak yang dilakukan secara otomasi, sehingga ke depan 
diproyeksikan kebutuhan pegawai makin berkurang 
utamanya untuk jenjang jabatan pengadministrasi dan 
pengolah/pengelola. Dengan penambahan tugas dan 
fungsi Regional Chief Economist, pegawai yang ada perlu 
dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan jenjang analis 
yang makin banyak. Rencana penambahan SDM juga telah 
difokuskan pada kualifikasi pendidikan yang mendukung 
hal tersebut, di antaranya untuk program studi Statistika, 
Ekonomi, dan Sains Data. Prinsipnya, pemenuhan SDM 
ditujukan untuk memastikan semua kapasitas pegawai 
teroptimalkan dan menghilangkan SDM idle.

Dengan banyaknya kantor vertikal yang tersebar 
di berbagai penjuru tanah air, apa saja yang bisa 
dioptimalkan dalam pengelolaan SDM DJPb?

Struktur organisasi termasuk keberadaan kantor 
vertikal dibentuk untuk melaksanakan pelayanan dan 
fungsi Treasury ke daerah-daerah di seluruh Indonesia. 
Pengelolaan SDM berperan untuk untuk memastikan 
bahwa pegawai yang mengisi setiap struktur baik 
pusat maupun vertikal memenuhi dari segi jumlah dan 
kompetensi untuk mewujudkan target organisasi dengan 
efektif dan efisien. Dengan banyaknya kantor vertikal, 
pilihan karier dan lokasi menjadi makin luas, termasuk 
untuk memperkaya pengalaman dan kompetensi. 

Untuk itu, pengelolaan SDM dapat dioptimalkan di 
antaranya dengan penataan komposisi dan pengembangan 
kompetensi untuk memastikan pegawai memenuhi 
standar kompetensi minimal dan distribusi kompetensi 
merata, baik pegawai di kantor pusat maupun vertikal. 
Mutasi untuk mengoptimalkan tour-of-duty dengan tetap 
memperhatikan aspirasi pegawai juga penting. Salah 
satunya dengan memaksimalkan keberadaan Badan 
Layanan Umum (BLU) yang memiliki tantangan tersendiri, 
untuk mengembangkan karier pegawai di lingkungan DJPb. 

Dengan digitalisasi dan otomasi khususnya pada tugas dan 
fungsi core maupun support, selanjutnya dapat dilakukan 
evaluasi fungsi-fungsi dalam proses bisnis apa yang 
berimbas pada efisiensi kebutuhan SDM pada kantor-
kantor vertikal. SDM juga perlu diarahkan untuk memiliki 
kemampuan adaptasi terhadap budaya baru, baik pada 
lingkungan kerja maupun masyarakat setempat, untuk 
menunjang pelaksanaan tugas.

Kepala Biro 
Sumber Daya 
Manusia: 
Optimalkan 
Penataan 
Komposisi dan 
Pengembangan 
Kompetensi

Salah satu tantangan yang muncul adalah kebutuhan 
untuk pergerakan pegawai atau mutasi. Menurut Bapak, 
apakah pola mutasi di DJPb sudah ideal?

Idealnya, pelaksanaan pola mutasi dalam suatu organisasi 
dilaksanakan sesuai dengan kebijakan dan kebutuhan. DJPb 
sebagai Unit Eselon I dengan instansi vertikal, memiliki 
tantangan yang besar dalam melakukan pola mutasi secara 
konsisten sesuai dengan aturan yang berlaku.

Pola mutasi DJPb dapat ditingkatkan melalui mutasi/
promosi antar unit eselon I untuk mendukung program 
Kemenkeu Satu. Pegawai akan diberikan pengembangan 
kompetensi terkait seluruh tugas dan fungsi Kemenkeu 
yang tecermin pada setiap unit. Salah satu nilai plus yakni 
sistem pola mutasi DJPb telah menjadi percontohan bagi 
unit lain, terutama dalam aspek rotasi pegawai yang telah 
memperhatikan lokasi penempatan.

Bagaimana sebenarnya penerapan Pengarusutamaan 
Gender (PUG) yang tepat, dan seperti apa penerapannya 
saat ini di DJPb menurut Bapak?

Terkait PUG, dapat kita lihat penerapannya pada 
Pengelolaan Kinerja dan Karier Pegawai sebagai gambaran 
penerapan PUG yang tepat. Kemenkeu melakukan 
pengukuran kinerja pegawai berdasarkan tugas dan fungsi 
pegawai yang didasarkan pada hasil kerja utama, tambahan, 
serta perilaku kerja.

Setiap pegawai memiliki kesempatan yang sama dalam 
menunjukkan kinerja yang maksimal. Salah satu kesetaraan 
yang dipakai yakni setiap Indikator Kinerja Individu (IKI) 
pegawai didasarkan pada prinsip Specific, Measurable, 
Agreeable, Realistic, Time-bounded, dan Continuously-
improved (SMART-C) dan juga Kualitas Kontrak Kinerja 
(K3), yang mana capaian kinerja tersebut salah satunya 
digunakan sebagai pertimbangan dalam proses manajemen 
SDM lainnya. Dari sisi manajemen karier pegawai 

dan implementasi mutasi/promosi, Kemenkeu telah 
menerapkan sistem meritokrasi di mana pengelolaan SDM 
dilakukan secara adil dan wajar tanpa membedakan latar 
belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis 
kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan 
(tanpa diskriminasi). Hal ini juga sejalan dengan prinsip 
objektivitas, governance, dan continuous improvement 
dalam memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh 
pegawai.

Hal-hal apa lagi yang dapat dibenahi oleh DJPb ke 
depannya dalam pengelolaan SDM?

Ada beberapa hal yang perlu dipertahankan dan ditingkatkan 
oleh DJPb, di antaranya evaluasi dan penataan komposisi 
SDM, baik dari segi kompetensi maupun kualifikasi pegawai. 
Adanya 30 persen pegawai yang memasuki masa pensiun 
dan pengisian SDM yang relatif merupakan generasi milenial 
(Gen Y/Gen Z), dapat menjadi modal penting sekaligus 
benefit dalam menghasilkan berbagai inovasi dan melakukan 
berbagai efisiensi sumber daya. 

Kemudian, perlu penguatan kompetensi teknis lintas fungsi 
(cross-functional competencies) dalam rangka perwujudan 
budaya kerja Kemenkeu Satu. Mengingat DJPb merupakan 
unit yang mempunyai kantor vertikal sampai dengan 
lingkup kota/kabupaten serta mempunyai fungsi pembinaan 
terhadap pengelolaan APBN di daerah, tentunya kompetensi 
teknis, manajerial, dan sosial kultural menjadi bekal yang 
sangat penting guna memperlancar penyelesaian tugas dan 
memudahkan koordinasi dengan masyarakat di daerah. 

Pengelolaan SDM berbasis teknologi informasi dan 
optimalisasi pendekatan data analytics terhadap 
penyelesaian permasalahan terkait sumber daya 
manusia pun perlu dilakukan. Upaya terus-menerus 
untuk mengembangkan kompetensi pegawai juga dapat 
dilaksanakan melalui mutasi pegawai ke berbagai tempat. 
Program Kemenkeu Satu mendorong seluruh unit untuk 
mempersiapkan pegawai memiliki kompetensi dan adaptif 
saat bertugas. Mutasi antarunit juga menjadi saluran 
distribusi pegawai DJPb sebagai agen perbendaharaan 
negara. 

Dalam hal penyiapan talent, DJPb perlu meningkatkan 
ketersediaan jumlah pegawai yang siap untuk berkompetisi 
dalam pengisian jabatan. Misalnya lewat optimalisasi 
pengawasan dan pembinaan secara berjenjang baik melalui 
coaching, counseling, dan mentoring atas penegakan kode etik 
dan disiplin terhadap seluruh pegawai baik di kantor pusat, 
vertikal, dan BLU. Prestasi digitalisasi, simplifikasi roses 
bisnis, maupun regulasi di bidang kepegawaian yang telah 
dibangun DJPb selama ini harus terus dipertahankan dan 
ditingkatkan. Tidak ketinggalan, perlu penguatan budaya 
digital literacy dan digital leadership yang sejalan dengan 
penerapan cara kerja baru di Kemenkeu.
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Kemajuan teknologi komunikasi dan perhatian 
masyarakat yang kian besar terhadap 
keterbukaan informasi menghadirkan sederetan 
peluang sekaligus tantangan, termasuk bagi 
instansi pemerintah. DJPb tak ketinggalan 

ikut memanfaatkan media sosial untuk menyebarluaskan 
informasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya. Seperti apa 
strategi komunikasi yang tepat untuk itu? Guna memperoleh 
jawabannya, redaksi melakukan wawancara dengan Rahayu 
Puspasari, Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi.

Menurut pandangan Ibu, bagaimana seharusnya posisi 
branding DJPb di mata masyarakat? 

Tantangan ekonomi yang akan dihadapi Indonesia ke 
depan akan makin meningkat, begitu juga tantangan 
pengelolaan keuangan negara. DJPb sebagai pengampu 
peran perbendaharaan negara memiliki peran penting di sini. 
Hal ini sudah tecermin di beberapa tahun terakhir, di mana 
DJPb banyak melakukan penyempurnaan dalam pengelolaan 
pengeluaran negara, misalnya melalui proses bisnis yang lebih 
digital dan peran regional economist. Hal ini telah memperkaya 
peran DJPb dan memerlukan karakteristik serta skillset baru. 
Semua ini sudah tentu perlu diperkenalkan ke masyarakat. 

Rebranding DJPb pun menjadi sangat penting. Bukan saja untuk 
menunjukkan DJPb adaptif dan responsif terhadap perubahan, 
melainkan juga untuk mengenalkan pola dan karakter terbaru 
dalam bermitra, bersinergi, dan melakukan pelayanan kepada 
masyarakat, sehingga para pemangku kepentingan pun dapat 
mengelola ekspektasi dan beradaptasi dengan perubahan yang 
dilakukan oleh DJPb. Kampanye mengenai teknologi yang 
meningkatkan governance, tata kelola, dan akuntabilitas APBN 
juga diperlukan untuk memperkuat branding DJPb. 

Jargon HAnDAL (Harmonis, Amanah, Digital, Akuntabel, dan 
Loyal) dan The New DJPb in Town merupakan rebranding yang 
baik. Seyogianya hal ini tidak hanya menjadi orientasi baru 
dalam memberikan pelayanan bagi Insan Perbendaharaan 
(inward), tetapi juga dapat ditularkan ketika berkolaborasi 
dengan stakeholders maupun dalam menjalin komunikasi yang 
baik kepada masyarakat atau lebih outward looking.

Dalam bingkai narasi besar Kementerian Keuangan, 
bagaimana DJPb dapat memberikan dukungan untuk 
pelaksanaan strategi komunikasi secara nasional? 

Dukungan DJPb terhadap komunikasi publik Kemenkeu, 
khususnya narasi besar Kemenkeu sangat penting. Pertama, 
tema-tema besar strakom APBN terkait dengan tugas, peran, 
dan output dari DJPb, dan hal ini sangatlah luas. Sebagai unit 
yang juga berperan langsung dalam penyaluran bantuan 
kepada masyarakat, DJPb diharapkan dapat memberikan 
pemahaman kepada masyarakat mengenai upaya Kemenkeu 
dalam mendorong kelancaran penyaluran bantuan tersebut. 
Selain itu, untuk memberikan rasa kedekatan masyarakat 
dengan program-program Kemenkeu, DJPb sebagai unit yang 
juga menaungi BLU diharapkan dapat mengangkat lebih 
banyak testimoni dari penerima manfaat APBN. Kedua, aset 
kehumasan yang dimiliki DJPb juga sangat besar sehingga 
partisipasi aktif DJPb dan jajaran akan berdampak signifikan 
terhadap output dan outcome komunikasi publik di Kemenkeu. 

Dengan penerapan Kemenkeu Satu, isu yang diangkat 
pun menjadi lebih sinergis. Bagaimana pelaksanaan 
amplifikasi isu-isu Kemenkeu yang sudah dijalankan oleh 
DJPb sejauh ini? 

DJPb telah mengamplifikasi isu-isu dalam agenda setting 
Kemenkeu dengan sangat baik. Berbagai konten edukasi intens 
diunggah melalui media sosial yang dimiliki. Tidak hanya 
terkait isu yang khusus menjadi tusi DJPb sendiri, tetapi juga 
mendukung upaya amplifikasi tugas dan fungsi unit eselon 1 
lain dalam kerangka agenda setting Kemenkeu.

Saya sendiri memandang DJPb cukup berhasil dalam 
mendorong para pegawai mulai dari kantor pusat hingga 
kantor daerah untuk turut serta memberikan edukasi kepada 
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publik terkait kebijakan Kemenkeu melalui program yang 
digagas internal DJPb maupun melalui program Employee 
Advocacy.

Pada era keterbukaan informasi, makin banyak 
mahasiswa, LSM, maupun anggota masyarakat lainnya 
yang mencari informasi seputar pengelolaan keuangan 
negara. Dengan data yang dikuasai oleh Kemenkeu 
dan sebagian berada di DJPb, bagaimana menyikapi 
permintaan informasi tersebut?

Sebagaimana ketentuan dalam UU Keterbukaan Informasi 
Publik, setiap orang (perseorangan, kelompok orang, badan 
hukum, badan publik) berhak melihat dan mengetahui 
informasi publik dan bahkan memperoleh salinan informasi 
publik melalui permohonan. Oleh karena itu, sebelum 
adanya permintaan informasi, setiap badan publik perlu 
mempersiapkan jalur layanan, tata kelola, SDM, dan 
informasi publik yang memang bisa diberikan sesuai 
ketentuan yang berlaku pada saat terdapat permintaan 
informasi. 

Pemerintah sudah menerbitkan beberapa peraturan yang 
bisa digunakan sebagai acuan tata kelola layanan informasi 
kepada masyarakat, seperti UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang 
Keterbukaan Informasi Publik untuk layanan melalui Pejabat 
Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan UU Nomor 
25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, untuk layanan 
informasi non-PPID. Namun, Badan Publik mempunyai hak 
untuk menolak memberikan informasi yang dikecualikan 
(rahasia atau sangat rahasia) sesuai dengan ketentuan UU 
dan juga berhak menolak memberikan informasi publik 
apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. Di sinilah perlunya badan publik melakukan 
proses pengujian konsekuensi sebelum adanya permintaan 
informasi publik, sehingga bisa mempunyai pertimbangan 
hukum mengapa sebuah informasi publik dan/atau 
salinannya tidak dapat diberikan kepada pemohon informasi. 

Informasi publik yang boleh dibuka kepada publik, yaitu 
yang dikategorikan sebagai informasi yang wajib disediakan 
dan diumumkan secara berkala (melalui website, medsos, 
banner, dan media publikasi lainnya); informasi yang 
wajib diumumkan secara serta merta (yang menyangkut 
hajat hidup orang banyak seperti terkait wabah penyakit, 
pemadaman listrik, dan penutupan kantor layanan); serta 
informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana 
tercantum dalam Daftar Informasi Publik, yang akan 
diberikan kepada pemohon berdasarkan permintaan 
informasi publik. 

Bila terdapat informasi publik yang bersifat rahasia, jika 
diperlukan, PPID Pelaksana di DJPb dapat menyampaikan 
usul kepada PPID Kemenkeu untuk dilakukan pengujian 
konsekuensi atas informasi publik beserta dokumen 
pendukungnya yang dinilai bersifat rahasia/sangat rahasia, 
sehingga PPID Pelaksana di DJPb sudah siap dengan 
pertimbangan hukumnya jika terdapat permintaan atas 
informasi publik dimaksud melalui jalur PPID. 

Selanjutnya dalam memberikan layanan informasi melalui 
jalur non-PPID sebaiknya tetap memperhatikan informasi 
yang sudah ditetapkan sebagai informasi yang dikecualikan 

atau yang dinilai patut untuk dikecualikan. PPID Kemenkeu 
setiap menjelang akhir tahun melakukan pengujian 
konsekuensi atas informasi publik beserta dokumen 
pendukungnya sesuai usul 12 PPID Tingkat I di Kemenkeu, 
yang kemudian ditetapkan sebagai Keputusan PPID 
Kemenkeu mengenai klasifikasi informasi yang dikecualikan. 

Apakah kebijakan PPID yang sudah diambil oleh DJPb 
sudah tepat sasaran?

Kebijakan yang diambil untuk memberikan layanan informasi 
melalui jalur PPID dan non-PPID (pusat kontak layanan Hai 
DJPb) sudah tepat terutama berkaitan dengan tata kelolanya. 
Pencapaian DJPb sangat terlihat, dengan ditetapkannya PPID 
Tingkat I DJPb sebagai PPID dengan kategori informatif 
selama 4 tahun berturut-turut sejak tahun 2019 dalam 
kegiatan monitoring dan evaluasi yang diselenggarakan oleh 
PPID Kemenkeu bersama Komisi Informasi Pusat dan praktisi 
keterbukaan informasi publik. Pusat kontak layanan Hai DJPb 
juga menjadi salah satu acuan dalam pembentukan pusat 
kontak layanan di lingkungan Kemenkeu. 

Hal-hal apa lagi yang perlu dibenahi dalam pelaksanaan 
kehumasan dan layanan informasi di DJPb? 

Publikasi DJPb sudah meningkat. Penggunaan media 
sosial sudah dikemas dengan menarik dan didukung oleh 
berbagai akun medsos kantor vertikal baik Kanwil maupun 
KPPN. Publikasi peran DJPb kepada khalayak dapat makin 
diamplifikasi dengan membuat konten-konten yang menarik 
dan diunggah di berbagai media secara simultan baik media 
cetak maupun online. Konten tersebut akan lebih efektif jika 
dibagikan pula melalui WhatsApp dan Instagram. Media 
YouTube dan TikTok juga perlu mendapat perhatian khusus.

Figur internal DJPb harus lebih aktif lagi muncul di media 
terutama berkaitan dengan kegiatan atau program DJPb. 
Kolaborasi komunikasi publik juga perlu melibatkan generasi 
milenial dan centennial untuk lebih mengenalkan DJPb 
kepada khalayak/stakeholders. DJPb dapat lebih sering 
mengeluarkan rilis-rilis informasi positif secara berkala 
tentang kegiatan, inovasi, atau programnya. Perwakilan DJPb 
di daerah yang diwakilkan Kantor Wilayah diharapkan dapat 
terus aktif memberikan informasi kepada khalayak seputar 
kinerja APBN maupun penyaluran Dana Desa atau DAK Fisik

Kolaborasi dalam bentuk publikasi berbasiskan data dapat 
menjadi ruang peningkatan bagi komunikasi publik DJPb. 
Oleh sebab itu, kolaborasi dalam hal pendalaman data dan 
informasi bersama dengan DJA, DJPPR, DJPK, dan DJKN 
kiranya dapat terus ditingkatkan. Kolaborasi tersebut 
diharapkan dapat memberikan value yang lebih terhadap 
konten komunikasi publik DJPb sehingga konten-konten 
yang disajikan DJPb memiliki tingkat kedekatan yang lebih 
tinggi kepada masyarakat. Hasil kolaborasi misalnya dapat 
menceritakan perencanaan anggaran hingga dampak yang 
dihasilkan dari belanja negara. Atau, konten-konten yang 
dihasilkan oleh DJPb dapat menceritakan manfaat-manfaat 
positif yang dihasilkan dari pembangunan dan aset-aset 
negara yang produktif dan bermanfaat bagi masyarakat.
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Sebagai suatu organisasi, DJPb dari masa ke masa 
terus tumbuh dan bergerak secara dinamis 
untuk mencapai kesempurnaan. Bagaimana tiap 
aspek dasar dari DJPb sebagai sebuah organisasi 
dioptimalkan untuk mendukung perubahan 

tersebut? Redaksi mewawancarai Sekretaris Ditjen 
Perbendaharaan Didyk Choiroel untuk mendalami proses 
transformasi DJPb dan rencana ke depannya.

Bagaimana Bapak memandang perubahan yang 
dijalankan oleh DJPb, serta bagaimana mengatasi 
tantangan yang dihadapi?
DJPb lahir dari proses reformasi pengelolaan keuangan 
negara, ini adalah reformasi yang pertama. Setelah itu 
DJPb menghadapi tantangan berikutnya yang kemudian 
melahirkan KPPN Percontohan serta simplifikasi 
pelayanan dan proses bisnis. Dalam hal teknologi 
informasi, transformasi fase tersebut diwujudkan dengan 
implementasi SPAN yang mengintegrasikan seluruh sistem 
perbendaharaan, dan MPN yang mengintegrasikan sistem 
penerimaan negara. Fase ini juga didukung oleh SDM yang 
berintegritas hasil dari assessment center. 

Saat ini DJPb menjalani transformasi selanjutnya, yaitu 
menjadi representasi Kemenkeu di daerah sebagai pengelola 
fiskal. Inilah yang melahirkan transformasi Kanwil DJPb 
dengan hasil analisis-analisis seperti Kajian Fiskal Regional, 
Evaluasi Pelaksanaan Anggaran, dan Government Finance 
Statistics Regional yang bertransformasi menjadi peran 
Regional Chief Economist (RCE).

Maka sekarang DJPb menghadapi tantangan yang baru 
juga. Tantangan pertama adalah konsolidasi fiskal di mana 
DJPb harus mengawal transmisi APBN untuk pertumbuhan 
ekonomi dan kesejahteraan di seluruh Indonesia. Tantangan 
berikutnya adalah digitalisasi sistem pengelolaan keuangan 
negara dan sistem perbendaharaan. Sejauh ini, dan moga-
moga ke depannya, DJPb selalu berhasil melalui tantangan 
tersebut, bahkan menjadi contoh pelaksanaan reform di 
Kementerian Keuangan

Dengan berbagai peran baru, apakah pada DJPb 
diperlukan penyesuaian secara organisasi atau cukup 
dengan mengoptimalkan yang telah ada?
Tahun 2023 nanti tantangannya akan berbeda lagi. 
Defisit APBN sudah harus kembali maksimal 3 persen dan 
program PC-PEN pun berangsur menjadi program-program 
“reguler”. Untuk itu, pemerintah perlu melakukan collect 
more, dan peran DJPb adalah menatausahakan penerimaan 
ini. Lalu spending better, kembali melakukan efisiensi dan 
penajaman belanja untuk menggerakkan perekonomian 
lagi sehingga bisa meng-generate penerimaan. Di sini DJPb 
berperan menyusun regulasi, standar, dan eksekusi belanja. 

Kemudian juga mengendalikan pembiayaan karena defisit harus menjadi di bawah tiga persen. DJPb memastikan Treasury 
beroperasi dengan optimal dan efisien untuk itu. 

Menteri Keuangan pun telah meminta agar DJPb mengawal program-program ini tidak hanya di pusat. Kanwil dan KPPN 
harus bisa memantau transmisi APBN untuk mencapai output, outcome, sampai dengan impact-nya di daerah. Kanwil 
memang menjadi memiliki dua fungsi, yang pertama menerjemahkan fungsi Treasury di pusat untuk level regional 
dan yang kedua mendapat penugasan dari unit eselon I Kemenkeu lainnya. Fungsi-fungsi ini harus dijalankan secara 
terintegrasi di Kanwil, tidak terpecah-pecah, karena rekomendasi terhadap perbaikan kebijakan ekonomi dan fiskal 
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yang dilakukan oleh RCE akan menjadi rekomendasi 
perbaikan sistem pengelolaan APBN juga. KPPN 
juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap 
efektivitas instrumen fiskal yang ada di daerah.

Sejauh ini semua tugas tadi dimasukkan ke dalam 
struktur organisasi yang ada. Bidang PPA I Kanwil 
berfokus pada transmisi anggaran belanja pemerintah 
pusat yang ada di daerah, pemantauan pelaksanaan 
proyek-proyek pembangunan, termasuk melakukan 
spending review dan evaluasi pelaksanaan anggaran. 
Bidang PPA II sebagai RCE me-review kondisi fiskal 
dan ekonomi di daerah kemudian memberikan 
rekomendasi-rekomendasi kebijakan. Sedangkan 
Bidang PAPK melakukan konsolidasi laporan 
keuangan. KPPN selain mengeksekusi belanja 
pemerintah pusat juga melakukan penyaluran 
Transfer DAK Fisik, Dana Desa, dan DAK Non-Fisik, 
diikuti dengan sejumlah penugasan tambahan untuk 
mengawal penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) 
dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Namun, kita 
menyadari bahwa ke depannya perlu dilakukan review 
terhadap organisasi ini supaya bisa lebih menjawab 
tantangan ke depan.

SDM DJPb sudah jauh berkurang dibandingkan 
dengan dulu. Bagaimana mengelola SDM untuk 
implementasi peran yang baru?
DJPb telah menerapkan sistem rekrutmen minus 
growth. Dengan perubahan proses bisnis, penerapan 
KPPN Percontohan, serta implementasi SPAN, MPN, 
dan SAKTI, pekerjaan menjadi banyak dilakukan 
menggunakan teknologi. Secara bertahap SDM 
DJPb diarahkan untuk pekerjaan yang lebih analitis. 
Namun, ternyata kemudian beban kerja kita juga 
bertambah. DJPb diberi tugas sebagai representasi 
Kemenkeu di daerah, juga ada produk-produk baru 
seperti KFR, Monev Pelaksanaan Anggaran, RCE, 
investasi pemerintah, KUR, dan sebagainya.

Karena operasional treasury tetap memerlukan jumlah 
minimal pegawai, maka diperlukan keseimbangan 
komposisi SDM. Misalnya, SPAN memiliki jumlah 
minimal user yang tidak boleh dirangkap oleh 
lebih dari satu orang pegawai. Selain itu, terdapat 
pertimbangan beban kerja dari jumlah stakeholders. 
Saat ini selain analisis beban kerja, Sekretariat DJPb 
juga sedang menyusun standardisasi komposisi 
kebutuhan pegawai secara minimal berdasarkan tugas 
dan fungsi serta penugasan yang berbasiskan pada 
output. Hal ini juga menjadi pertimbangan untuk pola 
mutasi.

Tantangan berikutnya adalah dalam hal 
kompetensi. Kantor pusat memerlukan SDM yang 
mampu melakukan dukungan terhadap formulasi 
kebijakan, sedangkan Kanwil butuh SDM yang 
mampu melakukan analisis tingkat regional. KPPN 
membutuhkan pegawai untuk operasional treasury, 
didukung oleh pegawai yang bisa menganalisis 
pengelolaan treasury sekaligus memahami 

keterkaitannya dengan APBN dan pengelolaan fiskal. 
Kompetensi ini kemudian dipetakan dan disertifikasi. 
Kepada para pegawai terus diberikan pembekalan dan 
knowledge management-nya pun diperkuat. Jadi, SDM 
DJPb harus makin profesional.

Bagaimana Bapak memandang infrastruktur di 
DJPb dalam mendukung penguatan peran yang 
dijalankan?
Saat ini dengan SAKTI dan payment system yang 
terdigitalisasi, sudah tidak ada lagi loket-loket di 
kantor DJPb. Struktur sarana dan prasarana DJPb 
telah mencerminkan treasury yang smart dan digital 
sebagai representasi dari pengelola fiskal. Front office 
menjalankan fungsi operasional treasury seperti revisi 
anggaran dan pencairan dana secara online, sekaligus 
melaksanakan tugas-tugas RCE. Ada ruang untuk 
kolaborasi, ekspose, dan diskusi dengan berbagai 
pihak seperti BI dan OJK, juga unit Kemenkeu lainnya 
dalam bingkai Kemenkeu Satu. Dibuat pula ruang 
untuk memajang project UMKM.

Di middle office dibuat ruang rapat dan ruang 
kerja bersama antara lain untuk proses SPAN dan 
penyusunan analisis. Kemudian back office menjadi 
pusat manajemen internal, untuk pelaksanaan 
tata usaha, pengadaan barang/jasa, manajemen 
SDM, manajemen kinerja, dan kepatuhan internal. 
Sekretariat DJPb membuat standar dengan konsep 
new way of working yaitu kolaborasi, sekaligus tetap 
dengan identitas asli DJPb dan didukung digitalisasi. 
Jadi meskipun DJPb go digital, banyak proses bisnis 
yang dilakukan secara online, ada penerapan konsep 
flexible working space, tetapi kedudukan kantor tidak 
terlepas dari identitas treasury. Penampilan DJPb yang 
profesional ini sekaligus juga mewakili keberadaan 
Kemenkeu yang tepercaya di berbagai wilayah 
Indonesia.

Sebagai tolok ukur sebuah perubahan, diperlukan 
penilaian dari pihak luar. Bagaimana tanggapan 
dari pihak lain, mengenai perubahan yang telah 
dilakukan oleh DJPb? 
Ibu Menteri Keuangan berkali-kali memberikan 
apresiasi kepada DJPb, apalagi DJPb adalah organisasi 
yang diikuti kelahirannya, masa kanak-kanaknya, 
masa dewasanya dan mungkin sampai maturity-nya 
oleh beliau. DJPb dipandang selalu merespons secara 
cepat transformasi atau reformasi yang diamanatkan. 
Bapak Wakil Menteri Keuangan juga mengapresiasi 
DJPb yang bisa melaksanakan tugas dengan baik 
melalui fungsi RCE dan dapat menjadi representasi 
Kemenkeu yang lengkap di daerah. Sebagai kantor 
Kementerian Keuangan yang berada di daerah, DJPb 
dapat menjalankan pula berbagai penugasan sesuai 
dengan kebutuhan. Unit Eselon 1 Kemenkeu lainnya 
pun sangat respek kepada DJPb dalam menjalin 
sinergi.

Adapun bagi K/L lainnya DJPb seringkali menjadi 
benchmark atau role model khususnya dalam hal 
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integritas dan modernisasi. Apresiasi 
pun datang dari negara lain seperti 
US Treasury, HM Treasury (Inggris), 
Prospera (Australia), serta World 
Bank, IMF, dan PEMNA, karena DJPb 
menjalankan IFMIS dan menjadi 
Treasury Reference Model yang 
dicerminkan dari penggunaan 
Treasury Single Account, cash 
planning, cash forecasting, dan 
payment system yang terintegrasi.

Berbicara tentang identitas, seperti 
apa branding yang diusung oleh 
DJPb?
Treasury memang unit yang bisa 
dikatakan posisinya seolah berada 
di back office. Namun, di mana pun 
berada, sebagai pengelola uang 
negara, Treasury harus tetap memiliki 
kompetensi, sistem, dan proses 
bisnis yang kuat serta compliance 
yang tinggi. Maka diharapkan DJPb 
memiliki branding sebagai Treasury 
yang profesional dan modern 
sehingga menimbulkan kepercayaan 
bahwa negara ini dikelola dengan 
baik, dan Menteri Keuangan merasa aman karena memiliki bendahara yang dapat mengamankan pelaksanaan 
kebijakan-kebijakan fiskal.

Branding Treasury bukan sekadar kata-kata, meskipun pemilihan istilah yang tepat juga penting. Namun, yang 
tidak kalah pentingnya adalah “menularkan” nilai-nilai Treasury ke berbagai pihak. Dengan demikian Pemda 
akan mengatakan bahwa untuk mengelola keuangan daerah yang baik maka harus menjadi Treasury yang baik 
seperti Treasury pemerintah pusat. Lalu K/L juga akan memastikan sistem pembayaran mereka telah mengikuti 
kaidah atau prinsip treasury yang profesional dan modern sebagaimana diterapkan oleh DJPb. Masyarakat pun 
akan yakin bahwa upaya pemerintah untuk menyejahterakan masyarakat dan menggerakkan ekonomi didukung 
oleh pelaksanaan tugas-tugas Treasury yang baik. Jadi DJPb punya branding profesional, modern, dan menjadi 
bagian dari Kemenkeu yang tepercaya. Tentunya juga harus diikuti dengan berbagai inovasi yang terus-menerus.

Apa harapan Bapak untuk pengembangan organisasi DJPb ke depan?
Ke depannya, DJPb perlu terus membangun proses bisnis, sistem, dan SDM untuk merespons kebutuhan dalam 
mengelola fiskal dan perekonomian. Sesuai dengan Treasury Reference Model maupun best practice, tugas 
utama DJPb tetaplah budget execution (pelaksanaan anggaran), cash management (yang dapat diperluas menjadi 
gabungan cash dan debt management sesuai dengan kebijakan pimpinan), serta accounting dan reporting. Inilah 
fungsi orisinal dari DJPb yang tidak mungkin diganti. Cabang dari fungsi ini adalah investasi pemerintah (sebagai 
implikasi dari fungsi cash management) dan pengelolaan keuangan BLU (sebagai pengecualian dari fungsi 
budget execution). DJPb ke depan terus berfokus untuk mengefektifkan fungsi-fungsi tersebut sembari tetap 
menyesuaikan dengan dinamika.

Lebih jauh lagi, DJPb bisa menjadi perekat bangsa. Mungkin dengan kemajuan teknologi, format kantor DJPb bisa 
menjadi smart atau digital office. Simplifikasi, efisiensi, dan digitalisasi memang tidak dapat dihindarkan. Namun, 
karena kondisi alami Indonesia maka ada kebutuhan untuk sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah serta untuk 
memastikan transmisi kebijakan di daerah. Maka KPPN tidak hanya melaksanakan tugas operasional treasury, 
tetapi juga menjadi kepanjangan tangan pemerintah pusat untuk memastikan program-program APBN di daerah 
dapat berjalan dengan baik di seluruh wilayah tanah air. Kanwil dan KPPN pun dapat menjadi tempat bagi pemda 
untuk berkonsultasi atau bertanya seputar pengelolaan keuangan pemerintah dan fiskal. Ini kebutuhan yang 
tidak bisa digantikan oleh unit-unit lain.

42 43

Majalah Treasury Indonesia  |  Volume 3/2022 WAWANCARA



Bagaimana jika APBN menjadi tidak adaptif karena 
tidak didukung komunikasi yang efektif? Apakah 
kita ikhlas, rupiah-rupiah APBN terealisasi tanpa 
memberikan makna bagi masyarakat?

Jika dianalogikan, layaknya Jembatan Ampera 
yang menghubungkan hulu dan hilir, maka Kanwil DJPb 
merupakan jembatan yang menghubungkan antara kebijakan-
kebijakan Pemerintah pada satu sisi dengan stakeholders pada 
sisi lainnya. Itulah peran yang diemban oleh Kanwil DJPb 
di daerah, untuk membumikan berbagai kebijakan APBN 
sehingga mampu memberikan makna bagi kesejahteraan 
masyarakat. 

Fungsi ini menjadi tantangan bagi setiap Kanwil DJPb di 
seluruh Indonesia dalam mengamplifikasi peran DJPb, dengan 
berbagai perluasan tusi “beyond our normative function”, 
meluas menjadi perpanjangan Kementerian Keuangan di 
Daerah. Ragam tugas dan fungsi yang mulai disematkan 
ke dalam keseharian pekerjaan di Kanwil DJPb kini sudah 
menjadi suatu yang bersifat business as usual. Perubahan 
sudah menjadi suatu norma konstan yang tidak lagi 
mengejutkan atau sempat menimbulkan resistensi. Ragam 
stakeholders yang sebelumnya memiliki hubungan sebagai 
satuan kerja, kini berubah menjadi sumber data bahkan 
sampai menjadi konsultan. Bahkan instansi yang sebelumnya 
tidak terkait sama sekali, kini menjadi rekanan yang tak 
terpisahkan dalam berbagai penyusunan kajian-kajian, reviu 
dan laporan Kanwil DJPb. 

Peran sebagai Regional Chief Economist, yang bersamanya 
terejawantahkan fungsi Regional Asset and Liabilities 
Committee (ALCo), Cash Planning Information Network (CPIN), 
Kajian Fiskal Regional, sampai dengan Forum Koordinasi 
Pengelolaan Keuangan Negara (FKPKN) mengajarkan 
pentingnya data dalam keseharian pelaksanaan tugas Kanwil 
DJPb dapat diterjemahkan dalam kata yang mudah dipahami 
masyarakat. 

Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, hingga Badan 
Pusat Statistik kini menjadi sahabat karib, dengan frekuensi 
pertemuan minimal satu kali sebulan. Kolaborasi instansi 
vertikal Kementerian Keuangan di daerah juga diperkuat 
melalui Sekretariat Bersama Kemenkeu SATU Sumsel, yang 
pada pembentukannya diresmikan oleh Bapak Wakil Menteri 
Keuangan dan dihadiri oleh Gubernur Provinsi Sumsel. 

Untuk melaksanakan implementasi kebijakan pusat yang 
makin “kreatif” ini, Kanwil DJPb di daerah juga harus 
adaptif melalui bangunan komunikasi efektif. Komunikasi 
efektif dikuatkan demi identifikasi data, pengolahan data, 
interpretasi data, sampai dengan komunikasi dalam rangka 
penyampaian data tersebut kepada masyarakat agar angka 
realisasi APBN dapat secara fasih bercerita tentang dampak 
yang ditimbulkan dalam setiap sendi kehidupan masyarakat. 

Tantangan pada implementasi tugas-tugas strategis ini 
adalah kebutuhan update kompetensi SDM yang secara 
kapasitas memiliki kemampuan sepadan dengan kebutuhan 
organisasi. Terdapat pula perbedaan latar belakang 
pendidikan yang beragam, sehingga perlu inisiasi pelatihan 
dengan resources yang terbatas dan diikuti pegawai dalam 
jumlah terbatas juga. Pada tahapan inilah, penguatan 
komunikasi secara internal dibutuhkan melalui kegiatan 
knowledge sharing agar dapat dimanfaatkan oleh pegawai 
secara luas. 

Menghadapi keterbatasan bagi kami adalah sebuah 
tantangan untuk terus melangkah maju melalui inovasi 
untuk mendukung pelaksanaan tugas. Fungsi utama terkait 
pembinaan pelaksanaan perbendaharaan negara di daerah 
menjadi kiblat dalam kelahiran inovasi-inovasi tersebut.

Fasilitas sarana dan prasarana dapat dinikmati oleh 
stakeholders eksternal pada front office dan dapat dirasakan 
manfaatnya oleh pegawai sebagai stakeholders internal dalam 

pelaksanaan tugas sebagai bagian penguatan manajemen 
internal. Selain implementasi dari inovasi yang bersifat 
terpusat dengan pendekatan top down, inovasi internal 
Kanwil DJPb Provinsi Sumsel juga berkembang layaknya 
jamur yang tumbuh di musim hujan. 

Bermula dari inisiasi untuk knowledge sharing materi 
yang didapatkan dari diklat, bimtek, maupun sosialisasi 
dari Kantor Pusat, inovasi ini berkembang menjadi 
sarana Knowledge Management System. Sarana Digital 
Dokumentasi dan Belajar atau RAGIT DOBEL berevolusi 

menjadi versi 2.0. Pegawai dimudahkan belajar mandiri 
dengan mengakses bahan-bahan belajar terkait 
pelaksanaan tugas fungsi Kanwil DJPb. Waktu belajarnya 
pun fleksibel dengan keluangan waktu masing-masing. 
Pihak eksternal yang ingin mengakses publikasi yang 
dihasilkan oleh Kanwil DJPb Provinsi Sumsel pun bisa 
menyimak mulai dari Press Release ALCo bulanan sampai 
dengan Kajian Fiskal Regional, termasuk edukasi bagi 
pelaku UMKM. 

Budaya berbagi pengetahuan pun tak berhenti. Inovasi 
SIKUPIK, simulasi berupa kuis dalam rangka peningkatan 
kapasitas hard competency pegawai pun dilaksanakan 
secara harian layaknya sebuah try out yang dilakukan 
menjelang Uji Hard Competency pegawai. Kedua inovasi 
ini ditujukan untuk membangun budaya belajar dan 
mendukung terpilihnya Kanwil DJPb Provinsi Sumsel 
menjadi sampel penilaian Learning Organization tingkat 
Kementerian Keuangan. 

Penguatan manajemen internal ini merupakan upaya 
untuk menciptakan insan treasury HAnDAL dalam 
memberikan layanan prima kepada stakeholders. Janji kami 
adalah terus berkomitmen pada Motto Layanan P.A.K.A.M 
(Profesional, Akurat, Kreatif, Akuntabel, dan Modern) serta 
Janji Layanan P.A.D.E.K (Pasti, Aman, Dedikasi, Efektif, 
dan Kooperatif). 

Layanan eksternal kami dilengkapi dengan Virtual 
Assistance (VITA) yang bisa diakses dari mana saja. 
Pilihan menggunakan layanan virtual atau nonvirtual 
diserahkan kepada pengguna. Penyediaan layanan virtual 
merupakan upaya dukungan physical distancing sebagai 
counter-measure atas pandemi Covid-19. Agility dalam 
menyikapi revolusi industri 4.0 dan kemajuan teknologi 
informasi memang sudah sepatutnya di era digital ini. 
Inovasi SPONSOR (Sistem Pelayanan Konsultasi Satu 
Nomor) dan LAKSAN (Layanan Konsultasi Satker dan 
Pengaduan Online) mengusung konsep konsultasi tinggal 

ketik dan klik, tak perlu 
meninggalkan kantor. Inovasi 
ini berhasil memberikan 
dampak berupa peningkatan 
tingkat kepuasan stakeholders 
dan juga peningkatan 
efektivitas edukasi dan 
komunikasi. 

Kami menyempurnakan 
pula layanan dengan inovasi 
BISA (Belajar Ilmu Sistem 
Akuntansi), pelatihan dengan 
pendekatan request dan tailor 
made sesuai kebutuhan. 
Permintaan bisa disampaikan 
melalui portal RAGIT DOBEL 
2.0, sehingga inovasi-inovasi ini 
menjadi suatu kesatuan yang 
utuh. 

Pada sisi lain, untuk 
mendukung special mission, 
inovasi Pro UMKM 
Perempuan, Treasury Day 
Care, dan BIDiK (Belajar 

Integritas dari Kecil) merupakan pembuktian kehadiran 
Insan Treasury bagi masyarakat luas. 

Spirit bekerja “beyond our normative function” menjadi 
kebanggaan yang harus terus diiringi inovasi-inovasi 
demi menjaga implementasi rencana strategis DJPb dan 
juga revitalisasi organisasi kantor vertikal di daerah. 
Mindset yang cenderung resisten terhadap perubahan 
mulai dikikis sehingga yang tersisa adalah organisasi 
yang open-minded dan tidak takut menerima tantangan 
dalam dinamika organisasi. Knowledge, skill, dan attitude 
terus diasah dengan penguatan manajemen internal yang 
berkelanjutan dibangun dengan penguatan komunikasi. 

Next challenge adalah manajemen inovasi yang tak 
hanya melahirkan inovator-inovator, tetapi juga mampu 
merawat dan mengembangkan inovasi untuk perbaikan-
perbaikan organisasi. Pendataan inovasi harus dilakukan, 
kemudian menjadikan unit tersebut sebagai percontohan 
dalam pengimplementasian inovasinya sekaligus mampu 
mereplikasi inovasi lainnya dan menguji dampaknya. 
Konsep saling berbagi inovasi adalah bagian learning 
organization, di mana masing masing unit memiliki 
wahana untuk meng-improve kapabilitas melalui suatu 
forum inovasi untuk Perbendaharaan yang unggul di 
tingkat dunia. 

Beyond Our Normative 
Function Melalui 
Komunikasi Efektif
Oleh: Lydia Kurniawati Christyana, Kepala Kanwil DJPb 
Provinsi Sumatera Selatan

____________________________ 

Excellent service kepada pihak eksternal 
harus dimulai dari peningkatan kapasitas 
internal, mulai dari implementasi ruang 
kerja dengan pendekatan Activity-
Based Working yang berlaku di lingkup 
Kementerian Keuangan, inovasi internal 
DJPb dalam bentuk Fresh Office yang 
bersifat Flexible, Responsive, Smart, 
dan Healthy, sampai dengan sarana 
dan prasarana yang mendukung 
pengarusutamaan gender. 
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Sejalan dengan visi DJPb menjadi pengelola 
perbendaharaan yang unggul di tingkat dunia, 
Kementerian Keuangan menggandeng US Treasury 
Organization of Technical Assistance (US OTA) 
untuk memberikan technical assistance terkait 

treasury management kepada DJPb. Inisiasi ini sebagai 
tindak lanjut dari arahan Menteri Keuangan dalam sebuah 
pertemuan dengan Sekretaris US Department of Treasury 
pada bulan Oktober 2015. Kegiatan ini mulai direalisasikan 
pada tahun 2017, dengan Mr. Guillermo Tello sebagai 
resident advisor yang ditugaskan untuk pelaksanaan asistensi 
yang diawali dengan penyusunan kerangka kerja (work plan) 
asistensi.

Fokus asistensi adalah pada pengembangan pelaksanaan 
tugas dan fungsi DJPb, khususnya dalam pelaksanaan 
pengelolaan kas negara. Pengembangan tiga pilar 
pengelolaan kas yaitu Pengelolaan Rekening dan Penerapan 
Treasury Single Account, Perencanaan Kas, serta Optimalisasi 
Kas dengan tujuan utama menghadirkan efisiensi dalam 
pelaksanaan anggaran telah dilakukan melalui berbagai 
aktivitas asistensi teknis sejak tahun 2018.

Pertama, US Treasury memberikan asistensi pada 
pengelolaan rekening, dalam arti yang lebih luas. Penyaluran 
pembayaran maupun pengelolaan penerimaan negara 
termasuk menjadi bagian dari asistensi yang diberikan. Salah 
satu dari penerapan asistensi teknis yang telah diadopsi 
adalah virtual account dalam pengelolaan uang persediaan. 

Pengembangan ini merupakan tahapan lanjutan dari 
penerapan kartu kredit pemerintah yang telah diterapkan 
sebelumnya. 

Penerapan Scheduled Payment Date (SPD) juga merupakan 
kegiatan yang dilakukan asistensi oleh US OTA. Mereka 
berpandangan bahwa skema pembayaran pemerintah 
saat ini yaitu belanja tidak signifikan dapat dibayarkan 
langsung dalam satu jam, merupakan praktik yang baik 
dalam menjamin terselenggaranya kegiatan pemerintah, 
tetapi perlu penyesuaian untuk mendukung pengelolaan 
kas pemerintah. Beberapa negara menerapkan kebijakan 
SPD dalam bentuk dan norma waktu yang berbeda, tetapi 
pada intinya menghadirkan diketahuinya informasi secara 
akurat kebutuhan pembayaran dan saat pembayaran 
tersebut dilakukan dalam rentang yang lebih pasti. Salah 
satu bentuknya yaitu penetapan pembayaran baru dilakukan 
beberapa hari setelah permohonan pembayaran disampaikan 
atau dengan menetapkan tanggal tertentu dilakukannya 
pembayaran kepada K/L. Bentuk lain dari SPD yakni dengan 
memanfaatkan ketentuan umum pembayaran sebagaimana 
tertuang dalam faktur pembelian. Apabila pada faktur 
pembelian disebutkan 2/10 n/30, maka pembayaran akan 
dilakukan pada hari kesepuluh untuk mendapatkan diskon 
sebesar 2%. Penerapan SPD di Indonesia saat ini sedang 
dikembangkan dengan memanfaatkan SAKTI. Informasi 
pembayaran didapatkan pada saat pengajuan SPP dan 
pembayaran ditentukan pada hari kerja keenam setelahnya. 

Selain itu, terkait pembayaran, US OTA juga memberikan 
asistensi perihal penyaluran bantuan nontunai dan 
penyelesaian tagihan pada akhir tahun. Untuk penyaluran 
bantuan nontunai, US OTA menyampaikan berbagai praktik 
yang umum digunakan beberapa negara dalam menyalurkan 
bantuan nontunai. Menurut US OTA, bentuk penyaluran 
bantuan nontunai yang diterapkan Indonesia sudah sesuai 
dengan yang dilakukan oleh negara maju. Pengembangan 
ke depan yang diperlukan adalah integrasi data penerima 
bantuan tunai sehingga penyaluran dapat tepat sasaran 
dan akuntabel. Untuk pembayaran akhir tahun, DJPb 
saat ini tengah menjajaki pendekatan baru dalam bentuk 
carry forward rekening escrow. Melalui pendekatan ini, 
pembayaran atas kegiatan yang melewati tahun anggaran 
dapat dibayarkan setelah kegiatan selesai tanpa harus 
menggunakan jaminan. 

Terkait penerapan Treasury Single Account (TSA), US OTA 
berpandangan bahwa penerapan TSA di Indonesia sudah 
sangat baik. Dengan struktur dan pengaturan rekening saat 
ini, pemerintah telah mampu mendapatkan informasi real 
time saldo kas pemerintah dan meminimalisasi pembatasan 
penggunaan saldo kas tersebut. Ruang pengembangan TSA 
berikutnya yakni perluasan cakupan (coverage) TSA yang 
juga mencakup saldo kas BLU maupun pemerintah daerah 
sehingga pemerintah setiap waktu dapat mengetahui 
kondisi likuiditas pemerintah secara lebih luas. 

Peningkatan kapasitas perencanaan kas dilakukan 
dengan mengenalkan berbagai tools maupun pendekatan 
dan metodologi yang digunakan dalam penyusunan 
perencanaan kas. Melalui workshop, US OTA menunjukkan 
pendekatan Monte Carlo Simulation dengan menggunakan 
add on AMP Risk sebagai bentuk sensitivity analysis 
dalam penyusunan proyeksi. Pengujian lebih lanjut 
menunjukkan bahwa pendekatan ini lebih tepat digunakan 
untuk penyusunan proyeksi jangka pendek. US OTA juga 
memberikan workshop penggunaan forecasting model 
dengan pendekatan statistik, baik kepada tim Cash 
Planning Information Network (CPIN), maupun unit vertikal 
DJPb pengampu ALCo Regional. Diharapkan setiap unit 
dapat secara berkelanjutan melakukan kalibrasi model 
perencanaan kas yang digunakan dengan makin tersedianya 
data realisasi yang lebih baik. Asistensi berikutnya 
dilanjutkan dengan error forecasting analysis, yakni metode 
yang digunakan untuk menelisik penyebab perbedaan 
proyeksi dengan realisasi beserta analisisnya. Analisis 
atas faktor penyebab deviasi proyeksi diharapkan menjadi 
koreksi atas metode dan formulasi penyusunan proyeksi 
yang digunakan sehingga mampu meningkatkan akurasi. US 
OTA juga mengambil peran dalam pengembangan Business 
Intelligence (BI) Pengelolaan Likuiditas. Pada tahap awal 
perancangan BI Pengelolaan Likuiditas, US OTA melakukan 
pemetaan berbagai indikator kinerja yang menjadi bagian 
dari dashboard yang akan dikembangkan. 

Pengembangan pondasi pilar optimalisasi kas bukan semata 
maksimalisasi remunerasi, tetapi lebih pada metode, 
formula, dan cara pengelolaan kas agar dapat menghadirkan 
efisiensi dengan menjaga saldo kas pada level efisien 
dengan risiko yang terkelola. Oleh karena itu, asistensi 
selain mencakup pengembangan transaksi reverse repo juga 
mencakup pengelolaan kas yang efisien seperti penyusunan 
formula cash buffer yang efisien, pengembangan 

pembiayaan jangka pendek, dan pengelolaan valuta asing. 

Pada tahun 2021, US OTA melakukan workshop penyusunan 
berbagai formulasi dan pendekatan dalam penghitungan 
besaran cash buffer. Mengacu pada potensi risiko, pasar 
uang domestik, pola arus kas, dan ketersediaan dana saat 
kondisi darurat, DJPb mengembangkan pendekatan worst 
case scenario dalam perhitungan cash buffer. US OTA 
berpendapat, pendekatan ini lebih efisien untuk Indonesia. 
Namun, ke depannya, Indonesia perlu mengembangkan 
fasilitas pembiayaan jangka pendek yang disediakan oleh 
Bank Sentral pada saat kondisi tertentu. Hal ini umum 
dipraktikkan di berbagai negara seperti fasilitas ways 
and means yang disediakan oleh Bank Sentral di United 
Kingdom bagi treasury. Untuk peningkatan efisiensi 
pembiayaan, DJPb melalui diskusi bersama US OTA 
berupaya mendorong peningkatan porsi pembiayaan 
jangka pendek (T-Bills) sebagai bagian strategi pembiayaan 
pemerintah. Salah satunya dengan memperkenalkan Surat 
Perbendaharaan Negara (SPN) maupun SPN Syariah dengan 
tenor yang lebih pendek dari tiga bulan (satu atau dua 
bulan). Di sisi pengelolaan valas, saat ini US OTA bersama 
DJPb mengkaji potensi perluasan transaksi pertukaran 
valas yang tetap sejalan dengan kebijakan pengelolaan 
moneter dan menghadirkan efisiensi. Salah satu inovasi 
yang dikaji yakni DJPb berperan sebagai counterpart BUMN 
dalam transaksi valas, yaitu DJPb dapat melakukan netting 
kebutuhan valas BUMN.

Sebagai upaya pendalaman pasar keuangan domestik 
dan peningkatan optimalisasi dengan risiko terkelola, US 
OTA bersama DJPb mengkaji berbagai kebijakan untuk 
peningkatan transaksi reverse repo. Saat ini, melalui 
Treasury Dealing Room (TDR), DJPb telah melakukan lelang 
reverse repo secara berkala (setiap hari Rabu) dengan tenor 
tujuh hari kalender. Penyesuaian beberapa kebijakan masih 
perlu dilakukan sehingga ke depan, transaksi reverse repo di 
DJPb dapat lebih aktif dan diminati pelaku pasar uang. 

Cakupan asistensi US OTA tidak hanya sebatas pengelolaan 
kas negara, tetapi juga pengembangan fungsi Treasury 
yang lebih luas, misalnya asistensi terkait pengelolaan 
Sovereign Asset and Liability Management (SALM), social 
registry untuk bantuan sosial, digitalisasi pembayaran, 
dan pemanfaatan big data. Sebagian dari bidang tersebut 
bukan domain expertise asistensi US OTA. Namun, mereka 
menghubungkan dan menghadirkan expert baik dari US 
Treasury maupun negara lain seperti Selandia Baru atau 
Perancis, untuk melakukan sharing session. 

Telah banyak manfaat asistensi US OTA bagi DJPb sejak 
tahun 2018. Selain mendapatkan insight praktik di 
negara lain dan potensi pengembangan ke depannya, 
asistensi mampu memicu munculnya inisiatif baru dalam 
pengelolaan Treasury Indonesia. Beberapa dari hasil 
asistensi tersebut bahkan telah melahirkan berbagai 
kebijakan baru seperti penerapan virtual account dalam 
pengelolaan uang persediaan dan formulasi cash buffer. 
Selain untuk peningkatan pengelolaan kas negara, asistensi 
yang diberikan oleh US OTA dapat dimaknai sebagai 
upaya DJPb dalam melakukan benchmark, evaluasi serta 
penyempurnaan arah pengembangan pengelolaan treasury 
ke depan. 

 

Mendulang Manfaat Asistensi Teknis 
US Treasury dalam Pengembangan 
Treasury
Oleh: Moch. Abdul Kobir, Kepala Subdirektorat 
Optimalisasi Kas Direktorat Pengelolaan Kas Negara

46 47

Majalah Treasury Indonesia  |  Volume 3/2022 DINAMIKA



48 49

Majalah Treasury Indonesia  |  Volume 3/2022

“Organisasi DJPb harus terus diperbaiki. 
Saya minta reform yang makin ambisius 
dilakukan DJPb. Perbaiki dari sisi struktur, 
administrasi, dan perbaiki SDM.”

(Menteri Keuangan, pada Rapat Pimpinan Nasional DJPb     
9 November 2021)

Latar Belakang Rredesain Organisasi
Sebagai sebuah organisasi yang besar, DJPb dituntut agar 
terus dinamis, adaptif, dan responsif dalam menghadapi 
berbagai tantangan dan perubahan, khususnya di 
lingkup pengelolaan keuangan negara. Sebagai treasurer 
pemerintah, DJPb saat ini berada pada center stage dalam 
mengakselerasi pemulihan ekonomi nasional. DJPb telah 
bertransformasi menjadi lebih dari sekadar penyalur APBN 
saja, tetapi juga mampu menganalisis berbagai transmisi 
ekonomi dan operasi perbendaharaan yang terjadi di pusat 
maupun regional, termasuk dampaknya kepada masyarakat. 

1. Morgan, G 2006, “Images of Organization”, Sage Publications, Thousand Oaks, California.

Berlandaskan semangat New DJPb in Town, roadmap 
transformasi DJPb dirancang untuk lebih credible, precise, 
dan executable, sehingga dapat benar-benar menjadi enabler 
bagi peningkatan peran dan fungsi DJPb. Salah satu tools 
dalam merancang roadmap transformasi tersebut adalah 
melalui penataan organisasi.

Teori Redesain Organisasi
Dalam bukunya Images of Organization1, Gareth Morgan 
menggambarkan cara kerja organisasi ke dalam 8 (delapan) 
metafora, salah satunya adalah organisasi sebagai sebuah 
organisme. Dalam metafora ini, organisasi digambarkan 
sebagai sebuah living system yang terus mencoba untuk 
beradaptasi dan bertahan dalam dinamika lingkungan 
sekitar. Metafora ini sangat tepat menggambarkan kondisi 
organisasi DJPb saat ini. Organisasi DJPb bukanlah sebuah 
mesin yang berfokus memproduksi output rutin melalui 
proses bisnis dan aturan yang baku. DJPb adalah suatu 
organisasi yang hidup dan terus berkembang dalam 
merespons berbagai dinamika dan perubahan. Sikap 
responsif dan adaptif dari organisasi DJPb tentu harus 

diartikulasikan dalam bentuk yang konkret, salah satunya 
melalui redesain organisasi.

Penataan organisasi di lingkup Kementerian Keuangan 
telah diatur pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 
181/PMK.01/2018 tentang Pedoman Penataan Organisasi 
di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pada peraturan 
ini telah diatur mengenai kerangka, pertimbangan, dan 
mekanisme dalam melakukan penataan organisasi. Namun 
demikian, tulisan ini tidak ingin disajikan dari perspektif 
kerangka dasar hukum saja, tetapi lebih coba menggali 
dari sisi teori organisasi untuk menggambarkan penataan 
organisasi DJPb. Banyak teori mengenai organizational 
development (OD) yang menjadi acuan dalam melakukan 
penataan organisasi, di antaranya 7s McKinsey Model, 
The Transformation Model, DNA Model, dan banyak 
model lainnya. Namun kali ini penulis akan mencoba 
menggunakan konsep The Star Model2 dalam menganalisis 
tahapan dalam redesain organisasi DJPb. Pemilihan ini 
didasari oleh argumen bahwa The Star Model cenderung 
lebih praktikal dan lebih menggambarkan struktur Unit OD 
di DJPb. 

The Star Model (Galbraith 2014)
The Star Model dikembangkan oleh Jay R. Galbraith 
sejak tahun 1960 dalam menganalisis sebuah organisasi 
untuk keperluan pembentukan dan penataan organisasi. 
Framework yang dikembangkan Galbraith ini membagi 
pengambilan kebijakan dalam pengembangan organisasi 
ke dalam lima kategori, yaitu pertama adalah strategy, 
komponen yang menentukan arah dan tujuan organisai. 
Kedua adalah structure, yang mengatur dan menentukan 
lokasi pengambilan kebijakan dan otoritas dalam sebuah 
organisasi. Ketiga adalah processes yang mengatur alur 
informasi dan proses pengambilan kebijakan dalam struktur 
organisasi. Keempat adalah rewards yang menganalisis 
kebijakan penilaian kinerja dan insentif dalam hal tujuan 
organisasi tercapai, serta kelima adalah people yang 
mengatur mengenai kebijakan sumber daya manusia, 
termasuk di dalamnya rekrutmen, rotasi, pelatihan, dan 
pengembangan SDM.

Unit Organizational Development di DJPb
Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, bahwa 
The Star Model sekilas menggambarkan struktur Unit 
Organizational Development (OD) di DJPb. Sebagai prime 
mover dalam transformasi DJPb, Setditjen memiliki Unit OD 
yang tersebar di Bagian Organisasi dan Tata Laksana (OTL) 
dan Bagian Sumber Daya Manusia (SDM), yang pembagian 
fungsinya selaras dengan The Star Model. Diawali dari 
penentuan strategi organisasi melalu perumusan visi 
dan misi dan rencana strategis organisasi, yang disusun 
oleh Subbagian Perencanaan Strategis Organisasi, Bagian 
OTL, selanjutnya dari tujuan organisasi tersebut, disusun 
sebuah struktur yang dapat menggambarkan diferensiasi, 
spesialisasi, dan distribusi dari tugas dan fungsi organisasi, 

2. Galbraith, JR 2014, “Designing Organizations: Strategy, Structure, and Process at the Business Unit and Enterprise Level”,       
    Josey-Bass, San Fransisco.
3. Kates, A & Galbraith, JR 2007, “Designing Your Organization: Using the Star Model to Solve 5 Critical Design Challenges”,   
    Jossey-Bass, San Fransisco.

yang dikaji oleh Subbagian Pengembangan Organisasi, 
Bagian OTL. Apabila struktur merupakan anatomi 
organisasi, maka fungsionalisasi dari struktur tersebut 
tecermin dari proses bisnis, di mana Subbagian Tata 
Laksana, Bagian OTL mengambil peran penting dalam 
penyusunan kebijakan ini. 

Sebagai catalyst untuk mencapai tujuan organisasi, maka 
perlu diciptakan sebuah reward system yang kongruen 
dengan struktur dan proses bisnis organisasi. Reward system 
ini melingkupi tools yang digunakan untuk mengukur 
kinerja pegawai, baik terkait insentif materiel, maupun 
insentif lainnya seperti promosi jabatan. Kebijakan 
dalam penyusunan reward system tersebar di Bag. OTL 
pada Subbagian Pengelolaan Kinerja Organisasi dan di 
Bagian SDM. Untuk membangun kapabilitas organisasi 
dalam mengeksekusi arahan strategis organisasi, maka 
selanjutnya diperlukan kebijakan SDM baik dalam bentuk 
kebijakan rekrutmen, mutasi, pelatihan, maupun kebijakan 
pengembangan SDM lainnya. Fungsi ini berada pada Bagian 
SDM selaku Human Resource Development Unit DJPb. Selain 
kolaborasi yang dilakukan Unit OD di DJPb, para direktorat 
dan kantor vertikal juga terlibat dalam penataan organisasi. 
Sebagai pemilik serta pelaku dari core function DJPb, 
aspirasi dan masukan dari Direktorat dan kantor vertikal 
juga esensial dalam menentukan arah penataan organisasi 
DJPb.

Penggunaan The Star Model dalam Analisis Redesain 
Organisasi DJPb
Komponen pertama dalam The Star Model adalah 
strategy, yang merupakan landasan utama dalam proses 
penataan organisasi yang dituangkan melalui pemikiran 
para pimpinan terkait faktor eksternal yang berpotensi 
memengaruhi organisasi serta pemahaman mengenai 
kekuatan maupun gap yang ada di dalam organisasi dalam 
merespons dinamika dan tantangan organisasi3. Menteri 
Keuangan dalam beberapa kesempatan berharap agar DJPb 
dapat membangun kapasitas Regional Chief Economist di 
daerah. Para Kakanwil DJPb di daerah diharapkan dapat 
berperan sebagai intellectual leaders, economist, dan juga 
policy maker di daerah, termasuk di dalamnya membangun 
engagement dengan pemerintah daerah, para local expert, 
dan para akademisi di daerah. 

Selain dari sisi regional, winning formula DJPb dalam 
redesain organisasi juga berasal dari penguatan dan 
penajaman core function perbendaharaan di kantor pusat. 
Berbagai program strategis terus dikapitalisasi oleh Kantor 
Pusat DJPb dalam berkontribusi bagi perekonomian 
nasional, di antaranya melalui peningkatan kualitas 
belanja pemerintah, optimalisasi kas dalam melalui 
integrated treasury, pelaksanaan investasi pemerintah, 
integrasi laporan keuangan pusat dan daerah, peningkatan 
kinerja BLU, serta pengembangan Platform Pembayaran 
Pemerintah dan Treasury Big Data. Redesain organisasi yang 

Analisis Redesain Organisasi DJPb 
Menggunakan Pendekatan The Star Model
Oleh: Todo Filipi Anderson, Kasubbag Pengembangan Organisasi Bagian OTL
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dilakukan nantinya harus selaras dan mendukung program-
program strategis yang terus dibangun dan dikembangkan 
oleh DJPb, baik di tingkat regional melalui implementasi 
Regional Chief Economist, maupun di tingkat pusat melalui 
penajaman fungsi utama treasury.

Dari sisi structure, redesain organisasi DJPb akan 
mengacu pada kebijakan pemerintah dalam mendorong 
penyederhanaan birokrasi melalui delayering serta 
optimalisasi jabatan fungsional (JF). Melalui konsep 
delayering ini, organisasi pemerintah diharapkan dapat 
makin agile, dinamis, serta lebih berorientasi kepada output 
dan outcome yang dihasilkan. Dalam merespons dinamika 
ini, peran Unit OD di DJPb berperan sangat penting dalam 
memetakan dan menganalisis jabatan-jabatan mana yang 
dapat dilakukan delayering, serta mengkaji tugas-tugas 
yang dapat dioptimalisasi melalui peran jabatan fungsional. 
Pemetaan dan analisis jabatan ini dilakukan dengan 
mengedepankan prinsip hold harmless, serta dilakukan 
secara hati-hati dan mempertimbangkan berbagai risiko 
yang ada. Selain menyesuaikan struktur organisasi dengan 
kebijakan penyederhanaan birokrasi di pemerintah, 
analisis atas struktur organisasi juga dilakukan dengan 
mempertimbangkan diferensiasi, workload, span of control, 
job title, job description, dan job leveling dari tiap-tiap struktur 
yang akan dibentuk, sehingga menghasilkan sebuah struktur 
yang efektif dalam mencapai tujuan organisasi.

Processes merupakan cara bagaimana suatu pekerjaan 
dilaksanakan di dalam organisasi. Proses bisnis akan sangat 
dinamis mengikuti perubahan strategi dan kebijakan 
organisasi. Seperti kebijakan delayering yang akan mengubah 
struktur organisasi sekaligus juga berdampak pada 
penyesuaian proses bisnis dan pola kerja. Proses bisnis juga 
sangat terdampak dengan adanya perkembangan teknologi 
informasi. Dampak optimalisasi teknologi informasi ini 
sangat terasa khususnya pada proses bisnis penyaluran 
APBN di KPPN, yang saat ini telah berubah ke arah online dan 
meminimalkan tatap muka. Untuk itu segala perkembangan 
pada proses bisnis ini perlu untuk diakomodir dalam redesain 
organisasi DJPb. Selain itu, analisis atas processes juga harus 
mampu mengembangkan proses bisnis baru yang dapat 
mencapai tujuan organisasi. Proses bisnis baru ini mengacu 
pada strategi organisasi yang telah ditentukan. Pada DJPb, 
beberapa proses bisnis baru yang perlu untuk menjadi 
perhatian adalah terkait fungsi regional chief economist di 
daerah, serta proses bisnis atas penajaman fungsi-fungsi 
lainnya di kantor pusat.

Redesain organisasi perlu mempertimbangkan rewards system 
yang dapat memberikan penilaian, motivasi, dan insentif 
bagi pegawai dalam memenuhi strategi dan tujuan organisasi 
yang telah ditetapkan. Pada lingkup DJPb dan Kementerian 
Keuangan pada umumnya, tools dalam rewards system 
disajikan dalam bentuk Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU 
pada DJPb disusun untuk makin challenging sekaligus tetap 
achievable, sehingga dapat benar-benar menggambarkan 
bahwa organisasi DJPb selalu go the extra mile dalam 
melaksanakan tugas dan fungsinya. Dengan berbagai 
strategi organisasi yang makin dinamis, konstruksi IKU di 
DJPb harus terus dikembangkan dan dipertajam, sehingga 
dapat menjadi stimulus untuk mencapai tujuan organisasi. 

Selanjutnya dari sisi insentif, pelaksanaan merit system terus 
didorong untuk memberikan benefit yang sepadan dengan 
kinerja pegawai, baik insentif dalam bentuk materi, maupun 
berupa pengembangan jenjang karier yang telah dilaksanakan 
melalui talent management dan assessment centre yang 
terstruktur.

Aspek terakhir pada The Star Model adalah people, yang 
meliputi strategi SDM yang tepat dalam mengeksekusi 
strategi organisasi. Pada bagian strategy telah dibahas 
bahwa organisasi DJPb saat ini bergerak menuju organisasi 
yang lebih analitis. Pada Hari Bakti Perbendaharaan 2022, 
Menteri Keuangan menyampaikan agar transformasi 
DJPb dilakukan melalui pengembangan data analytics 
dan pengembangan intellectual sharpness yang mampu 
memanfaatkan data untuk menganalisis kebijakan. Dirjen 
Perbendaharaan juga menyampaikan bahwa konsep New 
DJPb in Town salah satunya diwujudkan melalui transformasi 
SDM yang lebih sensitif dan analitis terhadap fenomena 
perekonomian di regional dan nasional. Arahan-arahan 
pimpinan ini memberikan gambaran yang jelas bahwa saat ini 
pengembangan SDM di DJPb difokuskan untuk membangun 
kemampuan pegawai dalam melakukan analisis. Hal ini 
dicapai melalui beberapa instrumen pengelolaan SDM, 
meliputi rekrutmen, profiling, dan pelatihan pengembangan 
skill pegawai. Secara singkat, kebijakan SDM merupakan titik 
krusial dalam redesain organisasi DJPb, untuk itu redesain 
organisasi DJPb terus dikembangkan secara harmonis dengan 
redesain SDM DJPb, sehingga pola pengembangan kapasitas 
pegawai dapat sejalan dengan kebutuhan organisasi.

Proses Interkoneksi
Redesain organisasi DJPb harus dibangun secara holistik, 
dengan tidak berfokus pada satu aspek saja, tetapi 
dikembangkan secara simultan dengan aspek lainnya 
berlandaskan strategi organisasi yang telah ditentukan. Oleh 
karena itu proses engineering dari redesain organisasi DJPb 
tidak hanya melibatkan satu unit saja, tetapi merupakan 
sebuah proses kolaborasi dari seluruh unit DJPb baik di kantor 
pusat maupun kantor vertikal. Pendekatan The Star Model 
selanjutnya dapat menjadi framework untuk mengarahkan 
analisis dalam pengembangan redesain organisasi di DJPb, 
sehingga dapat mempermudah Unit OD DJPb untuk dapat 
melihat perspektif yang luas dari redesain organisasi DJPb. 
Melalui The Star Model dapat dilihat bahwa proses redesain 
organisasi bukan merupakan sebuah proses yang dapat 
digambarkan dengan sebuah circular cycle di mana proses 
tersebut berjalan secara sekuensial, tetapi lebih merupakan 
sebuah interconnected process, yang mana setiap aspek akan 
berhubungan dengan aspek lainnya, dengan tetap mengacu 
pada satu arah, yaitu strategi organisasi.

Disclaimer: Tulisan ini merupakan opini pribadi penulis, tidak 
merepresentasikan pandangan organisasi.

Mulai tahun 2021, DJPb mengambil tantangan 
baru sebagai Regional Chief Economist (RCE). 
RCE merupakan amanah yang luar biasa dari 
Kementerian Keuangan dalam upaya penguatan 

pelaksanaan pengelolaan fungsi perbendaharaan lingkup 
regional. RCE diharapkan mampu mengetahui manfaat dan 
kontribusi aliran APBN, menganalisis capaian kinerja, serta 
mampu memberikan solusi atas setiap permasalahan di 
daerah. 

Dalam konsep RCE, Kanwil DJPb mengemban posisi sebagai 
Chief Economist. Tugasnya adalah dalam hal pengembangan 
dan koordinasi, dengan ruang lingkup tanggung jawab 
yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan penyebaran 
informasi, serta koordinasi penelitian ekonomi. 

Inheren dengan konsep tersebut, KPPN sebagai instansi 
vertikal langsung di bawahnya memainkan peran yang 
strategis. Sebagai Kuasa BUN di daerah, KPPN mendapat 
mandat melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan 
Bendahara Umum Negara (BUN), penyaluran pembiayaan 
atas beban APBN, serta penatausahaan penerimaan 
dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara 
berdasarkan peraturan perundang-undangan di daerah.

Pelaksanaan tugas dan fungsi KPPN saat ini dilaksanakan 
oleh berbagai eselon IV atau seksi di KPPN Tipe A1 antara 
lain Subbagian Umum, Seksi Pencairan Dana, Seksi Bank, 
Seksi Manajemen Satuan Kerja dan Kepatuhan Internal, 
serta Seksi Verifikasi dan Akuntansi. Untuk KPPN tipe 
A2, yang melaksanakan adalah Subbagian Umum, Seksi 
Pencairan Dana dan Manajemen Satker, Seksi Bank, serta 
Seksi Verifikasi dan Akuntansi dan Kepatuhan Internal.

Sejak tahun 2017, KPPN selain sebagai BUN dan satuan 
kerja, mendapat tugas baru sebagai penyalur Dana 
Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa (DFDD) serta Dana 
Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Ini membuat peran 
KPPN di daerah makin bertambah dan sentral. Belum lagi 
peranannya dalam pengelolaan pembiayaan pemerintah, 
sebagai contoh Pembiayaan Ultra Mikro (UMi). Penambahan 
peran ini akan membawa implikasi terhadap beban tugas 
seksi-seksi di KPPN, khususnya di Seksi Bank. Berdasarkan 
amatan penulis dan hal ini umum terjadi di KPPN lain, 
Seksi Bank membutuhkan waktu yang relatif banyak dalam 
melakukan verifikasi dan validitas data sebelum dapat 
dilakukan penyaluran.

Penajaman Tugas Pokok dan Fungsi 
KPPN dalam Mendukung Regional Chief 
Economist
Oleh: Pandu H. Wathan dan Yuda Gustama, Fungsional KPPN Kudus
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Perubahan tugas pokok dan fungsi masing-masing 
seksi untuk tipe A1 dan tipe A2 yang dapat dilakukan 
misalnya pada Subbagian Umum dan Kepatuhan 
Internal yang merupakan supporting unit dengan 
ranah tugas melayani kebutuhan internal pegawai dan 
Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) baik 
pada lingkup kepegawaian, rumah tangga, keuangan, 
sampai pengelolaan jaringan. Mengingat lebih ke ranah 
internal, tentu saja terkait kepatuhan internal harus 
dilekatkan pada Subbagian Umum.

Selain itu juga dapat dilakukan penggantian nama dari 
semula Seksi Pencairan Dana menjadi Pelaksanaan 
Anggaran dengan alasan menyesuaikan dengan 
penamaan unit vertikal eselon II. Tupoksi pekerjaannya 
masih sama dengan seksi sebelumnya yaitu berkaitan 
dengan pelaksanaan anggaran, pencairan dana, dan 
pengelolaan supplier/kontrak.

Sebagai pengganti Seksi Bank, dapat dibentuk Seksi 
Manajemen Likuiditas dan PNBP sebagai kepanjangan 
tangan Direktorat Pengelolaan Kas Negara (PKN) 
yang berperan dalam manajemen likuiditas di daerah. 
Pengelolaan PNBP saat ini tidak fokus sehingga dengan 
pemunculan frasa PNBP diharapkan lebih optimal dalam 
menggali serta mengelola potensi PNBP. Tupoksi seksi 
sebelumnya masih dijalankan dalam hal penyelesaian 
Payment Process Request (PPR), konfirmasi, dan 
rekening. Laporan Pertanggungjawaban Bendahara 
ditangani oleh seksi ini karena terkait pengelolaan 

kas. Sedangkan untuk DFDD, Dana BOS, dan 
Pembiayaan UMi dipindah ke seksi lain.

Adapun tusi terkait DFDD, Dana BOS, 
Rekonsiliasi Pajak Daerah, dan UMi dijalankan 
oleh seksi baru dengan nama Seksi Pengelolaan 
Keuangan Daerah dan Kredit Program karena 
berhubungan dengan pengelolaan dana transfer 
yang berimplikasi pada tingkat perekonomian 
daerah mitra kerja. Seksi ini bertanggung jawab 
dalam kajian dan membantu penyusunan RCE. 

Seksi lain yang baru adalah Seksi Manajemen 
Satker dan Pengelolaan Data BUN yang 
bertanggung jawab dalam proses layanan 
pengelolaan user dan data seluruh aplikasi yang 
dikembangkan oleh DJPb dan terkait dengan 
langkah pembinaan kinerja satker. Selain itu 
Seksi Manajemen Satker dan Pengelolaan 
Data BUN menjadi fasilitator untuk Sistem 
Informasi Penilaian Kompetensi (Simaspaten) 
bagi PPK, PPSPM, dan Bendahara di Bidang 
Perbendaharaan. Tugas rekonsiliasi data 
keuangan satker ditangani oleh seksi ini, 
sehubungan dengan database keuangan sudah 
terpusat. Sedangkan para pejabat fungsional 
akan menjalankan tugas edukasi layanan 
customer service officer, sekaligus membantu 
analisis data dan tugas kehumasan.

Dalam benak penulis, apabila perubahan nama 
atau nomenklatur ini dapat diimplementasikan, KPPN 
dapat lebih optimal dalam melaksanakan tugas kerja 
sehari-harinya. Masing-masing seksi akan lebih fokus, 
sekaligus lebih mampu berperan menyediakan data dan 
dapat lebih kolaboratif dengan Kanwil dan Pemda dalam 
penerapan RCE. 

Sebagai ilustrasi, Seksi Pengelolaan Keuangan Daerah 
dan Kredit Program akan merepresentasikan hubungan 
keuangan pusat dan daerah, menyediakan informasi 
keuangan yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah 
untuk mengakselerasi pembangunan sehingga 
pertumbuhan ekonomi regional dapat meningkat, serta 
mewadahi dan menyalurkan aspirasi daerah kepada 
Kementerian Keuangan.

Perubahan nama/nomenklatur dalam rangka penajaman 
fungsi ini perlu dilakukan mengikuti dinamika tugas 
dengan tujuan untuk lebih menjawab kebutuhan 
organisasi pada saat ini maupun masa mendatang. 
Terakhir dan yang tidak kalah penting, faktor sumber 
daya manusia yang mumpuni secara kapasitas perlu 
dipikirkan untuk mengisi kebutuhan pada seksi-seksi 
tersebut.

Disclaimer: Tulisan ini merupakan opini pribadi penulis, 
tidak merepresentasikan pandangan organisasi.

OPINI



Menimba Semangat 
Liaison Officer Kemenkeu 
Termuda Presidensi G20

Petugas Rekonsiliasi, 
Pahlawan di Balik 
Raihan Opini WTP

Pernahkah kita merasa burn out, hectic, atau 
dikejar-kejar deadline? Bisa jadi penyebabnya 
ialah kewajiban yang harus kita selesaikan lebih 
banyak daripada waktu yang ada. Meskipun 
demikian, jangan terburu-buru pesimis. 

Kesibukan yang padat tersebut nyatanya juga bisa menjadi 
buah prestasi yang patut dibanggakan. 

Mendampingi Menteri Keuangan, Gubernur dan Deputi 
Bank Sentral, serta delegasi dari berbagai organisasi 
internasional yang menjadi tamu pada 2nd Finance and 
Central Bank Deputies Meeting (2nd FCBD Meeting) 
dan 1st Finance Ministers and Central Bank Governors 
Meeting (1st FMCBG Meeting) di bulan Februari 2022 
menjadi pengalaman yang menarik juga menantang bagi 
Qurrata A’yun atau yang biasa disapa Aan (21), pegawai 
KPPN Bima.

“Jadi Liaison Officer (LO) G20 nggak cuma bisa berinteraksi 
langsung dengan para delegasi, tetapi di saat yang sama 
kita menjadi representasi Indonesia di mata dunia. Hebat 
bukan?” ujar Aan.

Untuk itu, proses seleksi yang dilalui Aan juga sangat 
ketat, dengan persentase keberhasilan kurang lebih 10% 
yang dimulai dari tahap seleksi berkas yang terdiri atas CV 
dan motivation letter. Dari 650 pendaftar kemudian terpilih 
180 kandidat LO yang akan melanjutkan ke tahap kedua 
yaitu wawancara.

“Pertanyaan selama wawancara beragam banget, mulai 
dari analisis SWOT, pengetahuan para kandidat tentang 
tugas dan tanggung jawab LO, overview G20, hingga 
studi kasus seperti bagaimana ketika terdapat delegasi 
yang membawa senjata tajam dan tidak berkenan 
diperiksa, bagaimana jika kendaraan yang digunakan 
delegasi mogok, serta pertanyaan seputar sikap LO dalam 
memberikan solusi atas kemungkinan terburuk yang 
mungkin terjadi pada saat bertugas,” jelas Aan.

Barulah setelah itu Aan masuk dalam 70 orang LO terpilih 
dan dibekali dengan beberapa sesi materi pembekalan, 
mulai dari materi substansi tentang overview G20, peran 
strategis LO dalam pendampingan pimpinan lembaga 
tingkat internasional, layanan protokoler, hingga etika 
dalam berpenampilan. Pembekalan ini dihadiri banyak 
pihak baik oleh LO yang berasal dari Kementerian 
Keuangan maupun Bank Indonesia.

“Sebagai LO, saya menjemput delegasi sejak turun dari 
pesawat, kemudian mendampingi proses imigrasi, bea 
cukai, hingga tes Covid-19. Pada saat event berlangsung, 
saya harus bisa memahami jadwal dari setiap agenda yang 

akan dijalani delegasi setiap harinya, memastikan delegasi 
tidak terlambat dalam menghadiri agenda tersebut, 
serta membantu memenuhi kebutuhannya selama event 
berlangsung. Hingga terakhir, saat kepulangan delegasi, 
saya bertugas untuk menemani delegasi hingga naik 
pesawat,” tuturnya.

Pengalaman Aan sebagai LO rupanya bukan menjadi 
satu-satunya kesibukan dan prestasinya. Aan memiliki 
banyak prestasi lainnya seperti Platinum Winner The Best 
Agent Digital Email-Public dalam ajang The Best Contact 
Center Indonesia 2021, Prestasi Istimewa Peringkat I 
Pelatihan Dasar CPNS Angkatan II TA 2021, serta Lomba 
Infografis Terbaik I yang diadakan Direktorat Pelaksanaan 
Anggaran Tahun 2022. Pada akhir 2022 nanti, Aan pun 
akan mewakili Kemenkeu di ajang MTQ Nasional KORPRI 
di Padang.

Sederet prestasi tersebut menunjukkan bahwa di usianya 
yang masih muda, produktivitas justru dapat lebih optimal 
dengan manajemen waktu yang baik. Aan menanggapi hal 
tersebut dengan menjelaskan strategi manajemen waktu 
yang berdampak besar baginya.

“Kewajiban kita selalu lebih banyak dari waktu yang 
kita miliki. Ada dua strategi, yaitu two minutes rule yang 
sangat membantu saya dalam mengurangi prokrastinasi. 
Untuk sesuatu yang dapat diselesaikan dalam 2 menit, 
maka lakukan saat itu juga. Untuk sesuatu yang dapat 
diselesaikan lebih dari 2 menit, maka lakukan hal tersebut 
selama 2 menit. Kemudian jika terdapat distraksi, maka 
tunggu dulu selama 2 menit,” jelas Aan.

Kepala KPPN Bima, Doddy Handaryadi, mengakui bahwa 
Aan merupakan pegawai yang cerdas dan enerjik. “Aan 
adalah pegawai yang selalu semangat untuk mencoba 
hal baru. Keberadaannya mampu memompa semangat 
pegawai lainnya untuk berkinerja terbaik dan membuat 
suasana kantor lebih hidup dan bersemangat, terlebih 
KPPN Bima mayoritas pegawainya ialah centennial. Ibarat 
iklan salah satu produsen rokok jaman dulu, nggak ada lo 
nggak rame.”

Aan berharap generasi centennial DJPb dapat lebih 
kolaboratif, bukan hanya dengan pegawai di lingkungan 
kantor melainkan juga di luar kantor, salah satu caranya 
yaitu dengan mengoptimalkan peran Kemenkeu Satu di 
tiap daerahnya. 

“Generasi centennial merupakan masa depan organisasi. 
Banyak riset yang menyatakan bahwa ke depannya 
kolaborasi merupakan sesuatu yang sangat esensial,” 
tutup Aan.

Sering tidak tersorot publik, bahwa proses 
rekonsiliasi satker yang dilakukan KPPN 
mempunyai peran signifikan dalam 
raihan opini pada laporan keuangan 
suatu K/L. Satker sebagai entitas terkecil 

memberikan kontribusi besar terhadap laporan 
keuangan K/L sebab laporan keuangan satker 
yang valid serta transparan merupakan bagian 
dari gambaran keseluruhan proses pengelolaan 
keuangan suatu K/L.

Salah satu laporan keuangan yang mengalami 
peningkatan raihan opini laporan keuangannya 
dari BPK ialah Kementerian Sosial, yang pada 
tahun 2021 naik dari Wajar Dengan Pengecualian 
(WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). 
Hal ini tidak lepas dari kecermatan penyusunan 
maupun rekonsiliasi oleh satker di bawahnya, 
salah satunya satker Sentra Handayani Jakarta 
yang memiliki rekam jejak rekonsiliasi yang baik 
pada KPPN Jakarta VII.

Rindha Syach Maulana (38), petugas rekonsiliasi 
dari satker Sentra Handayani Jakarta, tampak 
sungguh-sungguh mempersiapkan rekonsiliasi 
dengan KPPN Jakarta VII. Sudah sejak tahun 2016 
ia menjadi petugas rekonsiliasi.

“Proses rekonsiliasi antara satker dan KPPN 
sebagai Kuasa BUN sangat diperlukan untuk 
menghasilkan laporan keuangan yang valid, 
akuntabel, dan transparan. Jika laporan keuangan 
satker terbaca banyak permasalahan yang 
tidak dituangkan dengan jelas, tentunya akan 
memengaruhi laporan keuangan entitas di 
atasnya,” ucapnya.

Untuk itu, terdapat beberapa kiat yang dilakukan 
Rindha agar rekonsiliasinya selalu tepat dan 
akurat. Yang paling utama harus dilakukan ialah 
tertib dalam pencatatan transaksi keuangan, 
kemudian melakukan rekonsiliasi sesuai dengan 
jadwal yang telah ditetapkan, bahkan jika 
memungkinkan pada awal waktu sehingga jika 
timbul permasalahan masih ada cukup waktu 
untuk menggali serta melakukan perbaikan data. 

Bagi Rindha, opini WTP merupakan sebuah 
prestasi, tetapi juga menimbulkan konsekuensi 
bagi satker agar lebih meningkatkan kinerja 

lembaga, khususnya dari segi pengelolaan 
keuangan serta aset yang tidak dapat dipisahkan. 
“Satker harus berupaya untuk terus meningkatkan 
pengelolaan keuangan yang transparan 
dan akuntabel, mulai dari perencanaan, 
pelaksanaan anggaran, sampai dengan pelaporan 
keuangannya,” ujarnya.

Sebagai petugas rekonsiliasi, Rindha harus selalu 
berkoordinasi dengan petugas terkait baik dengan 
petugas perencana, petugas persediaan dan SIMAK 
BMN, serta bendahara pengeluaran. Koordinasi 
ini dilakukan agar data keuangan sesuai, baik 
perencanaan, pelaksanaan anggaran, maupun 
pengelolaan aset negara yang tercatat secara 
akrual.

“Perasaan saya mungkin kalau dipandang 
sebelah mata oleh rekan sekantor dianggap tidak 
mempunyai kontribusi nyata terhadap tupoksi 
lembaga, padahal rekonsiliasi merupakan upaya 
penyamaan data realisasi keuangan sebagai bentuk 
pertanggungjawaban atas APBN yang tertuang 
dalam DIPA satker,” ungkap Rindha.

Dengan mulai diterapkannya modul pelaporan 
pada aplikasi SAKTI, Rindha membutuhkan waktu 
untuk kembali belajar menyesuaikan dengan 
kebijakan dan perkembangan isu terkini. Hal ini 
dipermudah dengan layanan rekonsiliasi dari 
KPPN yang juga membuka ruang komunikasi yang 
lebih baik terkait dengan proses rekonsiliasi. 

“Layanan rekonsiliasi di KPPN, utamanya KPPN 
Jakarta VII sebagai mitra, sangat memberikan 
kemudahan bagi kami para petugas satker. Kami 
bisa berkonsultasi melalui pesan pribadi maupun 
melalui grup yang sudah dibuat oleh KPPN. Di 
dalam grup kami bisa saling belajar dan bertukar 
pengalaman terkait permasalahan-permasalahan 
yang sering timbul dalam proses rekonsiliasi,” 
tutur Rindha.

Bagi Rindha, ada satu hal yang paling 
membahagiakan baginya selaku petugas 
rekonsiliasi. “Yang paling menggembirakan ialah 
ketika rekonsiliasi baru satu kali tapi data sudah 
sama semua, hehe …” pungkasnya.
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Utilization of Data Analytics in Digital 
Transformation and Organizational 
Decision Making at The Directorate 
General of Treasury
By: Muhamad Ameer Noor, Bagian Sumber Daya Manusia
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In 2020, President Joko Widodo stated that “Data is the 
new oil, or even more valuable than oil. Valid data is one 
of the keys to development”. Additionally, President 
Jokowi stated that in the context of the importance of 
data in policy formulation: “Don’t just use feeling, it is 

very dangerous”.

The Directorate General of Treasury (DJPb) is home to one of 
the largest, if not the largest, databases across the Ministry 
of Finance (MoF). In order to optimize data analytics across 
the units, DG Treasury re-organized its function through the 
Regulation of The MoF (PMK) Number 118/PMK.01/2021 
about MoF Organization and Working Procedures. Through 
the new PMK, a new Subdirectorate managing Treasury Data 
Science was born.

The importance of data analytics on the international stage 
currently was neatly highlighted by Peter Sondergaard stating 
that “Information is the oil of the 21st century, and analytics 
is the combustion engine.” Analogously, DJPb is currently 
living on top of an oil mine and has currently set its sights on 
creating the combustion engine that will revolutionize the 
way DJPb works.

Utilization of Data Analytics in a Digitalized Treasury

Digital transformation is a platform on which data 
analytics can thrive through business process digitalization 
and simplification. The digitalization part provides an 
organization with a well-recorded process, which in turn 
could be converted into a data mine. The simplification part 
freed human resources from repetitive and boring business 
processes, which in turn can be re-allocated into analytical 
business processes.

The process of digitalization in treasury consists of many 
different parts with each having its own merit for data 
analytics utilization. For example, one of the main business 
processes in DJPb is budget execution verification in hundreds 
of State Treasury Service Offices (KPPN). The process itself 
is currently almost fully digitalized, in which data of each 
process are available on the system. Nevertheless, the current 
focus of the verification is still compliance with regulations.

Transactions data from Government Units can actually be 
analyzed to detect anomalies that would eventually serve as 
a warning system against fraud. An early prototype of the 
model was published in Jurnal Manajemen Perbendaharaan 
by Ningtias et al. (2022) to detect anomalies in electricity 
bills. In order to be utilized effectively, DJPb should firstly 
create a platform on which the warning can be processed, by 
formalizing a new function or building formal cooperation 
with National Police, Attorney General’s Office, and/or PPATK. 
Should the fraud detection system be realized, the dreams 
of the Minister of Finance, Sri Mulyani Indrawati, that “DJPb 
could make sure that each Rupiah spent from the State Budget 

is beneficial for the people”, might finally be realized.

Another example of data analytics utilization could be based 
on the DigiPay and Marketplace innovation from the State 
Cash Management Directorate. Both innovations provide 
DJPb with a database of how government finance officials 
across ministries/institutions behave on spending. Analysis of 
the data could identify certain spending behavior which could 
further be utilized for tailoring new policies on increasing 
government spending efficiency.

To sum it up, each digitalized business process that DJPb 
made is equal to a new oil mine to be exploited. The rest 
is up to DJPb’s employees’ imaginative minds on creating 
new combustive engines that could transform the fuel into 
revolutionary energy.

Utilization of Data Analytics in Organizational Decision 
Making

“Data will be the lifeblood of banking in the future. Banks that 
can unlock the value of data through analytics will be the ones 
that win”. Donald Macdonald, Senior Vice President, Head of 
Group Data Office at OCBC.

The quote implicitly highlighted the red ocean in the banking 
competition world nowadays. Thousands of fin-tech startups 
using data analytics sprung to carve their share in the world 
of finance. Similarly, top banks rushed to utilize data analytics 
to keep their share and win the competition. If one statement 
could summarize how data analytics is being used in the 
finance world, it would be “automating lower risk decisions 
involving a small amount of money and improving judgment 
in higher risk decisions involving a high amount of money”. 
DJPb has a somewhat similar function to Banks in which 
both authorize payments and optimize cash management. 
Therefore, DJPb can also consider a similar approach in 
utilizing data analytics for its decision making

The use of data as a basis of decision-making is actually a 
decades-old idea. It is opposed to intuition, observation, or 
guesswork decision making which are inherently biased to 
human perception. Nevertheless, 90% of organizations today 
use descriptive analytics in which recommendations for 
decisions are still several steps further.

As a Regional Chief Economist, DJPb has a huge responsibility 
of providing a sound data-driven recommendation for its 
stakeholders in their region, which would not be possible with 
descriptive analytics. Therefore, one of the culmination of 
data analytics works in DJPb could be embedded as a policy 
simulator, based on machine learning, which could assess 
the impact of various mixes of policy change. The simulator 
would then serves as a basis for the Regional Treasury Office 
in giving reliable policy recommendations to their respective 
stakeholders in the region.



Saya mendukung sepenuhnya 
KPPN Tarakan untuk menjadi 
Kantor Pelayanan Terbaik di 
lingkup Kementerian Keuangan 
 
Khairul - Wali Kota Tarakan

Kami mengucapkan terima kasih 
atas bimbingan dan pelayanan 
KPPN Tarakan yang sangat 
memuaskan dengan petugas 
yang kooperatif, profesional, dan 
berintegritas tinggi. 

Ing Daud Nawir – Wakil 
Rektor Universitas Borneo 
Tarakan

Saya berharap KPPN Tarakan terus 
mengukir prestasi dengan tetap menjaga 
integritas dan menunjukkan kinerja 
terbaik.

Agus Priyono – Kepala BPK 
Perwakilan Provinsi Kalimantan 
Utara

*Testimoni Satker

KPPN Tarakan, Kinerja Terbaik dari 
Batas Negeri

KPPN TARAKAN

[Foto : dok. KPPN Tarakan]

Kota Tarakan atau juga dikenal sebagai Bumi 
Paguntaka merupakan salah satu kota besar di 
Kalimantan Utara. Kota ini terdiri dari tiga pulau 
yaitu Pulau Bunyu, Pulau Tarakan, dan Pulau 
Sadau dengan semboyan Kota Tarakan “BAIS” 

(Bersih, Aman, Indah, Sehat, dan Sejahtera). Kota ini juga 
dikenal sebagai penghasil minyak pada masa Hindia Belanda 
dan berperan strategis selama Perang Dunia II sebab menjadi 
salah satu target Jepang pada awal perang. Produksi minyak 
di Tarakan terus meningkat hingga menghasilkan 350.000 
barel minyak yang diproduksi tiap bulan dari awal tahun 1944 
dan lebih dari 5 juta barel per tahun. Jumlah ini sepertiga dari 
total produksi minyak di seluruh Hindia Belanda.

Pada 2020, Tarakan terpilih sebagai peraih penghargaan 
Natamukti 2020 yang digelar oleh International Council 
for Small Business (ICSB) Indonesia City Award 2020 
bersama Menteri Koperasi & Usaha Kecil dan Menengah 
RI. Penghargaan itu diberikan karena kota ini mempunyai 
kepedulian atau perhatian dalam rangka mengembangkan 
UMKM di wilayahnya. Tarakan juga memiliki banyak kafe 
hingga dijuluki sebagai “Kota Seribu Kafe”.

Sebagai satu-satunya kota di provinsi termuda Kalimantan 

Utara, pemerintah berupaya menjadikan Kota Tarakan 
sebagai pusat perekonomian dengan penyediaan sarana 
infrastruktur yang mendukung. Hadirnya KPPN Tarakan 
menjawab tantangan tersebut dengan mengawal penyaluran 
APBN di wilayah kota Tarakan.

Kondisi Pulau Tarakan yang kecil dan dikelilingi wilayah 
lautan membuat air bersih tidak tersedia melimpah dan 
hanya mengandalkan dari datangnya air hujan. Terjadinya 
kemarau dalam beberapa minggu di Bumi Paguntaka akan 
berdampak pada gangguan suplai air Perusahaan Air Minum 
Daerah Kota Tarakan ke masyarakat, termasuk kantor dan 
rumah dinas KPPN tempat para pegawai tinggal. 

Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) yang 
dimiliki PLN pun sangat tergantung dari pasokan gas 
yang berasal dari Pulau Bunyu. Tersendatnya pasokan gas 
akan mengakibatkan aliran listrik terganggu. Pemadaman 
listrik yang dilakukan oleh PLN kerap kali mengakibatkan 
terganggunya proses pekerjaan yang dilakukan di KPPN. 
Dengan kondisi tersebut, peran mesin genset menjadi sangat 
penting.

Meskipun banyak tantangan, KPPN Tarakan berhasil 

melewati hal tersebut dan justru menjadikannya sebagai 
peluang untuk unggul menjadi lebih baik. Pada 2021, KPPN 
Tarakan mendapat penghargaan peringkat 1 Kantor Pelayanan 
Terbaik (KPT) Tingkat Kemenkeu. Penghargaan tersebut 
diberikan secara langsung oleh Menteri Keuangan dalam Family 
Gathering Kementerian Keuangan yang dilaksanakan pada 
20 November 2021 secara virtual. Penghargaan ini sekaligus 
merupakan amanah besar yang harus diemban sebab KPPN 
Tarakan harus senantiasa memastikan bahwa pelayanan yang 
diberikan kepada stakeholder dilakukan secara maksimal.

Peran serta dan kekompakan dari seluruh komponen KPPN 
Tarakan merupakan kunci sukses dalam melaksanakan setiap 
kegiatan termasuk dalam mendapatkan peringkat sebagai KPT 
tingkat Kemenkeu. Pembentukan tim dan pembagian peran 
yang jelas kepada setiap pegawai dalam pemenuhan dokumen 
penilaian akan membuat pekerjaan yang sebenarnya sulit 
menjadi lebih ringan. Selain itu, pegawai juga akan memiliki 
rasa tanggung jawab dan pengetahuan yang lebih dalam 
menyukseskan penilaian KPT. Dalam melaksanakan tugas dan 
fungsinya, KPPN Tarakan didukung oleh 15 orang pegawai yang 
sebagian besar ialah generasi centennial.

KPPN Tarakan melayani 57 satuan kerja instansi vertikal K/L 
yang tersebar pada wilayah Kota Tarakan dan Kabupaten Tana 
Tidung, dengan rincian 50 satuan kerja pada wilayah Kota 
Tarakan dan 7 satuan kerja pada wilayah Kabupaten Tana 
Tidung. Pada tahun anggaran 2022, total pagu anggaran yang 
dikelola KPPN Tarakan sebesar Rp943,7 miliar dengan rincian 
alokasi untuk K/L sebesar Rp789,2 miliar dan untuk Dana 
Transfer Khusus dan Dana Desa sebesar Rp154,5 miliar.

“Penghargaan sebagai Kantor Pelayanan Terbaik di lingkungan 
DJPb Kementerian Keuangan tahun 2021 merupakan prestasi 
seluruh pegawai KPPN Tarakan. Prestasi ini juga tidak terlepas 
dari koordinasi yang sangat baik dari seluruh pemangku 
kepentingan KPPN Tarakan. Sebagai Kepala KPPN Tarakan yang 
baru, prestasi ini menjadi modal sekaligus tantangan untuk 
makin meningkatkan kualitas pelayanan KPPN Tarakan kepada 

para pemangku kepentingan. Harapannya, KPPN Tarakan makin 
terdepan dalam memberikan pelayanan,” ungkap Joko Santoso, 
Kepala KPPN Tarakan.

Pada 2021, dibangun Menara Suar Navigasi Distrik Navigasi 
di Tarakan yang pencairannya dilakukan oleh KPPN Tarakan. 
Menara Suar ini merupakan salah satu Sarana Bantu Navigasi 
Pelayaran (SBNP) utama yang terus ditingkatkan keandalannya 
untuk mendukung keselamatan dan keamanan pelayaran 
serta kelancaran lalu lintas pelayaran. Lokasi Tarakan yang 
merupakan sebuah pulau yang dikelilingi laut serta pusat 
perdagangan antarpulau di Kalimantan Utara sangat terbantu 
dengan keberadaan sarana bantu navigasi bagi kapal-kapal 
domestik maupun asing yang melintas di perairan Kalimantan 
Utara.

Selain itu, terdapat pula pembangunan Laboratorium Sentral 
Ilmu Hayati Universitas Borneo Tarakan yang diinisiasi sesuai 
arahan Presiden Joko Widodo, bahwa SDM harus difokuskan 
tidak hanya di Pulau Jawa, tetapi juga daerah di perbatasan. 
Gedung tersebut dibangun dengan sumber pendanaan dari 
APBN melalui skema Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). 

Peran KPPN Tarakan menjadi makin vital dalam mengawal 
pembangunan APBN di wilayah Tarakan. Predikat KPPN 
Tarakan sebagai Kantor Pelayanan Terbaik, menunjukkan 
bahwa seluruh instansi DJPb berkomitmen untuk menunjukkan 
kinerja terbaik tidak hanya di wilayah sentral pemerintahan, 
tetapi juga di wilayah perbatasan, sebagaimana telah 
ditunjukkan KPPN Tarakan.
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Terima kasih kepada KPPN 
Bekasi, selama masa pandemi 
kami masih mendapatkan 
pelayanan yang responsif dan 
pelayanan yang terbaik.

Joko Widodo – Kodim 0507 
Kota Bekasi

KPPN Bekasi telah melakukan 
pelayanan yang sangat berguna 
bagi kami, cepat, dan akurat.

Bongbongan Silaban – Ketua 
Pengadilan Negeri Kota 
Bekasi

KPPN Bekasi telah memberikan 
pelayanan yang sangat baik, seluruh 
pelayanan KPPN Bekasi sangat cepat 
dan tanpa biaya.

Laskmi Indri – Kepala Kejaksaan 
Negeri Kota Bekasi

*Testimoni Satker

Fresh Office, Pendorong 
Spirit Baru KPPN Bekasi

KPPN BEKASI

[Foto : dok. KPPN Bekasi]

Kami yang kini terbaring antara Karawang-Bekasi
Tidak bisa teriak “Merdeka” dan angkat senjata lagi
Tapi siapakah yang tidak lagi mendengar deru kami,
Terbayang kami maju dan mendegap hati?
“Karawang-Bekasi”, puisi karya Chairil Anwar

Bekasi, rasa-rasanya hampir tidak ada orang yang 
tidak mengenal kota itu. Bekasi adalah salah satu 
kota aglomerasi penyangga Ibukota Negara, Provinsi 
DKI Jakarta, yang juga dijuluki Kota Patriot karena 
kisah dan cerita kepahlawanan yang banyak dijumpai 

di kota tersebut semasa perjuangan kemerdekaan Republik 
Indonesia, seperti salah satunya dipuisikan Chairil Anwar 
dalam karyanya di atas.

Meski berjarak sepelempar batu dari Jakarta, waktu tempuh 
yang dibutuhkan dari Jakarta untuk sampai ke Bekasi tergolong 
cukup lama karena tingginya tingkat kemacetan. Namun 
demikian, kondisi tersebut tidak mengurangi perannya sebagai 
salah satu kota satelit yang berkembang pesat dan menjadi 
tempat tinggal para kaum urban sekaligus pusat kawasan 
industri. Pesatnya dinamika tersebut menjadikan perlunya 

sarana dan prasarana publik yang mendukung berjalannya 
ekonomi mutlak harus dipenuhi oleh pemerintah, seperti 
sarana prasarana transportasi, infrastruktur jalan dan 
jembatan, serta sarana pendidikan dan kesehatan. 

KPPN Bekasi pun hadir sebagai Bendahara Umum Negara di 
wilayah Bekasi. Kondisi ini tentunya menjadi sebuah tantangan 
bagi KPPN Bekasi untuk mengoptimalisasi dan mendorong 
percepatan belanja pemerintah karena pada tahun anggaran 
2022 Pemerintah Pusat mengalokasikan APBN untuk wilayah 
Bekasi sebesar Rp2,11 triliun yang mencakup Dana Alokasi 
Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil 
(DBH), Dana Desa, juga DIPA K/L untuk 79 satker yang berada 
di wilayah KPPN Bekasi. Alokasi belanja APBN tersebut dikelola 
oleh KPPN Bekasi dengan didukung oleh sumber daya manusia 
sebanyak 26 pegawai. 

Pada tahun 2021, KPPN Bekasi menjadi salah satu unit vertikal 
DJPb yang ditunjuk untuk mengimplementasikan FRESH 
(Flexible, Responsive, Smart, dan Healthy) Office sebagai bagian 
dari upaya mewujudkan lingkungan kerja yang nyaman, aman, 
kolaboratif, dan modern. Hal ini menjadi kebanggaan dan 

amanah tersendiri bagi para pegawai KPPN Bekasi sebab konsep 
ruangan tersebut benar-benar sangat memudahkan terciptanya 
kolaborasi dan sinergi.

Hal ini merupakan tantangan bagi KPPN Bekasi untuk 
mewujudkan suatu ruangan kantor yang benar-benar bisa 
memberikan suasana kantor yang baru, lebih segar, dan berbeda 
dengan kondisi sebelumnya, sekaligus tetap berpedoman pada 
ketentuan yaitu sesuai Kepdirjen Perbendaharaan Nomor 97/
PB/2021 tentang Buku Pedoman Standar Layout dan Desain 
Bangunan Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Kesan suatu kantor pemerintah yang formal dan kaku sudah 
tak tampak lagi di KPPN Bekasi. Dengan mengambil tema 
industrial, KPPN Bekasi berupaya mewujudkan suatu kantor 
yang suasananya lebih fleksibel, santai, responsif terhadap 
kebutuhan pegawai, nyaman untuk bekerja, sehat, dan smart.

Tantangan yang dihadapi dalam penerapan FRESH Office 
ialah bagaimana mengakomodir semua ruang dan fasilitas 
yang diperlukan dengan kondisi kantor yang tidak terlalu 
luas. Belum seluruh pegawai memahami konsep FRESH Office 
tersebut, sehingga masih merasa “terkotak-kotak” antara seksi 
satu dengan lainnya. Oleh karenanya, pemahaman akan terus 
diberikan kepada seluruh pegawai. Pegawai tidak lagi memiliki 
dedicated seat, tetapi dapat memilih tempat bekerja sesuai 
dengan keinginan dan kebutuhannya. Tidak ada lagi sekat-
sekat antara seksi/bagian karena semua pegawai telah berbaur 
menjadi satu dalam ruangan FRESH Office tersebut.

Penerapan FRESH Office di KPPN Bekasi memberikan dampak 
yang signifikan bagi produktivitas. Suasana kantor terlihat lebih 
nyaman, suasana kaku dan formal tidak lagi terlihat. Sinergi 
antarseksi/subbagian lebih terasa, koordinasi antara bawahan 
dengan atasan berjalan lebih lancar. Ruangan pun menjadi lebih 
rapi, tidak terlihat lagi dokumen bertumpuk di atas meja kerja 
karena dokumen tersimpan secara digital. Kegiatan rapat kecil, 
diskusi, Gugus Kendali Mutu (GKM), bahkan makan bersama 
dapat dilakukan secara lebih santai dengan memilih berbagai 
ruang yang disediakan.

Dalam beberapa kesempatan, beberapa stakeholders yang 
berkunjung untuk melihat FRESH Office KPPN Bekasi 
merasa sangat terkesan dan terinspirasi untuk dapat 

mengimplementasikannya ke unit kerja mereka. Harapannya, 
pengimplementasian FRESH Office ini dapat makin 
meningkatkan output dan kinerja KPPN Bekasi ke depan.

“Sebelumnya, ruang middle office kami masih dalam bentuk 
kubikal dan bersekat-sekat. Dengan konsep FRESH Office 
sudah tidak terdapat lagi sekat-sekat, untuk memudahkan 
terbentuknya kolaborasi, sinergi antarlevel dan antarstaf. 
Kami merasa bangga dan cukup puas dengan selesainya FRESH 
Office ini, melihat respons pegawai yang sangat merasakan 
dan menikmati sarana dan prasarana yang ada, sehingga makin 
bersemangat dalam bekerja,” jelas Hajoe Saptaria, Kepala KPPN 
Bekasi.

Hasil tidak akan pernah mengkhianati proses. Pada akhirnya, 
sejumlah prestasi berhasil diraih KPPN Bekasi setelah berhasil 
menjaga kinerja dan semangat pelayanan melalui beragam 
inovasi layanan, di antaranya penghargaan dari Kementerian 
PAN-RB sebagai Unit Pelayanan Publik dengan Kategori 
Pelayanan Baik Tahun 2020 serta penghargaan dari DJPb 
dalam ajang Treasury Award 2021 sebagai KPPN Terbaik Dalam 
Kategori Roll Out SAKTI dan Kesiapan Satker Tahun 2021. 
Sebelumnya, KPPN Bekasi pun telah memperoleh pengakuan 
Sertifikat SNI ISO 9001:2015 dan pencapaian sebagai unit kerja 
pelayanan berpredikat WBK pada tahun 2018 sebagai bukti telah 
menerapkan standar layanan untuk kenyamanan dan keamanan 
satker mitra kerjanya.

Dengan menyadur semangat dari sebait puisi karya Chairil 
Anwar, para punggawa KPPN Bekasi bertekad akan terus berdiri 
di garis terdepan dalam upaya perbaikan layanan menuju 
kesempurnaan. 

Kami, Insan Perbendaharaan yang berdiri di Bekasi.
Selalu siap teriak “Merdeka” dan mengangkat semangat tinggi-
tinggi.
Tanpa perlu tahu siapa yang mendengar deru kami.
Tertantang kami terus maju dan mendegap hati.
Karena bagi kami, pelayanan adalah wujud bakti kami untuk 
negeri.
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G20 di Mata 
Centennial: Sebuah 
cerita oleh Insan 
Perbendaharaan

Penulis: Novryan Noor Hanifan MuttaqienLangkah DJPb Menuju 
World Class Treasury

CATATAN PERJALANAN

Seperti yang kita tahu, Indonesia menjadi tuan 
rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 pada 
tahun 2022 ini. Pelaksanaan Presidensi G20 di 
Indonesia menjadi momentum untuk mendorong 
upaya kolektif dunia dalam mewujudkan 

kebijakan percepatan pemulihan ekonomi global yang 
inklusif, berdaya tahan, dan berkesinambungan. G20 yang 
merupakan singkatan dari Group of Twenty sendiri adalah 
sebuah forum kerja sama multilateral yang terdiri atas 
19 negara utama dan Uni Eropa yang merepresentasikan 
lebih dari 60 persen populasi bumi, 75 persen perdagangan 
global, dan 80 persen PDB dunia.

Sesuai dengan judulnya, buku G20 di Mata Centennial: 
Sebuah Cerita oleh Insan Perbendaharaan ini merupakan 
buku yang berisikan gagasan para pegawai DJPb khususnya 
para generasi centennial yang mulai mendominasi 
komposisi pegawai di DJPb. Buku ini juga mewakili generasi 
centennial dalam melihat bagaimana Presidensi G20 melalui 
perspektif generasi pertama yang mengalami kemajuan 
teknologi yang sangat luar biasa. Generasi centennial dinilai 
lebih mampu beradaptasi dengan perubahan besar dalam 
bidang teknologi dan kelak bangku-bangku tenaga kerja di 
seluruh dunia pun akan diduduki oleh generasi tersebut.

Pelaksanaan Presidensi G20 menghadirkan suatu wadah 
bagi pemuda anggota G20 untuk saling berbagi pemikiran 
dalam isu-isu yang akan dibahas. Dalam pandangan 
generasi centennial, hal tersebut merupakan suatu ajang 

bergengsi untuk berbagi gagasan yang bermanfaat bagi 
pengembangan kemampuan dalam rangka persiapan 
untuk menjadi pemimpin pada masa depan. Bagi pegawai 
generasi centennial di DJPb, ini merupakan kesempatan 
untuk menunjukan eksistensi guna persiapan melanjutkan 
tongkat estafet dalam mencapai visi untuk menjadi Insan 
Perbendaharaan yang unggul di tingkat dunia.

Buku berisi gagasan yang ditulis oleh beberapa pegawai 
generasi centennial di DJPb ini tentu tidak dapat mewakili 
organisasi DJPb terhadap Presidensi G20 itu sendiri. Namun 
melalui buku ini, diharapkan para generasi centennial 
mampu memberikan kontribusi aktif berupa pemikiran dan 
tindakan terhadap momentum G20 serta memiliki peranan 
strategis untuk turut menyukseskan pelaksanaan Presidensi 
G20. 

Disajikan dengan bahasa ringan khas anak muda, buku 
ini dapat dijadikan referensi untuk mengenal lebih jauh 
mengenai pelaksanaan Presidensi G20 di Indonesia melalui 
kacamata generasi centennial, sebuah generasi digital 
native yang memiliki segudang ide yang siap dibagi demi 
kemajuan dan kesejahteraan bangsa Indonesia.

Judul Buku: G20 di Mata Centennial: Sebuah Cerita oleh 
Insan Perbendaharaan
Penulis: Pegawai Centennial Ditjen Perbendaharaan
Penerbit: Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI
Tahun Terbit: 2022
Jumlah Halaman: 154 halaman

DJPb terus melangkah, bertransformasi menjadi modern 
treasurer yang memiliki peran lebih strategis. Untuk itu, Dirjen 
Perbendaharaan Hadiyanto melakukan beberapa study visit 
sebagai upaya mewujudkan world class Treasury. 

Untuk mendapatkan referensi dan best practice pelaksanaan 
digitalisasi sistem pembayaran pemerintah, Dirjen 
Perbendaharaan melakukan study visit ke Pemerintah 
Australia dari tanggal 19 s.d. 24 Juni 2022. Study visit ini 
merupakan hasil kolaborasi antara DJPb dengan Australian 
Treasury melalui Department of Foreign Affairs and 
Trade Prospera Program. Delegasi Indonesia dipimpin 
oleh Dirjen Perbendaharaan didampingi Sekretaris Ditjen 
Perbendaharaan, Direktur Pengelolaan Kas Negara, dan 
Direktur Sistem Perbendaharaan. Study visit dilakukan pada 
sejumlah kantor Pemerintah Australia di Canberra dan 
Melbourne.

Salah satu rangkaian agenda pada study visit tersebut 
adalah high level meeting antara Dirjen Perbendaharaan 
dengan beberapa pejabat dari Australian Treasury, di 
antaranya Secretary to the Australian Treasury, Dr. 
Steven Kennedy, Deputy Secretary of Corporate & Foreign 
Investment Group, Ms Roxanne Kelley, dan Deputy 
Secretary of Macroeconomic Group, Mr Luke Yeaman. Dalam 
pertemuan dimaksud, Australian Treasury menegaskan 
komitmen Pemerintah Australia untuk terus mempererat 
dan meningkatkan hubungan kerja sama dengan Pemerintah 
Indonesia, termasuk dukungan pelaksanaan agenda-agenda 
Presidensi G20 dan pengembangan digitalisasi sistem 
pembayaran di Indonesia. 

Delegasi DJPb juga melakukan diskusi dan workshop dengan 
perwakilan badan di Australia yang menangani digital payment 
platform, seperti pada Department of Finance, Australian 
Taxation Office, Australian Digital Transformation Agency, 
dan Australian Public Service Commission. Pertemuan dan 

diskusi ini memberikan referensi best practice 
yang dapat dijadikan salah satu acuan oleh 
DJPb dalam mengembangkan Digitalisasi 
Treasury, termasuk Platform Pembayaran 
Pemerintah.

Delegasi DJPb yang dipimpin oleh Dirjen 
Perbendaharaan Hadiyanto beserta Sekretaris 

Ditjen Perbendaharaan dan Direktur Pengelolaan Kas Negara 
juga melakukan study visit ke Her Majesty’s Treasury (HM 
Treasury) dan Debt Management Office (DMO) Pemerintah 
United Kingdom (UK) pada tanggal 7 s.d. 10 Agustus 2022. 
Study visit ini sejalan dengan pelaksanaan asistensi yang 
dilakukan Office of Technical Assistance US Treasury (US 
OTA), dengan berfokus pada pengelolaan buffer yang didukung 
oleh pembiayaan yang efisien dan dilengkapi dengan skema 
pengukuran risiko yang efektif dan komprehensif melalui 
penerapan Sovereign Asset Liability Management (SALM).

Pada kesempatan tersebut, Dirjen Perbendaharaan juga 
berdiskusi bersama mahasiswa tugas belajar dari Kementerian 
Keuangan di London, bertempat di KBRI London. Kepada 
mereka, Dirjen Perbendaharaan memaparkan perkembangan 
dan berdiskusi tentang ekonomi global maupun domestik 
serta peranan APBN. Adapun melalui courtesy meeting 
bersama Duta Besar Indonesia untuk UK, Dr. Desra Percaya, 
Dirjen Perbendaharaan menyampaikan evaluasi pelaksanaan 
anggaran KBRI London, menjelaskan perlunya percepatan 
pelaksanaan anggaran, serta menjaring aspirasi dan masukan 
untuk mewujudkan belanja negara yang lebih efisien dan 
mampu mendukung pelaksanaan tugas KBRI.

Sebelumnya, pada 20 Juli 2022, Dirjen Perbendaharaan 
melakukan Soft Launching Gedung Pusat Studi dan Kajian 
Perbendaharaan di Malang. Gedung cagar budaya ini 
diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai pusat kegiatan 
perbendaharaan, termasuk kegiatan kajian, kolaborasi, 
pengembangan UMKM, dan kegiatan strategis lain yang 
dapat mendukung implementasi Regional Chief Economist, 
serta menjadi sarana image branding agar DJPb makin dikenal 
masyarakat.

62 63

Majalah Treasury Indonesia  |  Volume 3/2022 RESENSI BUKU



64 65

Majalah Treasury Indonesia  |  Volume 3/2022 CERPEN

Balada Tresa
(Bagian Ketiga) 

Oleh: Amela Erliana Crhistine, pegawai Direktorat SMI

Integritas; Aku Jua yang Ikut 
Putuskan

Oleh: Mila Nur Rohmah
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PUISI

Usulan Tresa dan Dion langsung disambut hangat 
oleh para pejabat dan pegawai di kantor mereka. 
Beragam persiapan pun dilakukan. Beberapa 
rekan kerja Tresa juga turut menawarkan 
bantuan. Sayangnya, niat baik Tresa dan teman-

temannya tidak selalu disambut baik oleh para pemilik usaha 
yang mereka datangi.

“Saya nggak tahu cara pakai hape, Mas. Nggak paham saya 
cara jualan yang onlen-onlen gitu,” tutur wanita yang Tresa 
kunjungi.

Seberapa pun kerasnya Tresa mencoba, wanita itu tetap saja 
menolak produknya dipromosikan di media sosial. Padahal, 
Tresa telah berusaha menjelaskan penawarannya dengan 
bahasa sesederhana mungkin.

“Ibu nggak perlu bikin akun di marketplace. Nanti, saya cukup 
cantumin nomor WA Ibu, supaya kalau ada yang pesan bisa 
langsung hubungi ibu.” Tresa kembali membujuk.

Kening wanita itu berkerut, sementara bola matanya terus 
bergerak-gerak, mengisyaratkan keraguan dan rasa enggan. 
“Saya juga nggak tahu cara pakai WA-WA itu, Mas. Biasanya 
anak saya yang pakai. Saya cuma pakai hape kalau mau 
telepon anak saya yang di luar kota saja.”

Mulanya, Tresa pikir pekerjaannya tidak terlampau sulit. 
Bukankah semua pedagang pasti akan senang jika ada yang 
mempromosikan dagangannya? 

Namun ternyata, Tresa keliru. Tidak semua pemilik usaha 
yang dia datangi setuju dengan tawarannya. Ada juga yang 
telah memiliki pembeli tetap dan tidak bisa memenuhi 
pesanan dari luar, seperti pedagang kue basah yang tengah 
dikunjungi Tresa dan Dion sekarang.

“Saya takut nggak bisa menuhin pesanan kalau tiba-tiba 
banyak yang mau beli, Mas.” Wanita itu kembali menyuarakan 
kekhawatirannya. “Ini saja, saya sudah kewalahan kalau tiba-
tiba ada tambahan pesanan buat acara arisan.”

Dion yang sejak tadi hanya mendengarkan, mencolek lengan 
Tresa. Kepalanya menggeleng pelan, memberi kode agar Tresa 
berhenti memaksa.

“Baik, Bu. Terima kasih, ya, sudah mau kami temui. Kapan-
kapan, kalau Ibu berubah pikiran, silakan untuk telepon saya 
di nomor yang tadi saya berikan.” Tresa akhirnya menyerah. 
Kekecewaan terpampang jelas di raut wajahnya.

Setelah berpamitan, Tresa dan Dion kembali ke kantor 
dengan sepeda motor. Dion sedikit panik saat menyadari 
Tresa tengah menyetir sambil melamun. Ditepuknya bahu 

Tresa dan berkata, “Ngelamunin apa lagi, sih, kamu?”

“Ternyata nggak selamanya niat baik kita disambut baik juga, 
ya?” kata Tresa. “Kupikir gampang aja cari UMKM yang bisa 
kita promosikan produknya. Ternyata nggak segampang yang 
kubayangkan.”

“Ibu tadi ada benarnya juga, kok, Tres. Daripada dia maksain 
diri tapi nggak siap nerima pesanan banyak. Nanti, malah jadi 
bermasalah sama konsumen. Mending jujur dari awal, 'kan?”

“Ini sudah UMKM ketiga yang menolak, lho, Dion.”

Dion membuang napas dengan keras. “Baru yang ketiga, 
Tresa. Masih banyak, kok, kandidat lainnya. Atau mungkin, 
kita bisa perlebar jangkauan. Nggak cuma UMKM yang jadi 
debitur aja. Yang sudah lunas, atau yang sudah sukses bisa 
juga, 'kan?”

Tresa menekan tuas rem saat lampu lalu lintas di depannya 
berubah merah. Kegelisahan masih saja terus berkecamuk 
di benaknya. “Apa mereka ngerasa nggak ada gunanya 
promosiin dagangan di medsos kita, ya?”

“Tukang gorengan yang kamu bantu itu, kemarin bilang 
banyak yang beli gorengannya sejak kamu promosikan di 
Instagram, 'kan?”

Tresa tak menyahut karena dia yakin Dion sudah tahu 
jawabannya.

“Pedagang kelapa muda yang kemarin juga akhirnya bisa 
kerja sama dengan pemilik restoran seafood setelah kamu 
promosikan usahanya, kan?” sambung Dion. “Yang lain, 
mungkin memang belum merasakan dampaknya secara 
signifikan. Tapi, itu wajar, Tres. Semuanya pasti perlu waktu 
untuk berkembang, termasuk proyek kita ini. Jadi, sabar saja.”

Pandangan mata Tresa terus tertuju pada lampu lalu lintas, 
tetapi telinganya menangkap setiap nasihat Dion baik-baik. 
Dia memang kerap khawatir berlebihan dan gampang sekali 
kecewa jika terdapat hal-hal yang di luar perencanaan. Tresa 
bersyukur dipertemukan dengan Dion yang selalu optimis 
dan berpikiran positif.

“Jangan cuma lihat sisi negatifnya, Tres. Lihat sisi positifnya 
juga. Sekarang kita jadi tahu kalau kebutuhan masing-masing 
UMKM itu berbeda, nggak bisa disamaratakan. Mungkin 
ini bisa jadi pelajari buat cari tahu cara paling tepat bantu 
mereka.”

Kata-kata Dion terbang terbawa angin saat Tresa kembali 
memacu motornya. Tresa tidak habis pikir, bagaimana bisa 
Dion bersikap jauh lebih bijaksana darinya, padahal selisih 
umur mereka tidak terlalu jauh.

Indonesia dengan sejuta kekayaan berwarna jamrud
Berdiri di depanku
Sempurna berselimutkan kerutan dan keringat
Perjuangan selama tahun-tahun berlayar
Masa bambu runcing telah purna, bukan bedil, bukan ranjau juga
Melainkan kepada yang berhati khianat ia memasang kuda-kuda
Dan mengajakku menghardik! Melawan!! 

Indonesia dengan sejuta kekayaan berwarna jamrud
Pelan-pelan bertanya kepadaku
"Mampukah gedung-gedung tinggi yang dibangun mengungkung rakus 
dan jumawa?
Mampukah jeruji besi menakut-nakuti sang pelakon berhati duri?
Mampukah segala payung hukum dan birokrasi membuat hujan 
berhenti?" 

Indonesia dengan sejuta kekayaan berwarna jamrud 
Terlihat iba pada badannya sendiri
Bukanlah metafora dan hiperbola jika ia katakan:
Amplop-amplop di bawah meja adalah hal menjijikkan
Gratifikasi bau dan basi
Merangkul saudara untuk jabatan adalah pengecut
Gaji tanpa kerja sepadan adalah keburukan 

Indonesia dengan kekayaan berwarna jamrud tidak menyerah
Satu persatu ia perbaiki tatanan yang salah
Integritas terhunuslah!! Pada bahu-bahu dan setiap manah
Hingga dormansi dan musnah
Segala hal yang palsu dan pura-pura 

Indonesia dengan kekayaan berwarna jamrud
Masih mengantongi badai dan seutas cahaya yang belum rampung
Diberikannya padaku
Tanganku menengadah, kuterima dengan lapang dada
Optimis dan pesimis berbaur
Aku sendiri yang akan putuskan mana yang menang.



Fotografer:
Benny 
KPPN Mataram

Fotografer:
Prih Haryanta
Direktorat SITP

Fotografer:
Achmad Suhaiba 
Kanwil DJPb Sulawesi 
Selatan

Lensa
Rubrik lensa hadir dengan menampilkan karya-karya foto dari fotografer DJPb terutama yang 
tergabung dalam wadah Treasury Photographer Club (TPC). 

Tema: Kemeriahan HUT RI

Mengawal 
Akuntabilitas
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KOMIK

Lomba Sepeda Hias

Anak-anak mengikuti 
lomba estafet air

Tarik Tambang 17-an
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“Mens sana in corpore sano”, sebuah istilah yang banyak 
dimaknai oleh khalayak dengan arti kurang lebih “di 
dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat”. Istilah 
ini mengandung prinsip yang sejalan dengan napas insan 
pegawai DJPb yang memegang teguh jargon DJPb HAnDAL: 
Harmonis, Amanah, Digital, Akuntabel, dan Loyal.

Sekumpulan insan HAnDAL yang terdiri atas berbagai 
pegawai direktorat lingkup Kantor Pusat DJPb menggelorakan 
semangat jargon DJPb HAnDAL dengan melaksanakan 
kegiatan olahraga pagi secara harmonis dan berjamaah 
sebelum memulai aktivitas pekerjaan di kantor. Para pegawai 
ini menyadari benar bahwa kesehatan yang diiringi dengan 
kesegaran jasmani adalah elemen yang sangat penting bagi 
setiap pegawai dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari, 
terutama dalam mendukung penyelesaian pekerjaan yang 
merupakan tanggung jawab pegawai DJPb yang amanah. 

Sebagai insan perbendaharaan yang loyal, sekumpulan 
pegawai ini meyakini bahwa kesehatan yang merupakan 
nikmat dan karunia Allah SWT adalah hal yang perlu 
disyukuri dengan cara menjaga kebugaran jasmani dan rohani 
melalui olahraga yang disuka secara berkala. Melaksanakan 
olahraga yang menjadi sebuah kesukaan dan hobi tentu selain 
menggembirakan juga akan menyehatkan. Dalam kesamaan 
visi dan semangat itulah, mereka saling berpadu membentuk 
sebuah komunitas untuk menyalurkan hasrat hobi yang 
menggebu.

Di DJPb terdapat berbagai macam wadah komunitas olahraga, 
di antaranya adalah komunitas olahraga bulu tangkis atau 
lebih familiar disebut badminton. Treasury Badminton Club 
atau yang kini familiar disebut dengan TERBAIC ini adalah 
sebuah wadah komunitas para pecinta olahraga bulutangkis 
atau Badminton Lovers di lingkungan DJPb. Komunitas ini 
sebenarnya telah cukup lama terbentuk, tetapi baru mulai 
aktif kembali geliatnya pada tahun 2021 setelah suasana 
pandemi Covid-19 mereda. Kala itu, setelah diskusi yang 
hangat, para tetua, sesepuh, dan anggota yang junior atau 
baru-baru bergabung setuju untuk melakukan re-branding 
dengan nama baru yang lebih fresh yaitu TERBAIC. Sesuai 
kesepakatan di antara para anggotanya lahir pula slogan yang 
cukup unik, “Main Semampunya, Iuran Seharusnya”.

Selama ini telah cukup banyak gelaran event yang 
diselenggarakan maupun diikuti oleh komunitas bulutangkis 
DJPb ini, misalnya Treasury Badminton Tournament (TREBOR) 
yang merupakan turnamen internal antar unit eselon II 
lingkup Kantor Pusat DJPb, BLU lingkup DJPb, dan Kanwil 

DJPb DKI Jakarta pada tahun 2018, 2019, dan saat ini sedang 
berjalan untuk tahun 2022 yang telah dimulai 23 Agustus 
2022 lalu dan direncanakan selesai pada bulan Oktober 2022. 
Kemudian terdapat pula event tahunan turnamen olahraga 
dalam rangka peringatan Hari Oeang Republik Indonesia 
(HORI) yang dilaksanakan rutin dan diikuti oleh seluruh 
unit eselon I Kementerian Keuangan. Selain itu, terdapat 
pula event nonformal lainnya seperti latih tanding (sparing) 
melawan instansi di luar DJPb.

Selain sebagai wadah melaksanakan olahraga bulutangkis 
dengan riang dan berjamaah, para anggota komunitas ini juga 
saling sharing tentang berbagai update informasi bulutangkis 
dalam maupun luar negeri. TERBAICers, yang notabene 
para pegawai DJPb yang go-digital aktif berdiskusi, nonton 
bareng, dan saling update informasi live event pertandingan 
bulutangkis yang hangat untuk diperbincangkan melalui 
WhatsApp group. Meski TERBAICers memiliki agenda dan 
kesibukan masing-masing yang tentu berbeda-beda dalam 
melaksanakan tugas dan fungsi sebagai insan DJPb, tetapi 
silaturahmi online dengan berbagai chit chat-nya tetap terjaga 
melalui media ini. 

Dalam menyalurkan hasrat hobi bulutangkis serta mengasah 
kemampuan para anggotanya di dalam lapangan, TERBAIC 
memiliki jadwal latihan rutin yang dilaksanakan setiap hari 
Selasa mulai pukul 07.00 s.d. 09.00 WIB di GOR Senen, Jakarta 
Pusat. Kini anggota TERBAIC telah lengkap komposisinya, 
terdiri atas berbagai unsur pejabat dan pegawai. Latihan rutin 
terjadwal tersebut juga aktif diramaikan oleh kehadiran para 
pejabat eksekutif DJPb, lho. Setiap hari Selasa pagi, Direktur 
Jenderal Perbendaharaan, Sekretaris DJPb, dan para Direktur 
serta Pejabat Administrator lingkup Kantor Pusat DJPb 
turut menggelorakan semangat “mens sana in corpore sano” 
melalui olahraga bulu tangkis bersama TERBAIC. Tentunya, 
seluruh anggota TERBAIC secara akuntabel menggunakan 
kesempatan jadwal latihan ini dengan efektif dan efisien 
tanpa mengesampingkan tugas dan tanggung jawab sebagai 
insan perbendaharaan yang HAnDAL, dong. 

Para pegawai DJPb HAnDAL dan Badminton Lovers yang 
berminat bergabung dalam komunitas TERBAIC bisa follow 
Instagram @treasurybadmintonclub dan menghubungi 
admin TERBAIC. Bahkan yang baru ingin belajar bulu tangkis, 
atau bertujuan membunuh lemak-lemak toxic yang ada di 
dalam tubuh tak perlu insecure, bisa healing bareng Selasa 
pagi di GOR Senen sebelum memulai aktivitas pekerjaan 
rutin.

TERBAIC: Merajut Semangat Bersinergi 
Melalui Kolaborasi Riang

Teks: Akhlis Febriyanto (Setditjen Perbendaharaan) dan Hamdan 
Adhymaz Pratama (Direktorat PK BLU)



Catatan Ringan

Didyk Choiroel

Pengelolaan perbendaharaan merupakan contoh nyata transformasi yang berkelanjutan dari 
reformasi keuangan negara di Indonesia. Perbendaharaan negara atau treasury, selalu menjadi 
instrumen utama dalam manajemen keuangan Pemerintah. Treasury mengumpulkan uang negara, 
baik dari pendapatan negara maupun pembiayaan negara, dan menyalurkan uang negara untuk 
operasional pemerintahan dan pembangunan. Cara treasury mengelola uang negara inilah yang 
terus-menerus bertransformasi.

Sejarah perbendaharaan negara kontemporer mencatat, transformasi pertama treasury adalah 
sekitar tahun 1979, pada saat dilakukan giralisasi dalam pengelolaan perbendaharaan. Penerimaan 
negara yang semula disetor tunai ke kantor-kantor kas negara, dan pengeluaran negara dibayarkan 
secara tunai juga di kantor-kantor perbendaharaan negara, diubah menjadi setoran dan pembayaran 
secara giral melalui rekening kas negara dalam sistem perbankan. Sehingga kemudian lahirlah 
Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara. Namun, pada saat itu organisasi treasury masih tergabung 
dengan fungsi penganggaran pada Ditjen Anggaran.

Transformasi treasury kedua, adalah pada saat reformasi keuangan negara dan perbendaharaan 
negara digulirkan pada tahun 2003-2004. Fase ini ditandai dengan lahirnya Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
tentang Perbendaharaan Negara, yang menjadi Paket Undang-Undang Bidang Keuangan Negara, 
bersama dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 
Tanggung Jawab Keuangan Negara. Reformasi keuangan negara dan perbendaharaan negara, 
memperjelas: pemisahan urusan penganggaran yang bersifat politis dan urusan perbendaharaan 
yang bersifat administrasi; pemisahan kewenangan Bendahara Umum Negara dengan Pengguna 
Anggaran dalam pelaksanaan anggaran; dan pengelolaan kas negara yang lebih profesional, serta 
kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBN sesuai standar akuntansi 
pemerintahan.

Reformasi keuangan negara kemudian membawa reformasi birokrasi di Kementerian Keuangan pada 
tahun 2007, yang menjadi transformasi treasury jilid ketiga. Sekali lagi transformasi treasury menjadi 
pionir dalam reform di Kemenkeu, melalui pembentukan KPPN Percontohan yang memiliki pilar 
simplifikasi proses bisnis, penggunaan teknologi informasi dalam operasional treasury, dan jaminan 
integritas SDM yang profesional. Pada saat inilah perbendaharaan makin fokus dan profesional 
serta berintegritas. Organisasi Ditjen Perbendaharaan pun lebih fokus dalam pelaksanaan tugas 
inti treasury.

Mengelola treasury yang makin profesional, ternyata membawa tuntutan untuk mengaplikasikan 
manajemen treasury yang terintegrasi dan berbasiskan teknologi informasi. Maka transformasi 
treasury jilid keempat adalah penerapan IFMIS dengan implementasi SPAN dan MPN, yang kemudian 
diikuti dengan SAKTI. Kurun waktu tahun 2011 hingga saat ini tahun 2022, adalah perjalanan 
panjang transformasi treasury yang terintegrasi. Dan transformasi ini tidak akan berhenti, karena 
kita sedang menyongsong SPAN Next Generation.

Sejalan dengan transformasi treasury yang makin terintegrasi dan berbasiskan IT, saat ini treasury 
sedang dalam gelombang transformasi kelima. Transformasi yang seperti mengulang bandul sejarah. 
Bagaimana treasury mempertajam kembali organisasi, proses bisnis dan sistem, untuk merespons 
dinamika kebijakan ekonomi dan fiskal. Treasury dituntut menjadi bagian dari konsolidasi fiskal 
pascapandemi, mengawal transmisi APBN hingga ke output, outcome, dan impact-nya, serta 
mengembangkan sistem perbendaharaan yang agile dan solutif. Sesuatu yang tidak mudah, namun 
harus dihadapi dan direspons dengan kebijakan yang tepat, baik aspek organisasi, proses bisnis, 
sumber daya manusia, dan sistem teknologi informasi. Namun, kita optimis dapat melalui, karena 
treasury adalah transformasi tiada henti.

TREASURY = TRANSFORMASI 
TIADA HENTI
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Terus unlock your potentials and creativity, 
karena hanya dengan meningkatkan 

kompetensi dan kapasitas diri, kita mampu 
mewujudkan visi DJPb yang unggul di tingkat 

dunia.

Dirjen Perbendaharaan Hadiyanto





Hadiyanto lahir pada 10 
Oktober 1962 di Ciamis, 
Jawa Barat, sebagai anak 
ke-3 dari 6 bersaudara dari 
pasangan Hadisoebana dan 
Ara Suhara. Tinggal di Ciamis 

yang terkenal dengan keindahan alamnya, 
membuat Hadiyanto kecil akrab dengan 
pantun-pantun riang nan jenaka yang 
merekam keelokan pesona daerahnya. Saat 
kecil, Hadiyanto sangat senang jika diajak 
jalan-jalan keliling kampung dengan sepeda 
motor bebek Dampf Kraft Wagen (DKW) atau 
di Ciamis terkenal dengan nama motor “daun 
kawung” kesayangan bapaknya. Sejuknya 
embusan angin yang terasa saat duduk 
di boncengan sambil memeluk bapaknya 
menjadi kenangan indah yang tidak akan 
pernah sirna dari memori Hadiyanto.

Melewati masa TK di dekat rumah, Hadiyanto 
melanjutkan menimba ilmu di SDN 
Banjarsari IX, yang sekarang telah berubah 
nama menjadi SDN Banjarsari 1. Selama 
enam tahun Hadiyanto kecil mengenyam 
pendidikan di sekolah dasar yang terletak di 
Jl. Raya Timur Banjarsari No. 07, Kelurahan 
Banjarsari, Kecamatan Banjarsari, Ciamis 
ini. Pada usia sekolah dasarnya, Hadiyanto 
juga sering diajak sang Bapak untuk pergi 
memancing. Dari situ, Hadiyanto belajar 
bahwa adakalanya dalam hidup kita harus 
pandai-pandai dalam bersabar dan harus 
cerdas dalam mengambil kesempatan.

Setelah lulus dari pendidikan dasar, 
Hadiyanto melanjutkan pendidikan di SMPN 
Banjarsari pada tahun 1974, kemudian 
sekolah menengah atas di SMAN Banjar pada 
tahun 1977. Di sana, Hadiyanto mengisi masa 

Semanis 
Galendo, 
Buah 
Dedikasi 
Hadiyanto



remajanya dengan memperluas pergaulan dan 
memperbanyak teman, dengan aktif dalam 
berbagai kegiatan organisasi dan olahraga. 
Ternyata Hadiyanto menemukan sebuah 
kebahagiaan tersendiri saat bisa bekerja sama 
dengan timnya. Hadiyanto menyadari bahwa 
“teamwork makes the dream work” sehingga 
terpacu untuk terus mengasah soft skill dalam 
berorganisasi dan leadership.

Mengejar Mimpi dengan Kemampuan 
Mumpuni

Ada cerita unik saat Hadiyanto menempuh 
pendidikan menengah atasnya di SMAN 
Banjar. Karena lokasi yang cukup jauh, 
Hadiyanto harus naik kereta uap untuk pergi 
ke sekolah. Perjalanan tersebut ternyata 
membuka peluang untuk berinteraksi dengan 
orang asing. Salah satu cerita menarik adalah 
persahabatan Hadiyanto dengan Andrew, 
seorang turis asal Palo Alto, California, 
yang dijumpai di kereta uap. Meskipun 
dengan bahasa Inggris yang pas-pasan saat 
itu, Hadiyanto memberanikan diri untuk 
berinteraksi dengan Andrew, ketika teman-
teman yang lain tidak percaya diri untuk 
mengobrol dengan orang asing tersebut.

Selain Andrew, pada masa remaja Hadiyanto 
juga berteman dengan Richard Gordon, 
seorang turis asal Seattle. Mereka bertemu 
di bus pada saat Hadiyanto kembali dari 
Pangandaran untuk melayat neneknya yang 
baru meninggal. Pertemanan mereka tetap 
berlanjut meskipun Richard sudah kembali ke 
Amerika Serikat. Mereka rutin saling berkirim 
surat. Bahkan dalam satu kesempatan, 
Richard mengirimi Hadiyanto jeans merek 
Levi’s 501 yang pada saat itu harganya sangat 
mahal. Persahabatan Hadiyanto dengan turis-
turis asal Amerika tersebut merupakan awal 
mula dari mimpi Hadiyanto untuk suatu saat 
bisa mengunjungi Amerika.

Setelah menamatkan pendidikan SMA pada 
tahun 1980, Hadiyanto memutuskan untuk 
merantau ke Kota Bandung untuk menempuh 
pendidikan di Universitas Padjadjaran. 
Sebagai seorang pemuda yang gemar 
membaca hal-hal yang berkaitan dengan 
hukum sejak masa sekolah, dia memilih ilmu 
hukum untuk ditekuni. Hadiyanto lulus dan 
meraih gelar Sarjana Hukum Unpad pada 
tahun 1986.

Setelah sempat bekerja di sebuah law 
firm, Hadiyanto mengabdikan dirinya 
di Departemen Keuangan (nama lama 
Kementerian Keuangan) sebagai sebagai staf 
di Biro Hukum dan Humas mulai 1 Februari 
1987. 

Dalam menjalankan tugasnya sebagai 
seorang pelaksana di Biro Hukum dan 
Humas, Hadiyanto senantiasa menyusun Key 
Performance Indicator (KPI) harian, seperti 
jumlah minimal nota dinas dan surat harian 
yang disusun dalam satu hari. Selain itu, 
Hadiyanto juga memiliki target yaitu nota 
dinas dan surat yang disusun harus dikerjakan 
secara sempurna dan tidak dikoreksi oleh 
atasannya. Dengan keuletan dan kemampuan 
yang mumpuni, target-target tersebut 
berhasil dicapai dengan sangat baik, sehingga 
Hadiyanto kerap kali diberikan kepercayaan 
untuk mengerjakan berbagai pekerjaan yang 
strategis.

Berkat kerja kerasnya, hanya berselang 
setahun Hadiyanto diberi amanah untuk 
mengemban jabatan sebagai Kepala Urusan 
Pajak Langsung pada Bagian Hukum Pajak, 
Pabean dan Cukai dan Perbendaharaan, Biro 
Hukum dan Humas pada Mei 1988.

Meniti Karier, Menjalankan Peran 
Sepenuh Hati

Selain sukses dalam urusan karier di 
Kementerian Keuangan, Hadiyanto juga 
merupakan figur yang berhasil dalam 
membina keluarga yang harmonis. Kehidupan 
cinta dan keluarga Hadiyanto bermula saat 
menikah dengan Ibu Widaningsih pada 
tanggal 8 Oktober 1989 di Bogor. Pernikahan 
tersebut dikaruniai empat orang anak yang 
terdiri atas satu anak laki-laki dan tiga anak 
perempuan.

Sebagai seorang pekerja keras maka momen-
momen kebersamaan dengan keluarga 
pun menjadi terbatas. Namun, hal tersebut 
tidak membuat gentar Hadiyanto dalam 
menciptakan kenangan-kenangan manis 
bersama keluarga kecilnya, khususnya 
kebersamaan dengan anak-anak. Hadiyanto 
juga memahami bahwa banyak peran yang 
melekat pada dirinya, tak hanya sebagai 
seorang suami bagi istrinya tetapi juga 
sosok ayah bagi anaknya dan seorang anak 



yang berbakti kepada kedua orang tuanya. 
Oleh karenanya, di tengah deretan aktivitas 
keseharian, Hadiyanto senantiasa meluangkan 
waktu untuk istri dan anak. 

Kehadiran seorang ayah di keluarga adalah 
suatu keharusan dan merupakan important role 
yang tidak boleh hilang dalam proses tumbuh 
kembang anak. Hadiyanto pun tidak ingin 
kehilangan golden age anak-anaknya. Kendati 
sibuk bekerja, Hadiyanto selalu meluangkan 
waktu bersama anak-anaknya mengunjungi 
beberapa tempat bermain ataupun hanya sekadar 
duduk bersama mendengar cerita sang anak 
dengan penuh perhatian. Hal sederhana tetapi 
penuh makna tersebut menurutnya merupakan 
critical point untuk membangun rasa percaya diri 
anak.

Seiring dengan kesuksesannya membina 
rumah tangga, kehidupan karier Hadiyanto di 
Departemen Keuangan juga makin bertambah 
baik. Setelah mengemban tugas sebagai Kepala 
Urusan Pajak Langsung, tiga tahun kemudian 
tepatnya pada tahun 1991, Hadiyanto kembali 
menerima promosi jabatan sebagai Kepala 
Subbagian Hukum Pajak, Pabean dan Cukai 
dan Perbendaharaan, Biro Hukum dan Humas 
Departemen Keuangan pada 1 April 1991.

Tidak lama berselang setelah pengangkatannya 
sebagai Kepala Subbagian Hukum Pajak, Pabean 
dan Cukai dan Perbendaharaan, Biro Hukum dan 
Humas, Hadiyanto melanjutkan pendidikannya 
di Harvard University pada tahun 1991 dan 
menamatkan pendidikan masternya di Harvard 
pada tahun 1993. Hadiyanto kemudian pulang ke 
Indonesia untuk kembali mengabdi pada negeri. 

Selanjutnya pada tahun 1997, Hadiyanto 
mendapatkan promosi kembali, kali ini sebagai 
Kepala Bagian Analisa Pengembangan Keuangan 
Daerah pada Badan Analisa Keuangan dan 
Moneter Departemen Keuangan. Jabatan tersebut 

hanya diemban selama 6 bulan, sebelum ditarik 
kembali ke Biro Hukum dan Humas untuk 
dipromosikan sebagai Kepala Biro pada tahun 
1998.

Enam tahun berselang, tepatnya pada 1 Februari 
2003 Hadiyanto diberi kepercayaan untuk 
mengemban jabatan di World Bank sebagai 
Alternate Executive Director. Pada saat menjabat 
di World Bank, Hadiyanto menyusun berbagai 
kajian dan analisis yang menunjang aktivitas 
investasi dan perdagangan internasional, salah 
satunya adalah statement bagi pemerintah Peru 
yaitu “Peru: Programmatic Decentralization and 
Competitiveness Structural Adjustment Loan”. Pada 
statement tersebut, World Bank menunjukkan 
dukungan melalui pemberian pinjaman kepada 
pemerintah Peru dalam upayanya untuk menjaga 
stabilitas fiskal dan memperkuat manajemen dan 
kapasitas fiskal di tingkat daerah untuk mencapai 
tujuan desentralisasi Pemerintah. Hadiyanto 
menjabat sebagai Alternate Executive Director 
selama kurang lebih dua tahun sebelum akhirnya 
kembali menjadi Kepala Biro Hukum Departemen 
Keuangan pada tahun 2005.

Pada tahun 2006, ketika terjadi reorganisasi 
besar-besaran di Departemen Keuangan, berkat 
kerja keras dan kerja cerdas serta tentu saja 
kemudahan dari Yang Maha Kuasa, Hadiyanto 
dipercaya memegang tampuk kepemimpinan 
sebagai pejabat Eselon I di Direktorat Jenderal 
Kekayaan Negara (DJKN) yang baru dibentuk 
pada saat itu. Hadiyanto mengemban jabatan 
tersebut selama sembilan tahun yang berbuah 
rekor sebagai Dirjen terlama di Kementerian 
Keuangan. 

Selama menjabat sebagai Dirjen Kekayaan 
Negara, Hadiyanto banyak melakukan reformasi 
dan penataan di berbagai sisi kekayaan negara, 
salah satunya adalah sebagai pemrakarsa 
dan penggagas kebijakan inventarisasi dan 
penilaian Barang Milik Negara (BMN). Padatnya 



aktivitas tidak menyurutkan langkah 
Hadiyanto untuk kembali menuntut ilmu. 
Tahun 2012 gelar Doktor Ilmu Hukum 
didapatkannya di Universitas Padjadjaran.

Setelah mencetak berbagai prestasi 
sebagai Dirjen Kekayaan Negara, 
Hadiyanto kembali diberikan amanah 
untuk mengemban tanggung jawab 
sebagai pimpinan unit eselon I 
Kementerian Keuangan sebagai Sekretaris 
Jenderal pada tahun 2015. Selama enam 
tahun, Hadiyanto pun berhasil membawa 
perubahan yang memberikan dampak 
positif bagi Sekretariat Jenderal maupun 
untuk Kementerian Keuangan secara utuh. 
Beberapa prestasi besar yang berhasil 
dicapai antara lain sebagai Penggerak 
Transformasi Kelembagaan Kementerian 
Keuangan, Second Place of Best Human 
Resources Management 2016 (BKN 
Award), Penggerak Transformasi Digital 
Kementerian Keuangan, dan Pendukung 
Peningkatan Penerimaan Negara.

Karier Hadiyanto sebagai pimpinan 
unit Eselon I di Kementerian Keuangan 
terus berlanjut. Berikutnya Hadiyanto 
mengemban amanah sebagai Direktur 
Jenderal Perbendaharaan secara resmi 
mulai tanggal 12 Maret 2021. Sebagai 
Direktur Jenderal pada organisasi yang 
telah mature, Hadiyanto mendorong 
Direktorat Jenderal Perbendaharaan 
(DJPb) untuk memiliki value lebih dan 
membawa DJPb menuju DJPb baru melalui 
konsepsi “New DJPb in Town”. Hadiyanto 
ingin mengokohkan peran DJPb tidak 
hanya sebagai kasir, tetapi sebagai 
modern treasurer yang memiliki peran 
dalam data analytics dan memiliki andil 
terhadap policy directions sehingga dapat 
memberi nilai tambah bagi pembangunan 
perekonomian di Indonesia. 

Atas reform yang dilakukan tersebut, 
Hadiyanto berhasil meraih berbagai 
capaian besar antara lain membawa 
DJPb meraih penghargaan unit 
paling informatif bagi publik lingkup 
Kementerian Keuangan, mengawal 
Contact Center HAI-DJPb meraih sederet 
penghargaan dari ajang The Best Contact 
Center Indonesia (TBCCI) Tahun 2021 
dan 2022, menggagas Core Values 
DJPb HAnDAL (Harmonis, Amanah, 
Digital, Akuntabel, dan Loyal), dan 
mengembangkan Core Values Badan 
Layanan Umum (BLU) SPEED (Sinergi, 
Profesional, Efektif, Efisien, dan Digital).

Disiplin dan Komit terhadap Pekerjaan

Sebagai seorang pemimpin, Hadiyanto 
memberikan keteladanan dalam berbagai 
aspek kehidupan. Misalnya, dalam hal 
pemanfaatan waktu. Baginya, detik demi 
detik harus digunakan untuk membawa 
kemanfaatan yang sebesar-besarnya dan 
seluas-luasnya. Karakter Hadiyanto yang 
selalu tepat waktu menjadi nilai tambah 
tersendiri dalam menjalankan peran baik 
sebagai pegawai di Kementerian Keuangan 
maupun sebagai anggota masyarakat 
dan pemimpin di keluarga. Baginya, 
dengan datang tepat waktu berarti sudah 
selangkah lebih maju daripada orang 
yang datang terlambat, karena kita akan 
mendapatkan lebih banyak momen dan 
informasi sehingga dapat meningkatkan 
kesiapan dalam menghadiri agenda 
tersebut.

Kepribadian Hadiyanto yang selalu 
berusaha untuk tepat waktu tecermin 
dalam kegiatannya sehari-hari. Pada 
saat masih menjadi seorang pelaksana, 
Hadiyanto selalu memaksimalkan waktu 
dalam bekerja. Hadiyanto terbiasa 
menyelesaikan pekerjaan secara tepat 
waktu. Apabila pekerjaan tersebut selesai 
sebelum waktu yang telah ditentukan, 
Hadiyanto tidak berleha-leha, tetapi akan 
beralih ke pekerjaan lainnya ataupun 
mempelajari hal baru sehingga dapat 
memberikan nilai tambah bagi organisasi.

Prinsip dan komitmen Hadiyanto dalam 
menghargai waktu menjadikannya 
sosok yang dipercaya untuk mengemban 
amanah sebagai pemimpin organisasi. 
Komitmen tersebut terus dijaga, 
bahkan sampai dengan saat ini dalam 
menjalankan tugasnya sebagai Dirjen 
Perbendaharaan. Contohnya dalam 
menghadiri forum rapat pimpinan, di 
tengah padatnya agenda dan kesibukan, 
Hadiyanto selalu berusaha hadir lebih 
awal, maksimal lima menit sebelum 
agenda dimulai. Hal tersebut dilakukan 
selain untuk menghormati pimpinan 
rapat, juga agar memberikan contoh 
dan teladan yang baik bagi bawahannya, 
termasuk bagi Insan Perbendaharaan 
secara keseluruhan.

Selain komitmennya untuk selalu 
hadir tepat waktu, Hadiyanto juga 
merupakan sosok pribadi yang memiliki 
komitmen tinggi terhadap pekerjaannya. 
Hadiyanto selalu “going the extra miles” 
dalam menjalankan tugas. Bukan tanpa 



sebab, komitmen tersebut merupakan 
perwujudan semangat, tanggung jawab, 
dan kebanggaannya sebagai pegawai 
pada Kementerian Keuangan. Ada 
cerita yang cukup unik terkait dengan 
komitmennya terhadap pekerjaan, yaitu 
pada saat menjabat sebagai Kepala 
Biro Hukum dan Humas Departemen 
Keuangan pada tahun 1998. Karena 
kondisi kesehatannya yang kurang fit di 
tengah load pekerjaan yang tinggi, saat 
itu Hadiyanto sempat tidak sadarkan 
diri di dalam ruang rapat hingga 
akhirnya dilarikan ke rumah sakit. 
Namun, karena komitmennya yang 
tinggi, setelah sadar dan beristirahat 
sebentar, Hadiyanto segera melanjutkan 
kembali pekerjaannya dari rumah 
sakit. Ratusan berkas hukum terlihat 
menumpuk menemaninya. Satu demi 
satu diselesaikan meski dalam masa 
perawatan. 

Komitmen dan dedikasi Hadiyanto 
terhadap pengelolaan keuangan negara 
tidak pernah diberikannya setengah 
hati, terlebih lagi saat menjabat sebagai 
Eselon I Kementerian Keuangan, 
khususnya di DJPb. Dalam usia yang 
terbilang tidak muda lagi, Hadiyanto 
masih memiliki komitmen yang 
tinggi terhadap pekerjaan. Bahkan 
saat pandemi Covid-19 melanda, 
Hadiyanto tetap datang ke kantor 
untuk menghadiri berbagai agenda 
rapat pimpinan Kementerian Keuangan, 
sehingga dapat berkontribusi secara 
optimal dalam menjaga kondisi 
perekonomian Indonesia tetap stabil 
dan agar masyarakat yang terdampak 
dapat segera mendapatkan bantuan dari 
pemerintah. Hadiyanto sangat berharap, 
Insan Perbendaharaan juga dapat 
memiliki komitmen dan kebanggan 
menjadi bagian dari DJPb. Seperti yang 
sering disampaikannya, “Kita harus 
merasa bahwa apa yang kita kerjakan 
saat ini adalah pekerjaan yang besar dan 
“matters a lot” terhadap pengelolaan 
keuangan negara dan masyarakat pada 
umumnya.”

Humanis dan Mencari Keberkahan 
dalam Bekerja

Dalam memimpin sebuah organisasi, 
sosok Hadiyanto dikenal sebagai 
pemimpin yang humanis. Baginya, 
seorang leader harus bekerja sama dan 

membangun hubungan baik dengan 
followers-nya untuk mencapai tujuan 
organisasi, sehingga berbagai capaian 
bukanlah “karena saya”, melainkan 
“karena kita”. Dengan demikian, 
baik leader maupun followers akan 
mempunyai ownership atas organisasi 
tersebut dan kemudian dapat terbentuk 
suatu environment yang harmonis, saling 
membangun, serta saling menghormati 
antar-sesama anggota organisasi.

Karakter humanis ini sudah tampak 
sejak remaja. Hadiyanto memang 
pandai bergaul dengan berbagai 
kalangan sehingga tidak heran apabila 
mempunyai reputasi yang baik, disukai, 
dan disegani oleh siapa pun yang pernah 
bekerja bersamanya. Begitu pun saat 
menjabat sebagai DJPb, Hadiyanto 
selalu memberikan perhatian kepada 
Insan Perbendaharaan terutama kepada 
generasi milenial dan centennial sebagai 
penerus DJPb. Oleh karena itu, pada 
beberapa kegiatan dan kunjungan kerja 
di daerah, Hadiyanto selalu berbagi 
pengalaman sekaligus memberikan 
motivasi kepada Insan Perbendaharaan 
agar terus mencintai negeri ini dengan 
rasa syukur dan bahagia. 

Perhatian Hadiyanto kepada Insan 
Perbendaharaan tidak hanya 
ditunjukkan melalui berbagai kegiatan 
formal, tetapi juga melalui kegiatan 
informal. Hadiyanto aktif mengikuti 
berbagai macam jenis kegiatan olahraga 
seperti sepak bola, voli, basket, dan 
tenis. Selain untuk menjaga kebugaran, 
berolahraga juga menjadi sarana untuk 
mingle dan mendekatkan diri sehingga 
dapat lebih memahami berbagai 
karakter, kondisi, dan kebutuhan dari 
para bawahannya.

Di mana pun bertugas dan amanah apa 
pun yang diemban, Hadiyanto selalu 
berusaha memberikan nilai tambah, 
not business as usual. Semangat ini 
antara lain terwujud saat memimpin 
tim dalam menjalankan program 
nasional Inventarisasi dan Penilaian 
Barang Milik Negara semasa di DJKN, 
membidani lahirnya Office Automation 
lingkup Kementerian Keuangan saat di 
Sekretariat Jenderal, serta menanamkan 
visi New DJPb in Town dengan 
semangat value HAnDAL di Ditjen 
Perbendaharaan. 



Dalam menjalani tugas sebagai ASN Kementerian 
Keuangan sekaligus sebagai seorang muslim, 
Hadiyanto senantiasa menanamkan niat bahwa 
apa yang akan dikerjakan adalah untuk beribadah 
dan memberi manfaat yang sebesar-besarnya. 
Oleh karena itu, sebagai pemimpin, Hadiyanto 
juga senantiasa memberikan perhatian lebih 
pada kegiatan ibadah para bawahannya sehingga 
tidak terganggu oleh berbagai kesibukan 
pekerjaan. Salah satu bentuk perhatiannya 
adalah waktu pelaksanaan rapat yang senantiasa 
diagendakan agar tidak mengganggu waktu 
shalat. Begitu pun saat rapat, apabila sudah 
memasuki waktu shalat, Hadiyanto biasanya 
menghentikan rapat untuk menunaikan ibadah 
shalat dan memberikan kesempatan anggota 
rapat untuk shalat terlebih dahulu. Karena 
bagaimanapun seorang pemimpin, besar atau 
kecil organisasi yang dipimpinnya, akan diminta 
pertanggungjawaban kepemimpinannya di 
hadapan Tuhan Yang Maha Esa.

Sinergi untuk Raih Prestasi

Dalam menyelesaikan berbagai pekerjaan, 
Hadiyanto pun senantiasa menjunjung tinggi 
kerja sama tim. Karakternya yang pandai dalam 
berkomunikasi dan bergaul didukung oleh 
mindset solutif menjadikan Hadiyanto sosok 
yang mudah diajak bekerja sama dan disukai 
oleh rekan-rekannya sejak masa sekolah sampai 
dengan dunia kerja. Hadiyanto yakin, pekerjaan 

sesulit dan seberat apa pun akan lebih mudah 
dikerjakan apabila kita bersinergi dan bekerja 
sama. Hadiyanto tak ingin bersinar sendiri atau 
laksana sebuah menara gading. Hal ini terlihat 
pada berbagai kesempatan rapat, Hadiyanto 
selalu memberikan kesempatan bagi bawahannya 
untuk menyampaikan pendapat ataupun 
gagasannya sebelum memberikan arahan 
ataupun masukan. Hadiyanto memang senang 
mendengar terlebih dahulu sebelum berbicara, 
sehingga bisa menampung berbagai gagasan dan 
dapat ditemukan solusi terbaik bagi isu yang 
ada. Hadiyanto berharap Insan Perbendaharaan 
juga menjadi sosok yang menjunjung tinggi kerja 
sama tim, juga gemar bersinergi, berkolaborasi, 
dan solutif bagi lingkungannya.

Berbagai capaian telah diraih oleh Hadiyanto 
berjalan seiring dengan keberhasilan pula dalam 
menjalankan peran selaku kepala keluarga yang 
mendidik putra dan putri ke gerbang kesuksesan. 
Serangkaian kerja keras yang dilakukan telah 
membawa buah manis, laksana galendo, 
makanan khas Ciamis dari bahan buah kelapa, 
yang pengolahannya juga memerlukan proses 
panjang dan ketelatenan. Manisnya galendo 
dengan resep khas yang awet bertahan dari 
masa ke masa, menjadi cerminan dari dedikasi 
Hadiyanto yang diharapkan juga dapat diambil 
hikmah dan pelajarannya lintas generasi.




