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Ringkasan Eksekutif 
Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah dan terus mendukung pertumbuhan keuangan dan 

ekonomi nasional yang sehat selama beberapa dekade. Dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan 

PDB Indonesia stabil di angka 6% per tahun. Pendapatan pajak telah dipertahankan laju 

pertumbuhannya yang sejalan dengan PDB, konsisten di angka 11-12% dari PDB, sementara 

pendapatan bea cukai telah meningkat dengan pesat sebesar 17% per tahun. Walaupun terdapat 

banyak faktor lain yang berkontribusi atas kesuksesan ini, pengelolaan keuangan nasional yang efektif 

oleh Kemenkeu adalah faktor kunci dalam menyokong pembangunan ekonomi.  

Kementerian Keuangan juga sudah melewati sejumlah periode transformasi menuju lembaga kelas 

dunia yang dipimpin oleh para pemimpin terkemuka seperti Ibu Sri Mulyani dan Bapak Agus 

Martowardojo. Hingga saat ini, Kemenkeu telah mencapai perubahan transformasional dalam 

sejumlah dimensi penting, seperti: 

■ Pendapatan pajak telah terjaga lajunya dengan pertumbuhan PDB rata-rata sebesar 6% per 

tahun sejak tahun 2005, meskipun dengan adanya keterbatasan sumber daya dan tantangan 

operasional; 

■ Upaya Pemerintah Bebas Korupsi yang diterapkan di area-area vital, misalnya dalam bidang 

transparansi fiskal dan Bea Cukai; 

■ Budaya akuntabilitas telah dibangun dengan diterapkannya Balanced Scorecard; 

■ Sumber daya manusia berkualitas tinggi, mis. 67% pegawai memiliki gelar S1 dan di atasnya. 

Indonesia kini adalah anggota negara-negara G20. Karena itulah, aspirasi Kementerian Keuangan juga 

telah meningkat. Kementerian Keuangan harus menjadi ‘penggerak utama pertumbuhan 

ekonomi Indonesia yang inklusif di abad ke-21’. Dengan visi baru ini, Kemenkeu ingin 

menunjukkan komitmen untuk menjalankan peran vitalnya dalam menentukan pembangunan bangsa 

– visi ini merupakan refleksi dari aspirasi tinggi Kemenkeu yang ingin dicapai melalui transformasi 

ini.  

Kemenkeu juga telah memperbaharui misinya untuk lebih mencerminkan kegiatan serta mandat inti 

yang lebih sesuai. Misi baru untuk Kemenkeu adalah: 

■ Mencapai tingkat kepatuhan pajak, bea, dan cukai yang tinggi dengan keunggulan 

layanan serta penegakan hukum yang ketat; 

■ Menerapkan kebijakan fiskal yang pruden; 

■ Mengelola neraca pusat dengan risiko minimal; 

■ Memastikan dana penerimaan didistribusikan secara efisien dan efektif; 

■ Menarik dan mengembangkan SDM terbaik dengan nilai jual yang kompetitif bagi para 

pegawainya. 

Kepemimpinan Kementerian Keuangan, dengan Chatib Basri sebagai Menteri Keuangan saat ini, telah 

menyatakan komitmen kuat untuk meneruskan pemantapan dan pengembangan upaya transformasi 

yang sudah diraih sebelumnya. Langkah pertama yang telah diambil dalam gelombang transformasi 

baru tersebut adalah studi transformasi kelembagaan komprehensif yang dilaksanakan dari bulan 

April hingga Desember 2013. Selama studi tersebut, tim berinteraksi dengan sekurangnya 24 ribu 

stakeholder internal dan 80 orang stakeholder eksternal, melakukan 20 kunjungan lapangan, dan 

menganalisis ratusan dokumen internal dan eksternal untuk memahami kondisi Kementerian 

Keuangan pada saat ini.  
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Fase Diagnosis penyusunan cetak biru menunjukkan sejumlah pergeseran prioritas yang harus 

dijalankan Kementerian Keuangan agar dapat mencapai transformasi pada skala besar: 

■ Kemenkeu sudah memiliki budaya akuntabilitas yang kuat. Untuk meningkatkan nya, 
budaya ini harus lebih diorientasikan pada 'outcome' atau hasil; 

■ Kemenkeu sudah memiliki seperangkat proses yang baik. Proses ini harus dibuat lebih 
sederhana, ramping dan efisien di seluruh unit serta dalam interaksi nya dengan 
stakeholder lain. Agar pergeseran ini tercapai, upaya digitalisasi skala besar juga harus 
diupayakan;  

■ Kemenkeu perlu memberikan apresiasi, peluang pengembangan serta pemberdayaan 
yang lebih besar kepada para pegawai agar menjadikan mereka pemimpin yang terbaik di 
kelasnya; selain itu, perlu juga untuk memperoleh dan mengembangkan kapabilitas 
fungsional penting yang diperlukan guna membangun pondasi serta mempercepat 
transformasi; 

■ Sebagai lembaga yang sudah menjalankan transformasi selama dua generasi, Kemenkeu perlu 
membenahi struktur organisasinya agar efektif dan lebih selaras dengan tujuan, 
mengingat semakin meningkatnya kuantitas dan kualitas kerja yang harus dilaksanakan; 

■ Kemenkeu perlu menggunakan pengaruh kuatnya di seluruh Indonesia, yaitu dengan 
cara bekerja sama secara proaktif dengan para stakeholder utama di negara ini 
guna menjalankan reformasi dalam skala besar dan memberi terobosan baru dalam 
area-area yang diprioritaskan secara nasional. 

Fase Desain dalam penyusunan cetak biru melibatkan lebih dari 60 sesi kerja dan "mini-labs" untuk 

memecahkan masalah. Di dalam sesi ini, setidaknya 300 orang pegawai Kemenkeu dan 30 orang 

pakar bidang studi telah dilibatkan. Cetak biru ini terdiri atas 3 horison atau periode waktu roadmap 

strategis untuk mewujudkan Kementerian Keuangan kelas dunia, yaitu: 

■ Membangun momentum untuk reformasi (2013-2014); 

■ Membangun keunggulan operasional dan layanan dalam skala besar (2015-2019); 

■ Melembagakan terobosan dalam jangka panjang (2019-2025). 

Sebanyak 87 inisiatif strategis telah diidentifikasi dengan fokus utama untuk menjalankan 

transformasi melalui lima unit yang menjadi titik tumpu transformasi Kementerian Keuangan, yaitu 

Pajak, Bea Cukai, Anggaran, Perbendaharaan, serta Sekretariat Jenderal.  

Implementasi dari cetak biru tersebut diharapkan dapat menjadi warisan bagi Indonesia. Contoh dari 

milestone utama yang akan menandai perjalanan dalam mewujudkan Kementerian Keuangan kelas 

dunia adalah sebagai berikut: 

■ Pelayanan kepada wajib pajak akan menjadi lebih baik dan lebih efisien, mis. akan ada 25 juta 

pengisi e-filing pajak pada tahun 2019; 

■ Kemudahan dalam menjalankan usaha di Indonesia akan meningkat, mis. dwelling time untuk 

customs clearance impor berkurang sebesar 40%; 

■ Sistem anggaran yang jauh lebih ramping untuk Indonesia, mis. 800 line items versus 192 ribu 

line items yang harus disetujui DPR pada saat ini; 

■ Manajemen kas yang jauh lebih efisien, mis. 100% pembayaran untuk sektor publik/pemerintah 

dilakukan dengan saluran-saluran elektronik; 

■ Cetak biru arsitektur TI terpadu  untuk seluruh unit di kementerian; 

■ Memperkuat peran strategis organisasi sentral (SetJen) dan memberdayakan organisasi unit, 
sehingga memampukan pencapaian hasil transformasi secara luas di seluruh Kemenkeu. 
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Dalam fase implementasi, terdapat dua perangkap yang harus diperhatikan Kemenkeu dalam 

transisinya dari “sangkar menuju hutan belantara”:  

■ Penundaan atas implementasi quick wins (beach-heads), mis. keputusan utama tidak 

diambil oleh pihak yang tepat, birokrasi menghambat laju pembuatan keputusan; 

■ Kegagalan untuk menjaga semangat dan momentum kepemilikan inisiatif, mis. 

pemimpin inisiatif lebih fokus ke pekerjaan sehari-hari, rapat Steering Committee tidak 

dijalankan, tidak ada komunikasi hasil capaian, dan tidak ada perubahan dalam cara 

berkomunikasi. 

Karena itulah, terdapat tiga hal yang harus dipastikan demi mempertahankan transformasi mulai hari 

ini: 

■ Tetapkan struktur yang tepat dan bentuk tata kelola transformasi dengan segera: 

Pastikan tidak ada penurunan semangat menjadi "business as usual". Central Transformation 

Office di tingkat kementerian dan Project Management Office di tingkat unit Eselon I harus 

segera dibentuk. 

■ Bentuk tim dengan anggota terbaik dan pastikan adanya kesinambungan: Para 

pimpinan sesi rapat kerja beserta pimpinan dan anggota lab berada dalam posisi terbaik untuk 

menggerakkan inisiatif. Mereka telah bekerja secara intensif dalam proses penjabaran inisiatif, 

sebaiknya mereka juga yang perlu melanjutkan estafet eksekusi. Kementerian Keuangan harus 

memberikan investasi dalam transformasi dengan menugaskan individu-individu terbaik – 

hanya dengan inilah, dampak yang diinginkan dapat diraih. 

■ Mengelola kinerja secara proaktif: Intensifikasi manajemen kinerja internal  (mis. kajian 

reguler, update mingguan) untuk memecahkan isu dengan sponsor inisiatif dan para Dirjen. 

Kementerian Keuangan harus membentuk sebuah Central Transformation Office - sebuah 

badan yang akan pada tingkat tertinggi di Kementerian Keuangan serta bertanggung jawab dalam 

menetapkan sebuah pendekatan sistematis yang akan mendorong kemajuan dan mencapai hasil 

dalam sejumlah topik khusus yang diprioritaskan. Transformation Office sebaiknya juga mencakup 

pembentukan Program Management Office yang menunjang tiap Direktorat Jenderal dalam 

menerapkan transformasi di masing-masing unit kerja mereka. Peran CTO adalah sebagai berikut: 

■ Memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat tanpa halangan birokrasi dan 

hirarki pemerintah; 

■ Menciptakan transparansi dengan memantau implementasi dan kinerja sejumlah 

transformasi utama yang diprioritaskan; 

■ Membantu dalam mengatasi situasi problematis dan mengambil tindakan korektif 

guna menghadapi kinerja yang buruk jika diperlukan; 

■ Mendukung keterlibatan stakeholder internal dan eksternal. 

Setelah struktur terbentuk, sebuah ritme transformasi juga harus ditetapkan untuk memastikan 

pencapaian milestones yang diatur dalam initiative charters. Ritme ini sangat penting untuk 

disepakati sejak awal disertai komitmen untuk meluangkan waktu demi melaksanakan tinjauan 

komite. Manual implementasi yang lebih terperinci untuk setiap inisiatif telah disusun untuk menjadi 

pedoman implementasi.  

Tim Change Management adalah bagian integral dari CTO/PMO. Bagi tim ini, pendekatan yang 

sistematis atas perencanaan keterlibatan serta komunikasi para stakeholder adalah hal penting yang 

perlu dilakukan. Selanjutnya Tim Change Management mendukung para pimpinan senior dalam 

melibatkan stakeholder secara strategis. 

Tentunya halangan akan selalu ada. Cetak biru yang telah dihasilkan, meskipun sudah memberikan 

arahan yang benar, masih memerlukan semangat juang dan keberanian untuk diterapkan serta 
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penyempurnaan yang tepat di masa depan. Para pimpinan Kementerian Keuangan pada akhirnya 

adalah kunci bagi keberhasilan transformasi ini. Demi mencapai tujuan tersebut, para pemimpin 

transformasi di lembaga ini untuk memikirkan pergeseran pola pikir yang harus dilakukan demi 

memastikan kesuksesan program ini secara pribadi. Peran dan suri tauladan yang diejawantahkan ke 

dalam perilaku baru yang diperlukan bagi transformasi akan memastikan bahwa Cetak Biru 

Transformasi Kelembagaan tidak hanya menjadi karya intelektual belaka. Pejabat di semua tingkatan 

Kemenkeu perlu meluangkan waktu untuk merenungkan dan mendorong perubahan perilaku yang 

pada akhirnya dapat mentransformasi organisasi ini. 
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Daftar Singkatan 
Singkatan Nama 

ADB Asian development bank 

ADM (Aplikasi Pengembangan dan Pemeliharaan)  

APBN Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  

APBN-P Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  

BAPEPAM Badan Pengawas Pasar Modal  

BAPPENAS Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional  

BKF Badan Kebijakan Fiskal  

BLU Badan Layanan Umum  
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Bab 1: Titik Awal Kemenkeu 
1.1 Peran Kemenkeu dalam mendukung pembangunan 

ekonomi nasional 

Sebagai pengelola dan pengurus dana negara, hampir semua Kementerian Keuangan di seluruh dunia 

memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan nasional dan membangun pertumbuhan 

ekonomi yang sehat. Kemenkeu bertindak sebagai penjaga dan Chief Financial Officer (CFO) dari 

kekayaan negara melalui administrasi yang bijak dan penggunaan dana publik yang efektif. Kemenkeu 

di Indonesia juga melakukan pengawasan end-to-end atas keuangan publik negara, mulai dari 

mengelola dan meningkatkan pendapatan Negara, menetapkan kebijakan fiskal, hingga merumuskan 

dan menjamin pelaksanaan anggaran nasional.  

Sejak awal berdirinya Republik Indonesia, Kemenkeu telah memiliki peranan penting dalam 

mempertahankan stabilitas nasional. Pada masa awal kemerdekaan, Kemenkeu memainkan peran 

penting dalam membiayai perjuangan republik yang baru lahir untuk mempertahankan 

kedaulatannya. Pada 30 Oktober 1946, yang kemudian diperingati sebagai “Hari Oeang”, Kemenkeu 

menerbitkan Oeang Republik Indonesia (ORI) sebagai mata uang tunggal resmi negara. Mata uang 

yang baru ini mengurangi inflasi dengan menghapuskan mata uang lain yang beredar saat itu, dan 

juga menjadi simbol kebanggaan nasional dalam perjuangan mempertahankan kendali atas nusantara 

Indonesia. 

Selama dan setelah krisis keuangan Asia pada 1997, tanggung jawab dan penetapan kebijakan fiskal 

yang konservatif oleh Kemenkeu telah menjadi jangkar bagi seluruh kegiatan ekonomi. Bahkan, 

kebijakan anggaran yang prudent dianggap sebagai salah satu instrumen terpenting dalam pemulihan 

ekonomi Indonesia. Bahkan ketika krisis finansial berada pada puncaknya, defisit yang terjadi 

terbilang rendah (mencapai puncak sebesar 2.5 persen PDB). Hal ini tercapai melalui pemotongan 

pengeluaran besar-besaran untuk mengimbangi tingkat pendapatan yang rendah dan menaikkan 

pengeluaran bunga untuk membiayai tingkat pertumbuhan utang. Pada 2003, Indonesia mengadopsi 

peraturan fiskal yang menetapkan batas defisit tahunan maksimum sebesar 3 persen dari PDB untuk 

meningkatkan disiplin fiskal di masa mendatang dengan memberlakukan kriteria tanggung jawab 

fiskal menjadi undang-undang. 

Dalam beberapa tahun terakhir, Kemenkeu terus mendukung kesehatan keuangan dan pertumbuhan 

ekonomi negara. Pada 2007-2012, pertumbuhan PDB Indonesia telah stabil pada kisaran 6 persen per 

tahun. Pendapatan pajak telah mempertahankan laju dengan tingkat pertumbuhan tersebut, dengan 

berada pada kisaran 11-12 persen dari PDB, sementara pendapatan  bea dan cukai telah meningkat 

hingga 17 persen per tahun. Meskipun banyak faktor lain yang turut berkontribusi dalam kesuksesan 

ini, pengelolaan keuangan Negara yang efektif oleh Kemenkeu tidak diragukan lagi memainkan peran 

penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.  

1.2 Upaya transformasi sebelumnya 

Kemenkeu patut berbangga atas penyempurnaan berkelanjutan yang telah dilakukan– secara historis 

Kemenkeu telah menjadi pimpinan reformasi sektor publik yang progresif di antara lembaga-lembaga 

pemerintah lainnya di Indonesia. Dalam dekade terakhir, gelombang pertama percepatan reformasi 

birokrasi dalam Kemenkeu dimulai pada 2005 oleh Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan saat itu. 

Kegiatan reformasi ini berfokus pada transformasi Kemenkeu menjadi organisasi berkinerja dan 

meningkatkan tata kelola dan transparansi pada organisasi-organisasi yang berfokus pada 

pendapatan, mis. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC).  
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Beberapa tindakan utama telah diambil, seperti reorganisasi kementerian, mis. memisahkan 

Direktorat Jenderal Anggaran (DJA)/Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) dan modernisasi 

kantor-kantor pajak, perbaikan proses bisnis (SOP), peningkatan disiplin SDM, peralihan pada sistem 

pengelolaan keuangan dan perbendaharaan yang modern, implementasi balance scorecard, dan 

implementasi skema remunerasi yang baru. Keberlanjutan reformasi ini dijamin melalui implementasi 

perubahan-perubahan peraturan utama, seperti UU 28/2007 (Pajak), UU 17/2006 (Kepabeanan), dan 

UU 42/2009 (PPN). Dampak nyata dari reformasi gelombang pertama ini adalah peningkatan 

pendapatan pajak sebesar 16 persen per tahun dan peningkatan penyerapan anggaran hingga 94 

persen. 

Pada 2010-2013, Agus Martowardojo selaku Menteri Keuangan yang baru melanjutkan reformasi 

dengan  berfokus pada penyempurnaan visi/misi dan serangkaian nilai-nilai untuk Kemenkeu, 

sementara di saat bersamaan beralih pada integrasi dan otomatisasi sebagai “satu Kemenkeu”. 

Tindakan-tindakan utama dari gelombang reformasi sebelumnya disempurnakan dan diakselerasikan 

mis. melalui penyempurnaan lebih lanjut proses-proses bisnis (program bantuan langsung untuk 

aliran pusat-daerah, penganggaran berbasis TI), pengeluaran kebijakan pajak berkala, dan 

‘penyegaran’ pemimpin. Kebijakan dan arahan baru ditetapkan, seperti perampingan proses verifikasi 

pajak, meningkatkan dasar pengenaan pajak, dan meningkatkan PTKP. Hasilnya, peningkatan pajak 

meningkat hingga 20 persen per tahun dan rasio pajak meningkat hingga 12.3 persen.  

Upaya transformasi terpadu oleh Kementerian ini juga telah menghasilkan peningkatan signifikan 

pada transparansi fiskal Indonesia. Skor Indonesia dalam  World Bank’s Report on the Observance of 

Standards and Codes (ROSC) telah meningkat sebesar 20 persen sejak 2004 hingga 2010; sementara 

skor untuk penilaian Public Expenditure and Financial Accountability (PEFA) telah meningkat 

sebesar 17 persen sejak 2007 hingga 2011. Open Budget Index 2012 telah menempatkan Indonesia  

dalam 20 persen teratas dari 100 negara yang dinilai untuk transaparansi anggarannya, sebagai yang 

tertinggi di antara negara-negara Asia Tenggara dalam survei tersebut. 

1.3 Isi dokumen ini 

Kepemimpinan Kemenkeu saat ini, yang dipimpin oleh Chatib Basri sebagai Menteri Keuangan saat 

ini, telah menyatakan komitmennya untuk melanjutkan penguatan Kemenkeu dan melandasinya pada 

upaya-upaya transformasi sebelumnya. Langkah pertama yang telah diambil dalam gelombang 

transformasi baru tersebut adalah kajian transformasi kelembagaan komprehensif yang dilaksanakan 

dari bulan April hingga Desember 2013. Selama kajian tersebut, tim pengkaji telah berinteraksi 

dengan ~24,000 stakeholder internal dan ~80 stakeholder eksternal, melakukan 20 kunjungan 

lapangan, dan menganalisa ratusan dokumen internal dan eksternal. Delapan puluh tujuh inisiatif 

transformasi telah diidentifikasi untuk implementasi di seluruh unit Eselon I dalam Kemenkeu. Untuk 

merumuskan inisiatif-inisiatif tersebut, lebih dari 60 “mini-labs” problem-solving telah dilaksanakan 

– melibatkan setidaknya 300 pegawai Kemenkeu dan 30 pakar subyek global. 

Cetak biru ini menjelaskan visi baru Kemenkeu yang akan diperjuangkan untuk diwujudkan di masa 

mendatang dan perubahan kelembagaan yang akan dibutuhkan untuk mencapai hal tersebut serta 

tindakan dan portofolio inisiatif-inisiatif strategis yang akan dibutuhkan selama periode 2014 hingga 

2025 untuk mencapai perubahan-perubahan tersebut, juga penyampaian dan pendekatan change 

management yang perlu diadopsi untuk memastikan transformasi memberikan hasil.  
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Bab 2: Visi dan Misi  
2.1 Visi dan Misi Baru Kementerian Keuangan 

Untuk menjadi kementerian berkelas dunia, Kemenkeu telah menyempurnakan visinya sehingga 

semakin sesuai dengan konteks negara Indonesia, singkat, menginspirasi, dan, berorientasi pada 

outcome serta mencerminkan peralihan dari pola pikir lama yang berorientasi hanya kepada 

kepatuhan dan proses.  

Visi baru bagi Kemenkeu adalah:  

“Kami akan menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif di abad ke-21” 

Dalam visi yang baru, penggerak utama berarti bahwa Kemenkeu, dalam perannya sebagai 

pengatur dan pengelola keuangan negara, berperan sebagai prime mover dalam mendorong 

pembangunan nasional di masa depan. Melalui manajemen pendapatan dan belanja negara yang 

proaktif, Kemenkeu menggerakkan dan mengarahkan perekonomian negara menyongsong masa 

depan. Pertumbuhan ekonomi yang inklusif mengindikasikan bahwa pertumbuhan dan 

pembangunan yang diarahkan oleh Kemenkeu akan menghasilkan dampak yang merata di seluruh 

Indonesia – hal ini akan tercapai melalui koordinasi yang solid antar pemangku kepentingan dalam 

pemerintahan serta melalui penetapan kebijakan fiskal yang efektif. Menekankan abad ke-21 sebagai 

periode waktu menunjukkan bahwa Kemenkeu menyadari peran yang dapat dan harus dijalankan di 

dunia modern, dengan menghadirkan teknologi informasi serta proses-proses yang modern guna 

mewujudkan peningkatan yang berkelanjutan. 

Dengan visi baru ini, Kemenkeu dengan sepenuh hati memeluk peranan pentingnya dalam 

menentukan perkembangan negara– hal tersebut mencerminkan aspirasi yang tinggi bahwa 

Kemenkeu  bermaksud untuk mewujudkan hal tersebut melalui transformasi ini. Kemenkeu juga 

memperbarui misinya agar mencerminkan kegiatan inti dan mandatnya dengan lebih baik. 

Misi baru bagi Kemenkeu adalah: 

■ Mencapai tingkat kepatuhan pajak, bea dan cukai yang tinggi melalui pelayanan prima dan 

penegakan hukum yang ketat; 

■ Menerapkan kebijakan fiskal yang prudent; 

■ Mengelola neraca keuangan pusat dengan risiko minimum; 

■ Memastikan dana pendapatan didistribusikan secara efisien dan efektif; 

■ Menarik dan mempertahankan talent terbaik di kelasnya dengan menawarkan proposisi nilai 

pegawai yang kompetitif. 

Agar mudah mengomunikasikan visi dan misi yang baru, Kemenkeu telah merumuskan sebuah 

“slogan” yang berbunyi:  

“Penggerak utama ekonomi Indonesia di abad ke-21”. 

2.2 Tema transformasi untuk seluruh unit Eselon I 

Keseluruhan transformasi Kemenkeu akan disampaikan melalui inisiatif-inisiatif transformasi pada 

tiap unit Eselon I. Tema transformasi telah ditetapkan bagi tiap unit, bersama dengan sebuah “slogan” 

untuk memudahkan komunikasi  dimensi-dimensi visi yang baru: 
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■ Direktorat Jenderal Pajak (DJP): Menjadi administrator  pajak terpercaya, 

memperoleh pendapatan melalui keunggulan servis dan teknologi untuk meningkatkan 

produktivitas dan waktu proses yang efisien;  

■ Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC): Menjadi  administrator kepabeanan dan 

cukai terkemuka di dunia  dengan mempercepat fasilitas perdagangan lintas-perbatasan dan 

fasilitas future-proofing, menangkap kesenjangan kepatuhan dan memperkuat perlindungan 

dari barang-barang berbahaya; 

■ Direktorat Jenderal Anggaran (DJA): Menjadi katalisator APBN yang berkualitas 

dan akuntabel dengan mengubah fokus pada analisis pada kinerja anggaran dan hasil akhir, 

penyederhanaan proses dan birokrasi anggaran, memperkuat kapabilitas anggaran di seluruh 

pemerintahan. 

■ Badan Kebijakan Fiskal (BKF): Perumus kebijakan fiskal yang antisipatif dan 

responsif  untuk melindungi keberlanjutan keuangan negara melalui perumusan kebijakan 

efektif; 

■ Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK): Pengelola hubungan fiskal 

antara pusat dan daerah yang berkeadilan dengan memastikan neraca keuangan daerah 

adil dan transparan, mengoptimalkan KPP wilayah dan kebijakan retribusi; 

■ Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU): Pendukung pembiayaan APBN 

yang efisien dan berkesinambungan melalui pengelolaan portofolio utang pemerintahan 

yang efektif, transparan dan bertanggung jawab; 

■ Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN): Pengelola kekayaan negara yang 

profesional  melalui optimalisasi penggunaan dan pengembalian aset, digitalisasi penuh dalam 

inventarisasi dan penilaian aset; 

■ Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB): Menjadi pengelola perbendaharaan 

negara terbaik di tingkat regional melalui otomasi peranan administratif dalam pencairan, 

membangun kapabilitas canggih menuju manajemen kas, akuntansi dan pelaporan optimal 

berdasarkan best practices; 

■ Inspektorat Jenderal (ItJen): Menjadi unit audit internal terbaik yang profesional 

dan berintegritas untuk mendukung terwujudnya kepercayaan publik terhadap pengelolaan 

keuangan negara oleh Kementerian Keuangan; 

■ Sekretariat Jenderal (SetJen): Menjadi penggerak utama dari perbaikan yang 

berkesinambungan dengan memberikan nasihat strategis berwawasan ke depan, membangun 

pemimpin sektor publik dan layanan SDM berkelas dunia, sistem IT terpadu dan proses pusat 

korporat efisien; 

■ Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK): Pencetak pegawai-pegawai 

keuangan publik berkelas dunia dengan merekrut dan mengembangkan instruktur kelas 

dunia, menarik mahasiswa terbaik di Indonesia, menghasilkan penelitian kelas dunia. 

Slogan-slogan tersebut mewakili visi baru dari tiap unit Eselon I yang dikembangkan selama Tahap 

Desain Cetak Biru. Ke depannya, tiap unit harus terus menyempurnakan slogan sebagai bagian dari 

keterlibatan stakeholder internal dan eksternal yang digerakkan oleh Central Transformation and 

Program Management Offices (akan dijelaskan lebih lanjut dalam Bab 13). 

Untuk mewujudkan visi dan misi, perubahan mendasar harus dilakukan pada seluruh Unit Eselon I 

dalam Kemenkeu. Perubahan-perubahan transformasi tersebut harus didesain untuk dibangun di atas 

kekuatan Kemenkeu saat ini sembari tetap mengingat bidang-bidang yang masih berpotensi untuk 

diperbaiki. Bab berikut akan menjelaskan tema-tema tranformasi yang merupakan dasar transformasi 

kelembagaan secara keseluruhan. 
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Bab 3: Pengenalan terhadap 

Transformasi Kelembagaan 

Kemenkeu 
3.1 Tema transformasi Kemenkeu keseluruhan 

Perubahan mendasar harus diimplementasikan pada seluruh Kemenkeu untuk mewujudkan visi dan 

misi yang baru. Kemenkeu harus menyempurnakan dan merampingkan cara kerjanya agar 

transformasi kelembagaan memiliki dampak nyata. Dapat dikatakan, ini berarti perbaikan proses 

bisnis utama yang end-to-end dalam tiap bidang operasional inti – pajak, bea dan cukai, 

penganggaran dan perbendaharaan. Untuk memastikan bahwa perubahan pada model operasional 

dan proses bisnis dapat diterapkan, faktor-faktor keberhasilan organisasi harus ditempatkan 

sebagaimana seharusnya agar organisasi memiliki kapabilitas untuk melaksanakannya.  

Hal ini tercermin melalui lima tema transformasi yang menjadi dasar pembangunan keseluruhan 

transformasi kelembagaan: 

1. Memperkuat budaya akuntabilitas berorientasi outcome; 

2. Merevisi model operasional, merampingkan proses bisnis, mempercepat digitalisasi pada skala 

besar; 

3. Membuat struktur organisasi lebih “fit-for-purpose” dan efektif; 

4. Menghargai kontribusi pegawai berprestasi dengan mengembangkan dan memberdayakan 

mereka untuk memperoleh dan membangun keahlian fungsional yang vital;  

5. Menjadi lebih proaktif dalam mempengaruhi stakeholder untuk menghasilkan terobosan nasional. 
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GAMBAR 1 KEMENKEU AKAN MELANJUTKAN UPAYA UNTUK MENGEMBANGKAN 

KEMENTERIAN BERKELAS DUNIA BERDASARKAN KEKUATAN YANG DIMILIKI 

 

3.2 Revisi model operasional dan perampingan proses 

bisnis 

Kemenkeu akan merampingkan proses bisnis utamanya dengan menciptakan tiga perubahan berikut 

dalam model operasionalnya: 

■ Menggunakan otomatisasi dan digitalisasi untuk menggerakkan proses di abad ke-21; 

■ Menstandardisasi proses-proses dan memperkenalkan best practices; 

■ Memastikan peran dan tanggung jawab digambarkan dengan jelas sepanjang proses end-to-end. 

3.2.1 Otomatisasi dan digitalisasi  

Utilisasi teknologi informasi (TI)  yang efektif untuk menggerakkan proses-proses di abad ke-21 akan 

mengarah pada waktu pemrosesan yang lebih singkat, meningkatkan produktivitas dan kualitas 

layanan yang lebih tinggi. Arsitektur TI yang terintegrasi dengan lancar harus diimplementasikan 

untuk menjamin kelayakan proses perubahan. Contoh perubahan-perubahan yang akan dilakukan 

pada tiap bidang operasional inti seiring dengan tema transformasi meliputi: 

■ Proses pajak: Transaksi pajak pertambahan nilai (PPN) secara elektronik akan menjadi suatu 

hal wajib, seluruh laporan pajak paper-based akan dikirim langsung ke data processing center 

(DPC), peran DPC akan diperluas untuk mencakup seluruh jenis laporan pajak dan e-filing akan 

tersedia untuk seluruh jenis pajak; 

 

CONFIDENTIAL
0

…kami akan meneruskan upaya-upaya dalam mengembangkan

Kementerian berkelas dunia dengan membangun kekuatan kami

ASPIRASI MENARIK BAGI KEMENKEU

Kami harus menciptakan budaya akuntabilitas yang kuat yang lebih

berorientasi pada outcome, mis., IKU yang diselaraskan lebih baik dengan

outcome strategis, beralih pada arsitektur anggaran yang terfokus pada

outcome

Kami harus membuat seperangkat proses-proses agar lebih sederhana, 

ramping dan efisien di seluruh Kemenkeu mis., memperbaiki waktu proses 

pajak, digitalisasi rantai nilai pada skala pekerjaan kami

Kami harus menyusun struktur organisasi kami, yang telah menghasilkan
transformasi dua generasi, yang lebih ‘fit-for-purpose’ dan efektif mis., 
mengonsolidasikan kegiatan-kegiatan utama untuk fungsi-fungsi inti SekJen, 
memperjelas akuntabilitas dan fokus

Kami harus memberikan apresiasi, pengembangan, serta pem-berdayaan

yang lebih pada orang-orang hebat yang kami miliki, agar menjadi

pemimpin ‘terbaik dikelasnya’ mis., mengelola talent pool; serta memperoleh

dan membangun kapablitas fungsional yang kritis

Kami harus lebih proaktif memberikan pengaruh yang kuat di seluruh

Indonesia sehingga kami mampu bekerja dengan para stakeholders untuk

menerobos area-area kepentingan nasional, mis., mengurangi waktu-untuk-

impor

1

2

3

4
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GAMBAR 2 PROSES PAJAK EFISIEN SECARA BIAYA, TETAPI TERDAPAT GAP YANG 

SIGNIFIKAN PADA KINERJA DAN PRODUKTIVITAS BERBASIS WAKTU 

 

 

■ Proses bea dan cukai: Proses deklarasi utama, mis. kargo impor, cukai, dan kawasan berikat 

akan terdigitalisasi, menghilangkan waktu tunggu yang dibutuhkan untuk dokumen hard copy 

karena peraturan mengenai hal tersebut juga turut berubah dalam transformasi. 

■ Proses penganggaran: K/L hanya perlu menyerahkan data satu kali pada single point of 

contact (SPOC) di mana berbagai lembaga lainnya yang melaksanakan monitoring and 

evaluation (monev) dapat mengakses data mentah yang dibutuhkan. Seluruh data inisiatif baru 

akan disimpan dalam data warehouse tunggal; 

■ Proses perbendaharaan: Satker akan menyerahkan perintah pembayaran secara elektronik; 

dokumen anggaran akan diverifikasi dan disetujui tanpa memerlukan kunjungan langsung. Dana 

akan ditransfer melalui setoran langsung atau metode elektronik lainnya, mis. kartu prabayar 

dan seterusnya hingga pada penerima akhir. 

3.2.2 Standardisasi dan praktik terbaik (best practices) 

Menstandardisasi proses saat ini dan memperkenalkan best practices internasional akan 

meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses end-to-end. Contoh perubahan yang akan dilakukan 

pada tiap bidang operasional inti pada tema transformasi ini meliputi: 

■ Proses pajak: Pendekatan audit tersegmentasi akan diterapkan untuk meningkatkan rasio 

cakupan audit dan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk audit. Langkah-langkah dan 

metodologi yang akan dilaksanakan akan disederhanakan melalui audit yang terstandarisasi dan 

manual pemungutan pajak, termasuk sarana pendukung; 

■ Proses bea dan cukai: Pendekatan statistik akan digunakan untuk mengidentifikasi 

parameter yang paling efektif memprediksi risiko untuk tiap proses bisnis, mis. impor, ekspor, 

dan kawasan berikat – parameter-parameter tersebut akan digunakan dalam risk engine; 

Waktu

Produk-

tivitas

Sejalan dengan best practice

Ada potensial perbaikan

Di bawah benchmark

Pro

ses

DJ Pajak Benchmark

Biaya

1
tahun

45
hari

vs
10-25 
bulan

3-5
bulan

vs
2

tahun*
10

bulan
vs

3.8 
menit

6.7 
menit

vs

 Sangat paper based 

(29.2 jt dari 31.6 jt SPT

dalam bentuk kertas)

 Tingkat e-filing sangat

rendah(<0,01% vs 40-

60% benchmark)

 Kapasitas digitasi

terbatas di Data 

Processing Center 

(DPC)  dengan

rendahnya akurasi dan

banyaknya kerja ulang

▪ Identifikasi audit tidak

optimal akibat

keterbatasan data dan

tidak standarnya

pendekatan ‘bottom-

up’ oleh AR

▪ Auditor tidak berfokus

pada WP berisiko

tinggi (66% kasus audit 

adalah rutin)

▪ Kurangnya tools untuk

monitor kepatuhan

 Jangkauan kurang

luas, terutama untuk

WP kecil dan sedang

(mis., 1 juru sita per 

2,800 penunggak)

 Pendekatan “one-

size-fits all”, tanpa

mengingat besar dan

risiko tunggakan

 Sistem terfragmen & 

manual untuk monitor 

alur kerja end-to-end

▪ ~85% tingkat kepuasan

pelanggan di KPP

▪ Kapasitas call center 

sangat rendah (yaitu, 

54 agen vs ~500  

benchmark)

▪ Website informatif, 

namun bisa lebih user-

friendly (mis., 

benchmark < 3 klik

untuk e-filing)

Waktu pemrosesan SPT Lamanya audit Waktu penagihan (Badan) Support time di call center

2x lebih

rendah

2x lebih

rendah

1.5x lebih

rendah
Sedikit di atas rata-rata

Biaya per  SPT Biaya per audit Biaya per kasus penagihan Biaya layanan per WP

Audit per auditorSPT per pegawai Kasus per staf penagihan
Panggilan per agen call 

center

4x

13,139

3,307
13

27-150
At

least
2x 74

414-1260
At

least
6x

9,173

~50%6,785

*Tingkat penagihan di atas rata-rata
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Pelaporan Pemeriksaan Penagihan Layanan1 2 3 4
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■ Proses penganggaran: berbagai variabel /pendekatan berbeda akan diterapkan tiap kali pagu 

telah ditetapkan untuk meminimalisir rekalkulasi yang tidak diperlukan, terutama terkait 

baseline –sebelumnya pendekatan serupa diterapkan selama penetapan tiap pagu. Arsitektur 

anggaran baru yang mencerminkan prinsip-prinsip reformasi penganggaran utama dengan lebih 

baik (penganggaran berbasis kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran 

terpadu) akan digunakan; 

GAMBAR 3 ARSITEKTUR ANGGARAN BARU AKAN MEMUNGKINKAN KINERJA K/L LEWAT 

PENEKANAN PADA OUTCOME DAN OUTPUT 

 

 

■ Proses perbendaharaan: Manajemen risiko akan dilaksanakan melalui kerangka neraca 

berbasis pendekatan; VaR akan digunakan sebagai metodologi untuk menghitung risiko. Proses 

manajemen portofolio yang sistematis dan holistik akan ditempatkan sebagaimana seharusnya 

untuk meninjau sarana special mission dan mengidentifikasi sarana yang tidak membutuhkan 

ownership pemerintah jangka panjang. 

3.2.3 Peran dan tanggung jawab yang jelas 

Memperbaiki interaksi antar para stakeholder dan mendefinisikan tanggung jawab dengan jelas akan 

meminimalisasi duplikasi pekerjaan, juga meningkatkan fokus pada layanan yang diberikan. 

Pembagian akuntabilitas yang jelas juga berfungsi sebagai faktor kesuksesan bagi proses perubahan 

lainnya. Contoh perubahan yang akan dilakukan dalam tiap bidang operasional inti seiring dengan 

tema transformasi ini meliputi: 

■ Proses pajak: Peran ekstensifikasi saat ini akan beralih menjadi peran pengawas setelah 

seluruh wajib pajak terdaftar melalui pencocokan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan e-

KTP. Peran account representative (AR) akan dipisahkan ke dalam peran AR layanan, 

melanjutkan layanan face- to- face pada para wajib pajak dan peran AR pengawas, yang menjadi 

bagian dari proses auditor; 

■ Proses bea dan cukai: Risk profiling akan dilaksanakan terpusat, didukung oleh database 

yang ter-update secara otomatis, yang terintegrasi dengan unit-unit terkait (termasuk DJP) dan 

lembaga-lembaga pemerintah eksternal. Call center tunggal dan situs untuk seluruh informasi 

Proses-proses tepat pada tempatnya – kesempatan untuk lebih

mengusahakan orientasi berdasarkan outcome

ASPIRASI MENARIK BAGI KEMENKEU – BUDAYA AKUNTABILITAS

1

Logic model yang baru (ilustrasi)Logic model saat ini (contoh)

Contoh: Kementerian Kesehatan, SatKer 415423 – Rumah Sakit Dr. Cipto Mangun Kusumo Hospital, J

Direview oleh DJA dan disetujui oleh DPR

Tanggung jawab K/L 

K/L 024. Kementerian Kesehatan

Unit E1 024.04 Ditjen. Bina Upaya Kesehatan

SatKer 415423 Rumah Sakit Umum Dr. Cipto Mangun Kusumo Jakarta 

Kegiatan dan IKU (IKK)

Output dan komponen

▪ 2094 Dukungan manajemen dan

tugas teknis lainnta untuk Sesditjen

Bina Upaya Kesehatan

Output

Kegiatan

▪ 001 Jumlah unit pelaksanaan teknis

(UPT) vertikal yang  mengalami

perbaikan fasilitas
▪ 002 Jumlah rumah sakit vertikal yang 

terhubung dengan sistem e-health

IKU (IKK)

Program dan IKU

▪ 024.04.07 

Program 

Pembinaan
Upaya

Kesehatan

Program

▪ 001 Jumlah kota-kota di Indonesia 

yang memiliki rumah sakit bertaraf

internasional
▪ 002 Jumlah Puskesmas dengan

kemampuan perawat di daerah

terpenciil dan pulau-pulau terluar

IKU

▪ Meningkatkan dasar, obat-

obatan, tradisional, alternatif dan  

komplementer, yang 
berhubungan dengan pekerjaan

dan kesehatan fisik, serta

meningkatkan kualitas pelayanan

kesehatan

Outcome

Program dan Outcome (IKU)

Program

▪ 024.04.07 Program 

Pembinaan Upaya

Kesehatan

Pengurangan angka kematian di Indonesia, melalui

peningkatan kualitas dan kapasitas dari layanan

kesehatan

Outcome

024. Kementerian kesehatan

024.04 Ditjen. Bina Upaya Kesehatan

K/L

Unit E1

Output

Output

▪ Rumah

sakit

bertaraf
internasiona

l

Target

(t+2)

5

(t+3)

83

(t+1) (t+4)

12

Kegiatan

IKU

▪ Jumlah kota-kota di 

Indonesia yang 

memiliki rumah sakit
bertaraf internasional

Kegiatan

▪ Meningkat-

kan kualitas

dari rumah
sakit yang 

sudah ada

IKU

▪ Jumlah rumah sakit

yang terhubung

dengan sistem e-
health 

Target

Input

▪ Gaji dan bonus pegawai

▪ Operasional dan pemeliharaan rumah sakit

▪ Peralatan medis
▪ Obat-obatan

(t+2)

8

(t+3)

106

(t+1) (t+4)

15Target

▪ Pelayanan

12 bulan

▪ 2094.001 Pelayanan kantor

Komponen

▪ 2094.018 Laporan

operasional rumah sakit

▪ 1 laporan ▪ 011 Operasional dan

pemeliharaan rumah sakit

▪ 2094.023 LaporanR&D ▪ 1 laporan ▪ 012 Riset dan pengembangan

▪ 2094.034 Obat-obatan ▪ 10 paket ▪ 016 Pengadaan obat-obatan

▪ 2094.038 Peralatanmedis ▪ 1 unit ▪ 018 Pengadaan peralatan

medis

▪ 002 Operasional dan

pemeliharaankantor

– Sub-output 2: 

2094.001.001 

Makanan dan
minuman

– Sub-output 1: 

2094.001.001 sub-

output yang tidak
terdefinisi

▪ 001 Pembayaran gaji dan

bonus

▪ 002 Operasional dan
pemeliharaankantor
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dan komunikasi dengan para stakeholder akan disiapkan. Kemenkeu juga akan memulai 

kolaborasi terstruktur dengan para stakeholder eksternal untuk mengurangi waktu impor end-

to-end; 

■ Proses penganggaran: Pengadaan rapat tri-lateral sangat dianjurkan untuk melakukan 

perubahan alokasi anggaran sebagai keputusan bersama antara seluruh pihak yang 

berpartisipasi, dibandingkan hanya menyetujui apa yang telah disepakati sebelumnya. 

Kemenkeu akan memainkan peran yang lebih besar sebagai hasil analisis cost/benefit pada 

inisiatif-inisiatif baru dibandingkan hanya menandatangani rencana belanja yang telah 

disepakati sebelumnya; 

■ Proses perbendaharaan: Rapat asset liability management (ALM) akan diadakan secara 

triwulanan dan akan menyertakan pembahasan tentang likuiditas dan risiko. Rapat cash 

planning information network (CPIN) akan diadakan setiap dua minggu untuk menghasilkan 

angka prakiraan resmi yang digunakan untuk rapat ALM. Daily call juga dapat diadakan antara 

cash management office (CMO), debt management office (DMO), dan Bank Indonesia (BI) 

 

GAMBAR 4 KOMITE ALM DIBENTUK PADA AKHIR 2012 UNTUK MENYEMPURNAKAN 

MANAJEMEN RISIKO TERKAIT KAS UNTUK JANGKA PENDEK 

 

3.3 Perampingan struktur organisasi 

Struktur Kemenkeu saat ini sudah komprehensif dan telah melayani Kementerian dengan baik dengan 

membawanya melewati dua gelombang transformasi. Selagi Kemenkeu memulai gelombang 

transformasi baru, struktur organisasi harus dipastikan mampu untuk beroperasi pada tingkat 

efektivitas dan efisiensi yang tinggi. Beberapa unit memiliki mandat yang terbagi pada lebih dari satu 

fungsi inti, sementara beberapa fungsi inti juga terbagi pada berbagai unit. Waktu manajemen senior 

habis oleh unit-unit non inti. Oleh karena itu, perubahan struktur organisasi dirinci lebih lanjut dalam 

dokumen “Cetak Biru Transformasi Organisasi” yang terpisah. 

3.4 Memperkuat mekanisme tata kelola 

Terdapat peluang untuk memperkuat mekanisme tata kelola saat ini untuk menghasilkan outcome 

pada skala besar. Untuk menangkap peluang tersebut, beberapa tantangan harus diatasi: 

Komite ALM baru saja dibentuk di akhir tahun 2012 guna meningkatkan

pengelolaan risiko yang berkaitan dengan kas dalam jangka pendek

Fiskal

Obligasi

dan
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investasi
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Cadangan
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penanggung jawab
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3.4.1 Revitalisasi manajemen kinerja 

Manajemen kinerja yang tidak efektif yang dikarenakan terlalu banyak IKU berorientasi proses, telah 

menyebabkan ketidakkonsistenan arahan di seluruh unit – hanya 39 persen IKU bersifat strategis dan 

telah diturunkan dari tingkat Kemenkeu-wide. IKU-IKU Kemenkeu-wide akan didesain ulang agar 

menjadi lebih berorientasi pada tindakan, berfokus pada outcome, dan terukur. Hal ini juga akan 

membina kolaborasi dengan unit-unit utama di mana untuk menghasilkan outcome dibutuhkan upaya 

bersama, mis. pada DJA dan DJPB dalam mencapai outcome anggaran.  

GAMBAR 5 – KEMENKEU MEMILIKI PELUANG UNTUK MEMPERBAIKI SISTEM MANAJEMEN 

KINERJANYA 

 

IKU-IKU yang didefinisikan dalam sistem manajemen kinerja internal Kemenkeu tidak sesuai dengan 

IKU-IKU dalam dokumen anggaran, umumnya disebabkan timeline yang berbeda antara proses 

anggaran dan proses penetapan IKU internal – timeline dari proses-proses harus diselaraskan jika 

ingin mengoptimalkan pencapaian output.  

Untuk mengukur kemajuan transformasi, 21 IKU telah diidentifikasi sebagai prioritas untuk 

Kementerian pada 2014. Hal tersebut dikembangkan bersama dengan PUSHAKA—dibangun di atas 

pendekatan Balanced Scorecard yang telah ada, dan menerapkan rangkaian ‘kriteria penilaian 

pimpinan’. 

 

Kemenkeu memiliki peluang untuk meningkatkan sistem manajemen

kinerja saat ini

Menerapkan
dialog 

tinjauan
kinerja yang 
konstruktif

Memastikan
reward, 

konsekuensi,dan
tindakan yang tepat
berdasarkan kinerja

Mene-
tapkan indi-
kator kinerja
yang jelas, 
target dan
akuntabilitas

Mengem-
bangkan
anggaran

dan
rencana

yang 
realistis

Tinjauan kinerja
yang efektif

Minimnya kaitan antara
kinerja individu terhadap
rewards dan konsekuensi
• Hanya 50% pegawai

Kemenkeu menganggap
Kemenkeu
mempromosikan pegawai
berdasarkan pencapaian
mereka

• Minimnya penggunaan
rewards non-finansial
(tidak terdapat jenjang
karier yang jelas, tidak
ada penugasan khusus, 
dll.)

Minimnya kualitas dan
kuantitas tinjauan kinerja:
• Dialog hanya

berlangsung~20 menit/ 
unit di SetJen
[dibandingkan dengan
minimal 90 menit dalam
best practice]

• Jadwal dialog kinerja
yang tidak konsisten dari
Eselon 2 ke bawah

Pengawasan yang tepat tetapi minim diferensiasi: 
• Setidaknya 90% pegawai Kemenkeu memenuhi

standar mereka;
• Terdapat potensi untuk mengaitkan pengawasan

dengan sistem HRIS untuk mengurangi beban dan
meningkatkan efisiensi

Minimnya kaitan antara

anggaran dan IKU yang 

ditetapkan: 

• Siklus anggaran tidak

selaras dengan target 

dan proses 

penetapan IKU

• Ketidaksesuaian IKU

antara anggaran dan

kontrak kinerja (39 vs

3 di DJBC)

Kurangnya fokus dan
target berbasis outcome: 
• Dari rata-rata 29 IKU, 

hanya 30% IKU yang 
berorientasi outcome

• Hanya~40% dari IKU
Eselon 1 terkait
dengan IKU
Kemenkeu-wide1

• Target KPI
dinegosiasikan

1 Kontrak kinerja yang digunakan untuk analisis mengacu pada kontrak kinerja 2013, kecuali BPPK yang menggunakan kontrak kinerja 2012

REKAP TEMUAN DIAGNOSIS
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GAMBAR 6: PENDEKATAN PRIORITAS IKU UNTUK 2014 

 

Pendekatan prioritas menghasilkan pengurnagan IKU dari 37 pada 2013 menjadi 21 pada 2014.  

Perampingan IKU akan membantu memfokuskan waktu dan tenaga pimpinan pada bidang-bidang 

terpenting untuk Transformasi. 

IKU juga akan menyertakan beberapa inisiatif  prioritas untuk 2014– sebagai contoh, clearance time 

dan e-filing pabean. Walau IKU tersebut terlihat bersifat operasional dan hanya relevan untuk Eselon 

I, indikator-indikator tersebut menjadi sorotan pada tingkat Kementerian disebabkan dampak 

signifikan dan nyata pada publik pada 2014. IKU-IKU tersebut merupakan ‘beachhead’ yang akan 

memimpin Transformasi dan membuktikan ‘quick wins’ bagi para stakeholder internal dan eksternal. 

IKU-IKU untuk 2014 didukung oleh Menteri dalam rapat Steering Committee yang dilaksanakan pada 

28 November 2013.   

 

Kemenkeu harus memperkuat praktik Balance Scorecard

Penilaian pimpinan untuk memprioritaskan Indikator Kinerja Utama

Pendekatan

Balanced 

Scorecard 

▪ Perspektif

Stakeholder 

▪ Perspektif

Customer

▪ Perspektif

proses internal

▪ Perspektif

pembelajaran

dan

perkembangan

Bidang penilaian Komentar

Bagaimana lembaga berkelas dunia dengan

visi/misi serupa lainnya mengelola kinerja

mereka?

Benchmarking

dengan Kemenkeu

lainnya

Menentukan bobot

hal yang paling 

penting

Penyelarasan

dengan prioritas

transformasi setiap

Ditjen

Mengalokasikan

akuntabilitas pada

tingkat yang tepat

Bagaimana seharusnya penetapan bobot agar 

merefleksikan hal yang paling penting? Apakah

terdapat fokus jelas?

Indikator mana yang merupakan tujuan UTAMA

para Ditjen untuk 1-3 tahun ke depan?

Tingkat organisasi mana yang tepat untuk

tanggung jawab ini? Pada prioritas yang  mana

Menteri harus meluangkan waktunya?

+

1

5

2

4

Menangani IKU yang 

bertentangan
3 Apa saja IKU yang bertentangan dan bagaimana

hal tersebut dapat diatasi?
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EXHIBIT 7 : IKU-IKU YANG DIDUKUNG OLEH MENTERI 

 

Di samping IKU, implementasi sistem manajemen kinerja berbasis pegawai individu juga penting. 

Dari seluruh pegawai Kemenkeu, 90 persen memenuhi standar yang diberlakukan, yang berarti sistem 

yang ada tidak mendiferensiasi pegawai berdasarkan kinerja secara efektif. Tidak terdapat rewards 

dan konsekuensi individu yang berarti. Melalui transformasi, hasil evaluasi kinerja individu akan 

disertakan ke dalam alokasi rewards dan proses baru akan diperkenalkan untuk  menentukan dan 

mengimplementasikan konsekuensi. Fokus dari dialog kinerja juga akan beralih dari evaluasi murni 

menjadi turut menyertakan pembinaan dan langkah-langkah pengembangan. 

3.4.2 Pemantapan komite penatakelola tingkat Kemenkeu 

Sekumpulan komite penatakelola memandu keputusan strategis dan keputusan operasional utama 

yang mempengaruhi kinerja dan kesehatan Kementerian berdasarkan hubungan, peran dan tanggung 

jawab yang telah ditentukan untuk komite-komite tersebut. Mengingat sifat strategis Kemenkeu, dan 

prioritas nasional yang harus dilayani dan mempengaruhi kapasitas pimpinan senior saat mengambil 

keputusan, penting untuk Kemenkeu untuk melembagakan setidaknya delapan komite penatakelola 

terdiri dari komite eksekutif, komite operasional, komite pengelola, komite asset dan kewajiban, 

komite audit, komite talent, komite hubungan eksternal, dan komite transformasi.  Keberadaan 

komite-komite tersebut penting untuk memastikan kapasitas dalam pengambilan keputusan penting 

pada tingkat atas untuk isu-isu strategis (mis. Komite Asset and Liability Management, Komite Audit, 

Komite Pegawai, Komite Transformasi). Sebagai tambahan, penting bahwa Kemenkeu melanjutkan 

penerapan kerangka pengambilan keputusan RASCI di seluruh proses utama dalam Kementerian 

untuk memastikan wewenang keputusan dialokasikan pada unit/tingkat yang tepat. Pendekatan ini 

telah diusulkan untuk beberapa proses utama (mis. proses manajemen SDM strategis) dan harus 

diterapkan selagi struktur organisasi baru dilaksanakan. 

3.5 Pengembangan SDM secara menyeluruh  

Akuisisi talent berkualitas tinggi dalam sektor publik secara historis telah menjadi salah satu kekuatan 

terbesar Kemenkeu, dan terdapat peluang yang bagus untuk berinvestasi lebih lanjut dalam 

pengembangan end-to-end sambil memperoleh kapabilitas vital. Program pengembangan untuk 

pimpinan saat ini sebelum mereka memimpin unit-unit vital masih belum diartikulasikan secara 
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terstruktur. Beberapa keahlian jabatan yang vital juga luput, mis. dalam proses dan sampling audit, 

keamanan IT, dan keunggulan operasional.  

 

GAMBAR 8 – KEMENKEU HARUS BERINVESTASI LEBIH BANYAK PADA PENGEMBANGAN    

END-TO-END 

 

 

Seringkali terdapat terlalu banyak atau terlalu sedikit kandidat suksesor dalam unit-unit utama Eselon 

I. Memperkuat perencanaan pegawai akan memungkinkan kebutuhan dapat diselaraskan lebih baik 

dengan strategis dan proses penetapan anggaran Kemenkeu, dan akan membantu memperkenalkan 

pemisahan tanggung jawab yang jelas antara unit-unit SDM di tiap unit Eselon I yang melaksanakan 

analisis dan mengajukan formasi, serta SDM Sentral yang melakukan validasi dan kalibrasi. 

Para pegawai menganggap terdapat bahwa tidak ada kaitan yang jelas antara kinerja dengan rewards 

dan recognition. Sebagai bagian dari transformasi, inisiatif rencana suksesi akan diimplementasikan 

untuk mengalihkan proses menjadi proaktif daripada reaktif, mis. memiliki nama jelas dari tiga calon 

pengganti untuk tiap jabatan strategis dibandingkan melakukan seleksi pimpinan adhoc seperti saat 

ini. Hasil dari assessment center dan tolok ukur kinerja seperti yang ditetapkan dalam Nilai Kinerja 

Pegawai (NKP) akan digunakan sebagai kriteria, dan tiap unit juga dapat memperoleh pimpinan dari 

unit-unit Eselon I lainnya. 

3.6 Mempengaruhi pemangku kepentingan 

Kemenkeu memiliki pandangan end-to-end pada banyak proses bisnis krusial yang melibatkan banyak 

stakeholder. Untuk mewujudkan perubahan, seluruh stakeholder yang terlibat dalam proses harus 

bekerja sama untuk mencapai dampak terintegrasi. Hal ini merupakan peluang bagi Kemenkeu untuk 

menjadi lebih proaktif dalam mempengaruhi dan mengerahkan seluruh stakeholder terkait untuk 

menggerakkan perubahan ini dan mencapai terobosan nasional. 
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GAMBAR 9 – MENGURANGI WAKTU IMPOR HARUS DITANGANI MELALUI PENDEKATAN 

PROSES END-TO-END 

 

3.7 Fase implementasi transformasi secara keseluruhan 

Proses transformasi menjadi Kemenkeu berkelas dunia tidak akan terjadi secara instan. Transformasi 

tersebut akan diimplementasikan melalui tiga fase transformasi sepanjang 2013-2025: jangka pendek  

(2013-2014), jangka menengah (2015-2019), dan jangka panjang (2020-2025). 

3.7.1 Fase jangka pendek (2013-2014) 

Inisiatif-inisiatif akan berfokus pada pembuktian hasil-hasil nyata untuk memperoleh izin dan 

momentum untuk mengimplementasikan lebih lanjut perubahan dalam skala besar. Fase ini akan 

berfokus pada pelaksanaan inisiatif-inisiatif “beach-head” yang mungkin untuk dilaksanakan dan 

inisiatif-inisiatif transformasi nyata dengan dampak langsung pada para  stakeholder utama. Beberapa 

inisiatif program pilot juga akan dilaksanakan untuk “pengujian lapangan” dan menyempurnakan 

inisiatif untuk penerapan dalam skala besar. Dalam fase ini, Kemenkeu juga akan menetapkan faktor-

faktor keberhasilan agar sukses mengimplementasikan inisiatif-inisiatif “long and hard” yang 

memiliki dampak lebih besar tetapi sulit dan lebih memakan waktu untuk diimplementasikan.  

Dalam fase ini, dampak nyata jangka pendek dapat dicapai melalui: 

■ Meningkatkan kemudahan pelaksanaan bisnis, dengan 40 persen pengurangan dwelling time 

untuk kegiatan impor;  

■ Meningkatkan customer service untuk para wajib pajak melalui 2-3x peningkatan kapasitas call 

center pajak pada 2014 dan pilot mobile tax offices; 

■ Memperkuat peran strategis organisasi pusat Kemenkeu dan memberdayakan unit organisasi 

untuk menghasilkan outcome pada skala besar; 

■ Memiliki cetak biru arsitektur TI terintegrasi untuk seluruh unit dalam Kemenkeu. 

CONFIDENTIAL
0

Terdapat beberapa permasalahan utama dalam proses impor yang 

perlu diteliti lebih lanjut

SUMBER: Tim transformasi

3

7

Kapal berlabuh, bongkar, 
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gudang
1
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1
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Letter of credit

Persiapan dokumen Customs clearance & kontrol teknisPenanganan pelabuhan dan terminal Penanganan & transportasi darat
Rincian waktu impor

Hari, 2012 StakeholderPermasalahan saat ini

Bank importir, agen perkapalan, 

forwarders

Pemilik TPS, operator pelabuhan

Operator pelabuhan, lembaga

pemerintah lainnya (KemenKes, 
KemenPerdag), perusahaan
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PRINSIP DESAIN UTAMA, RENCANA AKSI, DAN WORK PLAN

1

▪ Long stay container (sudah SPPB tidak diambil segera

dan yang tidak diurus proses clearance) secara
signifikan memenuhi kapasitas pelabuhan, membatasi

kecepatan pemindahan barang
– Pemilik TPS tidak berwenang memindahkan tanpa

ijin pemilik barang
– Biaya pemindahan paksa dibebankan ke TPS

– Biaya penyimpanan di TPS lebih rendah
dibandingkan dengan warehouse diluar pelabuhan

Pemilik TPS, operator pelabuhan

▪ Layout pelabuhan Tanjung Priok serta keberadaan

perusahaan TPS menambah kompleksitas dalam
tracking “tanggung jawab” atas pemindahan barang

▪ Tidak ada sistem yang terotomatisasi untuk
mengintegrasikan administrasi perpindahan barang, 

dokumen yang dikerjakan manual (PLP) dibutuhkan tiap
kali barang dipindahkan

▪ Tidak ada perjanjian formal antara perusahaan TPS dan
bea cukai tentang “tanggung jawab” atas barang

▪ Importir tidak segeramenyerahkan PIB ketika barang

tiba di pelabuhan:
– Karena pilihan, mis., menghabiskan waktu tiga hari

yang disediakan
– Bukan karena pilihan , mis., menunggu dokumen

pendukung seperti ijin Lartas

▪ Tidak semua shipping line atau lembaga pemerintah

mengirim/menerima B/L dalam bentuk soft copy, 
pengiriman hard copy dokumen menambah waktu

pengurusan L/C dan B/L
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3.7.2 Fase jangka menengah (2015-2019) 

Inisiatif-inisiatif akan berfokus pada penetapan keunggulan operasional dan layanan dalam skala 

besar, membangun momentum transformasi yang dimulai pada fase jangka pendek. Fase ini akan 

berfokus pada peningkatan skala reformasi di seluruh Kemenkeu (seluruh pegawai dan sendi 

customer service) serta seluruh Indonesia. Inisiatif-inisiatif transformasi yang sebelumnya dirintis 

pada fase jangka pendek dan telah dikembangkan dan disempurnakan lebih lanjut akan diterapkan 

dalam skala besar. Fase ini merupakan “pusat” terjadinya transformasi dan akan menunjukkan awal 

dari dampak nyata  dan berskala besar. Dalam fase ini, Kemenkeu juga akan menanamkan perubahan 

perilaku dengan memanfaatkan serangkaian faktor keberhasilan dalam fase jangka pendek. 

Dalam fase ini, dampak nyata jangka menengah dapat dicapai melalui: 

■ Merampingkan sistem anggaran Indonesia secara signifikan melalui minimal 85 persen 

pengurangan dalam jumlah item lini anggaran yang disetujui oleh DPR; 

■ Melayani para wajib pajak dengan lebih efisien melalui teknologi; 25 juta e-filer pada 2019; 

■ Menjadikan manajemen kas lebih efisien secara signifikan; 100 persen transaksi pembayaran 

sektor publik akan dilakukan melalui saluran elektronik. 

3.7.3 Fase jangka panjang (2020-2025) 

Inisiatif-inisiatif akan berfokus pada pelembagaan terobosan-terobosan yang telah diciptakan. Fase ini 

akan berfokus pada mempertahankan dampak yang telah diciptakan dan melanjutkan perkembangan 

yang berkelanjutan, mis. membawa sistem dan proses-proses dari “sangat baik” menjadi “best-

practice”. Dalam fase ini, Kemenkeu juga akan mengarah pada reformasi structural substansial lebih 

lanjut jika dibutuhkan. 

Dalam fase ini, dampak nyata jangka panjang dapat dicapai melalui: 

■ Digitalisasi proses pajak end-to-end; penyerahan SPT paper-based melalui kantor pajak tidak 

lagi diperlukan; 

■ Meminimalisir deviasi dari target saldo dana cadangan melalui CMO/DMO unit yang sederhana, 

efisien dan terintegrasi; 

■ Menjadikan Kemenkeu ‘magnet’ bagi talent berkaliber tinggi dengan mengadakan proposisi nilai 

pegawai yang diperbarui dan program “Government Goes to Campus”. 

3.8 Inisiatif transformasi 

Bagian dari cetak biru berikut menjelaskan secara rinci transformasi yang akan terjadi pada setiap 

unit Eselon I Kemenkeu, dimulai dari visi dan misi baru, perubahan dalam model operasional dan 

perbaikan proses bisnis, struktur organisasi interim dan end-state, hingga inisiatif transformasi yang 

akan dilaksanakan. 

Tabel berikut akan memuat seluruh inisiatif transformasi yang akan dilaksanakan di seluruh 

Kemenkeu. 

Fungsi Utama Inisiatif 

Pajak (DJP) ■ Memperbaiki segmentasi wajib pajak dan coverage model 

■ Menjangkau ekonomi informal melalui pendekatan end-to-end 

■ Membenahi sistem administrasi PPN 

■ Mengembangkan model kepatuhan yang prediktif, berbasis-risiko terkait 

dengan proses bisnis 
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Fungsi Utama Inisiatif 

■ Meningkatkan efektivitas pemeriksaan dan penagihan (hingga CRM 

terimplementasi penuh) 

■ Memastikan kualitas dan konsistensi penegakan hukum 

■ Meluncurkan strategi komunikasi terintegrasi 

■ Secara sistematis melibatkan pihak ketiga untuk data, penegakan dan 

penjangkauan wajib pajak 

■ Menyempurnakan KPP 

■ Secara selektif memperluas jangkauan DPC dan meningkatkan kapabilitas 

perolehan data 

■ Migrasi wajib pajak ke e-filing 

■ Secara drastis meningkatkan kapasitas call centers   

■ Memperluas fungsionalitas website 

■ Menyelaraskan kembali staf fungsional dan secara selektif meningkatkan 

kapasitas 

■ Merestrukturisasi organisasi 

■ Menjamin adanya otonomi yang diperlukan untuk transformasi 

Perbendaharaan 
(DJPB, DJPU, 
DJKN) 

■ Menuju sistim pembayaran, pengumpulan yang terpusat, dan verisifikasi 

yang bersifat elektronik serta dengan saluran pembayaran yang modern 

■ Meluncurkan basis data penerimaan yang terintegrasi dengan saluran 
pengumpulan modern 

■ Memusatikan fungsi back office “Shared service” untuk seluruh K/L, di 

Kemenkeu 

■ Meningkatkan proses pengelolaan likuiditas yang bersifat end-to-end 

■ Meninjau kapabilitas TDR dan memastikan prudensi dalam operasional 

TDR 

■ Memandu perencanaan kas dengan target saldo cadangan terdefinisi 

■ Memperbaiki prakiraan belanja dari para satker 

■ Mempererat koordinasi pengelolaan likuiditas dengan Bank Indonesia 

■ Memperluas jangkauan TSA 

■ Menetapkan strategi dan pedoman pengelolaan valuta asing jangka pendek 

untuk pengelolaan likuiditas 

■ Mengenalkan platform perdagangan elektronik 

■ Meluncurkan sistem baru primary dealer 

■ Meningkatkan kerangka kerja stabilisasi obligasi secara berkelanjutan 

■ Mengelola utang: Konsolidasi benchmark surat berharga negara domestik 

■ Memperkuat Hubungan Investor (IR)  

■ Mendukung OJK dalam mengembangkan pasar repo yang likuid dan 

dalam 

■ Meningkatkan partisipasi domestik dari investor-investor utama 

■ Mengoordinasikan tata kelola risiko untuk keseluruhan sovereign risk 

■ Meluncurkan kerangka kerja risiko yang bersifat holistik 

■ Mengaktifkan pengelolaan risiko pada area-area risiko utama 

■ Membuat kebijakan terkait inventarisasi dan penilaian 

■ Membuat pengelolaan aset dan pengelolaan portofolio dalam bentuk 
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Fungsi Utama Inisiatif 

digital 

■ Menegakkan regulasi, panduan dan proses untuk memastikan aset 

teroptimalkan secara penuh oleh K/L 

■ Mengoptimalkan jenis aset tertentu yang berada di bawah tanggung jawab 

Kemenkeu langsung 

■ Memaksimalkan pemanfaatan aset dan return on asset 

■ Melaksanakan kajian portofolio aset setiap tahun 

■ Memperjelas mandat dan strategi dari setiap unit special missions dan 

meningkatkan kinerja mereka 

■ Menerapkan tata kelola, pelaporan, dan struktur hukum yang jelas 

■ Menempatkan proses-proses yang tepat 

■ Implementasi road map strategi akuntansi akrual 

■ Mengintegrasikan sistem akuntansi antara pemerintah pusat dan daerah 

■ Meningkatkan pengelolaan keuangan K/L dan BUN 

■ Meningkatkan sistem pengendalian internal 

Bea dan Cukai 
(DJBC) 

■ Memperbaiki sistemmanajemen kinerja 

■ Pilot kantor pelayanan modern 2.0 untuk menurunkan dwelling time 

■ Meluncurkan customs call center  

■ Future proofing kawasan berikat 

■ Memperbaiki layanan dan mengoptimasi pengawasan impor melalui 
kantor pos 

■ Otomasi proses pelayanan dan pengawasan 

■ Meningkatkan citra dengan mengoptimaasi kegiatan kehumasan 

■ Mengintegrasikansistem manajemen risiko 

■ Memulai lab stakeholder eksternal untuk mengurangi waktu impor 

■ Menyelaraskan fondasi dengan mandat 

Penganggaran 
(DJA) 

■ Menuju kepada Arsitektur anggaran yang terfokus pada outcome 

■ Memperkuat monitoring dan evaluasi pada outcome anggaran 

■ Merampingkan proses anggaran end-to-end 

■ Memperkuat efektivitas interaksi dengan para stakeholder eksternal 

■ Membangun kapabilitas K/L 

■ Meningkatkan kapabilitas internal DJA 

Teknologi 

Informasi 
(SetJen) 

■ Mulai menjalankan arsitektur aplikasi dan data end-state 

■ Membentuk struktur organisasi TI dan proses tata kelola 

■ Menetapkan proses penganggaran TI dengan tanggung jawab yang jelas 

■ Membuat arsitektur keamanan end-state dan mengembangkan langkah-

langkah penanganan ancaman utama 

■ Menetapkan organisasi Disaster Recovery dan prosedur pengoperasiannya 

■ Membuat e-Catalogue untuk semua produk TI standar 

■ Mengonsolidasikan semua kontrak pemeliharaan di bawah Pusintek 

■ Memperkenalkan program pelatihan bertarget guna memenuhi kebutuhan 

TI Kemenkeu 

Fungsi-fungsi 
Strategis dan 
Layanan 

■ Memperkuat organisasi dan tata kelola Kemenkeu 

■ Memfokuskan kembali organisasi SetJen 
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Fungsi Utama Inisiatif 

Korporat 
(SetJen) 

■ Merevitalisasi manajemen kinerja 

■ Menyelaraskan strategi, perencanaan dan kinerja melalui penganggaran 
berbasis kinerja  

■ Memusatkan dan memperkuat pengadaan 

■ Memperkuat proses hukum 

Sumber Daya 
Manusia  

■ Menstandardisasi dan melembagakan mekanisme perencanaan pegawai 
yang dikendalikan oleh Unit Eselon I (termasuk perencanaan suksesi) 

■ Melembagakan inisiatif khusus: Mendirikan  redeployment unit untuk 
menyeimbangkan kebutuhan pegawai 

■ Memperkenalkan program Government Goes to Campus (bekerja sama 
dengan KemenPAN RB) yang dikendalikan unit Eselon I dengan proposisi 
nilai yang diperbarui 

■ Melakukan rekrutmen eksternal untuk jabatan-jabatan strategis 

■ Melembagakan mekanisme end-to-end appraisal yang menyertakan 
manajemen rewards dan konsekuensi 

■ Meninjau dan menyempurnakan desain skema benefit bagi unit-unit 
operasional utama dengan kebutuhan khusus 

■ Mendesain dan melembagakan program pengembangan end-to-end talent 
pool: penilaian, penempatan, pelatihan, pembinaan  

■ Menetapkan jenjang karier untuk jabatan-jabatan strategis: middle 
management dan spesialis fungsional berprestasi 

■ Merancang rencana transisi menuju organisasi SDM terintegrasi, dengan 
pemberdayaan Unit Eselon I 

■ Memperbaiki dan melembagakan HRIS 

Lain-lain ■ Memperkuat manajemen risiko (ItJen) 

■ Menetapkan transformation  office (CTO/PMO) 

■ Mengembangkan strategi manajemen perubahan 
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BAGIAN B: 

PENDALAMAN 

MASING-MASING UNIT 

ESELON I  
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Bab 4: Transformasi di 

Sekretariat Jenderal 

(SetJen) 
SetJen memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan transformasi Kementerian karena 

SetJen merupakan pusat syaraf kementerian – sentra korporat yang menetapkan fondasi bagi 

kementerian sekaligus penentu keberhasilan pelaksanaan di seluruh unit di lingkungan kementerian.  

SetJen telah memainkan peran yang sangat fundamental dalam menggerakkan agenda Reformasi 

Birokrasi, dimulai pada tahun 2007 dan berlanjut hingga saat ini. Upaya-upaya ini mencakup 

penggunaan pendekatan Balance Scorecard bagi strategi dan pengelolaan kinerja serta penerapan 

database SIMPEG yang diberlakukan di lingkungan Kemenkeu.  

Di masa mendatang, ekspektasi dari unit Eselon I akan semakin meningkat. SetJen diharapkan 

menjalankan peran yang jauh lebih besar dan lebih kompleks di seluruh fungsi korporat. Akan 

menjadi penting bagi Setjen untuk mengatasi sejumlah tantangan, baik di internal unit SetJen 

maupun eksternal dalam menyediakan layanan bagi unit-unit lain di Kemenkeu: 

■ Perlu membuat organisasi SetJen lebih fokus, yakni dengan memperjelas peran unit-unit SetJen 

dalam shaping/safeguarding/servicing dengan SesdItJen di unit Eselon I di delapan fungsi inti 

korporat (mis. strategi dan keuangan, pengelolaan kinerja, pengembangan organisasi, sumber 

daya manusia, komunikasi, pengadaan dan pengelolaan aset, IT dan layanan hukum) 

GAMBAR 10 – TERDAPAT PELUANG UNTUK MENJADIKAN ORGANISASI SETJEN LEBIH FOKUS 

 

hap-

ing

afe

guard

-ing

ervic-

ing

Meramping-

kan kegiat-

an-kegiatan

“shaping” 

yang utama

i

Mendelegasi

kan kegiat-

an-kegiatan

operasional, 

sembari

melakukan

“safe-

guarding” 

risiko-risiko

utama

ii

Pengga-

bungan

fungsi-

fungsi

“servicing”

iii

Best practice Apa artinya bagi organisasi SetJen

Talent / SDM

Pengembang-

an organisasi

Pengelolaan

kinerja

Hukum / 

perundangan

Pengadaan & 

Pengelolaan

Aset Komunikasi

Strategi & 

Keuangan TI

▪ Terbatasnya

pengawasan

atas perubah-

an & budaya

▪ Terbatasnya

pengaruh

atas perubah-

an struktural

▪ Progress da-

lam mengop-

timalkan SOP 

customer & 

lintas DJ

▪ Tidak ada

keselarasan

antara IKU

dan

anggaran/ 

strategi

▪ IKU tidak

ramping

▪ Target-target 

kurang

menantang

▪ Saran-saran 

terkait

kebijakan

berasal dari

baik Biro 

Hukum

maupun Biro 

Bantuan

Hukum

▪ Minim analisis

dan optimali-

sasi penge-

luaran

Kemenkeu

▪ Terdapat

panduan da-

lam menge-

lola vendor, 

tetapi ada

rasa takut

akan korupsi

▪ Humas untuk

Menteri dan

Kemenkeu

▪ Tidak ada

keterlibatan

dalam

komunikasi

internal

▪ Tergantung

jadwal

pemerintah

▪ Tidak selaras

dengan IKU

▪ Minim 

dukungan

untuk pilihan

pengadaan

bantuan dan

penyerapan

non-pegawai

▪ Kurangnya

pengem-

bangan talent 

dan kepe-

mimpinan

untuk E3/4

▪ Kurangnya

strategi SDM

yang end-to-

end

▪ Tidak dapat

merekrut

tenaga

spesialis

▪ Minim 

pengawasan

atas arsitektur

dari pusat

▪ Proyek besar

memiliki ting-

kat kesuk-

sesan yang 

rendah

▪ Kompensasi

ditetapkan se-

cara eksternal

▪ Benefit 

kurang

memotivasi

▪ Proses 

pendisiplinan

pegawai yang 

konstruktif

▪ Terdapat

proses dan

prosedur rutin

yang 

terperinci, 

tetapi minim 

upaya untuk

memantau

dari pusat

▪ Pembangun-

an kapabilitas

untuk

penentuan

IKU dan

dialog kinerja

▪ Kewalahan

dengan

urusan litigasi

dan drafting 

eksternal: 

kurang du-

kungan terha-

dap penegak-

an kebijakan

internal

▪ Tidak terlibat

dalam kepu-

tusan terkait

keuangan

dan transaksi

untuk

membatasi

kemungkinan

korupsi

▪ Monitoring

media secara

real-time

▪ Pengelolaan

mitra

eksternal

▪ Pedoman

kom. internal 

harus dima-

tangkan

▪ Audit dan

kepatuhan

▪ Pelaporan

dan kontrol

atas

keuangan

▪ Terbatasnya

tata kelola

secara

terpusat di 

seluruh 11 

Ditjen dengan

proses dan

maturitas IT 

yang berbeda

▪ Sistem online 

untuk

memantau

IKU

▪ Fungsi litigasi

dan drafting 

juga ada di 

Ditjen-Ditjen

yang besar

▪ Database

SDM dikelola

secara terpi-

sah di Ditjen

▪ Payroll 

dikelola

Rocankeu

dan Ditjen

▪ Analisis

Beban Kerja

kurang kredi-

bel, tetapi

sudah digu-

nakan untuk

menetapkan

formasi

▪ Tidak ada

pengadaan

terpusat di 

Kemenkeu

▪ Tidak ada

daftar penge-

lolaan aset

terpusat

▪ Butuh

platform yang 

umum untuk

mengelola

publikasi

eksternal (cth. 

situs, media 

sosial)

▪ Fungsi

perbenda-

haraan

▪ Pemrosesan

transaksi

▪ Lanskap

aplikasi yang 

tidak seragam

▪ Support desk 

kekurangan

pegawai

Potensi rendah

Potensi sedang

Potensi tinggi

REKAP TEMUAN DIAGNOSIS
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■ Perlu untuk lebih memperkuat sistem manajemen kinerja Kemenkeu agar lebih berfokus pada 

outcome/output; dan juga meningkatkan kualitas dialog kinerja 

■ Perlu untuk menyederhanakan proses dan melakukan digitalisasi proses di mana dimungkinkan, 

dan juga meningkatkan efisiensi proses-proses kunci di unit SetJen secara mendasar (mis. 

pengadaan, penataan organisasi) 

■ Perlu mereformasi proses manajemen talenta end-to-end secara mendasar, sementara 

memastikan retensi dan pengembangan yang tepat untuk talent berkinerja tinggi dan 

mengupayakan terobosan berupa perekrutan tenaga fungsional strategis 

■ Perlu mendorong pengembangan arsitektur TI yang terintegrasi sempurna di seluruh unit 

Agar SetJen dapat mengatasi tantangan di atas secara optimal, merupakan hal yang penting bagi para 

pimpinan di unit SetJen untuk mengadopsi pola pikir yang lebih proaktif dan kolaboratif - membina 

hubungan kerja yang lebih erat di antara Eselon II di SetJen dan dengan Eselon I/ Eselon II di unit 

operasional, untuk mengawali perjalanan transformasi. Merupakan suatu keharusan bagi SetJen 

untuk mengalokasikan waktu dan sumber daya yang khusus diperuntukkan bagi upaya ini. 

Cetak biru ini menjelaskan kondisi akhir yang diinginkan untuk SetJen di tahun 2025 dan jalur yang 

harus dilalui untuk mencapai aspirasi ini 

4.1 Visi dan misi SetJen  

Visi dan misi SetJen yang telah direvisi akan memupuk rasa bangga dalam diri para pegawai di 

lingkungan sekretariat, dan juga memastikan keterkaitan peran Setjen dalam visi Kemenkeu 

keseluruhan. Pernyataan visi dan misi yang jelas akan turut memastikan tim pimpinan SetJen 

memprioritaskan inisiatif-inisiatif transfromasi yang sejalan dengan aspirasi jangka panjang SetJen 

dan Kemenkeu. 

4.1.1 Visi SetJen   

Visi SetJen telah disempurnakan agar berfokus pada outcome yang ingin dicapai Kemenkeu, termasuk 

mempertahankan penggunaan istilah “prime mover” guna menginspirasi para pegawai di SetJen. Visi 

ini juga menekankan fokus pada pemenuhan tujuan-tujuan Kemenkeu.  

Bahasa Indonesia: Menjadi penggerak utama penyempurnaan berkelanjutan menuju terwujudnya visi 

Kementerian Keuangan 

Bahasa Inggris: To be the prime mover of continuous improvement towards achievement of the MOF 

vision 

4.1.2 Misi SetJen  

Misi SetJen menyediakan langkah-langkah jangka menengah tertentu yang harus ditempuh 

sekretariat dalam rangka mencapai visi yang telah dinyatakan. Misi ini menekankan peran SetJen 

dalam menyediakan perspektif yang berwawasan ke depan, memperoleh, mengembangkan, dan 

mempertahankan sumber daya manusia terbaik, serta menyediakan proses-proses secara efisien. 

Misi SetJen adalah untuk:  

■ Menyediakan saran-saran strategis yang  berwawasan ke depan 

■ Menjadi penggerak kesempurnaan  dalam budaya kinerja 

■ Menyediakan sumber daya manusia yang terbaik di kelasnya 

■ Membangun sistem informasi manajemen yang terintegrasi sempurna 



 

25 

 

 

■ Menyediakan layanan sentra korporat yang efisien 

Dalam bahasa Inggris: 

■ Provide forward-looking strategic advice; 

■ Be a driver of excellence in performance culture; 

■ Provide best-in-class human resources; 

■ Create seamlessly integrated management information systems; 

■ Provide efficient corporate center services 

4.2 Perubahan pada model operasional dan proses bisnis 

4.2.1. Model Operasional 

Dalam rangka memenuhi visi dan misi  yang telah diperbarui, SetJen harus memperjelas fokusnya 

melalui peralihan peran-perannya di dalam delapan fungsi inti korporat (proses bisnis) menuju model 

arsitektur yang lebih strategis.  

GAMBAR 11 – DELAPAN FUNGSI INTI KORPORAT YANG DIGERAKKAN DARI PUSAT 

 

Setiap peralihan peran ini memiliki implikasi bahwa skala dan/atau kompleksitas fungsi-fungsi di 

dalam SetJen akan semakin meningkat. Dengan demikian, untuk sepenuhnya mengimplementasikan 

perubahan-perubahan utama dan memungkinkan Kementerian Keuangan untuk mencapai visinya 

yang lebih luas, SetJen harus memperjelas strukturnya guna lebih menyelaraskan akuntabilitas dan 

juga merancang ulang proses bisnis utama untuk fokus pada outcome-outcome yang signifikan dan 

membawa perubahan mendasar (transformational). 

 

 

Transformasi Sekjen menuju visi dan misi yang diinginkan berarti

transformasi dari fungsi utama dalam organisasi Sekjen… 

Fungsi-fungsi Dari Menuju

Strategi & keuangan
▪ Proses perencanaan strategis dan

keuangan yang terpisah-pisah

▪ Perencanaan dan monitoring tahunan

yang terintegrasi

Pengelolaan kinerja

▪ Terlalu banyak IKU yang berorientasi

proses dan butuh sistem reward and 

consequence yang  lebih bermakna

▪ Proses penetapan IKU dan dialog 

kinerja yang konstruktif dan berfokus

pada outcome

SDM
▪ Mitra strategis dan penyedia shared 

services yang efisien

Pengembangan

organisasi

▪ Dukungan yang bersifat prosedural

terhadap pembuatan kebijakan pada

tingkat Kemenkeu

▪ Koordinasi pembuatan kebijakan & 

tata kelola yang kuat pada tingkat

Kemenkeu

TI
▪ Pengelolaan dan pengambilan keputusan

terkait TI yang terpisah-pisah (akibat

adanya silo)

▪ Model operasional yang dikendalikan TI 

secara terintegrasi dan efisien

Pengadaan & 

pengelolaan aset
▪ Kebijakan pengadaan dan pengelolaan

aset yang bersifat ad-hoc

▪ Manajemen aset yang efisien dan

terpusat

Komunikasi
▪ Minimnya implementasi kerangka

komunikasi internal 

▪ Analisis stakeholder dan rencana

komunikasi yang  terintegrasi dengan

unit

Hukum & 

perundangan

▪ Pembuatan kebijakan, kajian hukum, dan

servis yang reaktif

▪ Pembuatan kebijakan hukum dan

perundangan yang efisien dan

responsif terhadap kebutuhan unit

▪ Talent approach yang terfragmentasi, 

fokus kegiatan yang tidak jelas

PENDAHULUAN
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GAMBAR 12 – TERDAPAT PENINGKATAN SKALA DAN KOMPLEKSITAS FUNGSI-FUNGSI 

SETJEN DI MASA MENDATANG 

 

 

Cetak Biru SetJen mengandung lima tema transformasi yang akan memungkinkan SetJen memainkan 

peran yang lebih baik sebagai penggerak utama penyempurnaan berkelanjutan dalam Kementerian 

Keuangan: 

■ Memperkuat organisasi Kemenkeu – pengambilan keputusan administratif akan 

didelegasikan kepada pegawai yang tepat, sehingga memungkinkan manajer senior untuk 

berfokus pada keputusan-keputusan kunci yang bersifat strategis dan operasional. Organisasi 

Kemenkeu dan SetJen akan dirampingkan guna menghadirkan kemajuan menuju tercapainya 

visi dan misi SetJen/Kemenkeu, mis. para ahli hukum akan dikelompokkan dalam rangka 

memberikan dukungan langsung jika diperlukan (misalnya dalam pertemuan tingkat menteri 

internasional) 

■ Memfokuskan kembali fungsi korporat – proses pengambilan keputusan secara 

operasional akan diefisienkan melalui penerapan proses state-gate dan kerangka kerja 

pengambilan keputusan model RASCI. Operasi finansial seperti penggajian pegawai dan 

pembayaran pengadaan akan diotomasikan guna meningkatkan efisiensi 

■ Merevitalisasi pengelolaan kinerja – proses penetapan dan persetujuan atas IKU akan 

dipandu pimpinan, diefisienkan, dan lebih berfokus pada outcome dibanding proses-proses 

internal. Dialog kinerja tidak akan lagi bersifat formalitas semata dan menjadi lebih berfokus 

pada pemecahan masalah serta dipandu oleh pimpinan 

■ Meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses – meningkatkan penyelarasan antara 

strategi dan keuangan merupakan hal yang vital untuk memastikan bahwa Kemenkeu mampu 

melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah direncanakan. Melalui transformasi, proses-proses 

keuangan dan strategis yang saat ini masih belum selaras akan diselaraskan guna memastikan 

adanya konsistensi antara perencanaan dan penganggaran. Permohonan anggaran bagi inisiatif-

inisiatif baru juga akan melalui proses state-gate untuk menjamin transparansi dan 

pertanggungjawaban. Pengadaan akan dipusatkan dan diperkuat melalui implementasi 

…untuk menangani volume & kompleksitas kegiatan yang lebih tinggi
Peningkatan dalam volume & kompleksitas

Fungsi KompleksitasContoh kegiatan yang dibutuhkan Volume

Strategi & keuangan1

 Meninjau 100 permohonan inisiatif Transformasi yang baru

 Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja

 Integrasi ke dalam penerapan SPAN

=Pengelolaan kinerja2

 Memfasilitasi diskusi penetapan 200 IKU E2 dan 100 IKU E3

 Mengawasi 1000 IKU unit E3 dan mengambil sampel 100 laporan IKU

 Meninjau dan meningkatkan kualitas manajemen rewards dan konsekuensi



=Komunikasi3

 Mendesain dan melaksanakan komunikasi internal bagi 60000+ pegawai

 Mengawasi komunikasi eksternal di seluruh Kemenkeu

 Menyusun rencana manajemen stakeholder yang terperinci



=Hukum & perundangan4

 Meninjau perubahan kebijakan peraturan setelah pemilu 2014

 Melakukan revisi kebijakan internal pada 200 unit E2

 Menjadi perantara proaktif bagi 10 counterpart litigasi utama

=

Desain organisasi5

 Mengontrol agenda Tata Kelola Kemenkeu

 Merevisi 20.000 SOP melalui pendekatan RASCI

 Memfasilitasi perubahan struktur transformasi untuk 11 unit E1



SDM6

 Merekrut 5.000 pegawai baru pada 2014, termasuk untuk fungsi spesialis

 Menciptakan sistem talent pool dan jenjang karier untuk 500 pegawai berprestasi

 Menyempurnakan sistem HRIS guna mencakup seluruh 60.000 pegawai



TI7

 Merasionalisasikan 50% sistem saat ini yang diakibatkan redundansi

 Menerapkan model operasional yang dikendalikan oleh TI pada 11 unit E1

 Menjadikan keputusan-keputusan terkait TI sebagai pemikiran strategis pimpinan

senior di seluruh unit E1



Pengadaan & 

pengelolaan aset
8

 Memusatkan katalog pengadaan dan menyetujui manajemen vendor

 Menciptakan registrasi tunggal manajemen aset di seluruh Kemenkeu

 Mengelola penghapusan aset secara aktif

=

=

MERAMPINGKAN SENTRA KORPORAT
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pembayaran terpusat yang terstandarisasi, di mana para pegawai akan memilih aset-aset utama 

melalui e-catalogue, dan penggunaan kontrak tahun jamak dengan vendor yang memungkinkan 

stabilitas jalinan relasi  

■ Memperkuat SDM – tersedia dalam Bab SDM di dalam Cetak Biru 

GAMBAR 13 – SETJEN HARUS MENGIMPLEMENTASIKAN SUATU ROADMAP INISIATIF 

STRATEGIS UNTUK MENCAPAI KONDISI AKHIR YANG DIINGINKAN 

 

 GAMBAR 14 – DELAPAN INISIATIF SETJEN AKAN MEMPERKUAT STRUKTUR, PROSES, DAN 

SDM DI LINGKUNGAN KEMENKEU 

 

Elemen-elemen Tema-tema

2. Penguatan fokus fungsi-fungsi sentra
korporat

1. Memperkuat organisasi Kemenkeu

Proses

4. Peningkatan efektivitas dan efisiensi
proses –proses sentra korporat

3. Revitalisasi sistem pengelolaan
kinerja

Organisasi

6. Memperoleh dan mempertahankan
orang yang tepat

5. Merencanakan beban kerja dan
kebutuhan pegawai

9. Memperkuat kapabilitas SDM
(termasuk klarifikasi pengambilan
keputusan dan struktur organisasi
SDM yang kuat)

7. Mengevaluasi dan menghargai
kinerja

8. Menumbuhkembangkan pemimpin

▪ Menyelaraskan proses perencanaan

pegawai dengan proses penetapan

strategi dan anggaran

▪ Membentuk unit redeployment 

Sumber
Daya
Manusia

▪ Mematangkan arsitektur dan jadwal agenda Tata Kelola

(Governance) Kemenkeu

▪ Menyempurnakan desain struktural Kemenkeu saat ini

[dipimpin bersama dengan CTO) dan menyelaraskannya

dengan IKU

▪ Memfokuskan SetJen pada 8 fungsi-fungsi corporate 

utama dan mengklarifikasi prioritas

▪ Memantapkan dan mengklarifikasi hubungan antara

Setjen dan unit-unit Ditjen

▪ Menggunakan proses state-gate & kerangka kerja RASCI

▪ Menyelaraskan IKU-IKU dan target strategis di E1 dan E2

▪ Membangun dialog kinerja dan proses evaluasi [dipimpin

oleh pimpinan]

▪ Menyelaraskan IKU-IKU dan target 

strategis di E3 dan E4 prioritas

▪ Memperbaiki penerapan kerangka

penilaian kinerja secara holistik

▪ Menyelaraskan strategi, kinerja, dan perencanaan melalui

Penganggaran Berbasis Kinerja [pilot unit]

▪ Menjalankan proses Stagegate dan kerangka kerja

pengambilan keputusan model RASCI dalam merintis

proses-proses Kemenkeu

▪ Mesentralisasikan pembelian barang dan jasa yang 

standar

▪ Meningkatkan efektifitas dan efisiensi fungsi legal untuk

mendukung Kemenkeu (proses)*

▪ Melakukan terobosan berupa rekrutmen eksternal bagi

jabatan-jabatan strategis (Tahap I: K/L)

▪ Memfinalisasi peran SDM Sentral untuk menjadi “Strategic 

Architect”

▪ Membangun kapabilitas dan kemampuan pegawai

[termasuk keahlian dalam sistem IT untuk mendukung

HRIS]

▪ Mengidentifikasi talent pool dan menjalankan program 

development

▪ Menentukan jenjang karier bagi jabatan strategis

▪ Menyelaraskan kembali kewenangan

pengambilan keputusan secara administratif

▪ Berupaya mencapai perbaikan struktur

organisasional yang pruden [dipimpin

bersama CTO]

▪ Organisasi Kemenkeu kelas dunia, dengan

pemisahan dan pelimpahan wewenang

yang jelas (misalnya pemisahan fungsi

strategis, operasional, dan administratif) di 

seluruh lapisan utama

▪ Melakukan reformasi struktural SetJen

untuk pemisahan fungsi strategis dan

servis, misalnya sentralisasi payroll, 

pengadaan

▪ Memiliki keahlian sentra korporat yang 

terbaik di kelasnya [potensi untuk menjadi

Shared Services skala nasional]

▪ Roll-out Penganggaran Berbasis Kinerja ke

semua unit Kemenkeu

▪ Menjalankan kerangka kerja pengambilan

keputusan operasional di seluruh proses

▪ Membuat e-katalog

▪ Meningkatkan efektifitas dan efisiensi fungsi

legal untuk mendukung Kemenkeu

(struktur)*

▪ Mengintegrasikan pengelolaan proses 

dengan Risk & Control Self-Assessment 

[dipimpin bersama Itjen]

▪ Memungkinkan kontrak jangka panjang

untuk vendor

▪ Membangun proses perencanaan suksesi yang konstruktif

▪ ‘Talenta terbaik di kelasnya’ menduduki

jabatan strategis di dalam Kemenkeu

▪ Memperoleh SDM dari berbagai jalur

melalui perekrutan yang kompetitif
▪ Menyempurnakan proposisi nilai pegawai

(EVP) dan mengadakan rewards non-

finansial

▪ Menyempurnakan skema benefit bagi

unit-unit operasional dengan kebutuhan

khusus

▪ Menyesuaikan proposisi nilai pegawai

(EVP) bagi talent pool

▪ Menentukan jenjang karier bagi pimpinan

▪ Menyempurnakan proses SDM prioritas & 

terus mengembangkan kapabilitas pegawai

▪ Membangun sistem HRIS yang baru

▪ Memfinalisasi struktur SDM

QUICK WINS 2013 – 2014
Mendapatkan izin untuk reformasi

JANGKA MENENGAH (2015-2019)
Mencapai keunggulan pelayanan dan
operasional dalam skala besar

JANGKA PANJANG (2020-2025)
Mencapai terobosan reformasi

▪ Menginstitusionalisasikan mekanisme penilaian kinerja

end-to-end dengan turut menyertakan rewards and 

konsekuensi

▪ Tercapainya budaya berorientasi kinerja

secara holistik (IKU, dialog kinerja, 

penilaian, rewards/consequences)

▪ Terobosan rekrutmen eksternal bagi

jabatan-jabatan strategis (Tahap II: BUMN)

▪ Government Goes to Campus

▪ Program perencanaan pegawai yang 

terintegrasi dengan penetapan strategi

dan anggaran

▪ Unit SDM yang memiliki fokus yang jelas

– pemisahan antara keahlian strategis

dan pelayanan yang efisien

▪ Status yang kompetitif bagi talenta

Indonesia – dikenal sebagai ‘leadership 

factory of Indonesia’

Inisiatif-inisiatif Setjen akan memperkuat struktur dan proses di Kemenkeu
Elemen

Proses

Struktur

Tema

1
Memperkuat organisasi dan tata

kelola Kemenkeu
I. Memperkuat

organisasi Kemenkeu

II. Memfokuskan

kembali fungsi-fungsi

korporat

2
Memfokuskan kembali organisasi

Setjen

IV. Meningkatkan

efektivitas dan

efisiensi proses 

korporat

III. Merevitalisasi

pengelolaan kinerja

3
Merevitalisasi pengelolaan

kinerja

5
Memusatkan dan memperkuat

pengadaan

4 Menyelaraskan strategi, 

perencanaan, dan kinerja melalui

penganggaran berbasis kinerja

6
Memperkuat proses-proses 

hukum

SDM SDM Berkelas Dunia

PENDAHULUAN

A
Memperkuat TI – kumpulan

inisiatif dibahas di dalam Cetak

Biru TIK2

B
Memperkuat SDM – kumpulan

inisiatif dibahas di dalam Cetak

Biru SDM2

1 Pembahasan masih berlangsung dengan Komite Pelaksana Transformasi Kelembagaan

2 Fungsi-fungsi yang terfokus pada Cetak Biru dibahas terpisah

Inisiatif Tujuan

Mengoptimalkan akuntabilitas

dan pengambilan keputusan

untuk mendukung agenda 

transformasi

Memungkinkan tersedianya

layanan korporat yang lebih

efisien serta fungsi-fungsi

strategis yang lebih efektif

Memastikan agenda transformasi

diterjemahkan ke dalam metriks

dan pengelolaan kinerja yang 

bermakna

Meningkatkan transparansi dan

efektivitas pengadaan dan

pengelolaan aset

Menyelaraskan siklus

perencanaan

Meningkatkan daya tanggap unit 

hukum

Memperkuat TI – kumpulan

inisiatif dibahas di dalam Cetak

Biru TIK2

Meningkatkan struktur dan

proses SDM

Tindak utama

Mengimplementasikan sub-sub 

inisiatif terkait penyempurnaan

struktur, pelembagaan tata kelola

dan meningkatkan proses 

pengambilan keputusan

Memfokuskan kembali struktur, 

memperjelas tata kelola & proses 

pengambilan keputusan, serta

merampungkan analisis keahlian
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hukum demi pengelolaan beban

kerja
Menerapkan Cetak Biru TIK
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Transformasi di SetJen akan menghasilkan dampak nyata yang akan terasa di lingkungan Kemenkeu: 

■ Sentra korporat akan difokuskan kembali untuk menyediakan keahlian strategis, layanan efisien, 

dan memberdayakan unit Eselon I di seluruh 8 fungsi inti korporat 

■ Pengelolaan kinerja yang dipandu pimpinan akan direvitalisasi melalui IKU-IKU yang 

dirampingkan dan penerapan dialog kinerja model baru bagi ~200 Eselon I/Eselon II 

■ Kegiatan-kegiatan utama SDM akan berlangsung ~10-30% lebih cepat dan lebih efektif melalui 

penyempurnaan dalam struktur, proses, TI, dan kapabilitas pegawai yang khas 

■ 100% jabatan strategis akan diisi melalui upaya-upaya terobosan bagi program-program SDM 

seperti perencanaan suksesi, perekrutan tenaga professional eksternal, dan talent pool 

4.2.2. Inisiatif Transformasi 

SetJen telah bekerja dengan tim transformasinya dalam rangka mengembangkan inisiatif-inisiatif 

transformasi yang praktis dan dapat diterapkan untuk melaksanakan peralihan yang dibutuhkan di 

dalam organisasi.  

Terdapat 8 inisiatif transformasi, yang akan dilaksanakan di seluruh 5 tema transformasi: 

■ Memperkuat organisasi dan tata kelola Kemenkeu – struktur organisasi Kemenkeu akan 

disempurnakan guna mendukung pencapaian aspirasi masa depan, melalui penerapan rentang 

kendali dalam taraf wajar pada tingkat senior, pembagian akuntabilitas, dan pelibatan 

stakeholder internal dan eksternal. Proses-proses terkait tata kelola juga akan diperkuat melalui 

kewenangan pengambilan keputusan yang jelas bagi pimpinan senior dan para komite, termasuk 

kriteria eskalasi isu yang relevan, keanggotaan, peran, norma komite yang jelas, dan agenda 

rapat tahunan yang jelas. Arsitektur tata kelola akan meliputi komite umum di tingkat 

Kemenkeu (Komite Eksekutif dan Komite Operasional), komite-komite pengelola unit Eselon I 

(Komite Pengelola bagi tiap unit Eselon I), dan komite-komite khusus tingkat Kemenkeu 

(sebagai contoh, Komite Audit, Komite Talent, Komite Transformasi, dst.). Inisiatif ini harus 

digerakkan secara terpusat melalui Central Transformation Office yang akan segera dibentuk, 

tentunya dengan didukung penuh oleh unit-unit SetJen. 

■ Memfokuskan kembali organisasi SetJen – organisasi SetJen harus difokuskan kembali 

untuk memungkinkan adanya keahlian strategis dan operasi sentral yang efisien. Hal ini dapat 

dicapai dengan berfokus pada fungsi-fungsi inti korporat, pembagian tugas dan tanggung jawab 

yang tepat ke dalam keahlian strategis dan shared-services yang efisien, dan pelibatan 

stakeholder internal di lingkungan Kemenkeu sebagai klien utama. 

■ Merevitalisasi pengelolaan kinerja– proses penetapan IKU yang diefisienkan yang 

menjamin terpenuhinya kuantitas dan kualitas IKU akan diselenggarakan, bersama dengan 

proses dialog kinerja bisnis yang berfokus pada penyelesaian masalah dan bukan sekadar 

pelaporan semata. IKU yang digunakan dalam pengelolaan kinerja juga harus diselaraskan 

dengan IKU yang digunakan di dalam anggaran; hal ini dapat dilakukan melalui penyelarasan 

agenda kedua proses tersebut. 

■ Menyelaraskan strategi, perencanaan dan kinerja melalui penganggaran berbasis 

kinerja – Kemenkeu akan berada di garis depan penerapan reformasi penganggaran utama 

dengan memastikan keselarasan antara keseluruhan strategi Kemenkeu, perencanaan program 

dan outcome, dan alokasi anggaran melalui penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBB), 

sebagai bagian dari proyek pilot bagi sektor pemerintahan.  

■ Memperkuat pengadaan dan pengelolaan aset – terdapat tiga inisiatif strategis untuk 

diimplementasikan guna memperkuat pengadaan:  
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– Secara sistematis memperjelas penanggung jawab item-item berdasarkan sifat item 

yang dibeli; dan menyelaraskan proses-prosesnya, mis. level kontrol dari SetJen versus unit-

unit, manfaat yang berpotensi diraih melalui economies of scale 

– Membuat e-catalogue untuk seluruh produk-produk yang standar (mis. 

perangkat keras dan perangkat lunak TI) yang harus digunakan untuk pembelian dan 

pembayaran seluruh produk standar. Katalog ini harus menyediakan opsi model (dan 

spesifikasi) yang terbatas bagi tiap produk dan vendor-vendor sudah harus melalui pra-

kualifikasi terlebih dahulu supaya tiap permohonan pembelian hanya memerlukan 

persetujuan dan pemesanan 

– Menerapkan pendekatan Total Cost of Ownership (TCO) atas lima kategori 

belanja utama; secara sistematis mengidentifikasi faktor pendorong untuk meningkatkan 

tiap kategori belanja guna mendapatkan manfaat dari adanya economies of scale 

■ Memperkuat pengelolaan layanan hukum – inisiatif strategis ini didesain untuk 

meningkatkan efisiensi dan daya tanggap unit-unit legal, mengantisipasi meningkatnya jumlah 

dan kompleksitas permohonan layanan di masa mendatang. Dengan inisiatif ini, unit-unit 

terkait hukum harus meningkatkan proses utama mereka (mis. mengakselerasi pembuatan 

praktik-praktik demand management, merekrut dan memperjelas tanggung jawab utama yang 

terkait dengan permohonan layanan (mis. termasuk mempertimbangkan pembentukan dewan 

pengacara untuk mengalihdayakan dukungan litigasi) dan mendorong digitalisasi pada cara 

kerjanya. Suatu gugus tugas TI perlu dibentuk sebagai bagian dari tim inisiatif untuk 

menstandarkan proses-proses dan mendesak peningkatan penggunaan TI. 

■ Catatan: Inisiatif-inisiatif terkait TIK dan SDM dibahas terpisah dalam Bab TIK 

dan SDM dalam cetak biru ini 

Implementasi inisiatif-inisiatif ini akan dilakukan secara bertahap dalam jangka pendek, jangka 

menengah, dan jangka panjang. Hal ini dilakukan karena inisiatif-inisiatif tersebut bergantung satu 

sama lain pada tingkatan tertentu, dan juga untuk mencegah “kelelahan” perubahan dan memastikan 

keberlanjutan momentum transformasi. 

4.2.3. Perubahan Proses Bisnis 

Delapan inisatif transformasi akan menangani perubahan proses bisnis berikut:  

■ Proses strategi dan keuangan:  

– Perencanaan strategis dan kalender penganggaran tahunan akan diselaraskan untuk 

memastikan konsistensi 

– Operasional keuangan akan diotomasikan, mis. pembayaran pegawai, pembayaran 

pengadaan 

– Permohonan anggaran baru akan melalui proses StageGate baru untuk memastikan 

transparansi dan ownership  

■ Proses manajemen kinerja:  

– Penetapan dan persetujuan IKU akan dikendalikan pimpinan dan dirampingkan 

– Dialog kinerja akan lebih tidak bersifat simbolis dan lebih digerakkan oleh pimpinan dan 

berfokus pada problem-solving 

■  Proses desain organisasi:  

– Pengambilan keputusan operasional akan dirampingkan melalui pengenalan proses-proses 

StageGates dan kerangka pengambilan keputusan RASCI 
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– Pengambilan keputusan administrasi akan didelegasikan pada pegawai yang tepat sehingga 

memungkinkan manajer-manajer senior untuk berfokus pada keputusan strategis dan 

operasional utama  

– Kemenkeu dan Organisasi Setjen akan dirampingkan untuk memungkinkan kemajuan 

mencapai visi/misi Kemenkeu/Setjen 

■ Proses pengadaan dan manajemen aset:  

– Pegawai akan memilih aset-aset utama dari e-catalogue untuk pembelian standar terpusat 

– Kontrak-kontrak vendor terpilih akan menjadi faktor stabilitas hubungan  tahun  berjamak 

■ Proses hukum dan peraturan:  

– Legal drafting dan tinjauan hukum  akan lebih responsif dan efisien melalui pengenalan 

proses StageGates 

– Pakar dalam hukum akan dikumpulkan untuk memberikan dukungan langsung yang 

diperlukan, mis. untuk  rapat Kementerian internasional 
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Bab 5: Cetak biru strategis 

TIK 
5.1 Pendahuluan 

5.1.1 Kondisi Teknologi Informasi di Kemenkeu 

TIK merupakan disiplin multi-departemen di Kemenkeu dengan tanggung jawab yang dibagi menjadi 

11 Direktorat Jenderal dan SetJen. Pembagian dari tanggung jawab ini telah ditetapkan berdasarkan 

Keputusan Menteri.  

Struktur ini merupakan mandat dari model operasi berikut ini 

■ Seluruh pengembangan dari core system merupakan tanggung jawab dari tim TI dalam unit 

Eselon I 

■ Seluruh pengembangan dari common system merupakan tanggung jawab dari SetJen yang 

bertindak melalui departemen TI, PUSINTEK 

■ Seluruh kegiatan dukungan TI, infrastruktur dan operasi TI merupakan tanggung jawab dari 

PUSINTEK yang diamanatkan untuk bertindak sebagai shared-services dari semua kegiatan 

tersebut  

Di seluruh departemen, TIK terdiri dari 1,100 pegawai dan bekerja dengan anggaran sebesar 100 juta  

USD. Sekitar 90% anggaran tersebut digunakan untuk “menjalankan kegiatan kementerian” dan 

hanya sebesar 10% yang digunakan untuk kegiatan otomasi bisnis seperti yang digambarkan berikut 

ini. 
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GAMBAR 15 – ANGGARAN OTOMATISASI HANYA PROPORSI KECIL DARI TOTAL ANGGARAN 

INVESTASI TI  

 

5.1.2 Tantangan umum untuk TI Kemenkeu  

Secara signifikan keseluruhan pengeluaran TI oleh Kementerian tertinggal dari negara-negara 
sahabat seperti yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Hal ini memiliki implikasi besar bagi 
kemampuan Kemenkeu untuk menawarkan layanan TI berkualitas tinggi bagi pengguna internal dan 
eksternal. Dengan meningkatnya penetrasi internet dan smartphone secara pesat di Indonesia, 
Kemenkeu harus berinvestasi secara besar pada TI untuk memenuhi perubahan kebutuhan pada 
populasi. 
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GAMBAR 16 – KOMPARASI INVESTASI TI TIDAK SIGNIFIKAN DENGAN NEGARA-NEGARA LAIN  

 

Sebagai tambahan, kerangka kerja legal dan kebijakan yang dioperasikan oleh Kemenkeu 
menimbulkan kesulitan saat mengoperasikan unit TI yang mampu menciptakan dan mengelola 
aplikasi bisnis yang kritikal secara efektif. Kebijakan ini menitikberatkan pada:  

■ Praktik pengelolaan pegawai 

■ Praktik pengadaan 

GAMBAR 17 – TANTANGAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG DIHADAPI TI 
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Efek nyata pada dua permasalahan ini (kurangnya investasi dan kerangka kerja kebijakan serta legal 
yang kondusif), memiliki beberapa implikasi, beberapa dijelaskan secara rinci seperti di bawah ini  

■ Ketidakmampuan untuk menarik tenaga profesional dari industry yang berkualitas tinggi dan 

menyerap best practice dari organisasi industri   layanan  TI;  

■ Ketidakmampuan dalam menandatangani kontrak tahun jamak dengan perusahaan konsultan 

dan sistem integrator berkualitas tinggi mengakibatkan kurangnya kerja sama dengan vendor 

yang strategis; 

■ Kurangnya arsitektur end-state yang menandakan tidak ada sumber berkelanjutan pada proyek 

otomatisasi yang mengarah kepada objektif umum di Kemenkeu. 

5.1.3 Permasalahan yang harus menjadi fokus transformasi 

Kombinasi antara pembentukan TIK saat ini dan tantangan tingkat tinggi yang memiliki beberapa 
implikasi untuk TI Kemenkeu. Beberapa permasalahan yang telah dipilih dijabarkan seperti dibawah 
ini:  

■ Proses-proses yang tidak seragam di seluruh Unit Eselon I membuat sulit berkomunikasi dan  

saling berbagi best practice serta informasi; 

■ Tingkat otomatisasi bisnis yang sangat rendah – yaitu, sebagian besar proses-proses yang 

berkaitan dengan pelanggan dilakukan secara manual;  

■ Sistem yang tidak aman – walaupun keamanan dan departemen DR tersedia, kebijakan mereka 

tidak terimplementasi secara seragam dengan standar yang tertinggi, sehingga kementerian 

rentan terhadap tindakan berbahaya dan bencana alam; 

■ Arsitektur yang tidak efisien menyebabkan biaya pemeliharaan yang tinggi. Setiap Unit Eselon I 

telah mengembangkan arsitekturnya sendiri tanpa seperangkat pedoman arsitektur sehingga 

mengarah ke seperangkat arsitektur yang berbeda-beda; 

■ Rendahnya tingkat kemampuan dalam tugas-tugas kritikal TI, sehingga sulit untuk membangun 

generasi layanan selanjutnya bagi masyarakat dan bisnis di Indonesia; 

■ Helpdesk dan network monitoring center TI yang tidak efisien sehingga tidak mampu 

memenuhi harapan untuk tingkat layanan yang tinggi;  

■ Ketidakmampuan untuk secara konsisten menjalankan proyek-proyek besar, seringkali 

dikarenakan rendahnya komitmen bisnis, alokasi sumber daya yang tidak memadai serta kurang 

memadainya penggunaan metode PMO.  
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GAMBAR 18 – BANYAKNYA PROSES-PROSES DALAM ORGANISASI YANG TIDAK KONSISTEN 

 

 GAMBAR 19 – GAP KEMAMPUAN YANG KRITIKAL DI SELURUH TI KEMENKEU 
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GAMBAR 20 – PROYEK-PROYEK BESAR CENDERUNG TIDAK DIKELOLA SECARA LAYAK – 

CONTOH DARI PINTAR 
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Temuan diagnosis memberikan arahan pada area yang harus ditangani dengan menggunakan desain 

cetak biru. 

5.1.4.2 Fase desain  

Pada fase desain, berbagai inisiatif dibuat untuk mengatasi gap-gap yang teridentifikasi selama fase 

diagnosis dalam setiap 8 kategori. Yang termasuk dalam inisiatif tersebut adalah:  

■ Proses-proses baru untuk menjalankan tugas-tugas dalam kategori-kategori yang ada  

■ Struktur organisasi dan tanggung jawab baru jika dibutuhkan  

■ Templates dan dashboards untuk membantu operasional dan pelacakan  

■ IKU untuk melacak kinerja  

■ Roadmap untuk melaksanakan desain 

5.2 Desain Cetak Biru 

Usulan desain dari setiap 8 bidang yang dipelajari secara rinci dapat dilihat di bagian ini.  

5.2.1 Arsitektur 

Masalah utama mengenai arsitektur adalah, tidak adanya end-state yang disetujui. Sebagai hasilnya, 

pekerjaan yang terkait otomatisasi pada Unit Eselon I terkotak-kotakkan. Sebagai tambahan, tidak ada 

proses untuk mengelola dan menegakkan arsitektur yang seragam. Untuk memitigasi hal ini, 

tindakan-tindakan berikut akan diambil untuk mengatasinya.  

5.2.1.1 End state  

■ Definisi dari prinsip-prinsip desain arsitektur umum; 

■ Definisi end-state dari arsitektur aplikasi;  

■ Definisi dari arsitektur data;  

■ Definisi dari roadmap mengenai sistem yang ada saat ini hingga end-state, aplikasi demi aplikasi 

untuk semua aplikasi utama; 

■ Definisi end-state dari arsitektur data;  

■ Definisi end-state dari kebutuhan layanan infrastruktur. 

5.2.1.2 Organisasi 

■ Merekrut seorang arsitek enterprise agar menyiapkan sebuah tim  untuk mengelola keseluruhan 

proses  

Prinsip-prinsip desain umum mencoba untuk menetapkan seperangkat pedoman umum dalam 

memastikan bahwa arsitektur Kemenkeu dapat dikelola.  
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GAMBAR 21 – MANFAAT DARI ROADMAP ARSITEKTURAL  

 

Keseluruhan rincian arsitektur end-state telah dikembangkan. Hal ini juga telah dibuat pada level Unit 

Eselon I. Contoh dari arsitektur ini dapat dilihat pada contoh di bawah ini. 

GAMBAR 22 – CETAK BIRU ARSIKTEKTUR UNTUK SETJEN 

 

Sebagai tambahan, roadmap telah diberikan untuk setiap sistem besar. Contoh dari roadmap dapat 

dilihat di bawah ini, semua sistem roadmap telah dilampirkan dalam lampiran. 

  

CONFIDENTIAL – WORK IN PROGRESS

Beberapa manfaat dari inisiatif roadmap arsitektural

5

Quick product definition

IT dapat lebih diandalkanCustomer experience yang baik

Proses-proses internal terotomatisasi

▪ Terdapat kemampuan untuk mengubah

parameter produk (mis. Tax Rate, Excise 

Rate secara langsung)

▪ Serta kemampuan untuk menetapkan

produk-produk baru (mis. Tipe pajak baru, 

cukai untuk produk-produk baru)

▪ Keamanan menjadi lebih kuat dan seragam

▪ Pelayanan pengguna jasa yang diberikan

oleh helpdesk menjadi lebih baik

▪ Risiko operasional berkurang

▪ Arsitektur menjadi seragam

▪ Memastikan bahwa semua transaksi

pembayaran dari MPN direkonsiliasi

secara real-time

▪ Memastikan bahwa proses-proses baru

dapat ditetapkan dengan menggunakan

workflow tools secara real-time

▪ Memastikan bahwa pengguna jasa dapat

membayar pajak, cukai, dll. dari channel 

manapun (ATM, Internet Banking, dll.)

▪ Memastikan bahwa pengguna jasa

mendapatkan pelayanan maksimal yang 

diperoleh dari e-Channels

Untuk mendapatkan

manfaat-manfaat ini, 

diperlukan:

 Investasi

proyek oleh

pihak bisnis

 Alokasi sumber

daya

 Penunjukkan

Senior 

Enterprise 

Architect dan

seorang Senior 

Business 

Process 

Architect

CONFIDENTIAL – WORK IN PROGRESS
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Customer Authentication

IT application blueprint – Sec Gen 

Business Applications

MoF Website/Intranet
Online scan & search system

Digital Channel

Processing and workflow layer
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ment

Trainin
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Perfor

mance

BKN

Com

pens

ation

Core HRIS

Digital Document Archive

Disci

pline

Asset Mgmt

Promot

ion

Self-

assessment

External 

databases 

(eg. Mobile 

phones etc)

Support 

systems

Rotatio

n

Email &

Calendar

Office 

applications

Dash

boar

d

Common Services

Fina

nce

Asse

t

Interface services

Single Sign on (SSB) – Internal Authentication 7

Security support layer 6

ESB

Analytics layerReporting  layer
10

Data WarehouseDJA

DJP

DJBC

DJPB

DJPU

DJPK

DJKN

BKF

ItJen

Secgen
BPPK

Analytics & Data

Data mining

Mobile portal

Communication

Case 

management 

system

E 

procurement
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8
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External applicationsCore Secgen applications

Shared applications Support applications
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GAMBAR 23 – CONTOH SISTEM-SISTEM YANG MEMBUTUHKAN UPGRADE 

 

Prinsip-prinsip yang terperinci juga sudah dikembangkan untuk pengelolaan data. Prinsip-prinsip ini 

memastikan bahwa data dikelola secara konsisten dan aman, serta hanya dapat diakses saat 

dibutuhkan. 

Melalui cara yang  serupa, seperangkat prinsip-prinsip juga telah ditetapkan untuk tingkat layanan 

infrastruktur.  

5.2.1.3 Roadmap untuk meraih end-state dari arsitektur  

Sebuah charter inisiatif dibuat pada roadmap yang tepat untuk dapat diikuti dan dijalani dalam 

transisi arsitektur  

40

Rincian sistem yang memerlukan upgrade (1/2)

Fungsionalitas Platform Lain-lain

▪ Menggabungkan dua

database yang terpisah

(tembakau dan alkohol) 

menjadi satu database

cukai

▪ Menciptakan modul

housekeeping yang 

memungkinkan adanya

penambahan produk cukai

lainnya, serta penambahan

aturan dan kode transaksi

baru

▪ Mengotomasi feeds

antara SPAN dan

database transaksi untuk

entri pembukuan standar

▪ Memodifikasi desain core 

data agar terdapat

database terpisah untuk

▪ Aturan produk

▪ Rincian pengguna

jasa

▪ Kode transaksi

▪ Menciptakan data feed 

gabungan harian yang 

dimasukkan ke dalam

data warehouse

▪ Membuka core services 

untuk sistem-sistem lain agar 

dapat melakukan interface 

dengan

▪ Rincian transaksi

pengguna jasa

▪ Rincian customer 

holding

▪ Mengimplementasikan sistem

CRM

Nama sistem

▪ Sistem Cukai

non Tembakau

(Aneka Cukai)

▪ SAC Hasil

Tembakau
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GAMBAR 24 – CHECKLIST DARI CHARTER TRANSFORMASI ARSITEKTUR  

 

 

GAMBAR 25 – PRINSIP-PRINSIP DESAIN TRANSFORMASI ARSITEKTUR  

 

590590590

▪ Menyelaraskan roadmap pengembangan aplikasi DitJen-DitJen dengan blueprint aplikasi KemenkeuObjektif:

Latar Belakang

Ringkasan tindakan yang diajukan

Dampak dan IKU

▪ Karena kurangnya investasi pada TI, 

berbagai proses utama masih bersifat

manual 

▪ Terdapat kesenjangan antar Unit Eselon 1 

karena pengelolaan arsitektur dilakukan

masing-masing

– Terdapat duplikasi aplikasi di berbagai

Unit Eselon 1

– Tidak ada single source of truth untuk

data

Faktor keberhasilan

Struktur tata kelola

Prinsip desain utama

Outcome utama

1

• Integrasi sistem

• Pengurangan transaksi manual

• Integrasi customer service

• Otomatisasi rekonsiliasi pembayaran

• Pembayaran dapat dilakukan dari berbagai channel

3

• Meningkatkan representasi pegawai TI senior pada

tata kelola arsitektur

• Komite arsitektur perlu memutuskan perihal

– Standar-standar untuk pengembangan aplikasi

– Persetujuan proyek-proyek baru di Kemenkeu

• Steering committee TI yang baru melakukan

monitoring dan penindakan pada proyek-proyek

baru

8

9

10

• TI membutuhkan anggaran lebih besar di

– PUSINTEK untuk menjalankan proyek-

proyek penyediaan common service

– Unit Eselon 1 untuk menjalankan

otomatisasi

• Penambahan posisi pejabat struktural

utama di unit TI pusat

– Menentukan peran baru Chief 

Enterprise Architect

• Mengubah kebijakan pengadaan TI agar 

mega proyek TI yang sifatnya multi-year 

dapat dijalankan

• Meningkatkan partisipasi TI dalam rapat

strategis Unit Eselon 1 agar terdapat

penyelarasan kebutuhan Unit Eselon 1 & 

TI

5

▪ Outcome yang diharapkan

– Integrasi infrastruktur - 2014

– Pengelolaan core system sesuai

dengan blueprint - 2019

– Integrasi pada common applications -

2025

7

▪ Sistem-sistem dirancang sedemikian rupa

sehingga proses-proses bisnis bersifat

otomatis

▪ Sistem-sistem sebisa mungkin bersifat

modular

▪ Tersedianya enterprise data architecture

2

▪ Berikut adalah rangkaian kegiatan yang 

berguna untuk memastikan adanya quick 

impact serta penyelarasan

– Menyelesaikan proyek-proyek yang 

masih tersisa & melakukan upgrade 

pada sistem-sistem yang ada sesuai

dengan rencana jangka pendek

– Menjalankan proyek-proyek baru

secara berurutan

6

• Jumlah proyek blueprint arsitektur yang dimulai tiap

tahunnya

• Jumlah proyek blueprint yang berjalan dengan tepat

waktu/tertunda

• Jumlah proyek blueprint yang tertunda

4

Transformasi arsitektur
TI

1
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Arsitektur data

Proses bisnis

& Arsitektur

domain

Keadaan yang diinginkanKeadaan saat ini

▪ Tidak ada pemisahan antara proses bisnis

utama dan proses bisnis pendukung

▪ Tidak ada kebijakan yang jelas untuk

mengakses definisi data

▪ Tidak ada daftar referensi data di Kemenkeu

▪ Tidak ada perangkat aturan yang ditentukan

untuk pengembangan aplikasi (mis. Praktik

pengkodean, penamaan yang beragam, dll)

▪ Terdapat duplikasi aplikasi di seluruh Unit 

Eselon 1 dengan fungsi yang sama

▪ Seluruh proses bisnis tidak dipetakan

sepenuhnya

▪ Aplikasi dikembangkan dan digunakan

secara internal dalam Unit Eselon 1

▪ Pembatasan yang jelas antara proses bisnis utama dan proses 

bisnis pendukung

▪ Akses terhadap data akan ditentukan oleh otoritas dan

kebutuhan. 

▪ Akan terdapat pemilik tunggal dari objek data utama untuk

memastikan konsistensi data

▪ Organisasi standar pusat akan menentukan pengembangan

standar di dalam Kemenkeu

▪ Tidak akan ada tumpang tindih antara fungsionalitas aplikasi; 

mereka akan digunakan untuk service reusability

▪ Pemetaan seluruh proses bisnis dan mengkategorikannya ke

dalam domain standar, mis.  Pengguna jasa, Produk, Channel,  

▪ Aplikasi utama akan dikembangkan oleh Unit Eselon 1 dan

aplikasi pendukung akan disediakan secara terpusat

Arsitektur

aplikasi

Arsitektur

software
▪ Pengembangan kebanyakan aplikasi

dilakukan secara in house

▪ Penggunaan rak paket aplikasi akan dimaksimalkan di mana

pun yang memungkinkan dan pengembangan in-house akan

disediakan untuk kustomisasi

Transformasi arsitektur – Perubahan pada model operasional
TI

1
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GAMBAR 26– TIMELINES TRANSFORMASI ARSITEKTUR 

 

 

5.2.1.4 Rencana kerja jangka pendek 

GAMBAR 27– ARSITEKTUR RENCANA KERJA TRANSFORMASI  

 

5.2.2 Keamanan 

Keamanan TI menjadi domain yang semakin penting di mana jumlah ancaman semakin meningkat 

dan semakin canggih. Kemenkeu saat ini tidak memiliki arsitektur keamanan yang terstandarisasi dan 

terdokumentasikan. Hal ini membuat aplikasi dan data jadi berisiko karena berbeda-bedanya kualitas 

pengamanan di berbagai lintas Unit Eselon I. 

CONFIDENTIAL
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Inisiatif : Tax

2014

▪ Menetapkan standar integrated development environment Kemenkeu

▪ Merekrut enterprise architect, business process architect

▪ Menyelesaikan rilis SAKTI

2015

▪ Menyelesaikan proyek perbaikan yang ada pada daftar rencana TI (konferensi Bandung) 

▪ Mengimplementasikan common email platform

▪ Mengkonversi database menjadi database package yang telah dipilih

2016

▪ Menyelesaikan sentralisasi aplikasi standar (HRMS, dll.)

▪ Mengaktifkan semua saluran dengan fungsionalitas pembayaran dan e-Services

▪ Mengimplementasikan sistem penerimaan (MPN), billing dan pay order

2017

▪ Mendesain ulang prosesor produk (SIDJP, Kepabeanan, Cukai) agar menjadi lebih modular 

▪ Mengimplementasikan sistem pembukuan tunggal di seluruh Satker

▪ Mengimplementasikan bagan akun standar (common chart of accounts)

2018

▪ Mengimplementasikan enabling tools (CRM, analytics, data mining)

– Mengimplementasikan mobile platforms

– Memperbaiki infrastruktur pemrosesan pajak

HIGH-LEVEL MILESTONES

High-level milestonesTahun

2019 - 2025

▪ Mengimplementasikan common risk engine

592
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2014 2015

▪ Membuat rencana migrasi internal dari sistem yang umum pada PUSINTEK

▪ Menerapkan platform dari email yang umum

▪ Menyelesaikan penerapan SAKTI

Tindakan

▪ Mulai mengkonversi databases pada produk RDBMS terpilih

– Implementasi MPN G

– Application platform

▪ Melakukan sindikasi terhadap cetak biru aresitektur aplikasi dengan semua tim internal

– Memodifikasi rencana pengadaan untuk proyek baru agar memenuhi standar yang baru

▪ Komite arsitektur memutuskan standar & kebijakan di seluruh

– Menambah fitur-fitur Pembayaran dan registrasi pada Customs Online

▪ Menyelesaikan semua proyek yang terdaftar dalam konferensi Bandung

– Membuat rencana migrasi untuk sistem yang ada

– Perbaikan pencatatan transaksi pada sistem saat ini

▪ Tim Unit Eselon 1 memulai penyelarasan terhadap standar-standar baru

– Database platform 

▪ Merubah komite arsitektur dengan perwakilan TI senior

▪ Membentuk enterprise architect di PUSINTEK

Initiative champion: PUSINTEK

Transformasi arsitektur – rencana kerja
TI

1
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5.2.2.1 Temuan diagnosis terkait keamanan  

Dalam fase diagnosis beberapa hal yang menjadi perhatian dan menjadi sorotan adalah perihal 

keamanan – yang mencakup: 

■ Kurangnya arsitektur keamanan yang tersentralisasi: Kemenkeu saat ini tidak memiliki 

arsitektur keamanan yang tersentralisasi untuk menyediakan baseline (esensial) untuk 

mengukur keamanan TI terhadap ancaman yang diketahui. Masing-masing Unit Eselon I dan 

Pusintek mengimplementasikan arsitektur keamanannya masing-masing berdasarkan penilaian 

terhadap ancamannya. Sebagai konsekuensinya, banyak aplikasi memiliki kerapuhan karena 

keamanan yang diterapkan tidak cukup. Sebagai contoh, website Kemenkeu yang utama tidak 

memiliki manajemen sertifikat terperbaharui yang menyebabkannya berada di bawah ancaman 

dari pihak tidak berwenang yang dapat mengaksesnya atau meretasnya. 

GAMBAR 28– WEBSITE INTERNAL KEMENKEU DAPAT DIAKSES DARI LUAR JARINGAN  

 

■ Kurangnya inventarisasi aset risiko keamanan yang tersentralisasi: Kemenkeu tidak 

memiliki daftar keamanan yang penting dan aset informasi yang komprehensif. Hal ini 

menghambat organisasi untuk mengetahui aset apa saja yang berisiko dan siapa yang berpotensi 

menyerang aset tersebut. Mengembangkan perangkat keamanan berdasarkan prioritas aset 

menjadi suatu cara yang efisien untuk mendeteksi dan mencegah kerentanan. 

■ Kurangnya rencana mitigasi keamanan yang tersentralisasi: Kemenkeu juga tidak 

memiliki rencana mitigasi keamanan yang terdokumentasikan terhadap ancaman yang 

berbahaya dan terhadap kerentanan. Praktik yang diterapkan saat ini adalah dengan 

menerapkan keamanan standar berdasarkan pengetahuan pengembangnya. Hal ini 

menyebabkan aset TI dalam keadaan yang berisiko karena kegiatan keamanan yang penting 

secara sistematis tidak diterapkan (seperti yang diilustrasikan dalam gambar berikut). 

  

Website internal dapat dimasuki dari jaringan luar

▪ Website manajemen kinerja pegawai dapat

diakses dari internet 

▪ Akses melalui koneksi normal dan bukan

koneksi terenkripsi

PROSES IT - KEAMANAN
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EXHIBIT 29– KESENJANGAN DALAM KEGIATAN KEAMANAN 

 

■ Tidak terdapatnya organisasi yang cukup otoritatif dalam menangani Keamanan 

Informasi: Kemenkeu tidak memiliki organisasi Keamanaan Informasi yang dapat 

melaksanakan kegiatan-kegiatan keamanan penting yang tersentralisasi. Operasi keamanan 

seringkali dilaksanakan pada tingkat Unit Eselon I tanpa terdapat panduan yang jelas atau 

proses yang terstandardisasi. Sebagai akibatnya, kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan 

operasi keamanan yang penting (misalnya, pemantauan pencatatan audit, scanning e-mail, dan 

pelatihan) tidak dilaksanakan karena tidak terdapat pihak tunggal yang bertanggung jawab 

untuk perihal ini. 
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GAMBAR 30: KEPEMILIKAN DOMAIN KEAMANAN TI 

 

 

5.2.2.2 Desain keamanan 

Dalam fase desain, proposal yang diajukan mencakup: 

■ Risiko utama dan dampaknya: Langkah pertama dalam desain transformasi TI adalah 

untuk mengidentifikasi ancaman paling utama terhadap TI Kemenkeu. Untuk setiap ancaman, 

aset yang berisiko, probabilitas kemunculan dan kerugian sudah dikaji (secara kualitatif). Proses 

ini membantu memutuskan ancaman utama terhadap pembentukan TI berdasarkan tingkat 

risikonya.  

  

60

Kepemilikan keamanan TI terfragmentasi
PROSES IT - KEAMANAN

1 Kemenkeu sedang memasuki tahap MOU dengan LEMSANEG untuk mengenkripsi aplikasi tertentu

Perangkat

end-user 

Aplikasi

Data

Jaringan / 

Server

Transmisi

data

Ditjen

Lembaga

Sandi Negara 

(LEMSANEG)1

PUSINTEK

Ditjen

PUSINTEK

Keamanan TI 

Kemenkeu harus

jadi tanggung

jawab satu

orang/entitas

Zona keamanan

Kepemilikan

Keamanan TI
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GAMBAR 31: ANALISIS ANCAMAN UTAMA 

 

■ Rencana mitigasi terkait risiko-risiko utama: Dalam fase desain, langkah-langkah 

komprehensif dikembangkan untuk mengurangi kemungkinan dan dampak dari ancaman-

ancaman utama. Hal ini akan memungkinkan organisasi untuk lebih siap dalam menghadapi 

kerentanan mendadak. Rencana mitigasi dilampirkan bersama dengan estimasi kualitatif 

mengenai cara mengurangi kemungkinan dan dampak dari ancaman. 

 

GAMBAR 32: CONTOH MITIGASI RISIKO 

 

17

Threat

▪ Kerusakan pada data 

center

▪ Pegawai

mengeluarkan data 

sensitif secara tidak

sengaja

▪ Pencurian/kehilangan

laptop

▪ Hacker mengambil

data sensitif dari web 

server

▪ Pegawai/vendor 

mengakses

unauthorized data

Vulnerability

▪ Kemenkeu ▪ Kemudahan akses

data untuk mendorong

terjadinya kerja sama

▪ Pegawai berlaptop ▪ Web sites dan web-

servers

▪ Akses data yang 

mudah dan kurangnya

kontrol dengan prinsip

“need to know”

Asset

▪ Aset

▪ Fasilitas

▪ Pegawai

▪ Aset

▪ Data

▪ Fasilitas

▪ Data ▪ Data ▪ Data

Probability

▪ Rendah ▪ Tinggi▪ Tinggi ▪ Sedang ▪ Tinggi

Loss value

▪ Sangat tinggi ▪ Tinggi▪ Sedang ▪ Tinggi ▪ Tinggi

Risk

▪ Sedang ▪ Tinggi▪ Tinggi ▪ Tinggi ▪ Tinggi

Current 

controls

▪ Menengah ▪ Tidak ada▪ Dasar ▪ Dasar ▪ Tidak ada

Residual 

risk

▪ Sedang ▪ Tinggi▪ Tinggi ▪ Tinggi ▪ Tinggi

Sumber: Wawancara

1 2 3 4 5

ILUSTRATIF

18Sumber: Analisis tim

Ren-

dah

Tinggi

Rendah Tinggi

Tingkat business impact

Mitigasi risiko

Tindakan pengamanan

data

• Memasang enkripsi

di tiap perhubungan

data kritikal

• Memperbaharui

sertifikat website

Antispyware

Penanganan

kerentanan
Audit logs 

• Audit log merekam

semua kegiatan pada

sistem – logs 

diperiksa untuk

menemukan kegiatan

yang mencurigakan

Probabi-

litas

kejadian

Hacker mengambil data sensitif dari web server

• Menganalisis

konfigurasi desktop 

untuk mendeteksi

adanya spyware 

yang dipasang

berdasarkan pola-

pola yang telah

diketahui

• Melaksanakan audit 

berkala untuk

mendeteksi adanya

kerentanan dan

merancang tindakan

penanganannya

• Melakukan

monitoring pada

sumber-sumber

eksternal untuk

mencari jika ada

kerentenanan baru

ILUSTRATIF

Risiko
sedang

Risiko
rendah

3
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■ Arsitektur risiko keseluruhan: Desain yang diajukan juga merekomendasikan 

pembentukan sebuah arsitektur organisasi luas yang memastikan langkah-langkah penting 

diambil untuk menjaga keamanan terhadap ancaman. Arsitektur keamanan mencakup area-

area sebagai berikut: 

– Apa yang dilindungi: menentukan komponen-komponen dari berbagai domain keamanan  

– Bagaimana melindungi: menentukan tools yang digunakan untuk melindungi setiap domain 

– Bagaimana cara melakukan perlindungan: menentukan ancaman khusus dan kegiatan 

mitigasi di setiap domain keamanan yang berbeda 

End-state dari arsitektur keamanan menentukan komponen-komponen yang berpotensi 

terhadap berisiko antara domain keamanan yang berbeda-beda. 

 

GAMBAR 33: ARSITEKTUR KEAMANAN TI – KOMPONEN 

 

Masing-masing komponen membutuhkan perlindungan terhadap ancaman keamanan yang diketahui 

dengan menggunakan seperangkat baseline security tools. Langkah-langkah mitigasi memerinci siapa 

yang bertanggung jawab, bagaimana tools keamanan akan diterapkan, dan aset apa saja yang akan 

terkena dampaknya. Hal ini akan memastikan bahwa Kemenkeu telah mengambil langkah-langkah 

penting untuk mengamankan aset informasinya. 
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Kemenkeu pertama-tama harus menetapkan cakupan arsitektur

keamanan TI …

A. APA YANG PERLU DIJAGA

ILUSTRATIF

Applications

Host Systems

Network / 

Transmission

Data

End-user device 
Internal Laptops / 

Desktops

External Laptops / 

Desktops
Phones / Tablets

Intranet 

Applications

Internal 

Applications 
Internet 

Applications

Internally Generated Data Externally Generated Data

Internal Traffic External Traffic

Web Servers Application Servers All Other Servers

Security domain Components of domain
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GAMBAR 34: ARSITEKTUR KEAMANAN TI – SECURITY TOOLS 

 

■ Struktur organisasi yang dibutuhkan: Untuk menerapkan langkah-langkah keamanan 

terbaik dalam kelasnya, Kemenkeu seharusnya membentuk sebuah tim yang didedikasikan 

untuk melaksanakan operasi dan kegiatan keamanan. Tim akan dipimpin oleh ‘Kepala 

Keamanan TI Kemenkeu’ kantor pusat. 

GAMBAR 35: ORGANISASI KEAMANAN TI 

 

Tim operasi keamanan akan melaksanakan fungsi pemantauan, pelacakan dan administrasi untuk 

seluruh sistem TI Kemenkeu. Hal ini mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

■ Audit log monitoring: Mengkaji audit logs untuk mengetahui aktivitas mencurigakan; 

■ Email scanning: Menguji software dari email scanning untuk mengetahui transfer informasi 

yang tidak sesuai aturan yang ada; 

20

… kemudian menentukan perangkat yang diperlukan untuk

melindungi berbagai domain keamanan

Application

Host Systems

Network/ 

transmission

Data

End-user device Access control Anti-virus
Download 

restrictions

Access control Safe-programming Audit log

Access 

control

Data transfer 

monitoring

Encryption VPN

Access control
Intrusion detection 

system

Port 

management

Port management

Training

Risk analysis

Security operations

Resolution 

planning

B. BAGAIMANA CARA MENJAGANYA

Security domain Security tools Supporting entities

ILUSTRATIF

Encryption

21

TI Kemenkeu sebaiknya menetapkan organisasi pengamanan

terpusat dengan keanggotaan dari tingkat pusat dan Unit Eselon 1

TI Security harus

mampu merekrut

cepat dan mengelola

tenaga ahli eksternal

jika terdapat

keahlian khusus

yang dibutuhkan

selama terjadinya

suatu insiden

TI Security 

Architect Unit 

Eselon 1

Kepala TI Security 

Kemenkeu

Security OpsTeam

Head
CSIRT1 Head 

Organisasi

TI Security 

Tanggung jawab

utama tim adalah

untuk menanggapi

insiden keamanan

dan melaksanakan

rencana mitigasi

Setiap Unit Eselon 1 

akan memiliki security 

officer yang akan

merancang arsitektur dan

standar keamanan

Kemenkeu untuk

dijadikan aplikasi Unit 

Eselon 1

Tenaga Ahli

Eksternal

Tim tersebut mengawasi operasi keamanan rutin

termasuk melakukan tracking pada insiden dan

kegiatan administratif

Kepala TI Kemenkeu

ILUSTRATIF

Posisi Kemenkeu

Posisi eksternal

Pelaporan langsung

Pelaporan fungsional

1 CSIRT: Computer Security Incident Response Team 

Security 

Administrator

CSIRT

Administrator

Rincian diberikan selanjutnya
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■ Access control: Menetapkan langkah-langkah untuk melindungi aset informasi, mencakup 

pengaturan password, akses yang bersifat privileges dan larangan untuk mengunduh; 

■ Dispensation: Mengadministrasikan hak khusus pegawai berdasarkan kebutuhan pekerjaan; 

■ Training: Pelatihan organisasi terkait kebijakan keamanan, ancaman-ancaman baru, 

kerentanan dan best practices.  

Computer Security Incident Response Team (CSIRT) akan bertanggung jawab untuk mengelola 

permasalahan keamanan. Tim akan melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: 

■ Incident handling: Memberikan tanggapan terhadap insiden dengan melakukan koordinasi 

dengan Unit Eselon I terkait dan Pusintek 

■ Artifact handling: Melakukan analisis artifact yang digunakan pada saat terjadi penyerangan 

terhadap keamanan untuk mendiagnosis fitur-fitur mereka dan mengembangkan tanggapan 

strategis. 

■ Simulations: Memimpin simulasi insiden terhadap keamanan dan melakukan koresponden 

terkait tanggapan yang dilakukan 

5.2.2.3 Roadmap untuk mencapai end-state keamanan TI 

Charter inisiatif berikut memperinci bagaimana TI Kemenkeu dapat mencapai end-state desain 

keamanannya.  

 

GAMBAR 36: CHECKLIST CHARTER KEAMANAN TI 

 

 

 

 

 

22222222

▪ Untuk membuat arsitektur end-state keamanan dan mengembangkan langkah-langkah mitigasi bagi ancaman terbesarObjektif:

Latar belakang

Ringkasan tindakan yang diajukan

Dampak dan IKU

▪ TI belum memiliki pandangan terhadap

gambaran tingkat Kemenkeu mengenai

aset informasi, ancaman dan kerentanan

▪ Arsitektur keamanan belum ditetapkan dan

diimplementasikan di seluruh organisasi

▪ Implementasi keamanan TI saat ini

dijalankan secara terpisah-pisah dan hanya

berdasarkan kasus per kasus saja

Faktor keberhasilan
Struktur tata kelola

Prinsip desain utama

Outcome utama

1

▪ Residual risk level (tinggi/sedang/rendah) untuk 9 

ancaman terbesar

▪ Celah pada matriks ancaman dalam Kemenkeu

(apakah ada atau tidak)

3

4

• Kepala TI Kemenkeu mengawasi jalannya program8

10

• Menetapkan organisasi keamanan TI pusat

untuk bertanggung jawab terhadap operasi

keamanan, pencegahan insiden dan

mitigasinya

5

▪ Mengurangi serangan yang dilancarkan ke

arsitektur TI Kemenkeu

▪ Mengidentifikasi aset informasi kritikal dan

langkah-langkah mitigasinya

7

▪ Arsitektur keamanan umum harus dapat

mencakup perangkat-perangkat dan alat

keamanan serta kegiatan operasional yang 

dibutuhkan

▪ Selain langkah-langkah yang 

pelaksanaannya dikendalikan oleh arsitektur, 

langkah-langkah yang lebih khusus harus

dikembangkan untuk mengamankan

ancaman-ancaman terbesar dan aset-aset

informasi

2

▪ Mengimplementasikan langkah mitigasi yang 

direkomendasikan untuk menanggulangi

ancaman terbesar

▪ Melakukan finalisasi dan

mengimplementasikan arsitektur keamanan

untuk semua domain

▪ Menjalankan organisasi keamanan beserta

operasinya dan melakukan finalisasi atas KRI

untuk melacak kesehatan keamanan

Kemenkeu

6

▪ Enterprise threat index untuk Kemenkeu – yang 

ditentukan oleh rata-rata tingkat bobot antara

berbagai Indikator Risiko Kunci (KRI)

• Kepala Keamanan TI Kemenkeu mengambil alih

operasi organisasi keamanan
9

• Tim operasi keamanan melakukan pengawasan

terhadap tindakan monitoring dan pelacakan

security events dan kegiatan administratif

• CSIRT akan bertanggung jawab untuk manajemen

insiden keamanan

Keamanan TI
TI

4
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GAMBAR 37: PRINSIP-PRINSIP DESAIN CHARTER KEMANAN TI  

 

 

GAMBAR 38: TIMELINES CHARTER KEAMANAN TI 
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End-state 

architecture 

Baseline 

measures

Keadaan yang diinginkanKeadaan saat ini

▪ Perlindungan terhadap ancaman dilakukan

berdasarkan kendali dan alat-alat yang 

bersifat generik untuk sistem dan

infrastruktur

▪ Kegiatan pengamanan dilaksanakan oleh

tiap-tiap Unit Eselon 1 dan Pusintek, dan

pelaksanaannya bervariasi untuk tiap unit

▪ Ancaman keamanan diidentifikasi

berdasarkan kerentanan dalam arsitektur

yang telah diidentifikasi

▪ Belum ada arsitektur keamanan yang 

diterapkan pada arsitektur TI untuk menjaga

adanya keseragaman level proteksi

minimum

▪ Risiko keamanan TI tidak dinilai secara

berkala

▪ Ancaman-ancaman terbesar tidak

teridentifikasi dan tidak dievaluasi

▪ Langkah mitigasi dan pencegahan khusus perlu

diimplementasikan untuk tiap ancaman agar terjadi penurunan

risiko sampai tingkat yang dapat diterima

▪ Organisasi keamanan TI pusat mulai dijalankan agar 

Kemenkeu bertanggung jawab atas operasi keamanan dan

manajemen insiden

▪ Pendeteksian ancaman perlu diperbesar agar dapat mencakup

identifikasi terhadap aset informasi dan ancaman-ancaman

yang mengganggunya

▪ Arsitektur end-state dikembangkan dan diimplementasikan di 

seluruh arsitektur TI Kemenkeu, yang meliputi:

– Cakupan komponen dan domain keamanan

– Alat keamanan yang diperlukan di tiap domain

– Langkah mitigasi khusus terhadap ancaman yang telah

diketahui di tiap domain

▪ Risiko-risiko keamanan harus diaudit dan dimonitor secara

berkala, dan tinjauan berkesinambungan juga perlu

dilaksanakan untuk mendeteksi kerentanan dan ancaman baru

▪ Ancaman keamanan terbesar diidentifikasi dan kemungkinan

terjadinya kerugian dievaluasi untuk menghasilkan penilaian

tingkat risiko untuk tiap ancaman

End-state 

security 

operations

Keamanan TI – perubahan pada model operasional
TI

4
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Tahun

2014

2015

2016

2017

High-level milestones

▪ Mengimplementasikan langkah-langkah mitigasi untuk

ancaman terbesar yang diidentifikasi selama diagnosis

▪ Menegakkan penggunaan seluruh alat keamanan dan

kegiatan mitigasi pada perangkat end-user dan media 

transmisi

▪ Menjalankan praktek pemrograman yang aman untuk

semua aplikasi baru

▪ Menjalankan langkah-langkah kontrol akses untuk

aplikasi dan data kritikal

▪ Mengimplementasikan alat-alat keamanan dan kegiatan

mitigasi untuk aplikasi, host systems dan data

▪ Menetapkan organisasi keamanan TI dan mengisi

jabatan-jabatan utamanya

▪ Memonitor kesehatan keamanan TI Kemenkeu

(menggunakan dashboard)

▪ Menetapkan analisis risiko berkala dan audit keamanan

▪ Menjalankan operasi keamanan termasuk memonitor

audit logs

▪ Memetakan semua aset informasi dan mengembangkan

inventaris risiko

▪ Mengimplementasikan email scanning dan firewall 

monitoring

▪ Mengembangkan langkah mitigasi untuk risiko-risiko

prioritas pada aset informasi

Initiative Charter

Timeline keamanan IT Kemenkeu
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5.2.2.4 Rencana kerja jangka pendek 

GAMBAR 39: RENCANA KERJA CHARTER KEAMANAN TI 

 

5.2.3 Disaster Recovery 

Kemenkeu saat ini sedang dalam proses untuk menerapkan sebuah Disaster Recovery Plan (DRP) 

dengan menggabungkan strategi pemulihan (misalnya, hot sites, warm sites).  Sebagai bagian dari 

proses, saat ini sedang dilakukan Penilaian Dampak Bisnis yang terperinci dari semua sistem dan 

aplikasi keamanan TI. Diagnosis dan desain mengkaji bagaimana TI Kemenkeu dapat 

mengimplementasikan DRP yang bersifat best-in-class di dalam organisasi. 

5.2.3.1 Penemuan diagnosis Disaster Recovery  

Dalam fase diagnosis terdapat beberapa kepentingan yang disorot:  

■ Arsitektur DR tidak tersentralisasi: Saat ini Kemenkeu tidak memiliki arsitektur disaster 

recovery untuk organisasi TI. Pusintek sedang dalam proses pembuatan arsitektur DR dengan 

hot sites, warm sites dan cold sites.  

Penilaian dampak bisnis yang sedang dilakukan merupakan langkah pertama yang kuat dalam 

pencapaian DR set-up terbaik di kelasnya dalam jangka panjang. Tetapi, proses yang ada saat ini 

dapat ditingkatkan dalam dua aspek, yaitu: 

– Penilaian dampak harus dilakukan secara kuantitatif, cth. kehilangan harus dikuantifikasi 

dalam faktor-faktor seperti dampak moneter, jumlah pegawai yang terpengaruh, dll. 

– Penggunaan rata-rata tertimbang dari faktor-faktor dampak yang berbeda dapat mengurangi 

kemungkinan bahwa ada faktor tunggal yang memberikan dampak besar secara tersendiri. 

Oleh karena itu, ini harus digantikan dengan sistem yang mengkuantifikasi besarnya 

dampak pada setiap faktor (uang, reputasi, pengaruh pengguna, dll.) secara paralel (cth. Jika 

suatu faktor membuat dampak yang  catastrophic). 
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2013 2014

Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt

Penanggung

jawabTindakan

Pusintek / 

pemilik

aset

▪ Alat pengamanan untuk aplikasi, host-

systems dan data

Pemilik

aset

▪ Langkah-langkah kontrol akses lanjutan

untuk data dan aplikasi kritikal

Kepala TI

Kemenkeu

▪ Praktek pemograman yang aman untuk

pengembangan aplikasi baru

Pusintek▪ Alat-alat keamanan untuk perangkat

end-user dan media transmisi

Pusintek / 

pemilik

aset

▪ Langkah mitigasi untuk ancaman terbesar

Keamanan TI – rencana kerja
TI

4
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GAMBAR 40: STATUS PENGUJIAN DISASTER RECOVERY  

 

■ Kurangnya katalog layanan: TI Kemenkeu bukanlah katalog komprehensif dari seluruh 

layanan yang ditawarkan oleh TI terhadap orgabisasi Kemenkeu. Ini menandakan TI tidak dapat 

memprediksi layanan apa yang akan terpengaruh secara akurat oleh karena gangguan dan 

kepercayaan.   

■ Kurangnya rencana mitigasi risiko DR bagi SPOF: TI Kemenkeu juga belum 

mengidentifikasi seluruh single point of failure dalam infrastrukturnya. Hal ini tentunya 

berisiko karena jika salah satu komponen (mis. sebuah network switch) bermasalah, seluruh 

aplikasi dapat ikut terganggu.  

Oleh karena itu, Kemenkeu harus memetakan seluruh single point of failure yang terdapat 

dalam infrastrukturnya serta menyusun rencana mitigasi risiko yang tepat.  
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BKF BPPK DJA DJBC DJKN DJP DJPb DJPU ITJEN
SET-

JEN
DJPK

Penentukan 

tujuan recovery

Pengetesan 

rencana

Pencarian 

kesalahan dan 

kelemahan

Perbaharuan 

rencana

Pelatihan

Perencanaan

KEME-

NKEU

Pelaporan

Kegiatan terdesentralisasi

Kegiatan terpusat

Kegiatan belum terjadi

Pengujian

dilakukan untuk 8-

9 sistem

Pengujian

dilakukan di awal

2012
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GAMBAR 41: STATUS ANALISIS SPOF 

 

■ Organisasi DR yang kurang terkoordinasi: Salah satu Keputusan Menteri Keuangan 

(KMK) telah menetapkan pembentukan organisasi DR untuk Kemenkeu dengan sebuah 

subkelompok TI. Struktur ini memiliki beberapa kelemahan yang perlu segera ditangani: 

– Perwakilan DR TI melapor kepada Unit Eselon I. Kurang terpusatnya organisasi DR TI 

dengan pimpinan tunggal akan menghambat keefektifan organisasi dalam melakukan 

pengujian dan perencanaan pemulihan sistem dan komponen yang tersebar di seluruh Unit 

Eselon I.  

– Organisasi DR juga membutuhkan tenaga spesialis recovery khusus jaringan (network), 

layanan (services), dan infrastruktur (komponen-komponen data center) untuk menangani  

proses pemulihan tiap-tiap domain.  

5.2.3.2 Desain Disaster Recovery 

Pada fase desain, telah diusulkan beberapa saran seputar 

■ Template penyusunan katalog layanan: Dalam rangka menyusun Rencana DR yang 

terbaik di kelasnya, TI Kemenkeu harus mulai menyusun katalog untuk semua layanan yang 

memerlukan dukungan TI. Katalog ini harus meliputi nama service owner dan metrik tingkat 

layanan seperti gambar di bawah ini.  

  

69

Dokumentasi SPOF belum lengkap karena DRP belum dilaksanakan

untuk kebanyakan sistem

Infrastruktur

fisik

Jaringan

Data

Perangkat

keras

Perangkat

lunak

Potensi dampak sistem down

Tipe dampak Berapa lama?Titik kegagalan

Akan ditentukan

Akan ditentukan

Akan ditentukan

Akan ditentukan

Klien: tiada akses ke PUSINTEK

Klien: tiada akses ke PUSINTEK

Klien: tiada akses ke SIDJP

Klien: tiada akses ke INSW/CEISA

Data center KEMENKEU – UPS

Data center BALIKPAPAN – UPS

UPS Data center Pajak – fasilitas

UPS data center DJBC – fasilitas

Siapa yang terkena dampak?

Semua user di Setjen

Semua user di DJP dan wajib pajak

Klien utama FIX/CPU >1000 order/hari

Tidak ada

dampak

Tidak ada dampakTidak ada SPF sejak dua ISP Tidak ada dampak

Belum dites Dampak akan ditentukan

Akan

ditentukan

Akan diketahui pada tes DRP

berikutnya

Belum dites Dampak akan ditentukan

Akan diketahui pada tes DRP

berikutnya

Belum dites
Akan

ditentukan
Dampak akan ditentukan

Akan diketahui pada tes DRP

berikutnya

Akan

ditentukan
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GAMBAR 42: TEMPLATE KATALOG LAYANAN 

 

■ Heat map keseluruhan single point of failure (SPOF): TI Kemenkeu kemudian harus 

membuat peta SPOF atas seluruh infrastruktur untuk mengidentifikasi kerawanan arsitekturnya. 

Heat map ini akan menggambarkan sifat serta cakupan dampak kegagalannya.  

GAMBAR 43: TEMPLATE PETA SPOF 

 

■ Rencana mitigasi risiko DR: Untuk setiap layanan dalam katalog, pelaksanaan Business 

Impact Analysis (BIA) pada sistem yang relevan akan dapat memperkirakan potensi kegagalan 

serta cakupan dampaknya. Berdasarkan kedua metrik ini, setiap sistem dapat digolongkan ke 

dalam tingkat kritikalitas yang berbeda untuk Perencanaan DR. Template berikut ini dapat 

digunakan untuk menggambarkan business impact analysis dari kerusakan sistem.  
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Sebelum merancang proses DRP, Kemenkeu harus

terlebih dahulu membuat katalog layanan

TEMPLATE SAMPEL1

Action 

Item 1

Luncurkan inisiatif untuk membuat katalog layanan

utama di Unit Eselon 1 Anda

Unit Bisnis Pemilik Layanan

Metrik Tingkat 

Layanan

Tingkat 

yang 

Diharapkan

Tingkat 

Minimum

DJP Harry Gumelar Ketersediaan 100% 99.8%

DJBC Tsani Annafari Ketersediaan 100% 99.5%

ID 

Layanan

Deskripsi

Layanan

Tax_pmt Pembayaran

pajak

Customs_

NSW

National Single 

Window

Menentukan unit 

bisnis pemilik

layanan (mis. 

DJP)

Menentukan

pihak yang 

bertanggung

jawab untuk

melaksanakan

layanan

Menentukan

metris utama

untuk menilai

pelaksanaan

layanan

Menentukan

service level 

minimum pada

metrik

Menentukan

service level 

yang diharapkan

pada metrik

Menentukan

layanan terkait

beserta ID dan

namanya

29

Setjen harus membuat peta SPOF terkait infrastruktur TI untuk

mengidentifikasi kerentanan-kerentanan yang ada (1 dari 4)

Deksripsi atribut

Infrastruktur fisik

Potensi dampak outage

Siapa yang terkena

dampak?

Mengidentifikasi stakeholder

mana yang terkena dampak

Berapa lama?Jenis dampak

Mengidentifikasi bagaimana

stakeholder terkena dampak

Poin-poin terkait kerusakan

Menentukan

durasi dampak

yang terjadi

Menentukan komponen terkait

fasilitas mana yang dapat

menurunkan sistem atau layanan

Cth: UPS, Facility cooling system

Semua klien 10-30 menitKlien: tidak dapat mengakses

CEISA Ekspor
Location_1 data center – UPS
Contoh:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Action Item 3
Meluncurkan inisiatif untuk mengidentifikasi SPOF dalam infrastruktur fisik

(selesai pada akhir Oktober)

ILUSTRATIF



 

54 

 

 

GAMBAR 44: TEMPLATE BUSINESS IMPACT ASSESSMENT 

 

Kriteria kuantitatif awal untuk menentukan potensi dan dampak keruskaan telah disediakan sebagai 

bagian dari desain. Namun, kriteria tersebut masih dapat dikembangkan dan diperbarui berdasarkan 

hasil analisis terhadap efek gangguan (saat terjadi gangguan sesungguhnya maupun pada saat uji 

coba DR).  

GAMBAR 45: ILUSTRASI TINGKAT KRITIKALITAS  

 

Setelah menggolongkan tiap sistem sesuai tingkat kritikalitasnya, TI harus menyusun suatu rencana 

mitigasi untuk pemulihan sistem. Rencana ini mencakup Recovery Point Objective dan Recovery 

Time Objective. Strategi pemulihan yang digunakan antara lain: hot sites, warm sites, dan cold sites.  

SPT pengguna

jasa

Business Impact Assessment yang dilakukan pada

berbagai layanan akan menentukan kritikalitas setiap sistem

TEMPLATE SAMPEL

Pegawai yang 

bekerja di fasilitas

terkait

EM_com

1

Sistem yang 

terkena dampak1

Data utama yang 

ditangani

Kemung-

kinan

kegagalan

Besarnya

Dampak

Tingkat 

kritikalitas1,2ID Layanan

Tax_pmt

Menentukan

layanan terkait

beserta ID dan

namanya

Pembayaran

Pajak

Komunikasi

darurat

Layanan

SIDJP, MPN Returns processing Rendah Tinggi Medium

Intranet, 

Public_Address

Menjamin

keselamatan

pegawai

Rendah Berpotensi

menyebabkan

bencana

Mission 

Critical

Fungsi utama

Menentukan

sistem yang 

diperlukan untuk

melaksanakan

layanan

Menjelaskan hal-

hal yang 

dikerjakan

layanan tersebut

Menjelaskan

jenis data yang 

disimpan dalam

sistem tersebut

Mengukur penti-

ngnya layanan. 

Besaran

Kritikalitas = 

Kemungkinan

Kejadian x 

Besarnya

dampak

Mengukur

besarnya

kerugian yang 

diakibatkan oleh

gangguan

Mengukur

probabilitas dari

gangguan yang 

tidak diharapkan

Tim DR akan fokus pada sistem TI setelah memetakan setiap layanan ke dalam sistem yang 

diperlukan

1 Jika sistem digunakan oleh beberapa layanan, tingkat kritikalitas yang ditetapkan ke dalam sistem akan dikendalikan oleh kritikalitas layanan yang paling tinggi

2 Tingkat kritikalitas- MC: Mission Critical, H: High Priority, M: Mid Priority, L:Low Priority
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TI juga harus menentukan rencana pencegahan (untuk mengurangi potensi) dan rencana mitigasi 

yang terperinci untuk melindungi tiap sistem dari kemungkinan terjadinya gangguan. Rencana-

rencana ini meliputi faktor pemicu peluncuran, penanggung jawab, dan langkah-langkah pelaksanaan 

yang spesifik.  

GAMBAR 46: TEMPLATE RENCANA MITIGASI  

 

■ Struktur organisasi yang dibutuhkan: Desain tersebut memerlukan struktur organisasi 

seperti yang tergambar di bawah ini.  

 

GAMBAR 47: STRUKTUR ORGANISASI DISASTER RECOVERY  

 

Akan terdapat Recovery Manager pusat untuk TI Kemenkeu yang akan mengoordinasikan 

strategi-strategi pemulihan di seluruh organisasi. Tiap Unit Eselon I juga akan membawahi satu 

Rencana mitigasi untuk tiap kejadian harus merincikan

langkah-langkah yang perlu diambil untuk meminimalisir dampak

Bea/Cukai

Sistem cukai non-tembakau

Penagihan atas cukai produk non-tembakau

Pemimpin Tim DR DJBC

Pemicu

Petugas tidak dapat melepaskan barang-barang

ke dalam negara karena bea belum dibayar

Indikasi

Peningkatan peringatan yang signifikan untuk non-

pembayaran kewajiban cukai

Pemilihan waktu jika ada

1 hour horizon

Penanggung jawab monitoring

Petugas kepabeanan daerah

Bea belum bisa dibayar secara online Peningkatan komunikasi melalui telepon kepada

helpdesk TI

1 hour horizon Petugas pendukung TI Unit Eselon 1

Tindakan kontingensi Implikasi
Pemilihan

waktu inisiasi

Deskrpsi/dasar

pengujian
Ketergantungan

Yang 

bertanggung

jawab

Biaya yang 

diduga

Kebutuhan akan

pengujian (Y/N)

Menghubungi pendukung TI melalui

telepon terkait bantuan
NA Segera NANA

Petugas

kepabeanan
NA1 N

Menggunakan manual entry untuk

keberlanjutan bisnis

Kapasitas

pengolahan

diturunkan

TBD NAPerkiraan downtime
Petugas

kepabeanan
TBD1 N

Menempatkan personel TI untuk

bertanggung jawab dalam systems 

recovery

Memulai proses DR

untuk sistem
Segera

Fungsi sistem

pengujian sebelum

pemulihan

NA Pemimpin Tim TI 

DR DJBC
TBD Y

Mengkomunikasikan aksi kontingensi

kepada petugas kepabeanan

Meningkatkan

kapasitas pengolahan

secara manual

TBD NAPerkiraan downtime
Pemimpin Tim TI 

DR DJBC
TBD N

1 NA: Tidak berlaku; TBD: Akan diputuskan selanjutnya

TEMPLATE SAMPEL4

Unit Bisnis

Sistem

Layanan yang 

terpengaruh

Pemimpin skenario

Meeting 

Exercise 2

Bandingkan dengan template saat ini (jika ada) dan bawa

daftar pembaruan template pada presentasi selanjutnya

1 Setiap recovery officers juga akan mendukung Unit Eselon 1 lainnya dalam melaksanakan pengujian dan recovery

Recovery Manager

Network Recovery

Officer1

Systems Recovery 

Officer1

Infrastructure Recovery 

Officer1

Pusintek Recovery 

Manager

DJP Recovery 

Manager

DJPK Recovery 

Manager

DJBC Recovery 

Manager

Unit Eselon 1 

lainnya

Interaksi pegawai dalam

perencanaan dan

pelaksanaan DR

Senior Recovery 

Manager

SetJen Recovery 

Manager

DJP Recovery 

Manager

DJPK Recovery 

Manager

DJBC Recovery 

Manager

Unit Eselon 1 

lainnya

ICT

Business Unit

Staf tim TI

Staf Unit Bisnis
Unit Eselon 1 harus menyediakan perkiraan

kuantitatif atas dampak dari semua gangguan

layanan
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Recovery Manager yang akan mengoordinasikan strategi-strategi pemulihan yang khusus untuk 

tiap Unit Eselon I serta mengadakan uji coba rencana DR. 

Pusintek akan menentukan pegawai-pegawai yang bertanggung jawab atas pemulihan jaringan 

(network), sistem bersama (shared systems) dan infrastruktur untuk mengoordinasikan 

perencanaan dan pengujian tiap domain.  

Semua pekerjaan yang dilakukan terkait DR merupakan pekerjaan yang sifatnya paruh waktu: 

siapa pun yang melakukan pekerjaan tersebut tetap akan memiliki tanggung jawab TI lainnya.  

Bahkan, Kemenkeu dapat menetapkan masa kerja tetap tertentu (mis. 1 tahun) bagi pegawai 

yang melaksanakan pekerjaan terkait DR dan setelahnya Kemenkeu dapat membentuk susunan 

pegawai yang baru.  

■ Contoh Rencana DR: Contoh rencana dan arsitektur DR telah disediakan untuk mengarahkan 

TI Kemenkeu dengan menyusun rencana pemulihan untuk semua sistemnya. Setelah Business 

Impact Assessment selesai dilakukan, Kemenkeu dapat menentukan recovery site strategy 

untuk sebuah sistem (hot site, warm site atau hot site). Strategi ini yang kemudian akan 

menentukan semua koneksi dan komponen pemulihan yang dibutuhkan. Gambar di bawah ini 

menunjukkan pemetaan recovery site strategy beserta tingkat kritikalitas dari sebuah aplikasi. 

Tujuan-tujuan RTO dan RPO dapat ditentukan berdasarkan sistem yang sedang dianalisis secara 

khusus.  

 

GAMBAR 48: STRATEGI RECOVERY SITE  

 

Di bawah ini merupakan gambaran contoh arsitektur DR. Sejumlah koneksi perlu dibangun 

berdasarkan seberapa penting sistemnya. Koneksi-koneksi ini kemudian diaktifkan berdasarkan 

komponen mana yang rusak dalam sistem tersebut.  

 

 

 

 

 

Tingkat kritikalitas Deskripsi

RTO

Jam

Koneksi yang 

dibutuhkan

Metode

recovery

Laju data replikasiRPO

Jam

MC: Mission 

critical

(prioritas

tertinggi)

▪ Full HA1, load balanced dan

DR setup dalam active-active 

automated fully redundant fail 

over environment 

< 1▪ Hot site

dengan

redundansi

0

H: High Priority

(kritikal secara

operasional)

▪ Full HA dan DR setup dalam

active-passive manual fail 

over environment 

< 4▪ Hot site

▪ Synchronous 

replication

▪ Asynchronous 

replication, 

minimal terjadi

sekali dalam satu

jam

< 4

M: Medium 

Priority

(penting secara

operasional)

▪ Warm standby untuk data dan

sistem tersedia untuk manual 

recovery, dengan aplikasi dan

sistem yang preloaded

< 48▪ Warm site < 48 ▪ Asynchronous 

replication, 

minimal terjadi

sekali dalam 4 

jam

L: Low Priority

(Tidak kritikal)

▪ Pembangunan sistem yang 

manual dan pemulihan data 

yang minimum

Usaha 

terbaik

▪ Cold site ▪ Replikasi

merupakan opsi

pilihan

Usaha 

terbaik

1 HA: High Availability Cluster

TEMPLATE SAMPEL

▪ Semua (L1 

sampai L7)

▪ Semua (L1 

sampai L7)

▪ C1, C2, C3, C6

▪ C2, C3
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GAMBAR 49: SAMPEL ARSITEKTUR DRP 

 

Ketika arsitekturnya selesai dibangun, sebuah rencana high-level perlu dibuat dengan menguraikan 

hal-hal berikut:  

■ Apa saja peristiwa yang memicu Rencana DR  

■ Apa saja langkah-langkah yang dibutuhkan untuk menjalankan rencana pemulihan  

■ Apa saja koneksi arsitektur DR yang harus diusahakan untuk menerapkan prosedur pemulihan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recovery site (data center)

Front-end

C7 C4 C5

C2 C3

C6

Application server Database server

Koneksi dari front-end hingga recovery 

server
C1

Koneksi dari recovery server hingga

database standar
C5

Koneksi untuk fail-over control transfer

(dari satu server ke server lain) 
C2

Koneksi dari recovery server hingga

recovery database
C6

Koneksi untuk data replication dan fail-

over control transfer
C3

Koneksi yang berlebihan dari font-end

hingga application server
C7

Application server Database server

Koneksi

C1

Koneksi dari application server hingga

recovery database (fail-over)
C4
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GAMBAR 50: CONTOH RENCANA DR TINGKAT TINGGI  

 

5.2.3.3 Roadmap menuju end-state Disaster Recovery Planning 

Initiative charter menguraikan langkah-langkah yang diperlukan untuk menyusun rencana serta 

membangun organisasi DR yang terbaik di kelasnya.  

GAMBAR 51: CHECKLIST CHARTER DISASTER RECOVERY  

 

 

 

 

329

Contoh DR Plan tingkat tinggi untuk sistem TI

(Contoh terkait SPAN)

Pemicu

Users memberitahukan bahwa

ada aplikasi yang tidak dapat

diakses (melalui helpdesk)

Users memberitahukan bahwa

ada aplikasi yang tidak dapat

diakses, dan terdapat

kegagalan semua komunikasi

ke DC

Aplikasi menyebabkan akses

terhadap data menjadi error

Semua sistem yang 

menggunakan intranet 

mengalami down

 Lakukan verifikasi terhadap versi aplikasi pada recovery site

 Perintahkan pemilik untuk menerima adanya pemindahan

aplikasi ke recovery site

 Pindahkan pemegangan kendali ke recovery server

▪ Lakukan verifikasi terhadap versi aplikasi pada recovery site
▪ Perintahkan pemilik aplikasi untuk menerima adanya

pemindahan kendali sepenuhnya ke recovery site

 Keluarkan data yang terakhir disimpan untuk application restart

 Beritahukan user mengenai status dan pemindahan kendali

 Perintahkan pemilik aplikasi untuk menerima adanya

pemindahan database (dengan notifikasi atas data yang 

terakhir disimpan)

 Keluarkan data yang terakhir disimpan untuk application restart

 Beritahukan user mengenai status dan pemindahan kendali

Prosedur Pemulihan

 Lakukan verifikasi terhadap status keamanan dari redundant 

network

 Lakukan verifikasi terhadap koneksi antara front-end dan

server dengan menggunakan redundant network

 Pindahkan komunikasi ke redundant network

Titik kerusakan Koneksi yang Diaktivasi

C1

C5

C1

C6

C4

C7

ILUSTRATIF

Kecepatan pemindahan kendali pada komponen recovery bergantung pada Recovery 

Point Objective tiap sistem

Dengan asumsi

bahwa SPAN 

adalah sistem

yang berkritikalitas

tinggi

Database

failure

Application 

failure

Data center 

failure

Intranet failure

39393939

▪ Untuk menetapkan organisasi Disaster Recovery (DR) dan prosedur-prosedurnyaObjektif:

Latar belakang Dampak dan IKU

▪ Organisasi saat ini hanya berfokus pada

ancaman keamanan; belum ada perhatian

cukup yang diberikan untuk gangguan

lainnya

▪ BIA1 yang digunakan saat ini memakai

estimasi kualitatif berdasarkan dampak

yang belum secara efektif berpusat pada

sumber dari ancaman-ancaman terbesar

▪ Kapabilitas DR belum diuji

▪ Kemenkeu saat ini bekerja sama dengan

vendor untuk menjalankan proses-proses 

DR

Prinsip desain utama

1

▪ Organisasi DR memegang kepemilikan atas 

strategi recovery dan pengujian rencana-

rencana

▪ Menilai dampak dari gangguan secara

kualitatif baik yang berkenaan dengan

kemungkinan terjadinya gangguan dan

dampak yang dihasilkan

▪ Semua Unit Eselon 1 harus ikut serta dalam

pembuatan rencana DR yang baik (mis: 

menyediakan informasi yang digunakan

untuk penilaian dampak

2 ▪ Status penyelesaian Business Impact 

Assessment (%) – Seberapa banyak layanan-

layanan dalam service catalog tercakup dalam

BIA

3

▪ Disaster Recovery Readiness Indicator (%) –

Seberapa banyak interupsi yang terjadi namun

belum didentifikasi pada BIA

4

Faktor keberhasilan

• Dukungan Eselon 1 untuk program DR, 
termasuk dalam mengomunikasikan
komitmen yang diberikan kepada
organisasi

• Sumber daya yang perlu dialokasikan
untuk proyek

– Perwakilan dari semua Unit Eselon 1 
untuk tim DR

– Waktu yang dialokasikan untuk
pegawai dalam usaha mendukung
pengujian BIA dan DRP

– Personel dinominasikan berdasarkan
sifat kepemimpinan dan semangatnya

5

▪ Organisasi DR dijalankan pada tahun 2014 

▪ Langkah-langkah mitigasi DR dan pengujian

untuk sistem MC dan H pada tahun 2015

▪ Langkah-langkah mitigasi DR dan pengujian

untuk sistem M, L2 pada tahun 2016 

Ringkasan tindakan yang diajukan

Outcome utama

7

▪ Finalisasi struktur organisasi DR dan

menominasikan pegawai untuk masuk ke

dalam tim berdasarkan keahlian dan

ketertarikan mereka

▪ Menetapkan struktur pelaporan dan IKU

untuk tim DR

▪ Mengembangkan prosedur pengujian dan

jadwal pengujian

6

Struktur tata kelola

▪ Pak Rio melakukan pengawasan kerja (sampai

posisi Kepala TI Kemenkeu terisi)
8

▪ Tim DR TI perlu diletakkan di bawah organisasi

DR keseluruhan (ditetapkan oleh keputusan

menteri)

9

1 BIA: Business Impact Assessment

2 Tingkat kritikalitas: MC: Mission Critical, H: High Priority, M: Mid Priority, L: Low Priority

Transformasi DRP
TI

5
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GAMBAR 52: PRINSIP-PRINSIP DESAIN DISASTER RECOVERY  

 

GAMBAR 53: TIMELINE CHARTER DISASTER RECOVERY  

 

 

 

 

 

 

Proses-proses 

DR

Organisasi DR

Keadaan yang diinginkanKeadaan saat ini

▪ Belum ada manajemen kinerja untuk tim

DR

▪ Proposal mitigasi saat ini berfokus pada

hot, warm dan cold sites

▪ Belum ada spesifikasi untuk pemicu

proses-proses DR

▪ Proses BIA yang sedang diusulkan belum

mengevaluasi dampak gangguan secara

kuantitatif

▪ Keturutsertaan Unit Eselon 1 dalam BIA 

belum diperlukan

▪ Belum ada organisasi DR untuk TI

▪ Tanggung jawab yang jelas dan pelacakan IKU untuk

organisasi DR

▪ Membuat rencana pencegahan mendetail untuk mengurangi

kemungkinan terjadinya gangguan

▪ Membuat rencana mitigasi terperinci yang juga

mencantumkan mekanisme lainnya untuk tetap meneruskan

layanan saat gangguan terjadi (mis: manual processing)

▪ Mengidentifikasi pemicu yang dapat menyebabkan

dilaksanakannya proses DR, dan tanggung jawab yang jelas

▪ Menetapkan matrik yang jelas dan konsisten untuk

mengevaluasi dampak gangguan di seluruh Unit Eselon 1 

dan Pusintek

▪ Kategori risiko (bencana, tinggi, sedang, rendah) seharusnya

berupa fungsi likelihood (kemungkinan risiko terjadi) dan

impact (dampak)

▪ Menetapkan tujuan-tujuan untuk Unit Eselon 1 dalam

mendukung TI dengan menggunakan BIA

▪ Organisasi DR dengan tanggung jawab yang jelas dan

terdapat perwakilan dari Pusintek dan semua Unit Eselon 1 

(TI), serta kepemimpinan pusat

▪ Belum ada pengujian disaster readiness ▪ Melaksanakan pengujian yang berguna untuk memverifikasi

kemampuan DR dalam penanganan gangguan

Transformasi DRP – perubahan pada model operasional
TI

5

37

Tahun

2014

2015

2016

2017

High-level milestones

▪ Menetapkan organisasi dan IKU untuk DR

▪ Membuat service catalog untuk organisasi IT

▪ Melaksanakan BIA mendetail untuk seluruh sistem

▪ Memetakan seluruh sistem di bawah lapisan MC, H, 

M dan L1

▪ Menyelesaikan strategi recovery dan pengujian DR

untuk sistem MC, H

▪ Mengembangkan peta SPOF2 yang sudah lengkap

untuk infrastruktur IT

▪ Mengembangkan SOP terperinci dengan prinsip

RASCI untuk proses-proses kerja

▪ Menyelesaikan strategi recovery, pengujian DR untuk

sistem lapisan M

▪ Menerapkan perubahan pada arsitektur untuk

menjalankan strategi recovery

▪ Mengembangkan jadwal untuk pengujian DR dan

meletakkannya di bawah mekanisme pelaporan

resiko

▪ Menyelesaikan perencanan DR untuk seluruh sistem

yang sudah ada

▪ Mengimplementasikan upgrade hardware untuk

membuat DR yang canggih

1 Tingkat kritikalitas - MC: Mission Critical, H: High Priority, M: Mid Priority, L: Low Priority

2 SPOF: Single Point Of Failure

Timeline Disaster Recovery Kemenkeu
Initiative Charter
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5.2.3.4 Langkah-langkah terdekat selanjutnya 

 

GAMBAR 54: RENCANA KERJA CHARTER DISASTER RECOVERY  

 

5.2.4 Kapabilitas 

Saat ini, TI Kemenkeu memperoleh pegawainya melalui proses seleksi CPNS jalur umum.  Organisasi 

TI saat ini belum memiliki kejelasan jenjang karier bagi para pegawainya. Oleh karena itu, analisis 

saat ini akan membicarakan seputar bagaimana mengembangkan rekrutmen, pelatihan, dan jenjang 

karier pegawai-pegawai TI.  

5.2.4.1 Temuan-temuan hasil diagnosis seputar kapabilitas  

Hasil diagnosis terkait kapabiitas TI Kemenkeu menyoroti isu pada 4 area, yakni:  

■ Kurangnya evaluasi keahlian: Kemenkeu belum mengevaluasi kapabilitas yang dimilikinya 

dalam organisasi. Sebagai akibatnya, kebanyakan Unit Eselon I kekurangan keahlian spesifik 

yang dibutuhkan untuk mengembangkan aplikasi ataupun melakukan pengerjaan seputar 

maintenance.   

Contoh berikut ini menunjukkan bahwa Pusintek kekurangan kompetensi terkait pengembangan 

aplikasi, arsitektur, kebijakan, dan operasional. Ini menyimpulkan bahwa saat ini organisasi 

belum siap berhadapan dengan semakin meningkatnya kompleksitas operasi maupun 

sentralisasi infrastruktur dan layanan bersama (shared services). 

  

2013 2014

Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Penanggung jawabTindakan

Pusintek▪ Mengembangkan peta SPOF2 yang utuh

untuk infrastuktur TI 

Tim DR

Kemenkeu

▪ Menyelesaikan recovery strategy dan

pengetesan DR untuk sistem MC, H 

Tim DR

Kemenkeu

▪ Menjalankan BIA yang terperinci untuk

semua sistem

▪ Memetakan semua sistem dibawah lapisan

MC, H, M dan L1

Pusintek▪ Membuatkan service catalog untuk

organisasi TI 

ExCo▪ Mendirikan organisasi DR dan IKU awal

Transformasi DRP – rencana kerja
TI

5
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GAMBAR 55: ILUSTRASI GAP KOMPETENSI  

 

Kemenkeu perlu memantau kompetensi para pegawainya secara berkala untuk 

memperhitungkan kesiapannya menyongsong kebutuhan TI organisasi di masa yang akan 

datang. Kemenkeu perlu mengembangkan kompetensi-kompetensi tersebut untuk mendukung 

rekomendasi-rekomendasi yang disarankan pada fase desain   

■ Ketidakmampuan merekrut tenaga ahli professional  

Salah satu kebijakan yang berlaku Kemenkeu-wide tidak memungkinkan organisasi TI merekrut 

pegawai berpengalaman dengan keahlian khusus (semua orang hanya dapat bergabung pada 

entry-level).  Bahkan, hasil diagnosis menunjukkan bahwa jenjang karier yang kurang jelas dan 

gaji yang kurang kompetitif menyebabkan TI Kemenkeu tidak dipandang sebagai karier yang 

menjanjikan oleh para ahli TI professional. Hal ini menyebabkan TI Kemenkeu kesulitan 

merekrut tenaga professional yang berpengalaman dan mempertahankan pegawai yang 

berkinerja tinggi untuk memenuhi kebutuhan keahlian khusus (mis. TI security).  

Rincian keahlian – Pengembangan  Aplikasi

Jumlah orang

Rincian keahlian – Arsitektur IT (Infra.)

Jumlah orang

Rincian keahlian – Perancangan kebijakan

Jumlah orang

Rincian keahlian – Operasi (Infra.)

Jumlah orang

Jumlah orang
Keahlian medium

/tinggi

8888

11

6

1

Fasilitasi & 

negosiasi

Komunikasi 

lisan & tulisan

Pengeta-

huan infra. 

& app dev.

Desain 

kebijakan 

fungsional

131313

1
22

Fasilitasi & 

negosiasi

Operasi 

Infrastruktur

Desain 

Infrastruktur

▪ Tim aplikasi 

dan 

arsitektur 

kekurang-

an penge-

tahuan 

terkait 

metodolo-

gi dan 

peralatan 

standar

▪ Soft skills 

pegawai 

dan 

persyarat-

an tugas 

berada di 

tahap awal

penyela-

rasan  

16161616

1

6
7

1

UjianPemro-

graman

Alat S/WMetode S/W 

Engg. 

6666

0

1

00

Analisis & 

Pemecahan 

masalah

Arsitektur 

Jaringan

Pengeta-

huan fung-

sional ars.

Bahasa 

pemodelan 

arsitektur

SUMBER : survei skill assessment Total = 459, PUSINTEK = 111
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GAMBAR 56: HAMBATAN DALAM MEREKRUT TENAGA PROFESIONAL BERPENGALAMAN 

 

■ Ketidakmampuan melatih tenaga professional dengan teknologi terbaru: Pegawai-

pegawai Kemenkeu telah mengikuti beragam pelatihan, tetapi program-program pelatihan yang 

ada masih memiliki banyak kekurangan sebagai berikut:  

– Program pelatihan kurang terfokus pada kebutuhan jabatan 

– Materi pelatihan tidak membekali pegawai dengan keahlian-keahlian mendasar yang 

dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya di ranah TI 

– Metode-metode pelatihan belum menggunakan media yang tepat secara optimal dan 

memakan biaya yang tidak sedikit  

Sebagai hasilnya, para pegawai Kemenkeu memang mempelajari beragam software secara 

spesifik, tetapi mereka tidak memiliki keahlian yang dibutuhkan untuk mengerjakan pekerjaan 

mereka secara efektif. Program pelatihan yang ada juga kurang membekali mereka dengan tren 

teknologi terbaru – organisasi TI Kemenkeu belum mengembangkan kapabilitasnya untuk 

menyediakan aplikasi terbaik di kelasnya bagi masyarakat.  

  

Perusahaan IT swastaHambatan di Kemenkeu

… dan berbagai batasan, ketiadaan jenjang karir menghambat

karyawan berpengalaman masuk IT Kemenkeu

Level kandidat bergantung pada

pengalaman yang relevan

Deskripsi pekerjaan dan

wawancara disesuaikan dengan

tugas IT

Tidak ada batasan umur

Gaji dapat dinegosiasikan dan

fungsi terkait keahlian dan

tanggung jawab pekerjaan

Kesempatan untuk berkembang

secara teknis dan fungsional

Pencapaian dan kinerja

berdasarkan promosi

Semua peserta akan ikut serta

dari entry level terlepas

pengalaman mereka

Tidak ada rekrutmen khusus

untuk IT

Usia maksimum peserta adalah

27 tahun

Gaji berdasarkan tingkatan, tidak

bisa dinegosiasi dan terlepas dari

peran dan keahlian pekerjaan

Tidak ada kejelasan jenjang karir

dalam departemen IT Kemenkeu

Promosi berdasarkan waktu dan

kebanyakan terlepas dari kinerja

1
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GAMBAR  57: CONTOH DARI RENCANA PELATIHAN 

 

■ Kurangnya jenjang karir yang telah ditetapkan  

Kemenkeu tidak memiliki jenjang karir dengan penetapan  langkah-langkah yang jelas di mana 

pegawai dapat meraihnya. Promosi dan kompensasi berdasarkan masa kerja dan pendidikan. 

Oleh karena itu, pegawai tidak termotivasi untuk bekerja dengan baik dan berkembang di dalam 

Kemenkeu. 

Akibatnya organisasi tidak dapat menarik dan mempertahankan talent terbaik karena organisasi 

tersebut dinyatakan tidak menguntungkan dibandingkan dengan peran-peran dalam industri 

yang standar.  

 

  

104

Direct reports

Relevansi training

Oracle database 11g administration workshop II DBA release 2

Oracle Ess base 11.1.2 for system administrator

ITIL  version 3 +  certification

IT System Operating Procedure

ITIL V.3 Lifecycle Stream : Service Operation

Tools HP Web inspect Server 

Java

Oracle E-business suite training : financial

Project Management (PMBoK) + PMO Road Show from PMI

CISCO Work (Network Management CISCO)

Contoh daftar training yang disimpan administrator database tahun 2012

Database Administrator 

▪ Tidak ada pemetaan

training

berdasarkan tugas

▪ Pegawai menghadiri

lebih banyak training

untuk

mengumpulkan poin

yang dibutuhkan

untuk promosi

▪ Nilai training tidak

diukur untuk

optimalisasi ke depan

Sebagian relevan

Semua relevan
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GAMBAR 58: ILUSTRASI TANTANGAN RETENSI 

 

5.2.4.2 Desain kapabilitas 

Dalam bagian desain, elemen-elemen berikut telah disediakan sebagai bagian dari cetak biru  

■ Komponen dari program pelatihan yang efektif 

Dalam rangka melakukan penerapan sebuah program yang terbaik di kelasnya,  Kemenkeu perlu 

mengembangkan dua inisiatif : 

– Pelatihan atas keahlian utama 

– Inisiatif pengembangan yang berkelanjutan 

1. Pelatihan atas keahlian utama 

Kemenkeu harus mengembangkan program pelatihan untuk karyawan baru yang mengajarkan 

mereka keahlian dasar TI. Hal ini mencakup pelatihan atas topik-topik yang penting seperti 

software engineering, software architecture, dll. Program akan memungkinkan semua 

karyawan untuk beradaptasi pada peran-peran TI Kemenkeu dan membangun keahlian khusus 

di atas keahlian-keahlian dasar tersebut.   

  

TI tidak dapat menjaga pegawai berkualitas baik karena kurang

menariknya pekerjaan dan rendahnya tingkat gaji …

Pegawai pengembangan TI vs. Dukungan TI

Jumlah orang

80% dari pekerjaan TI adalah pendukung…

85

Dukungan

Pengembangan

15

… pertumbuhan gaji melandai setelah tahun-tahun awal

▪ Kebanyakan staf TI terlibat dalam

pemeliharaan sistem yang ada

▪ Tim pengembangan bekerja pada

perbaikan minor

▪ Tidak ada kesempatan untuk

mengerjakan teknologi cutting edge 

TI

▪ Gaji Kemenkeu tinggi di awal tapi

pertumbuhannya sangat kecil

▪ Gaji tidak bergantung pada tingkatan, dan

banyak pegawai TI merasa bahwa

tingkat gajinya lebih rendah daripada

rekan-rekan di unit Eselon 1 lainnya

20

Tahun 5Tahun 4Tahun 3Tahun 2Tahun 1

Perusahaan T

Kemenkeu

1

Kenaikan gaji Kemenkeu vs. swasta berd. masa jabatan

Juta Rupiah

KAPABILITAS ORGANISASI - KEAHLIAN
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GAMBAR 59: CONTOH PROGRAM PELATIHAN KEAHLIAN INTI  

 

2. Pengembangan yang berkelanjutan 

Sebagai tambahan terhadap program keahlian utama, TI Kemenkeu harus membangun rencana 

pelatihan tahunan untuk seluruh pegawai. Ini akan memungkinkan pegawai mendapat keahlian 

yang perlu dikembangkan dalam peran serta perkembangan peran yang baru dalam jenjang 

karir.     

Rencana pelatihan tahunan juga akan menyatukan gap kompetensi di dalam organisasi, mis. 

rencana tersebut akan menambah tujuan-tujuan pelatihan pegawai untuk menangani gap di 

dalam keahlian/kompetensi terbaik yang terlihat pada organisasi.  

GAMBAR 60: TEMPLATE RENCANA PELATIHAN PEGAWAI 

 

 

 

Program 

training 

keahlian inti

Enam bulan pertama

SW engineering –

USDP

DB design concepts

Software architecture

Networking basics

Enam bulan berikutnya

Customer support 

platforms

Infrastructure basics

Enam bulan pertama

New software 

language

Persuasive 

Presentation

Enam bulan berikutnya

Agile software 

development

Tahun pertama Tahun kedua

Belajar mandiri

Ruang kelas

On-the-job

Diagnosis
Perlu bekerja sama dengan konsultan eksternal untuk mengidentifikasi kebutuhan atas pengetahuan dasar, dan

merancang program pelatihan keahlian inti untuk mendapatkan keahlian-keahlian tersebut

Menghasilkan
Perlunya mengembangkan konten pengajaran bersama konsultan eksternal dan universitas lokal serta

melibatkan dosen universitas dan tenaga ahli in-house untuk melatih kursus

Desain

ILUSTRATIF

432
CONFIDENTIAL

Selanjutnya, berikan pelatihan tahunan untuk tiap pegawai

berdasarkan kebutuhan jabatannya

B

Nama pegawai:

Unit:

Peran:

Tahun rencana pelatihan:

John Doe

DJP

Software developer

2014

Rencana pelatihan

harus disetujui oleh

manager langsung

pegawai dan manager 

pelatihan TI

Topik kursus Metode Jatuh tempo Apakah dibutuhkan tes

Software engineering 

configuration management 

tools

Belajar mandiri

▪ PD 10201

30 Maret Tidak

Test automation tools Ruang kelas

▪ Expert in-house

30 September Ya

COBOL Belajar mandiri

▪ Buku teks

31 Desember Tidak
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■ Perbaikan pada proses perekrutan yang ada saat ini: Proses perekrutan harus 

ditingkatkan lebih ke arah perekrutan kandidat yang berorientasi kepada TI. Hal ini dilakukan 

sepanjang empat baris yang ditunjukkan pada gambar di bawah ini.   

– Kemenkeu harus menentukan kebutuhan para personil di seluruh organisasi dengan peran-

peran yang spesifik dan melakukan MoF IT-wide demand. Dalam jangka panjang, organisasi 

TI juga harus merekrut pegawai berdasarkan kebutuhan keahlian yang spesifik.   

– TI Kemenkeu harus mengembangkan proposisi nilai yang menarik untuk mendapatkan 

kandidat yang berkualitas tinggi. Kemenku harus membuat kandidat-kandidat seperti ini 

menjadi target melalui channel yang paling terkenal dalam perekrutan TI.   

– Proses perekrutan harus disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan khusus TI.   

– Onboarding dan program pelatihan awal harus membantu karyawan yang baru direkrut 

untuk beradaptasi dengan cepat terhadap tugas-tugas TI.   

 

GAMBAR 61: REKOMENDASI PERUBAHAN PROSES REKRUTMEN  

 
 

■ Jenjang dari alur dan perkembangan karir yang telah ditentukan: Organisasi TI juga 

harus menentukan jenjang karir yang dapat diambil oleh pegawai, bergantung pada ketertarikan 

mereka.  Pegawai yang sama dapat mengejar satu karir sepanjang  lima alur berbeda seperti yang 

ditunjukkan di bawah ini. Rincian dari tugas-tugas dan keahlian yang diperlukan untuk 

mengisinya disediakan dalam dokumen jenjang karir yang terperinci.  
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CONFIDENTIAL

Berbagai perubahan dalam proses rekrutmen dapat dilaksanakan dengan

tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang

Rekrutmen

1 Menetapkan

kebutuhan

▪ Merencanakan jumlah dan profil

personel yang dibutuhkan

dengan mendapat input dari TI

▪ Mengadakan tinjauan berkala

atas kebutuhan sumber daya

▪ Mengidentifikasi keahlian khusus

yang dibutuhkan – pegawai baru

vs. pegawai berpengalaman1

4 Orientasi

pegawai baru

▪ Menstandardisasi proses 

bergabungnya pegawai baru

dengan tim TI

▪ Mengadakan program 

pelatihan keterampilan inti TI 

bagi para pegawai baru2

2 Menarik talent ▪ Mengidentifikasi berbagai bidang

untuk meningkatkan profil TI 

Kemenkeu dengan kandidat

yang diharapkan

▪ Menciptakan proposisi nilai

yang jelas untuk menarik talent

▪ Mengidentifikasi channel yang 

digunakan dan pesan yang tepat

3 Memilih

kandidat

▪ Menggunakan proses evaluasi

khusus TI untuk menguji

kemampuan teknis kandidat

▪ Mendesain proses evaluasi

yang komprehensif dan

disesuaikan dengan kebutuhan

TI Kemenkeu (keterampilan

fungsional, kemampuan untuk

menyerap teknologi)

1 Tenaga profesional berpengalaman tidak dapat direkrut saat ini dikarenakan batasan hukum yang ada

2 Tercakup dalam bagian pelatihan

Tujuan jangka pendek Tujuan jangka panjang
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GAMBAR 62: JENJANG KARIER TI  

 

■ Lembaran tugas bagi tugas-tugas utama: Dalam fase desain, tanggung jawab, target 

keahlian dan kompetensi untuk tugas-tugas utama (dalam seluruh alur karir) telah dijelaskan. 

Lembaran tugas terkait developer ditunjukkan dalam contoh di bawah ini.  

 

GAMBAR 63: CONTOH ROLE CARD IT – DEVELOPER 

 

ILUSTRATIF

Ranah karier Evolusi peran

Development

Developer Architect Expert

Maintenance

Administrator Architect/Engineer Expert

Operations 

management

Operations lead

(3 tahun)

Ops. 

manager

Project 

management

Project manager

Functional 

management

Functional managerFn. analyst

Line 

Manage-

ment

Pegawai dapat pindah

ke peran manapun

sepanjang garis vertikal

Junior developer Developer Architect Senior architect Expert Senior expert

Junior admin. Administrator Engineer Senior engineer Expert Senior expert

Manager Senior manager

Manager Senior manager

Manager Senior managerAnalyst

X Tingkat peran

Dokumen ini TIDAK menjabarkan mengenai tingkat ranking jabatan maupun struktur

kompensasi

Ikhtisar

Lokasi

Melapor pada

Jabatan

Tanggung jawab dan kegiatan utama

Deliverables utama

Menyiapkan desain sistem terperinci, melaksanakan implementasi/integrasi, 

melaksanakan pengujian modul dan menyediakan layanan pemeliharaan aplikasi

Developer

TI Ditjen/Pusintek

Application Development Unit Eselon 1 ATAU Kepala Shared 

Services Delivery

Pengukuran target dan kinerja (contoh)

▪ Menggunakan case points

▪ Kualitas kode software

▪ Kompetensi keahlian utama

▪ Desain dan pengembangan

– Menjalankan perancangan terperinci

– Mengembangkan kode berkualitas termasuk melalui dokumentasi

pengembangan berdasarkan spesifikasi desain (teknis, fungsional) 

– Memastikan jalannya integrasi dengan environment eksisting (mis. aplikasi

pada berbagai platform)

▪ Pengujian

– Mendefinisikan dan mengimplementasikan test cases (pengujian modul dan

fitur)

– Melaksanakan pengujian modul

– Mengawasi jaminan kualitas melalui pengujian dan penyebaran

▪ Pemeliharaan

– Memelihara software dan kode yang dihasilkan serta mengelola resolusi

system faults yang mencakup kegiatan analisis masalah sampai dengan

implementasi solusi

▪ Perilisan aplikasi

▪ Dokumentasi pengguna dan developer

Role card: Developer1

Keahlian, kapabilitas dan kompetensi target

Infrastruktur dan

keamanan

Aplikasi dan

sistem1

Teknis, 

fungsional, 

domain

Common applications

Core systems

Infrastructure design

Infrastructure operations

Enterprise architecture

Software engineering tools

Programming

Testing

TI security

Software engineering 

methodologies

Project management

Area kompetensi

Tingkat 

kompetensi

Service operations

Functional knowledge

Domain knowledge

Soft skills

1 Kompetensi dalam core systems maupun shared systems bergantung pada organisasi tempat developer melapor

Berdasarkan matriks kompetensi yang digunakan saat diagnosis

1 2 3 4 5
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5.2.4.3 Roadmap untuk mencapai manajemen kapabilitas end-state  

Roadmap untuk mencapai program training end state diperinci dengan menggunakan initiative 

charters. 

GAMBAR 64: CHARTER CHECKLIST DARI PROGRAM PELATIHAN 

 

  

GAMBAR 65: PRINSIP DESAIN PROGRAM PELATIHAN 

 

 

 

▪ Memperkenalkan program pelatihan terarah dalam rangka memenuhi kebutuhan TI KemenkeuObjektif:

Latar belakang

Ringkasan tindakan yang diusulkan

Dampak dan IKU

▪ Program pelatihan tidak

mengembangkan kemampuan inti

(core skill) yang dibutuhkan dalam

karier TI (MIS: fokus pada topik-topik

spesifik, seperti misalnya programming 

language)

▪ Sebagian besar pelatihan dilaksanakan

di ruang kelas dimana efektivitas dan

biaya belum dioptimalkan

▪ Pelatihan belum memerhatikan

kebutuhan keahlian dalam Kemenkeu

Faktor keberhasilan Struktur tata kelola

Prinsip desain utama

Outcome utama

1

▪ Kesenjangan kompetensi (berupa FTE) –

jumlah SDM yang dibutuhkan untuk

kemampuan tertentu dibandingkan dengan

jumlah SDM yang sudah memiliki kemampuan

tersebut

3

• Kepala TI Kemenkeu dan Kepala TI Unit 

Eselon 1 perlu melaksanakan identifikasi atas

kebutuhan kompetensi

8
• TI Training Manager yang ditugaskan

khusus untuk memantau kebutuhan

pelatihan dan menyusun program-

program pelatihan

• Melibatkan konsultan eksternal, 

profesor/guru besar universitas, dan

tenaga ahli teknis untuk meningkatkan

pelatihan

5

▪ Rencana pelatihan untuk seluruh

karyawan – 2015

▪ Program pelatihan core skill untuk

rekrutmen baru – 2016

7

▪ Semua rekrutmen baru harus mem-

peroleh pelatihan terkait core skill yang 

akan memampukan mereka untuk

beradaptasi di proyek TI apapun

▪ Metode pembelajaran harus disesuaikan

dengan sasaran pelatihan

▪ Pembelajaran berkelanjutan bergantung

pada kebutuhan kompetensi TI 

Kemenkeu dan peran karyawan

2

▪ Melibatkan konsultan untuk

mengidentifikasi persyaratan/ kebutuhan

kemampuan dasar

▪ Memilih metode penyampaian untuk

berbagai pelatihan berdasarkan

sifat/topik pelatihan

▪ Menjadikan rencana pelatihan sebagai

bagian dari objektif karyawan berda-

sarkan gap kemampuan terbesar

6

▪ Efektivitas pelatihan – evaluasi pelatihan

secara spesifik dalam hal pembelajaran dan

peningkatan kinerja

• TI Training Manager perlu memimpin

pengembangan program pelatihan

4

9

Transformasi program pelatihan
TI

8
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GAMBAR 66: TIMELINES UNTUK CHARTER PROGRAM PELATIHAN 

 

 

5.2.4.4 Rencana kerja jangka pendek  

GAMBAR 67: RENCANA KERJA CHARTER PROGRAM PELATIHAN 

 

5.2.5 Pengadaan  

Saat ini organisasi TI melakukan kebanyakan aktivitas pengadaan dalam Kemenkeu. Organisasi 

pengadaan tidak terlibat secara efektif dalam setiap aktivitas pengadaan terkecuali dalam kontrak. Hal 

ini menyebabkan TI Kemenkeu untuk memiliki strategi pengadaan yang terfragmentasi, dimana setiap 

Unit Eselon I  mengikuti pedoman internalnya masing-masing.  Diagnosis dan desain mengarah pada 

peluang peningkatan proses pengadaan melalui evaluasi dan  konsolidasi yang lebih baik. 

Tahun

2014

2015

2016 dan

selanjutnya

High-level milestones

▪ Menugaskan Manajer Pelatihan TI untuk bertanggung jawab

terhadap program-program pelatihan

▪ Membuat standardisasi proses orientasi pegawai di IT 

Kemenkeu

▪ Menerapkan metode-metode untuk memantau efektivitas

pelatihan

▪ Menyesuaikan kelas dan metode pelatihan berdasarkan peran

dan kemampuan

▪ Menyusun rencana pelatihan individual berdasarkan

kebutuhan yang dibutuhkan untuk peran terkait

▪ Memperkenalkan program pelatihan mengenai kemampuan

inti TI untuk rekrutmen baru

▪ Menggunakan penilaian kompetensi untuk menentukan

prioritas pelatihan organisasi secara luas

Timeline pelatihan Kemenkeu
Initiative Charter

2013 2014

Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt Penanggung JawabTindakan

Atasan Langsung▪ Menyusun rencana pelatihan individual

IT Training Manager▪ Menerapkan metode-metode

untuk memantau efektivitas pelatihan

IT Training Manager▪ Membuat standardisasi proses orientasi

pegawai di IT Kemenkeu

SDM Kemenkeu▪ Menugaskan IT Training Manager

Rencana kerja [untuk tahun pertama]
Initiative Charter
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5.2.5.1 Penemuan diagnosis pengadaan 

Berikut ini adalah diagnosis pengadaan TI  yang menunjukkan masalah-masalah pada sistem saat ini: 

■ Kebijakan peraturan yang kaku: Tantangan utama yang dihadapi pengadaan TI adalah 

dalam proses audit di seluruh Kemenkeu. Tim pengadaan cenderung mengalokasikan beban 

yang besar pada harga dalam membuat keputusan karena proses audit yang agresif dalam 

organisasi,. Sebagai hasilnya, organisasi seringkali menggunakan provider layanan di bawah 

standar yang ada dan tidak membeli produk terbaik bagi aplikasinya. 

■ Kurangnya sentralisasi terhadap permintaan: Diagnosis proses pengadaan telah 

menunjukkan bahwa proses tersebut sangat terdesentralisasi. Akibatnya, Unit Eselon I yang 

berbeda membeli produk-produk yang sama (dalam hal spesifikasi) dengan harga yang berbeda.  

Lebih lanjut lagi, terdapat proliferasi produk  yang pada dasarnya melakukan fungsi yang sama. 

Praktik ini mencegah Kemenkeu untuk menuai manfaat dalam mengkonsolidasi aturan dengan 

vendor-vendor utama (dan mengurangi biaya training dan pemeliharaan yang terkait dengan 

beberapa tipe produk yang memiliki fungsi serupa)   

 

GAMBAR 68: DESENTRALISASI DALAM PROSES PENGADAAN SAAT INI 

 

■ Prioritas yang tidak tepat dalam kriteria template evaluasi: Evaluasi templates sering 

menggunakan sistem pembobotan tetap yang mengalokasikan kepentingan secara tidak ideal.  

Contohnya, pilihan vendor konsultansi fokus pada kriteria seperti kualifikasi akademik dan lebih 

sedikit fokus pada kriteria yang relevan seperti pengalaman.  Lebih lanjut lagi, penggunaan 

bobot memungkinkan vendor untuk memenangkan kontrak meskipun mereka tidak memenuhi 

SLA yang penting dengan cara menurunkan harga dengan tepat. 

Implikasi dari sistem ini dapat dilihat dalam bentuk penggunaan vendor yang tidak sesuai untuk 

menyediakan layanan yang spesifik (mis. Konsultan, maintenance contractors, ISP). 

  

47

BKF BPPK DJA DJBC DJKN DJP DJPb DJPU ITJEN SECJDJPK

Penentuan

kebijakan

Konsolidasi

permintaan

Evaluasi/prakua

lifikasi

Pengadaan

langsung

Pembuatan

RFP

Evaluasi teknis

Evaluasi

keuangan

Manajemen

vendor

Evaluasi vendor

Pembuatan

proses

MoF

Kegiatan terdesentralisasi

Kegiatan terpusat

Kegiatan belum terjadi
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GAMBAR 69: CONTOH KRITERIA EVALUASI VENDOR YANG SALAH 

 

■ Kurangnya spesialis dalan kategori pembelian yang utama: Diagnosis juga menemukan 

bahwa banyak aktivitas pengadaan yang dilaksanakan oleh personel Kemenkeu yang bukanlah 

category experts. Akibatnya, mereka tidak yakin pada penawaran vendor yang terbaik bagi  

kontrak Kemenkeu dan tidak mampu membangun kriteria terbaik dalam pemilihan vendor. 

Personil TI juga tidak mempunyai perspektif organization-wide yang dapat membantu mereka 

melihat peluang-peluang konsolidasi. 

 

GAMBAR 70: KESENJANGAN DALAM PROSES LELANG 

 

54

Kriteria evaluasi untuk konsultan berfokus pada 

parameter dan bobot yang salah

3 dari 5 vendor lulus 

kriteria teknis untuk 

lelang konsultan ini

Kualifikasi individual 

lebih besar dibanding 

track record pengerjaan 

proyek perusahaan

Perusahaan – 10%

Pribadi – 50% 

Bobot tinggi (40%) 

diberikan untuk 

kualifikasi pendidikan 

(Contoh: kualifikasi S2) 

dibandingkan dengan 

parameter lain yang 

lebih relevan dengan 

pengalaman kerja 

(55%) 

▪ Contoh khususnya 

adalah sebuah 

manajer proyek 

perusahaan tidak 

berpengalaman 

dianggap lulus 

kriteria teknis hanya 

karena kualifikasi 

pendidikannya

▪ Kriteria seharusnya 

berfokus pada 

parameter yang  

tepat (track record 

perusahaan dan 

pengalaman kerja 

individual) dengan 

bobot sesuai

PROSES IT - PENGADAAN

53

Kriteria lelang yang kaku dan proses yang tidak efisien 

menyebabkan pengulangan kegagalan dan penundaan pengadaan

Kegagalan dan lelang ulang mengakibatkan penundaan 

besar-besaran pada proses pengadaan

▪ Kriteria jumlah peserta lelang per produk tidak fleksibel

▪ Tidak ada proses investigasi akar masalah mengapa

peserta lelang minim, agar tidak ada pengulangan

1 – 5 

Peserta

Tidak 

ada 

peserta

>5 

Peserta

Jumlah 

peserta 

lelang

Pelelang 

terendah 

yang sesuai 

syarat dipilih

Pembatalan batal 

dan lelang ulang 

dimulai dengan 

penurunan kriteria 

(min. 3 peserta)

PROSES IT - PENGADAAN
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5.2.5.2 Desain pengadaan 

Elemen-elemen berikut ini telah diberikan dalam fase desain untuk menangani masalah-masalah yang 

teridentifikasi: 

■ Proses-proses yang disarankan untuk fungsi utama dalam pengadaan: Desain proses 

pengadaan yang telah diperbaiki dijelaskan dalam rincian dari setiap tiga kategori berikut: 

Konsultan/integrator system, vendor hardware/software dan  service providers. Program 

pengadaan TI yang khas terdiri dari lima langkah berbeda seperti yang ditunjukkan di bawah ini 

(contoh dari pilihan konsultan). Terkait dengan kategori pengadaan, desain akan fokus pada 

langkah-langkah yang spesifik. 

 

GAMBAR 71: LANGKAH-LANGKAH DALAM PENGADAAN (CONTOH : KONSULTAN) 

 

■ Konsultan/integrator sistem: Proses pemilihan vendors dilakukan dalam metode eliminasi 

yang berurutan.  Prinsip-prinsip yang mendasarinya adalah bahwa vendor tidak akan 

berkembang menuju langkah evaluasi selanjutnya apabila ia tidak memenuhi kriteria pada 

langkah sebelumnya.  Misalnya, jika vendor tidak memenuhi kriteria teknik atau fungsional, ia 

tidak akan dianggap, terlepas dari harganya. Proses ini memastikan bahwa diskusi komersial 

ditangani hanya dengan vendor yang memiliki kualitas kapabilitas yang tepat.   
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Proses seleksi konsultan bagian RFP dan evaluasinya dapat diperbaikiA

 Menyeleksi

vendor yang 

paling dapat

memenuhi

kebutuhan tiap

proyek

 Seleksi untuk

proyek

dilakukan di 

tingkat Unit 

Eselon 1/ 

Pusintek

▪ Menetapkan

best practices 

dalam

pembuatan

kontrak agar 

memastikan

bahwa vendor 

melaksanakan

tugas sesuai

ekspektasi

▪ Menetapkan

organisasi

pengelolaan

vendor dengan

tanggung jawab

dan tujuan yang

jelas

▪ Mengidentifika

sikan

perhubungan

dengan vendor 

bagaimana

yang strategis

agar dapat

dijadikan

sebagai fokus

lebih lanjut

Deskripsi

Strategi Sourcing
Penetapan

Kontrak

Pengelolaan

Vendor

▪ Mengadakan

Category 

Manager yang 

memastikan

bahwa vendor 

teratas

mengikuti

lelang untuk

proyek

potensial

▪ Memperboleh-

kan vendor 

internasional

mengikuti

lelang untuk

proyek

<Rp100M

▪ Mengembangk

an kriteria

fungsional serta

kriteria

pengelolaan

proyek yang 

terperinci dan

teknis untuk

memastikan

terciptanya

manfaat

▪ Perincian

komersial

diperhatikan

hanya jika

kriteria-kriteria

di atas telah

terpenuhi

Area fokus untuk penyeleksian

konsultan dan pihak yang 

melakukan integrasi sistem

Request For 

Proposal
Evaluasi Vendor

Fokus pada presentasi berikutnya
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GAMBAR 72: PROSES PEMILIHAN VENDOR (CONTOH : INTEGRATOR SISTEM) 

 

■ Hardware/software dari vendor:  Dianjurkan adanya sebuah  eCatalog sebagai standar 

semua produk hardware dan software. Hal ini untuk memastikan bahwa spesifikasi yang 

diinginkan memiliki standar yang sama di seluruh Unit Eselon I dan konsolidasi ini bermanfaat. 

Selain itu, Cost of Ownership harus dipertimbangkan ketika memilih produk agar sesuai dengan 

templates yang ditunjukkan di bagian selanjutnya. 

■ Penyedia layanan: Proses pemilihan penyedia layanan harus menyertakan SLA minimum 

yang harus dipenuhi oleh semua vendor. Jika vendor tidak bisa memenuhi SLA, maka vendor 

tersebut tidak seharusnya diperhitungkan sebagai penyedia. Lebih lagi, kriteria yang digunakan 

untuk memilih penyedia layanan harus diubah agar dapat menyediakan bobot spesifikasi teknis 

dan dukungan yang lebih besar.  

■ Usulan template evaluasi untuk kategori pembelian utama  

Tambahan penting dalam membangun proses baru adalah pembuatan template evaluasi vendor. 

Sementara template yang ada sudah memiliki daftar kriteria yang kuat, ada baiknya jika 

diorganisasir kembali (kriteria wajib/SLA) dan diprioritaskan kembali (bobot) agar dapat 

membantu dalam memilih vendor terbaik. Ini akan mendukung proses pemilihan vendor yang 

digambarkan sebelumnya. 

Sebagai contoh, sebuah template ilustratif untuk mengevaluasi apakah satu vendor memenuhi 

persyaratan teknis dan fungsional yang ditunjukkan di bawah ini. Template ini harus dibangun 

sesuai dengan proyek spesifik dimana Kemenkeu melibatkan vendor.  
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Vendor untuk konsultasi teknis atau integrasi sistem dapat

diseleksi melalui proses yang berurutan

Vendor terkena

KO (knock-out) 

karena tidak

menjawab RFP

KO karena tidak

memenuhi

persyaratan

teknis/fungsional

KO karena tidak

memenuhi

persyaratan non-

fungsional

Daftar final untuk

selanjutnya dibuat

tinjauan terperinci

yang dilakukan oleh

tim pencari berda-

sarkan harga dan

betapa strategisnya

vendor

Pendekatan dalam seleksiDaftar panjang vendor

Pengambil keputusan utama: Tidak tersedia Manager 

Proyek

Manager

Kategori

Manager

Sourcing

Vendor tidak dapat mencapai tahap evaluasi berikutnya jika tidak memenuhi kriteria pada tahap berikutnya

1

2

ILUSTRATIFA
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GAMBAR 73: CONTOH TEMPLATE SAMPEL UNTUK MENGEVALUASI PERSYARATAN TEKNIS 

DAN FUNGSIONAL 

 

Template dibawah ini menunjukkan daftar atribut yang bisa mempengaruhi total cost of ownership. 

Pembelian produk harus dibandingkan dengan template ini guna memastikan semua aspek cost of 

ownership diperhitungkan. Perlu dicatat bahwa template ini tidak mendalam untuk semua aplikasi 

dan harus diperbarui sesuai dengan kebutuhan dasar proyek yang dibeli. 
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Fungsional

(Dari TOR)

Telekomsigma

Semua persyaratan layanan/bisnis terpenuhi

Tanggung jawab dalam memberikan solusi end-

to-end 

Hasil kerja (deliverables yang jelas)

Ide baru untuk meningkatkan kualitas output

MS SQL server (2008) support

Programming languages: Java

Cakupan kerja mencakup syarat spesifikasi dari

pengetesan sampai deployment

Menggunakan metode Rational Unified Process

Intel X86 64-bit servers support

Oracle database (10g) support

Windows 7 64-bit OS client compatible

Accenture IBM TCS Infosys

Teknis

Vendor memenuhi persyaratan

Kompabilitas dengan platform yang 

digunakan saat ini

Pelaksanaan pada mainstream platform

ILUSTRATIF

Sampel template
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GAMBAR 74: TEMPLATE SAMPEL UNTUK MELAKUKAN PENGECEKAN TOTAL COST OF 

OWNERSHIP 

 

■ Usulan struktur organisasi pengadaan: Dalam rangka mendukung perubahan desain, 

organisasi pengadaan harus mengikutsertakan personil khusus untuk mengerjakan kegiatan 

pengadaan TI. Dalam struktur organisasi (di bawah) terdapat Pimpinan Pengadaan TI yang 

bertanggung jawab atas semua tujuan pengadaan TI dan IKU. 

Peran utama dalam organisasi terletak pada manajer kategori. Orang ini akan menjadi champion 

proses pengadaan untuk produk yang termasuk dalam kategorinya dan melibatkan stakeholder 

terkait dalam menangani vendor. 
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▪ …

▪ …

▪ …

▪ …

▪ …

▪ …

▪ …

▪ …

▪ …

Dampak finansial tinggi Dampak finansial menengah Dampak finansial rendah

Kategori biaya Sumber efisiensi DampakPenyebab biaya Potensi( / )

Akuisisi

Instalasi

Reparasi, 

pemeliharaan

▪ Menyesuaikan harga berdasarkan

volume bisnis

▪ Negosiasi dengan vendor

▪ Mengurangi usaha pemilihan nomor

model produk dan vendor

▪ Proses seleksi komponen

▪ Mengurangi biaya lainnya yang 

tidak berkaitan dengan produk

▪ Logistik untuk pengantaran

produk ke Pusintek

▪ Mengurangi kebutuhan untuk

mengadakan customized training

▪ Pelatihan teknologi untuk

personel

▪ Mengurangi kebutuhan

memodifikasi infrastruktur untuk

mengintegrasikan produk

▪ Kompabilitas dengan

infrastruktur yang sedang

digunakan

▪ Permasalahan yang disebabkan

oleh penggabungan sistem-sistem

berbeda

▪ Eror yang kejadiannya tidak

dapat diprediksi karena

penggunaan teknologi baru

▪ Berurusan dengan satu vendor untuk

semua layanan dan dukungan

(terutama untuk troubleshooting)

▪ Mediasi antar vendor untuk

pelayanan

▪ Arsitektur sederhana akan

memberikan kinerja yang lebih baik

▪ Kerumitan arsitektur

▪ Pengubahan teknologi jauh lebih

mudah

▪ Kemudahan melakukan upgrade 

sistem

Diisi untuk

produk

ILUSTRATIF
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GAMBAR 75: STRUKTUR ORGANISASI PENGADAAN TI  

 

5.2.5.3 Roadmap untuk mencapai target akhir pengadaan TI  

Charter inisiatif untuk pembuatan eCatalog menunjukkan langkah-langkah yang dibutuhkan untuk 

mengubah pemesanan produk hardware dan software.  

 

GAMBAR 76: CHARTER CHECKLIST UNTUK E-CATALOG 

 

Kepala Pengadaan

TI

Organisasi

Pengadaan Pusat

Peran yang 

ada

Peran yang 

baru

Laporan tidak langsung untuk

menentukan prioritas sumber

dan memperoleh persetujuan

Standard Products 

Procurement 

Coordinator

Special Products

Procurement 

Coordinator

TI Contracts 

Manager

Managed Services

Category Manager

Standard Products 

Category Manager

Special Products

Category Manager

Consultant/SI 

Category Manager

Mencakup jaringan, 

telekomunikasi dan

pemeliharaan layanan

Mencakup laptop, PC, 

peripheral, SW end-

user dll.

Mencakup server, HW

data center, enterprise 

SW

Mencakup

pengembangan dan

pemeliharaan aplikasi

ILUSTRATIF

1 Pelaporan tidak langsung dari Category Manager ke Kepala TI Unit Eselon 1 hanya terjadi jika terdapat konsultan atau integrator sistem yang 

digunakan oleh tim TI Unit Eselon 1

Kepala Pusintek

Kepala TI Ditjen1

618618618

▪ Membuat e-catalogue untuk seluruh produk TI standar (hardware dan software)Objektif:

Latar belakang

Ringkasan tindakan yang diajukan

Dampak dan IKU

▪ Tiap Unit Eselon 1 dan Pusintek

bekerja dengan model dan vendor 

yang berbeda untuk produk-produk

yang standar, seperti laptop, sistem

operasi, anti-virus, dst.

▪ Harga yang dibayarkan untuk

produk-produk yang serupa sangat

bervariasi antara satu Unit Eselon 1 

dengan Unit Eselon 1 yang lain

▪ Tiap pembelian yang baru

membutuhkan proses pengadaan

yang komplit dari awal, termasuk

seleksi vendor

Faktor keberhasilan

Struktur tata kelola

Prinsip desain utama

Outcome utama

1

▪ Rata-rata harga hardware standar

▪ Rata-rata harga software standar
3

• Kepala TI Kemenkeu memimpin upaya

pengembangan e-catalogue

8

• Tim TI Unit Eselon 1 dan Pusintek

harus berkolaborasi menentukan

spesifikasi bagi produk-produk

standar

• Category Managers akan

bertanggung jawab atas proses 

seleksi vendor

• Proses-proses yang jelas harus

ditetapkan untuk mendapatkan

persetujuan atas pembelian

5

▪ Spesifikasi produk end-user standar –

2014

▪ Spesifikasi produk infrastruktur

standar – 2015

▪ E-catalogue dengan produk standar –

2016

7

▪ E-catalogue harus digunakan untuk

membeli dan menyebarkan semua

produk standar

▪ Katalog harus menyediakan pilihan

model (dan spesifikasi) yang terbatas

bagi tiap produk

▪ Vendor harus ditetapkan terlebih

dahulu supaya tiap permohonan

hanya membutuhkan persetujuan dan

pemesanan

2

▪ Membuat daftar produk standar dan

berbagai spesifikasi yang digunakan

▪ Membuat daftar spesifikasi standar

dan model produk

▪ Mengembangkan platform elektronik

(TI) dengan katalog model produk

6

▪ Jumlah berbagai model produk (untuk

fungsi yang sama)
4

• Category managers bertanggung jawab

atas seleksi vendor untuk produk
9

• Kepala TI Unit Eselon 1 yang menyetujui

spesifikasi produk standar
10

Pembuatan e-catalogue
TI

6
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GAMBAR 77: PRINSIP DESAIN E-CATALOG  

 

 

GAMBAR 78: CHARTER TIMELINE UNTUK E-CATALOG 

 

 

Charter inisiatif tentang kontrak pemeliharaan menunjukkan langkah-langkah yang dibutuhkan 

untuk mengkonsolidasi seluruh kontrak lintas Unit Eselon I dan pemindahan tanggung jawab kepada  

Pusintek.  

 

Pemesanan

Spesifikasi

Keadaan yang diinginkanKeadaan saat ini

▪ Tiap permintaan atau pemesanan

berujung pada proses lelang dan

kontrak

▪ Batasan minimum terkait hal apa saja

yang dipesan pegawai (pengadaan

dilakukan oleh TI)

▪ Semua produk dipesan oleh pegawai

TI/pengadaan di Unit Eselon 1 dan

Pusintek

▪ Tidak ada pembahasan tingkat

Kemenkeu perihal spesifikasi produk

▪ Tim TI Unit Eselon 1 mengembangkan

sendiri spesifikasi produknya

▪ Vendor-vendor sudah ditetapkan terlebih dahulu

sehingga unit pengadaan hanya perlu melakukan

pemesanan kepada vendor bila suatu produk dipesan

oleh pengguna

▪ Memberlakukan batasan yang ketat perihal apa saja

yang dapat dipesan pegawai: batasi pilihan spesifikasi

untuk tiap produk

▪ Permohonan untuk produk-produk non-standar harus

disertai dengan evaluasi apakah ada produk-produk

standar dalam katalog yang bisa dipesan sebagai

gantinya untuk memenuhi kebutuhan tersebut

▪ E-catalogue dikembangkan supaya pegawai dapat

meminta dan memesan produk-produk standar

▪ Kepala TI Kemenkeu memantau produk-produk dengan

biaya besar (cth. server) dan mengorganisir jalannya

pembahasan tingkat Kemenkeu dengan Unit Eselon 1 

lain untuk mengidentifikasi peluang standardisasi

▪ Spesifikasi untuk seluruh Kemenkeu yang diadopsi

untuk produk-produk standar (mis: Laptop, anti-virus)

Pembuatan e-catalogue – perubahan pada model operasional
TI

6

43

Tahun

2014

2015

2016

High-level milestones

▪ Membuat daftar produk-produk standar dan ragam

spesifikasi yang digunakan

▪ Membuat daftar spesifikasi produk end-user standar

▪ Menginisiasi diskusi perihal adanya peluang

standardisasi dan roadmap transisi bagi produk-

produk infrastruktur

▪ Menyeleksi dan mengevaluasi vendor-vendor untuk

produk-produk end-user yang terstandarkan

▪ Membuat persyaratan teknis dan fungsional untuk e-

catalogue dan mengonfirmasikannya dengan seluruh

stakeholder

▪ Memetakan proses-proses untuk selanjutnya

diberikan persetujuan dan melakukan pemesanan

lewat e-catalogue

▪ Membuat daftar spesifikasi produk end-user yang 

standar

▪ Menginisiasi proses seleksi vendor untuk produk-

produk infrastruktur yang terstandarkan

▪ Menerapkan e-catalogue berisikan seluruh produk

end-user

▪ Menambahkan produk-produk infrastruktur ke dalam

e-catalogue

Initiative Charter

Timeline e-catalogue IT Kemenkeu
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GAMBAR 79: CHECKLIST UNTUK CHARTER KONTRAK PEMELIHARAAN 

 

 

GAMBAR 80: PRINSIP DESAIN KONTRAK PEMELIHARAAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

622622622

▪ Mengonsolidasikan seluruh kontrak pemeliharaan di bawah PusintekObjektif:

Latar belakang

Ringkasan tindakan yang diajukan

Dampak dan IKU

▪ Kegiatan pemeliharaan saat ini

terbagi antara Unit Eselon 1 dan

Pusintek

▪ TI Kemenkeu belum memperoleh

manfaat dari konsolidasi kontrak

(biaya, kualitas) tersebut

Faktor keberhasilan

Struktur tata kelola

Prinsip desain utama

Outcome utama

1

▪ Biaya pemeliharaan keseluruhan bagi TI 

Kemenkeu
3

• Kepala Pusintek bertanggung jawab

untuk IKU pemeliharaan

8

• Menunjuk category manager

pada unit pengadaan TI yang 

dapat bekerja dengan vendor 

pemeliharaan

• Mengalihkan kepemilikan penuh

atas aset infrastruktur kepada

Pusintek

5

▪ Tanggung jawab pemeliharaan

dipegang oleh Pusintek - 2014

▪ Konsolidasi kontrak pemeliharaan –

2015

7

▪ Seluruh kegiatan pemeliharaan

merupakan tanggung jawab

Pusintek

▪ Pengadaan TI memimpin proses 

seleksi dan dapat mengadakan

kontrak multi-year

▪ Vendor harus memenuhi SLA 

minimal sebagai bagian dari

kontrak

2

▪ Menyusun katalog seluruh kegiatan

pemeliharaan di TI Kemenkeu

▪ Mengidentifikasi vendor yang 

berkapabilitas dalam memenuhi

SLA untuk pemeliharaan

▪ Menetapkan vendor pemenang

kontrak untuk mengonsolidasikan

kegiatan pemeliharaan

6

▪ Jumlah gangguan atau eror berulang

diakibatkan oleh kurangnya

pemeliharaan

4

• Category manager memimpin proses 

seleksi vendor
9

• Tim TI Unit Eselon 1 dan Pusintek

memberi data dan feedback kinerja

untuk vendor

10

Konsolidasi kontrak pemeliharaan
TI

7

Kontrak

Tanggung

jawab

Keadaan yang diinginkanKeadaan saat ini

▪ Seluruh kontrak diadakan untuk satu

tahun

▪ Kualitas pemeliharaan beragam di 

seluruh bagian organisasi

▪ Setiap Unit Eselon 1 terlibat dalam

kontrak dengan vendor-vendor 

berbeda

▪ Tanggung jawab aset infrastruktur

terbagi antara Unit Eselon 1 dan

Pusintek

▪ Kegiatan pemeliharaan terbagi antara

Unit Eselon 1 dan Pusintek

▪ Memungkinkan kontrak multi-year untuk memperoleh

manfaat biaya (dengan persyaratan kerja telah

memenuhi SLA)

▪ Menetapkan standar SLA dan kinerja untuk

pemeliharaan

▪ Konsolidasi kontrak untuk kegiatan serupa di seluruh

organisasi TI

▪ Kepemilikan aset infrastruktur dialihkan ke Pusintek, 

untuk dipusatkan di kantor Pusintek

▪ Konsolidasi seluruh kegiatan pemeliharaan di bawah

Pusintek

Konsolidasi kontrak pemeliharaan – perubahan pada model operasional
TI

7



 

79 

 

 

GAMBAR 81: TIMELINE UNTUK CHARTER PEMELIHARAAN KONTRAK 

 
 

5.2.5.4 Rencana Kerja Jangka Pendek 

GAMBAR 82: TIMELINE UNTUK CHARTER E-CATALOG  
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Tahun

2014

2015

2016 dan

seterusnya

High-level milestones

▪ Mengalihkan tanggung jawab kegiatan pemeliharaan

ke Pusintek

▪ Mengalihkan kepemilikan aset insfrastruktur kepada

Pusintek

▪ Menugaskan category manager untuk

mengidentifikasi vendor pemeliharaan

▪ Menetapkan SLA minimal untuk seluruh kontrak

pemeliharaan

▪ Menyusun katalog seluruh kontrak pemeliharaan dan

mengidentifikasi area-area konsolidasi

▪ Menetapkan keputusan yang memungkinkan

pembentukan kontrak multi-tahun

▪ Terlibat dalam konsolidasi kontrak pemeliharaan

dengan sejumlah vendor terpilih

▪ Mengkaji kinerja vendor dan menetapkan IKU yang 

mengukur peningkatan berkelanjutan (mis., 

penurunan keluhan pada helpdesk)

Initiative charter

Timeline konsolidasi kontrak IT Kemenkeu

44

2013 2014

Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep Okt

Kepala IT

Kemenkeu

Category 

Manager

▪ Memilih dan mengevaluasi vendor

untuk produk end-user berstandar

Penanggung

jawabTindakan

▪ Memetakan proses persetujuan dan

pemesanan menggunakan e-catalogue

▪ Menyusun daftar standar produk

dan spesifikasi yang digunakan

Kepala

Pusintek

Kepala IT

Kemenkeu

▪ Memulai pembahasan peluang

standarisasi produk infrastruktur

Kepala

Pusintek

▪ Menyusun daftar standar spesifikasi

produk end-user

Initiative charter

Rencana kerja [untuk tahun pertama]
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GAMBAR 83: TIMELINE UNTUK CHARTER KONTRAK PEMELIHARAAN 

 

5.2.6 Tata kelola  

Organisasi  TI yang ada saat ini memiliki tata kelola pusat yang minim - kebanyakan proses yang 

memiliki implikasi terhadap keseluruhan organisasi membutuhkan keputusan menteri. Hal ini 

menghasilkan sebuah  organisasi yang terfragmentasi dengan kendali, standar  dan komunikasi yang 

terbatas dari pusat. Cetak biru ini akan mendesain organisasi tata kelola dan proses-proses yang 

sesuai dengan kebutuhan Kemenkeu, dengan mengemukakan best practices dalam mengelola 

organisasi TI. 

5.2.6.1 Temuan diagnosis tentang tata kelola 

Proses diagnosis untuk tata kelola menyoroti beberapa masalah berikut ini: 

■ Ketiadaan komite tata kelola pusat: Kemenkeu tidak memiliki tim tata kelola pusat yang:  

– bertemu secara rutin 

– membahas masalah berdasarkan agenda tetap   

– memiliki IKU tetap untuk dikerjakan   

Tata kelola TI Kemenkeu saat ini dilaksanakan secara tidak terpusat dimana tiap Unit Eselon I 

atau SetJen mengelola unit TI-nya sendiri. Hanya sedikit arahan dari pusat yang diberlakukan 

di seluruh organisasi karena ketiadaan struktur tata kelola pusat. Ini berarti bahwa organisasi 

tidak secara sistematis mengidentifikasi kebutuhan pusat terkait standar dan operasional. 

Standar pusat hanya akan dibentuk secara retroaktif setelah masalah diidentifikasi. 
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2013 2014

Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agt Sep OktTindakan

Kepala Pusintek

Penanggung Jawab

▪ Menyusun katalog untuk seluruh

kontrak pemeliharaan dan meng-

identifikasi area konsolidasi

Kepala Pusintek▪ Menetapkan SLA minimum untuk

seluruh kontrak pemeliharaan

Organisasi Pengadaan▪ Menugaskan para manajer kategori

untuk mengidentifikasi vendor untuk

pemeliharaan

Executive 

Committee

▪ Mengalihkan kepemilikan aset-aset

infrastruktur ke Pusintek

Executive 

Committee

▪ Mengalihkan tanggung jawab untuk

kegiatan pemeliharaan ke Pusintek

Initiative charter

Rencana kerja [untuk tahun pertama]
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GAMBAR 84: ILUSTRASI TATA KELOLA YANG TIDAK SERAGAM DI TI KEMENKEU   

 

 

Selain itu, banyak data dan layanan yang diduplikasi di dalam organisasi ini namun dengan 

tingkat kualitas yang berbeda (sehingga menjadi tidak konsisten). Terdapat peluang besar untuk 

menstandardisasi layanan di seluruh Unit Eselon I guna meningkatkan kualitas layanan TI yang 

ditawarkan ke masyarakat. 

■ Ketiadaan standardisasi proses penganggaran 

 Proses penganggaran Kemenkeu saat ini menghadapi beberapa kendala: 

– Proses yang tidak seragam 

Kualitas proses penganggaran berbeda di seluruh Unit Eselon I  karena tiap Unit Eselon I 

memegang kepemilikan yang penuh atas anggaran TI-nya. mis. Proyek TI tidak dievaluasi 

dengan cara yang sama di seluruh Unit Eselon I  untuk membandingkan manfaat yang 

diterima. Hal ini mengakibatkan alokasi sumber daya yang tidak optimal atas proyek TI 

karena tiap Unit Eselon I  menganggap semua proyek di bawahnya adalah penting. 
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Tata Kelola IT Kemenkeu berada pada tahap yang sangat awal

dan kurang kejelasan serta keseragaman di seluruh Ditjen

Adakah peta proses 
Resmi?

Apakah IKU ada di 
setiap proses?

Apakah proses seragam
di seluruh Kemenkeu?

Tercakup dalam
putusan Ditjen?

Penganggaran

Persetujuan proyek

Pengembangan

Pengawasan & review 

proyek

Pemeliharaan

Identifikasi manfaat

Manajemen pegawai

Manajemen vendor

Manajemen kinerja

layanan

Arsitektur, kebijakan, & 

standar

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

1
KEPEMIMPINAN
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GAMBAR 85: ILUSTRASI KEBUTUHAN ATAS PENETAPAN PRIORITAS PROYEK TERSTANDAR 

 

Sementara Unit Eselon I  masi harus menanggung anggaran untuk sistem TI masing-masing, 

evaluasi anggaran harus dilakukan oleh komite tingkat pusat Kemenkeu dengan 

menggunakan template dan dashboard bersama. 

– Tanggung jawab anggaran tidak tertata dengan jelas 

Kepemilikan anggaran untuk sistem, hardware dan software tidak ditetapkan secara jelas. 

Dalam beberapa kasus, Unit Eselon I  bertanggung jawab untuk semua aspek dari sistem dan 

infrastruktur. Sehingga TI Kemenkeu tidak secara sistematis menerapkan standar yang sama 

di seluruh organisasi. Diagnosis menemukan adanya kebutuhan untuk secara jelas 

menentukan tanggung jawab demi mencapai dua tujuan: 

1) Unit Eselon I  seharusnya masih bisa menentukan dan mengembangkan sistem inti untuk 

memenuhi kebutuhannya  

2) Entitas bersama (infrastruktur, kebanyakan hardware dan software, shared-services) bisa 

dipusatkan di bawah satu kelompok 

– Manfaat yang tidak terlacak 

Organisasi TI tidak secara efektif melacak apabila ada proyek TI yang telah berhasil 

merealisasikan manfaat yang dijanjikan. Proyek yang tertunda atau kualitas layanan yang 

‘bukan yang terbaik di kelasnya’. 

Dalam rangka memberi insentif kepada manajer proyek agar fokus pada hasil, manfaat yang 

seharusnya diperoleh dari proyek (terhadap biaya proyek) harus dipantau dalam template 

standar. Ini akan memberikan pandangan yang jelas akan proyek dan manajer mana yang 

memberikan nilai bagi perusahaan. Hal ini juga akan membantu dalam pengalokasian dana 

yang lebih efektif di masa mendatang berdasarkan data yang ada. 

– Angaran yang tidak memadai bagi otomatisasi proses bisnis   

Salah satu tantangan utama bagi TI adalah kurangnya investasi pada proyek “perubahan” 

(mis, proyek baru yang mengerjakan fungsi baru di organisasi). Praktik audit yang agresif 

membuat orang sungkan untuk meminta anggaran demi menghindari tantangan untuk 

memberikan penjelasan untuk kebutuhan audit. 

135

Ditjen PerbenDitjen Pajak Kemenkeu

MenjadiDari

Dilanjutkan
Status 

proyek

Tdk dimulai

selesai

Akselerasi

Diganti lingkupnya

/ dihentikan

Rekomendasi

Keuntungan dari penetapan prioritas Kemenkeu

▪ Sumber daya yang sedang lowong dapat digunakan unit Eselon 1 lainnya

▪ Proyek kritis bisnis dapat diprioritaskan dengan cara memindahkan anggaran unit-unit

▪ Ketergantungan lintas-unit dapat dipertimbangkan

Ditjen Anggaran
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Untuk mengatasi ini, organisasi TI harus menetapkan template standar dan mekanisme 

evaluasi yang akan memudahkan manajer dalam menunjukkan kebutuhan proyek kepada 

stakeholder. Lebih lagi, ini akan memungkinkan organisasi untuk mengumpulkan lebih 

banyak data dan mencegah praktik kecurangan.  

 

5.2.6.2 Desain tata kelola 

Proses desain mencakup elemen berikut ini: 

■ Usulan struktur organisasi: Dalam rangka peluncuran desain tata kelola yang baru, 

Kemenkeu pertama-tama harus menyiapkan struktur organisasi yang mampu menjalankan 

proses. Organisasi ini akan dipimpin oleh Kepala TI Pusat Kemenkeu dan membawahi sejumlah 

organisasi yang melapor kepada beliau. Aspek utama struktur baru ini adalah: 

– Akan ada kelompok strategi dan kebijakan serta arsitektur  dan standar untuk menetapkan 

arahan pusat serta standar untuk organisasi. Ini akan memungkinkan peluncuran arsitektur 

terstandardisasi di seluruh Kemenkeu. 

– Pusintek juga akan melapor kepada kepala TI Kemenkeu dan menjaga infrastruktur, 

operasional dan shared-services. Fungsi khusus seperti operasi keamanan dan rencana 

penanggulangan bencana akan dilakukan oleh organisasi Pusintek.  

– Kepala Unit Eselon I  TI akan tetap melapor ke masing-masing Unit Eselon I, namun 

nantinya akan memiliki garis laporan ke Kepala TI Kemenkeu untuk menjamin standar dan 

fungsi yang sama diterapkan di seluruh organisasi TI. 

– Proses penganggaran akan dipimpin oleh manajer permintaan untuk tiap Unit Eselon I  dan 

Pusintek. Manajer permintaan Unit Eselon I  akan melapor kepada kepala TI Kemenkeu 

untuk menegakkan penggunaan template dan mekanisme pelaporan yang sama.  

– Struktur organisasi baru diilustrasikan seperti di bawah. 

 

GAMBAR 86: STRUKTUR ORGANISASI KEMENKEU LEVEL 1 
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Dalam struktur organisasi baru, layanan IT Pusat akan

diperbesar

ILUSTRASI

Posisi baru

Posisi eksisting

Kepala TI Kemenkeu

Organisasi level 1

Infrastruktur

pusat

Head Central 

Infrastructure

C

▪ Bertanggung jawab

untuk keseluruhan

infrastruktur

Aplikasi pusat

Head Central 

Applications

D

▪ Bertanggung jawab

untuk common 

application dan

sistem Setjen

Manajemen data

Chief Data Officer

▪ Menangani strategi

data untuk semua

Strategi & 

arsitektur

IT Strategy + 

Architecture Head

A

▪ Menetapkan arah

keseluruhan untuk

organisasi TI

Organisasi

keamanan

IT security head 

▪ Bertanggung jawab

untuk semua

kebijakan dan

aplikasi keamanan

Organisasi Organisasi OrganisasiOrganisasi

B E

Organisasi

Kepala TI 

Unit Eselon

1

Demand 

Manager 

Unit Eselon

1

A B C D E
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■ Usulan mekanisme tata kelola: Struktur manajemen yang baru juga harus menentukan 

secara jelas pembagian tanggung jawab antara stakeholeder yang berbeda sepanjang 2 area  : 

– Pembagian layanan persediaan: Seperti ditampilkan pada gambar di bawah ini, tanggung 

jawab untuk kegiatan yang berbeda ditetapkan dengan jelas dengan menggunakan  format 

RASCI. Hal ini untuk memastikan bahwa terdapat satu titik tanggung jawab dan 

akuntabilitas untuk semua layanan. 

 

 

GAMBAR 87: ILUSTRASI PEMBAGIAN TANGGUNG JAWAB  DALAM SUPPLY SERVICES 

 

– Pembagian proses tata kelola: Berbagai proses tata kelola diperlukan untuk pengelolaan agar 

TI Kemenkeu ditetapkan dalam langkah-langkah yang jelas. Tanggung jawab setiap langkah 

ditentukan dengan menggunakan format RASCI untuk memastikan tanggung jawab yang 

jelas. 
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ILUSTRATIFDeskripsi terperinci mengenai berbagai supply services (1/6)

DeskripsiLayanan

Presentation 

services

1

S S S
▪ Menyediakan dashboard atau tool visualisasi data (bukan untuk

aplikasi Unit Eselon 1 spesifik)

Common 

application 

services

2

▪ Memiliki interface sampai portal yang digunakan untuk membuat

pembayaran C S S

▪ Mengidentifikasi dan mendokumentasikan kebutuhan bersama yang 

harus dipenuhi oleh aplikasi TI S A C

▪ Merancang arsitektur teknis untuk aplikasi software (termasuk

interaksi dengan sistem lain) A C S

▪ Merancang spesifikasi teknis untuk aplikasi, termasuk algoritma dan

komponen C S

▪ Menulis kode (program software) untuk menghasilkan aplikasi

dengan dokumentasi yang tepat C S

▪ Menguji jalannya komponen program software dalam hal

menerapkan fungsi S S

▪ Menguji apakah aplikasi mengintegrasikan komponennya dan

bekerja pada platform eksisting Kemenkeu S S C

▪ Mengelola cakupan proyek, keuangan, perolehan manfaat dan

seluruh tahapan pada SDLC1 untuk shared application A R S S S

▪ Mengelola rilis aplikasi untuk digunakan di Kemenkeu
A R S S S

1 SDLC: Software Development Lifecycle

▪ Menjalankan aplikasi pada backbone TI Kemenkeu (production 

environment) A S SR

▪ Menguji apakah aplikasi memenuhi kebutuhan bersama Unit Eselon

1 dan Setjen S R S A S

R A

R A

R A

R A

R A

R A

R A

R A

ResponsibleR AccountableA SupportS ConsultC InformedI

▪ Presentation 

applications

▪ Payment gateway

▪ Functional 

requirements

▪ Solution 

architecture

▪ Technical design

▪ Development 

(coding)

▪ Unit test

▪ Integration test

▪ Project 

Management

▪ Deployment 

management

▪ System 

commissioning

▪ User acceptance 

test
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GAMBAR 88: ILUSTRASI PEMBAGIAN TANGGUNG JAWAB DALAM PROSES TATA KELOLA 

(ARSITEKTUR) 

 

■ Tanggung jawab anggaran yang disarankan: Untuk memperjelas tanggung jawab terkait 

proyek dan produk, desain juga menentukan kepemilikan anggaran untuk pengembangan dan 

pemeliharaan aplikasi, serta pengadaan hardware dan software. Mekanisme ini akan 

memastikan bahwa entitas yang tepat mengendalikan penentuan produk dan penyediaan 

layanan.  Anggaran seluruh pengembangan dialokasikan pada tingkat proyek, dimana 

anggaran untuk penyediaan layanan dan infrastruktur dialokasikan pada tingkat aktivitas (dan 

dialokasikan kepada setiap Unit Eselon I  ).  

GAMBAR 89: ILUSTRASI TANGGUNG JAWAB DIVISI KEPEMILIKAN ANGGARAN  

 

Proses tata kelola juga dibangun untuk melacak keuntungan yang  bertambah dari proyek 

penganggaran untuk memastikan bahwa proyek yang tepat telah diinvestasikan. Penggunaan 

192
CONFIDENTIAL

Arsitektur, kebijakan & standar :Peran & tanggung jawab utama

DG Applicat-

ion 

Architects

DG 

Security 

Architect

Architecture 

and

standards 

org.Aktivitas

1

Mereviu persyaratan proyek terhadap teknologi dan standar data saat ini A

Mereviu persyaratan proyek terhadap standar keamanan saat ini S

Menyiapkan proposal yang berisikan perubahan maupun pengecualian atas standar teknologi dan

data

Menyiapkan proposal yang berisikan perubahan maupun pengecualian atas standar keamanan C

Mereviu proposal, meneruskan perubahan arsitektur/standar atau permohonan pengecualian

Mereviu proposal, meneruskan perubahan standar keamanan atau permohonan pengecualian

Mereviu dan menyetujui / menolak perubahan proposal dan permohonan pengecualian

Mengembangkan rencana implementasi dan komunikasi (teknologi, data) S

Mengembangkan rencana implementasi dan komunikasi (keamanan) S

Mengimplementasikan dan mengomunikasikan status atas perubahan yang telah direncanakan

(teknologi, data)
I

Menerapkan dan mengkomunikasikan status atas perubahan yang telah direncanakan (keamanan) I

ILUSTRATIF

AR

DG 

Applicat-

ion Develo-

per

DG Project 

Manager

Proyek Unit Eselon 1

R A

R S

R A

R A C

R A

R A

R A

R A

C C

S

S

I

I

I

I

IS

R A

R A S

S S

II

S

ResponsibleR AccountableA SupportS ConsultC InformedI

1

Komentar

Shared hardware (mis. servers, 

databases, network components, dll.)

▪ Ditempatkan di Pusintek dan merupakan

kepemilikkan aplikasi Unit Eselon 1 jika

memungkinkan

1

Sistem Unit Eselon 1 khusus hardware2

Shared service app hardware3

End-user hardware4

Shared software (mis. network monitoring 

software)
1

DG system software2

Shared service software3

End-user software4

Hardware

Software

▪ Ditempatkan di Unit Eselon 1/kantor TI Unit 

Eselon 1

▪ Ditempatkan di Pusintek

▪ Software untuk shared services antara Unit 

Eselon 1 dan/atau Pusintek

▪ Software yang di-install untuk sistem

khusus Unit Eselon 1

▪ Software yang di-install untuk shared 

service application tertentu

▪ Software yang di-install pada end-user 

devices 

Tergantung kepada

siapa end-user melapor

▪ Dipegang oleh Kepala TI Kemenkeu

Kepala TI 

Kemenkeu Unit Eselon 1

Item anggaran Pemilik anggaran

Network’s on remote premises 5 ▪ Dipegang oleh Kepala TI Kemenkeu
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dashboard dan business case template yang terstandardisasi akan memungkinkan pemantauan 

kemajuan proyek menjadi lebih mudah. 

GAMBAR 90: DASHBOARD UNTUK PEMANTAUAN STATUS PROYEK 

 

 

5.2.6.3 Roadmap untuk mencapai tata kelola end-state  

Struktur dan proses tata kelola yang baru dapat diterapkan menurut initiative charter yang 

dijelaskan pada gambar di bawah ini.   

GAMBAR 91: CHARTER CHECKLIST TATA KELOLA TI 

 

233
CONFIDENTIAL

Manajer Proyek Catatan untuk Kepala TI Kemenkeu

P
ro

y
e
k

D
J
P

P
ro

y
e
k

D
J
P

K
P

ro
y
e
k

D
J
B

C

Sesuai rencana

Mitigasi sedang dalam
proses
Memerlukan perhatian
Kepala TI

Tidak dapat
dilaksanakan atau
tidak dimulai

FTEs  

K
e
m

e
n

k
e

u

Proyek A  Catatan John  23

Proyek B  Catatan Susan  31

Proyek C  Catatan TBD  TBD

Proyek D  Catatan John  14

Proyek E  Catatan Amy  10

Proyek F  Catatan Amy  11

Proyek G  Catatan Pete  20

Proyek H  Catatan TBD  TBD

Proyek I  Catatan TBD  TBD

Proyek J  Catatan Mike  13

Proyek M  Catatan Rob  30

Proyek L  Catatan Mark  TBD

Proyek N  Catatan Mary  TBD

Proyek K

Jadwal Cakupan Biaya Vendor

 Catatan Johnson  TBD

Kebanyakan proyek-proyek berjalan sesuai rencana. Proyek H dan I 

memerlukan lebih banyak perhatian karena alasan X, Y dan Z

Pewarnaan

sifatnya

hanya

ilustrasi

Telah berubah dari
sebelumnya

3333

▪ Menetapkan struktur organisasi TI dan proses-proses tata kelola utamaObjektif:

Latar belakang

Ringkasan tindakan yang diajukan

Dampak dan IKU

▪ Organisasi yang ada saat ini belum

mengoordinasikan kegiatan dan produk

yang digunakan bersama secara efektif

▪ Belum ada komite pusat yang 

mengawasi strategi dan standardisasi

▪ Proses-proses tata kelola untuk kegiatan

utama belum memberikan efisiensi pada

pengambilan keputusan (dengan
penanggung jawab dan pihak akuntabel

tunggal)

Faktor keberhasilan

Struktur tata kelola

Prinsip desain utama

Outcome utama

1

▪ Sebagian dari organisasi mulai dijalankan3

▪ Batasan tanggung jawab yang jelas

antara TI Unit Eselon 1 dan TI pusat

Kemenkeu

▪ Penetapan tim sentral untuk kegiatan

bersama seperti pemeliharaan, 

keamanan, pengadaan, DRP, dll.

▪ Unit Eselon 1 menyetujui kebutuhan

akan arsitektur dan standardisasi umum
di seluruh organisasi

5

▪ Menetapkan organisasi level 1 - 2014

▪ Menetapkan organisasi level 2 - 2015

▪ Melaksanakan peran organisasi level 3 -

2016

▪ Melaksanakan proses-proses tata kelola -

2016

7

▪ Kepala TI Kemenkeu (dan tim-tim sentral) 

akan bertanggung jawab pada penetapan

seluruh strategi dan arsitektur

▪ Unit Eselon 1 akan mempertahankan

kepemilikan total atas pengembangan core 

systems Unit Eselon 1 (termasuk

penganggaran)

▪ Kepala TI Kemenkeu akan mengawasi
Pusintek dalam penyediaan aplikasi shared 

services yang umum dipakai beberapa Unit 

Eselon 1

▪ Pusintek akan mendapatkan kepemilikan

atas infrastruktur, operasi dan shared 

systems

2

▪ Penetapan Kepala TI Kemenkeu dan

organisasi untuk arsitektur, strategi, 

pengadaan, keamanan dan DRP

▪ Pelaksanaan proses-proses tata kelola

dengan penetapan tanggung jawab yang 

jelas dengan menggunakan RASCI

6

▪ Sebagian dari proses-proses tata kelola dengan

tanggung jawab dalam bentuk RASCI
4

• Executive Committee perlu menetapkan

organisasi TI dan menunjuk pegawainya
8

• Pusintek dan organisasi pusat akan melapor

kepada Kepala TI Kemenkeu
9

• Kepala TI Unit Eselon 1 akan langsung melapor

kepada Unit Eselon 1 dan melakukan dotted line 

reporting kepada Kepala TI Kemenkeu

10

Transformasi tata kelola TI
TI

2
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GAMBAR 92: PRINSIP DESAIN TATA KELOLA TI 

 

GAMBAR 93: CHARTER TIMELINES TATA KELOLA TI 

 

 

 

 

 

 

4

Proses-proses 

tata kelola

Struktur

organisasi

Keadaan yang diinginkanKeadaan saat ini

▪ Tidak ada tim pusat yang menetapkan

strategi, standardisasi ataupun keamanan

▪ Proses-proses tata kelola belum

mengalokasikan tanggung jawab dengan

jelas

▪ Tata kelola belum meliputi semua proses 

TI

▪ Pembagian tanggung jawab antara TI Unit 

Eselon 1 dan Pusintek belum jelas

▪ Tiap tim TI Unit Eselon 1 bertindak secara

independen dan hanya melapor pada Unit 

Eselon 1

▪ Penetapan organisasi pusat akan memimpin strategi, 

arsitektur, standardisasi dan keamanan serta melapor

kepada Kepala TI Kemenkeu

▪ Tanggung jawab ditetapkan dengan jelas untuk tiap langkah

proses tata kelola dengan menggunakan prinsip RASCI

▪ Melaksanakan proses-proses tata kelola yang bersifat best 

practice untuk semua kegiatan utama TI

▪ Menetapkan tanggung jawab dan akuntabilitas untuk

berbagai kegiatan strategi, kebijakan, demand dan supply TI

▪ Tiap Kepala TI Unit Eselon 1 akan melakukan dotted line 

reporting kepada Kepala TI Kemenkeu untuk mendorong

diadakannya standardisasi pusat dan shared services

▪ Peran organisasi level 2 dan 3 belum

diperinci secara lengkap
▪ Menetapkan peran organisasi level 2 dan 3 yang jelas

beserta jenjang kariernya

Transformasi tata kelola TI – perubahan pada model operasional
TI

2

5

Tahun

2014

2015

2016 dan

selanjutnya

High-level milestones

▪ Menetapkan Kepala IT Kemenkeu dan membentuk

organisasi

▪ Mengajukan pegawai untuk berperan dalam

organisasi level 2 di tiap organisasi level 1

▪ Melakukan finalisasi tanggung jawab semua Kepala

organisasi level 1

▪ Membagikan kepemilikan kegiatan IT antara Ditjen-

Ditjen dan Pusintek

▪ Melakukan finalisasi tanggung jawab semua

organisasi level 2

▪ Mulai menjalankan proses-proses tata kelola di 

seluruh organisasi IT 

▪ Melaksanakan peran organisasi level 3 dalam Ditjen-

Ditjen dan Pusintek

▪ Memperbarui proses tata kelola dan melakukan

finalisasi proses serta tanggung jawab untuk IT 

Kemenkeu

Initiative Charter

Timeline tata kelola IT Kemenkeu
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5.2.6.4 Rencana kerja jangka pendek 

 

GAMBAR 94: CHARTER WORK PLAN TATA KELOLA TI 

 

5.2.7 Best practices ADM  

Praktik ADM dalam TI Kemenkeu dikaji selama diagnosis untuk mengidentifikasi area perbaikan. 

Sebagai tambahan, best practices ADM disediakan sebagai bagian dari cetak biru desain. 

5.2.7.1 Penemuan diagnosis ADM 

Masalah-masalah utama berikut ini disorot selama diagnosis: 

■ Kurangnya standardisasi praktik ADM  

Organisasi TI Kemenkeu mengikuti Software Development Lifecycle dalam pengembangan 

aplikasi dan sistem software. Tetapi proses tidak distandardisasi di seluruh organisasi, dan 

memiliki potensi untuk meningkatkan area demand management, manajemen persyaratan dan 

manajemen sumber daya. 

Selain itu, tim TI tidak selalu menggunakan best practices untuk beragam langkah-langkah 

SDLC. Contohnya, TI Kemenkeu tidak menggunakan otomatisasi dalam pengujian dan proses 

manajemen penyerahan yang matang.   

  

6

2013 2014

Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt

Penanggung

JawabTindakan

Kepala TI 

Pusintek/

Unit Eselon 1

▪ Menjalankan peran-peran organisasi

level 3

Kepala TI

Kemenkeu/

Unit Eselon 1

▪ Menjalankan proses-proses tata kelola

Executive

Committee

▪ Berbagi tanggung jawab antara Unit Eselon 1 

dan Pusintek

Kepala TI 

Kemenkeu

▪ Mengisi peran jabatan organisasi level 2

Executive 

Committee

▪ Menetapkan Kepala TI Kemenkeu dan

organisasi level 1

Transformasi tata kelola TI – rencana kerja
TI

2
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GAMBAR 95: HASIL SURVEI PENILAIAN PROSES ADM - 1  

 

 

■ Kurangnya proses untuk mengelola permintaan dan penawaran secara efektif  

Kemenkeu juga menerapkan pembagian mendasar terkait  fungsi permintaan dan penawaran. 

Cth. Unit Eselon I melakukan permintaan dan masing-masing tim TI Unit Eselon I  

menerapkannya. Tetapi, pembagian tanggung jawab tidak diterapkan dengan mekanisme tata 

kelola yang kuat. Contohnya, tidak ada manajer permintaan untuk menangani interface Unit 

Eselon I  TI. Sebagai hasilnya, bagian permintaan tidak secara efektif fokus untuk 

memungkinkan peluang dan mendorong proyek yang mengalami ‘perubahan’. Tim TI dianggap 

sebagai fungsi pendukung dan tidak menawarkan proposisi yang menarik kepada pegawai.   

  

7

3.592.05

Proses3

Hasil berdasarkan dimensi dan topik

3.652.06

Sourcing

Aset4

5
▪ Outsourcing (2)

▪ Offshoring (2)

Observasi

▪ Titik terkuat kapabilitas ADM adalah 

manajemen proyek dan portofolio. 

Kisarannya antara kurang baik dan 

baik dengan penetapan prioritas 

dan manajemen perubahan yang

bertingkat tinggi

▪ Proses ADM memiliki kesempatan 

perbaikan yang besar. Walaupun 

konsep dasar telah diketahui, masih 

banyak yang harus diperbaiki dalam 

implementasinya, terutama untuk:

– Manajemen permintaan 

– Manajemen persyaratan

– Manajemen sumber daya

▪ Kurangnya otomatisasi pengetesan, 

ketangkasan praktek dan buruknya 

manajemen rilis terlihat dari tinjauan 

mendalam proses SDLC 

▪ Walau proses pemeliharaan baik, 

tim masih kesulitan menghadapi 

kerusakan pasca-produksi 

▪ Nilai lanskap IT tertinggi, ada 

kesempatan mencakup lebih 

banyak fungsi bisnis dan memberi 

tingkat layanan yang telah dijanjikan

▪ Strategi sourcing menyeluruh belum 

ada. Outsourcing taktis di kegiatan 

O&O umumnya berorientasi pada 

perbaikan cepat isu langsung dan 

pemenuhan jangka pendek 

kapabilitas yang kurang

▪ Manajemen pengetahuan (1)

▪ Manajemen permintaan (1)

▪ Manajemen proyek & portofolio (5)

▪ Manajemen produk (2)

▪ Manajemen inovasi (1)

▪ Manajemen persyaratan (2)

▪ Proses SDLC (8)

▪ Pemeliharaan (6)

▪ Manajemen sumber daya (1)

3.772.27

Dimensi Topik (Subtopik)

▪ Keseluruhan (2)

Rata-rata (6)

▪ Lanskap IT (6)

Rata-rata (31)

▪ Keseluruhan (4)

Buruk Kurang Baik Baik Terbaik

Current state

Target state
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GAMBAR 96: HASIL SURVEI PENILAIAN PROSES ADM – 2 

 

 

■ IKU yang tidak jelas untuk manajemen waktu dan biaya  

Kemenkeu juga tidak menegakkan IKU yang kuat untuk melacak proses ADM. Hal ini dihasilkan 

dalam kontrol biaya dan jadwal yang tidak memadai. Dengan pengecualian pada proyek-proyek 

besar, keuntungan dihasilkan dari proyek yang tidak dilacak. 

 

5.2.7.2 Desain ADM (best practices) 

Banyak permasalahan teridentifikasi dalam proses ADM yang ditangani pada bagian-bagian 

sebelumnya. 

Desain proses ADM mencakup hal-hal sebagai berikut: 

■ Penjelasan lingkup aktivitas pengembangan, pendukung, dan pengoperasian aplikasi.  

■ Proses best practice terperinci untuk semua proses ADM. Hal ini dapat diadaptasi pada proses 

yang spesifik untuk diikuti oleh masing-masing tim TI Unit Eselon I   

  

8

Hasil berdasarkan dimensi dan topik

▪ Matriks (2)

▪ Struktur organisasi (1)

▪ Penyelarasan bisnis/IT (2)

▪ Penentuan keputusan (2)

▪ Insentif pegawai (1)

▪ Manajemen kinerja (1)

▪ Praktek kerja (4)

▪ Keahlian dan kapabilitas (4)

▪ Budaya dan pola pikir (3)

Tata 

Kelola

SDM

1

2

Observasi

▪ Organisasi ADM kekurangan 

sistem manajemen kinerja yang 

menyeluruh. IKU dasar waktu 

dan biaya hanya di-track saja

▪ Pemisahan mendasar antara

penawaran dan permintaan 

sudah ada namun tidak

konsisten dengan operasi bisnis 

atau interface IT, di mana 

beberapa departemen masih 

memiliki kapabilitas IT-nya

sendiri 

▪ Hampir semua proyek kecuali 

yang besar tidak memiliki 

business case yang tepat

▪ Insentif kerja rendah/tidak ada. 

Ditambah kurang jelasnya 

matriks, sulit melihat hubungan 

antara kinerja dan insentif

▪ Manajemen permintaan buruk 

dan segmentasi kerja terbatas. 

Kerja harian kekurangan 

prioritas dan pertimbangan pada 

keahlian dan ritme 

▪ Pegawai terkotak pada peran 

masing-masing, tidak ada 

kejelasan jenjang karir dan 

pelatihan cross-skill terbatas

▪ IT pada dasarnya bersifat reaktif 

terhadap bisnis dan kurang 

fleksibel terhadap perubahan IT

3.642.18

Dimensi Topik (Subtopik)

Rata-rata (7)

Rata-rata (13) 1.86 3.59

Buruk Kurang Baik Baik Terbaik

Current state

Target state
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GAMBAR 97: ILUSTRASI DARI PROSES BEST PRACTICE PADA PENGEMBANGAN APLIKASI - 1  

 

 

GAMBAR 98: ILUSTRASI DARI PROSES BEST PRACTICE PADA PENGEMBANGAN APLIKASI – 2 

 

 

Application development yang umum

▪ Tenaga ahli fungsional terlibat dengan BIO untuk menetapkan

persyaratan

▪ Tools dan templates yang digunakan untuk memperoleh kebutuhan

standar akan mendokumentasikan dan mengelola kebutuhan

▪ Artikulasi yang jelas atas kebutuhan non-fungsional

▪ Kebutuhan yang berbeda ditaruh pada line item yang terpisah agar 

solusinya dapat dilacak

▪ Business case template 

standar untuk memperkirakan

RoI

▪ Kajian arsitektural terkait

desain solusi terhadap seluruh

arsitektur untuk memperoleh

dampak dari modul dan

interfaces yang ada

▪ Menggunakan pedoman

desain standar yang 

digunakan oleh industri

▪ Pedoman dan templates standar yang 

jelas untuk melakukan estimasi usaha

▪ Rate card standar untuk berbagai peran

▪ pimpinan seluruh sistem yang terkena

dampak mengkaji estimasi yang telah

dibuat

▪ Alur kerja yang mengatur alur

persetujuan ditetapkan dengan jelas

untuk tiap investasi & ambang batas

kritikalitasnya

Business 

Technology & 

Planning

Management 

of ERP Utility

Application 

Development

Application 

Support

Application 

Operations

Sumber: Wawancara dengan tenaga ahli; pengetahuan yang dimiliki perusahaan; analisis tim

Needs description Feasibility assessment Effort estimation
Approval for 

development

Sumber: Wawancara dengan tenaga ahli; pengetahuan yang dimiliki perusahaan; analisis tim

Work order preparation Build and test Quality assurance Launch

▪ Fase POC untuk kebutuhan yang kompleks

▪ Proses pengendalian versi perlu ditetapkan dan diikuti

▪ Pengkajian kode wajib untuk semua perubahan besar yang 

dibuat

▪ Rencana pengujian unit dan rencana pengujian integrasi akan

dikaji

▪ Menggunakan dedicated environment untuk build and unit 

testing

▪ Kepatuhan terhadap standar industri dalam melakukan coding

▪ Rencana pengujian harus menggambarkan skenario yang 

bersifat high level

▪ Merunut kembali rencana pengujian dengan line items yang 

ada pada spesifikasi kebutuhan

Project Management

▪ Penggunaan template standar yang mengatur urutan kerja

▪ Mempersiapkan struktur uraian kerja yang terperinci

▪ Penggunaan template standar untuk manajemen risiko

▪ SLA yang jelas untuk proses pengembangan

Praktik Project Management

▪ Template standar untuk rencana proyek dengan penetapan tugas

yang mendetil dan alokasi sumber daya yang jelas

▪ Urutan kerja yang jelas untuk semua proyek

▪ Pengisian timesheet mengacu pada tugas yang telah ditentukan

▪ Kajian berkala untuk metrik utama terkait jadwal, usaha, biaya dan

kualitas

▪ Memperbarui baseline organisasi dengan menambahkan metrik

proyek & mendokumentasikan aset pengetahuanpada masa

penutupan

▪ Mendokumentasikan dan mengkaji risiko-risiko utama dan rencana

mitigasi terkaitnya

▪ Penekanan yang kuat atas pengujian

integrasi/regresi (rencana pengujian formal, testing 

tools, kajian rencana pengujian)

▪ Rencana pelatihan untuk end users

▪ Pengujian integrasi dan systems assurance oleh tim

yang independen

▪ QA environment dengan konfigurasi yang sama

seperti production environment

▪ Memisahkan rencana pengujian untuk kebutuhan

non-fungsional

▪ Pelaksanaan paralel untuk perubahan skala yang

besar

▪ Ketersediaan pedoman perilisan

▪ Ketersediaan manual pelatihan untuk pengembangan yang baru

▪ Proses persetujuan pengecualian dalam siklus perilisan

Release Management

Business 

Technology & 

Planning

Management of 

ERP Utility

Application 

Development

Application 

Support & 

Operations

Application development yang umum
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5.2.8 Best practices infrastruktur 

Proses manajemen infrastruktur juga dikaji untuk menemukan potensi-potensi perbaikan.  Proses 

manajemen datacenter yang sesuai dengan best practice disediakan sebagai bagian dari desain untuk 

mendukung manajemen infrastruktur di masa yang akan datang.   

5.2.8.1 Penemuan diagnosis infrastruktur 

Masalah-masalah terkait proses infrastruktur berikut ini telah disorot selama diagnosis: 

■ Kurangnya kejelasan dalam penerapan KMK 260: Kemenkeu telah membangun proses 

manajemen infrastruktur yang kuat melalui keputusan KMK 260.  Ada beberapa area untuk 

perbaikan atas penerapan proses. 

– Proses pembuatan keputusan kurang memiliki kejelasan pada beberapa bagian infrastruktur. 

Pembagian tanggung jawab antara Unit Eselon I dan Pusintek juga menggunakan rincian 

yang lebih luas. 

– Prioritas kapasitas dan layanan infrastruktur memerlukan  tingkat perincian yang lebih luas. 

Cth. Hanya prioritas tingkat tinggi yang tercapai saat ini. 

 

GAMBAR 99: HASIL SURVEI PENILAIAN PROSES INFRASTRUKTUR – 1 

 

■ Fragmentasi layanan server   

Banyak Unit Eselon I  menentukan dan memelihara server dan platform mereka masing-

masing.  Hasilnya adalah bahwa telah ada proliferasi beberapa platform dengan standardisasi 

yang minim di dalam Kemenkeu.   

 

 

Hasil berdasarkan dimensi dan topik

▪ Matriks (1)

▪ Struktur organisasi (3)

▪ Penyelarasan bisnis/IT (1)

▪ Penentuan keputusan (2)

▪ Insentif pegawai (1)

▪ Manajemen kinerja (1)

▪ Praktek kerja (4)

▪ Keahlian dan kapabilitas (4)

▪ Budaya dan pola pikir (3)

Tata 

Kelola

SDM

1

2

Observasi

▪ Matriks hanya untuk IT 

saja namun ada aspirasi 

untuk mengubahnya 

menjadi sebuah kerjasama 

bisnis yang matang 

sepenuhnya

▪ Pendirian organisasi cukup 

maju dengan inisiatif KMK 

260 beserta pemisahan

permintaan/penawaran 

yang jelas 

▪ Kompetensi proses 

penentuan keputusan 

masih kurang dan tidak 

memberikan fleksibilitas  

▪ Insentif untuk kinerja yang 

baik tidak ada sehingga 

melemahkan sistem 

manajemen kinerja 

▪ Sama dengan ADM, 

kapabilitas terkotak, tak 

ada cross-training, dan 

pola pikir SDM hanya 

bersifat reaktif terhadap 

organisasi. Sehingga IT 

menjadi momok misterius

Ø 04Ø 02

Dimensi Topik (Subtopik) Buruk Kurang Baik Baik Terbaik

Rata-rata (7)

Rata-rata (13) Ø 02 Ø 04

Current state

Target state
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■ Kurangnya SLA untuk mengelola layanan  

Unit Eselon I  tidak terlibat secara aktif dalam menyusun SLA untuk layanan infrastruktur yang 

ditawarkan oleh organisasi TI.  Contohnya, helpdesk tidak selalu terikat dengan SLA dan dikelola 

secara manual.   

Oleh karena itu, tingkat layanan yang ditawarkan oleh infrastruktur tidak berada pada keadaan 

yang ideal karena kurangnya dorongan dari sisi permintaan.  

GAMBAR 100: HASIL SURVEI PENILAIAN PROSES INFRASTRUKTUR – 2 

 

5.2.8.2 Desain infrastruktur 

Banyak masalah disorot oleh diagnosis yang telah diselesaikan pada bagian-bagian sebelumnya 

(kebanyakan adalah tata kelola). 

Pedoman  desain best practice untuk proses infrastruktur termasuk informasi berikut ini: 

■ Pandangan fungsional atas datacenter dan network utility yang menunjukkan interface antara 

bagian-bagian organisasi TI yang berbeda.  Desain tersebut juga termasuk penjelasan interaksi 

antara entitas organisasi yang berbeda atas masalah-masalah infrastruktur. 

■ Proses best practice terperinci atas manajemen infrastruktur menunjukkan keterlibatan 

berbagai entitas di setiap tahap. Proses-proses ini dapat diadaptasikan untuk proses manajemen 

infrastruktur yang spesifik dalam TI Kemenkeu.   

  

Ø 04Ø 02

Aset4

Hasil berdasarkan dimensi dan topik

Ø 04Ø 02

Sour-

cing
5

▪ Outsourcing (2)

▪ Offshoring (2)

Observasi

▪ Responden menunjukkan 

bahwa bisnis tidak ikut 

menentukan target SLA

▪ Layanan server sangat 

terfragmen dengan 

platform berlipat yang 

tersebar di seluruh 

organisasi

▪ Perangkat end-user 

diberikan berdasarkan 

senioritas basis tanpa 

kebijakan yang jelas

▪ Konektivitas jaringan 

adalah bagian infrastruktur 

dengan kinerja terbaik dan 

layanan penyimpanan 

yang hampir sama 

bagusnya

▪ Helpdesk dikelola secara 

manual dengan pedoman 

umum yang tidak terikat 

SLA

▪ Sourcing digunakan 

sebagai perangkat ad-hoc, 

tanpa memakai seluruh 

potensi strategisnya

▪ Layanan server (5)

▪ Layanan mainframe (4)

▪ Perangkat end-user (4)

▪ Konektivitas jaringan (4)

▪ Layanan penyimpanan (4)

▪ End user helpdesk (4)

Dimensi ▪ Topik (Subtopik)

▪ Keseluruhan (2)

Rata-rata (6)

Rata-rata (34)

▪ Lanskap IT (9)

Buruk Kurang Baik Baik Terbaik

Current state

Target state
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GAMBARAN 101: ILUSTRASI PROSES BEST PRACTICE DALAM DEFINISI SLA – 1 

 

 

GAMBARAN 102: ILUSTRASI PROSES BEST PRACTICE DALAM DEFINISI SLA – 2 

 

 

  

Definisi SLA dan pelaporan kinerja (1/2)

SUMBER: Wawancara tenaga ahli; Pengetahuan Perusahaan; analisis tim

Relationship 

management

Operasi data center

Arsitektur dan

perencanaan teknis

Menerima persyaratan SLA terkait aplikasi
Memastikan bahwa penawaran layanan data 

center cukup untuk memenuhi persyaratan SLA

Program manager 

untuk utilitas ADM ERP

dan non-ERP atau

program manager 

infrastruktur

X

▪ Memberi persyaratan SLA 

sebagaimana yang 

dinegosiasikan dengan pemilik

bisnis kepada tim internal

▪ Melakukan verifikasi dengan

tim desain internal bahwa

layanan data center yang 

diajukan akan memenuhi SLA

▪ Menyediakan cetak biru yang 

berisikan komponen desain

data center berdasarkan

tawaran layanan yang tertuang

dalam persyaratan SLA

Definisi SLA dan pelaporan kinerja (2/2)

SUMBER: Wawancara tenaga ahli; pengetahuan Perusahaan; analisis tim

Relationship management

Operasi data center

Arsitektur dan

perencanaan teknis

Menerima laporan kinerja dan ketersediaan dengan uraian

yang menjelaskan jika ada deviasi dari SLA
Berdiskusi dengan bisnis terkait laporan ketersediaan

dan kinerja sesuai dengan SLA

Program manager untuk

utilitas ADM ERP dan non-

ERP atau program 

manager infrastruktur

X

▪ Menganalisis laporan

ketersediaan dan kinerja untuk

memastikan bahwa SLA terpenuhi

▪ Jika terdapat pelanggaran SLA, 

mulai jalankan proses manajemen

masalah

▪ Menghasilkan laporan

ketersediaan dan kinerja layanan

▪ Memberi penjelasan jika terdapat

abnormalitas yang melanggar SLA

▪ Mengadakan

pertemuan

dengan tim ADM 

terkait pelaporan

SLA

▪ Mencocokkan pandangan

data center dan bisnis

serta mengidentifikasi tiap

tindakan follow-up

▪ Memicu tim operasi untuk

melakukan follow up

▪ Melakukan

follow-up jika

diperlukan

▪ Menyediakan masukan terkait

perspektif bisnis pada

ketersediaan dan kinerja layanan
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Bab 6: Cetak biru 

Transformasi 

pengembangan Sumber 

Daya Manusia (P-SDM) 
Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan bagian inti dari Perjalanan Transformasi Kemenkeu, 

disebabkan kepentingan strategisnya sebagai salah satu dari delapan pilar yang diidentifikasi dalam 

Reformasi Birokrasi Kemenkeu untuk membangun sistem pemerintahan yang bersih, meningkatkan 

kualitas layanan publik dan menjamin akuntabilitas serta tata kelola yang baik.  

Sejak 2007, Biro SDM bersama dengan biro terkait lainnya telah mengembangkan dan menerapkan 

sejumlah inisiatif yang berhasil memperkuat kapabilitas di seluruh Kemenkeu. Kesuksesan utama 

tersebut sejauh ini meliputi: 

■ Penyusunan sejumlah kebijakan dan SOP baru untuk lebih memperjelas dan mengarahkan 

proses-proses SDM, mis.  

– Penyusunan dan implementasi Sistem Mutasi (PMK 39/PMK.01/2009) dan Open-bidding 

(PMK 75/PMK.01/2008)  

– Penyusunan dan implementasi Sistem Disiplin dan Kode Etik (PP No. 53 2010)  

– Dukungan dalam penyelesaian 1.875 SOP di SetJen untuk mengarahkan keseluruhan 

proses dalam SetJen 

■ Penetapan kerangka kerja terkait SDM, mis.  

– Penggunaan Human Value Matrix untuk melakukan perencanaan pegawai  

– Perancangan Roadmap Manajemen Talenta 

– Penyusunan rumpun jabatan serta kompetensi jabatan 

– Perancangan sistem pelatihan berbasis kompetensi sebagai kelanjutan dari Assessment 

Center 

■ Implementasi inisiatif-inisiatif dan program-program baru SDM untuk memperkuat proses-

proses utama SDM:  

– Pembentukan dan Penyelenggaraan Assessment Center  

– Pengembangan SIMPEG (database informasi pegawai untuk mendukung proses 

pengambilan keputusan)  

– Penetapan dan implementasi Sistem Balanced Scorecard untuk mengelola kinerja 

pegawai  

– Penerapan sistem perekrutan online 
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Sebagai bagian dari keseluruhan transformasi Kemenkeu, SDM akan tetap menjalankan peran 

pentingnya sebagai penentu keberhasilan. Kemenkeu akan membutuhkan kumpulan pegawai yang 

tangguh, yang akan memimpin dan mewujudnyatakan transformasi ini di seluruh tingkatan, baik pada 

Kemenkeu pusat maupun dalam unit-unit Eselon I (Eselon I). Biro SDM Kemenkeu memiliki peran 

penting untuk memastikan para pegawai di seluruh Kemenkeu mendapat pembekalan yang baik, 

termotivasi dan dihargai atas segenap upaya yang telah mereka lakukan.  

Usulan inisiatif-inisiatif SDM akan membutuhkan peralihan besar-besaran dari keadaan saat ini. 

Pimpinan Kemenkeu harus berani melaksanakan inisiatif-inisiatif tersebut, terutama yang 

membutuhkan waktu dan upaya yang signifikan dari pimpinan tertinggi. Secara khusus, Kemenkeu 

harus melupakan manfaat jangka pendek  demi perolehan manfaat jangka panjang bagi perorangan 

maupun kementerian secara keseluruhan. Lebih lanjut, Kemenkeu akan bekerja sama dengan para 

stakeholder eksternal yang relevan seperti KemenPAN RB untuk memastikan bahwa perubahan-

perubahan terpenting disetujui dan dilaksanakan.  

Cetak biru ini menjelaskan end-state yang diinginkan untuk SDM di tahun 2025 dan jalur yang harus 

ditempuh untuk mencapai aspirasi tersebut. Cetak Biru Pengembangan SDM bagi Kemenkeu 

dikembangkan berdasarkan best practice internasional dalam pengembangan fungsi SDM, 

menggunakan kerangka kerja Manajemen SDM end-to-end seperti yang dijelaskan di bawah. Item A-

D dan F akan dibahas dalam bab ini, sementara Item E dan G dibahas dalam bab Change 

Management dalam dokumen ini. 

GAMBAR 103 – KERANGKA KERJA MANAJEMEN SDM END-TO-END 
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6.1 Visi dan Misi SDM  

Usulan visi dan misi untuk Biro SDM Kemenkeu menyuarakan aspirasi strategis atas fungsinya serta 

pentingnya hal tersebut dalam mencapai keseluruhan visi Kemenkeu.  

 

6.1.1 Visi SDM  

Bahasa Indonesia: Menjadi mitra strategis dalam mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang 

berkinerja dan termotivasi untuk mencapai aspirasi Kementerian Keuangan  

Bahasa Inggris: Become the strategic partner in cultivating high performing and motivated human 

resources to achieve MOF’s aspirations 

6.1.2 Misi SDM 

Misi SDM menentukan langkah-langkah khusus yang harus dilaksanakan untuk mencapai visi dan 

tujuan transformasi:  

■ Melaksanakan manajemen pegawai dan organisasi yang efektif  

■ Terdepan dalam memberikan saran-saran strategis terkait SDM untuk memperoleh, 

mengembangkan, dan mempertahankan talent terbaik di Indonesia 

■ Efisien dalam memberikan layanan administrasi maupun operasional  

■ Melaksanakan proyek rintisan terobosan melalui kolaborasi dengan kementerian-kementerian 

lainnya  

■ Melaksanakan aktivitas dan kegiatan SDM dengan sistem yang adil dan transparan  

■ Meningkatkan keterlibatan top-team secara berkelanjutan dalam pelaksanaan aktivitas SDM 

Dalam bahasa Inggris: 

■ Effective management of MOF’s people and organization 

■ Advanced in providing strategic HR policy, processes and advise to attract, develop, and retain 

the best talents in the country  

■ Implement initiatives through collaborative breakthrough projects [may include pilot with 

other ministries] 

■ Efficient in providing operational and administrative services  

■ Execution of HR policies and practices in a fair and transparent manner 
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6.2 Perubahan pada Model Operasional dan Proses 

Bisnis 

6.2.1 Model Operasional  

Melanjutkan upaya yang telah berjalan selama ini untuk mentransformasikan Kemenkeu, Biro SDM 

akan bekerja sama dengan unit-unit Eselon I untuk menyempurnakan manajemen SDM yang telah 

ada saat ini dan mewujudkan potensi optimal pegawai. 

Lima tema transformasi1 untuk memperkuat manajemen SDM end-to-end telah diidentifikasi, 

sebagaimana ditunjukkan di dalam gambar di bawah ini: 

■ Perencanaan pegawai strategis terstandar yang mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan 

pegawai  

■ Terobosan dalam upaya perekrutan untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan Kemenkeu 

■ Sistem pengelolaan kinerja berorientasi outcome dengan kaitan yang jelas antara 

kinerja perorangan dengan rewards dan konsekuensi 

■ Membangun pipeline pimpinan yang komprehensif  untuk menduduki peran dan 

jabatan strategis pada waktunya ketika jabatan tersebut kosong 

■ Mitra bertukar pikiran yang strategis bagi unit-unit Eselon I dengan fokus yang 

lebih besar pada kegiatan-kegiatan strategis yang  bernilai tambah 

GAMBAR 104 – MODEL OPERASIONAL SDM YANG TELAH DIPERBARUI 

 

 

1 Dua tema transformasi lainnya (yaitu melibatkan dan menghubungkan pegawai serta menciptakan budaya 

talent) akan dipimpin oleh keseluruhan Tim Transformasi sehingga elaborasi lebih lanjut tidak akan 

dilaksanakan dalam cetak biru SDM saat ini 
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Jika tema-tema transformasi tersebut terlaksana dengan sukses, diharapkan bahwa pada tahun 2019, 

dampak-dampak berikut akan terlihat di lingkungan Kemenkeu: 

■ Memperkuat peran strategis Sentral dan pemberdayaan SDM unit-unit Eselon I 

(mis. optimalisasi anggaran kepegawaian melalui proses perencanaan pegawai strategis yang 

dikoordinasikan unit-unit Eselon I, yang diselaraskan dengan penetapan strategi dan proses 

penganggaran) 

■ 100% terisinya jabatan strategis melalui program-program terobosan pada SDM 

(mis. perencanaan suksesi, perekrutan tenaga profesional eksternal, dan talent pool) 

■ Proses SDM utama menjadi ~10-30% lebih cepat dan lebih efektif melalui 

penyempurnaan struktur, proses, sistem TI dan program pengembangan kapabilitas pegawai  

■ Pengelolaan kinerja yang telah direvitalisasi dan dikendalikan pimpinan melalui 

IKU yang dirampingkan dan penerapan dialog kinerja model baru pada ~200 Eselon I/Eselon II 

■ Pengembangan proaktif bagi 200 top talent  yang diidentifikasi sebagai bagian dari 

program pengembangan Talent Pool untuk menjabat peran strategis dan 

transformatif 

 

6.2.2 Inisiatif Transformasi  

Biro SDM telah bekerja sama secara signifikan dengan unit-unit Eselon I untuk mengembangkan 

gagasan-gagasan kreatif (out-of-the-box) dan inovatif untuk menangani isu-isu saat ini terkait fungsi 

SDM Kemenkeu. 10 inisiatif transformasi telah diidentifikasi untuk mewujudnyatakan Model 

Operasional SDM:  

A.  Perencanaan pegawai strategis terstandar yang mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan 

pegawai:  

 Inisiatif 1: Menstandarkan dan melembagakan mekanisme perencanaan pegawai 

yang dikendalikan unit Eselon I (termasuk perencanaan suksesi) – Menyempurnakan 

perencanaan pegawai dan menetapkan proses perencanaan suksesi yang diselaraskan dengan 

strategi dan proses penetapan anggaran  

Inisiatif 2 (Inisiatif khusus): Pembentukan unit redeployment untuk menyeimbangkan 

kebutuhan pegawai – Penetapan sistem untuk mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan pegawai 

melalui alokasi internal pegawai Kemenkeu pada seluruh unit Eselon I 

B. Terobosan dalam upaya perekrutan untuk memenuhi kebutuhan dan tujuan Kemenkeu 

 Inisiatif 3: Program Government Goes to Campus [bersama dengan KemenPAN RB] yang 

dikendalikan oleh unit Eselon I dengan proposisi nilai yang diperbarui – Program perekrutan 

untuk memastikan bahwa Kemenkeu di masa depan akan mampu untuk bersaing dalam 

‘perebutan’ talent untuk menjadi salah satu penyedia lapangan kerja terbaik bagi mahasiswa 

berprestasi 

 Inisiatif 4: Rekrutmen eksternal untuk jabatan-jabatan strategis– Inisiatif untuk 

memastikan Kemenkeu mampu memperoleh pegawai berpengalaman dengan kapabilitas khusus 

tertentu untuk melaksanakan peran fungsional strategis   

C.  Sistem berorientasi outcome dengan kaitan yang jelas antara kinerja perorangan 

dengan rewards dan konsekuensi 
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 Inisiatif 5: Melembagakan  mekanisme penilaian kinerja end-to-end yang 

menyertakan manajemen rewards dan konsekuensi – Merancang dialog kinerja dan 

katalog  rewards dan konsekuensi sedemikian rupa guna memastikan keterkaitan antara kinerja 

perorangan dengan rewards dan konsekuensi 

 Inisiatif 6: Meninjau dan menyempurnakan desain skema benefit untuk unit-unit 

operasional utama dengan kebutuhan khusus –Desain skema benefit finansial disesuaikan untuk 

pegawai dalam unit-unit operasional utama yang memiliki kebutuhan khusus (mis. DJP, DJBC, 

dll.)  

D. Membangun pipeline pimpinan yang komprehensif bagi Kemenkeu untuk menduduki 

peran dan jabatan strategis:  

 Inisiatif 7: Merancang dan melembagakan program pengembangan talent pool  end-

to-end – Mengembangkan talent pool yang kuat di seluruh unit Eselon I dalam Kemenkeu untuk 

memperkuat kapabilitas saat ini; tidak hanya dalam pengembangan kader pimpinan yang kuat, 

tetapi juga membangun kapabilitas strategis dan menyempurnakan layanan yang disediakan baik 

pada stakeholder internal maupun eksternal] 

 Inisiatif 8: Menetapkan jenjang karier untuk jabatan strategis [middle management dan 

spesialis fungsional berkinerja tinggi] – Jenjang karier yang jelas dan selaras bagi tiap pegawai 

secara perorangan melalui penyusunan rencana karier perorangan dan pengembangan untuk 

mengisi jabatan strategis 

E. Dianggap sebagai mitra strategis melalui fokus pada kegiatan-kegiatan strategis yang 

bernilai tambah 

 Inisiatif 9: Rencana transisi menuju organisasi SDM terintegrasi, dengan 

pemberdayaan unit Eselon I – Memastikan Kemenkeu memiliki struktur SDM, proses, serta 

kapabilitas yang diperlukan untuk mendukung strategi Kemenkeu  

Inisiatif 10: Pengembangan dan pelembagaan HRIS – Sistem otomatis yang berfokus pada 

kegiatan transaksional SDM  

Dari 10 inisiatif tersebut, lima inisiatif prioritas telah diidentifikasi untuk fokus dan implementasi 

langsung. Gambar berikut menunjukkan ringkasan lima inisiatif prioritas tersebut serta tujuan dan 

tindakan spesifik yang dibutuhkan untuk implementasinya.  
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GAMBAR 105 – LIMA INISIATIF PRIORITAS SEBAGAI KATALIS TRANSFORMASI SDM DALAM 

KEMENKEU 

 

Implementasi rekomendasi-rekomendasi tersebut akan dilakukan secara bertahap, sebagian 

disebabkan rekomendasi-rekomendasi tersebut merupakan kelanjutan dari rekomendasi lainnya, 

tetapi juga untuk mencegah “kelelahan” dalam menjalani perubahan dan memastikan keberlanjutan 

momentum di lingkungan Kemenkeu. Gambar di bawah menunjukkan Roadmap strategis untuk 

implementasi inisiatif-inisiatif SDM yang akan dilaksanakan secara bertahap hingga 2025.   

Tujuan Tindakan utamaInisiatif

Mengintegrasikan dan
memperkuat fungsi SDM dalam

memungkinkan pencapaian visi
dan misi Kemenkeu

▪ Memfinalisasi peran SDM Sentral sebagai arsitek strategis

▪ Mendesain ulang struktur organisasi SDM agar sesuai dengan

peran yang ditentukan

▪ Menetapkan dan menyempurnakan proses SDM prioritas serta

penunjukan peran yang jelas antara SDM Sentral dan di tingkat Ditjen

▪ Menciptakan sistem tata kelola SDM

▪ Menetapkan HRIS yang terintegrasi

Rencana transisi menuju
organisasi SDM

terintegrasi, dengan
pemberdayaan Ditjen

F.1

Memperkuat
kapabilitas SDM

F

Mendesain dan mengembangkan
program talent pool untuk

mewujudkan sepenuhnya potensi
yang dimiliki talent dalam
Kemenkeu untuk mengisi jabatan
strategis dalam Kemenkeu

▪ Memfinalisasi konsep Manajemen Talenta yang telah disempurnakan
[identifikasi talent, program pengembangan talent, sistem retensi talent, sistem

pengawasan]

▪ Menentukan dan mematangkan jabatan strategis

▪ Menerapkan program percontohan talent pool 

Mendesain dan
melembagakan program 

pengem-bangan end-to-
end talent pool 

D.1

Menumbuh-
kembangkan

pimpinan

D

Melembagakan sistem untuk

mengaitkan kinerja individu

dengan sistem rewards dan
konsekuensi

▪ Melembagakan Desain dan Penerapan Dialog Kinerja individu

▪ Mendesain proposisi rewards dan recognition bagi pegawai Kemenkeu

yang bertalenta

Melembagakan

mekanisme end-to-end 

appraisal yang 
menyertakan
manajemen rewards dan
konsekuensi

C.1

Mengevaluasi dan
menghargai

kinerja

C

Pemenuhan kualitas dan
kuantitas pegawai yang 

dibutuhkan untuk jabatan
fungsional strategis melalui
sumber-sumber eksternal

▪ Menetapkan program rekrutmen internal untuk mengisi jabatan fungsional

strategis

▪ Menetapkan attracting program

▪ Menetapkan program seleksi melalui open-bidding

▪ Mendesain induction program untuk pro-hires

Rekrutmen eksternal
untuk jabatan strategis

[pimpinan fungsional, 
jabatan operasional
khusus]

B.2

Memperoleh dan
mempertahankan

pegawai yang 
tepat

B

Memperoleh akurasi dalam
prakiraan kuantitas dan kualitas

pegawai yang dibutuhkan pada
tiap Eselon untuk mendukung
strategi Kemenkeu

▪ Mendesain ulang proses perencanaan pegawai yang strategis agar selaras

dengan strategi dan proses penganggaran

▪ Menetapkan proses perencanaan suksesi untuk meningkatkan kinerja
BAPERJAKAT

Menstandardisasi dan
melembagakan

mekanisme perencana-

an pegawai yang 
dikendalikan oleh Ditjen

[metode penerapan

percontohan]

A1

Perencanaan
kebutuhan

pegawai

A
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GAMBAR 106 – ROADMAP STRATEGIS UNTUK INISIATIF-INISIATIF SDM 

 

 

Rincian lebih lanjut mengenai inisiatif-inisiatif transformasi di bidang SDM terdapat 

dalam manual implementasi 

 

6.2.3 Perubahan Proses Bisnis  

Dalam rangka memperkuat implementasi inisiatif-inisiatif SDM, sejumlah proses inti bisnis akan 

disempurnakan dan diperkuat. Perubahan terpenting dan langsung diuraikan di bawah ini. 

■ Perencanaan Pegawai 

– Penyelarasan dengan strategi dan proses penetapan anggaran Kemenkeu 

– Pemisahan tanggung jawab yang jelas antara SDM Sentral (validasi dan kalibrasi) dan 

SDM unit Eselon I (melaksanakan analisis dan mengajukan formasi) 

– Alokasi waktu yang lebih banyak bagi SDM Sentral untuk melakukan validasi dan kalibrasi 

pada para kandidat untuk meningkatkan kualitas output (1 bulan penuh vs 2 minggu)  

– SDM Sentral meningkatkan kemampuan SDM unit Eselon I sebelum memulai proses 

perencanaan pegawai 

■ Rekrutmen Umum 

– Meningkatkan keterlibatan SDM unit Eselon I (sebagai contoh, konsultasi tentang materi 

kampanye, meningkatnya tanggung jawab dalam penilaian kandidat dan proses 

pengambilan keputusan akhir) 

Jangka menengah

(2015-2019)

Elemen Tema

Pegawai

Memperoleh izin untuk reformasi Mencapai reformasi terobosan

Quick wins 

(2013-2014)

Jangka panjang

(2020-2025)

Memperoleh keunggulan

operasional dalam skala besar

I. Perencanaanbeban kerja

dan kebutuhan pegawai

▪ Menetapkan proses perencanaan

suksesi yang konstruktif

▪ Menyelaraskan proses 

perencanaan pegawai terhadap
proses penetapan strategi dan

anggaran
▪ Mendirikan unit redeployment

▪ Proses perencanaan pegawai

yang diselaraskandengan
penetapan strategi dan proses 

penganggaran

II. Memperolehdan

mempertahankanpegawai
yang tepat

▪ Melaksanakan rekrutmen eksternal
untuk jabatan strategis (Fase I: 
K/L) 

▪ Melaksanakan rekrutmen
eksternal untuk jabatan strategis
(Fase II: BUMN)

▪ Government Goes to Campus

▪ Melaksanakan rekrutmen

eksternal pada sektor swasta
▪ MemperolehSDM dari berbagai

sumber melalui program 
rekrutmen yang kompetitif

III. Mengevaluasi dan

menghargai kinerja

▪ Melembagakan end-to-end 

performance appraisal dengan
rewards dan konsekuensi

▪ Menyempurnakan EVP dan

menerapkan Rewards Non-
Finansial

▪ Menyempurnakan skema

manfaat untuk unit-unit 
operasional dengan kebutuhan

khusus

IV. Menumbuhkembangkan

pimpinan

▪ Mengidentifikasi talent pool dan

mengimplementasikanprogram 
pengembangan

▪ Menetapkan jenjang karier untuk
jabatan strategis

▪ Menyesuaikan EVP untuk talent 

pool
▪ Menetapkan jenjang karier untuk

seluruh jabatan pimpinan

▪ Dianggapsebagai salahsatu

leadership factory terbaik di 
Indonesia 

V. Memperkuat kapabilitas

SDM (menyertakan
pengambilan keputusan

yang jelas dan struktur
organisasi SDM yang kuat)

▪ Memfinalisasi peran SDM Sentral

sebagai “Arsitek Strategis” 
▪ Membangun keahlian dan

kapabilitas pegawai [termasuk
HRIS IT]

▪ Menyempurnakan proses-proses 
prioritas SDM dan melanjutkan
membangun kapabilitas pegawai

▪ Menetapkan sistem HRIS yang 
baru

▪ Memfinalisasi struktur SDM

▪ Unit SDM dengan fokus yang 
jelas– memisahkan keahlian
strategis dengan layanan yang 
efisien
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– Alokasi kandidat yang ideal pada unit-unit Eselon I dilakukan pada awal proses 

perekrutan sehingga unit-unit Eselon I terlibat dalam penyaringan kandidat sejak awal 

■ Rekrutmen Fungsional 

– Pengupayaan proses baru yang memungkinkan dilakukannya perekrutan terhadap tenaga 

profesional eksternal (pro-hire) untuk jabatan strategis, mis. untuk TIK dan SDM 

– Pengurangan waktu proses perekrutan dan orientasi dari 8 bulan menjadi 4 bulan 

■ Seleksi Pimpinan  

– Proses yang bersifat proaktif (mis. mengidentifikasi kandidat yang potensial secara jelas – 

setidaknya terdapat 3 kandidat potensial untuk 1 jabatan strategis) dibanding proses yang 

saat ini berlangsung secara reaktif (seleksi pimpinan baru dilakukan secara ad hoc setelah 

suatu jabatan kosong) melalui perencanaan suksesi 

– Penggunaan pengukuran kinerja NKP1 dan hasil assessment center sebagai kriteria 

– Pengupayaan proses seleksi (matching) pimpinan yang baru yang memungkinkan 

dilakukannya transfer pimpinan di seluruh unit Eselon I – sangat krusial untuk 

menumbuhkan pimpinan yang memiliki pandangan yang holistik atas Kemenkeu secara 

menyeluruh, dan untuk memperkuat keahlian dan kapabilitas pimpinan 

■ Tinjauan Kinerja  

– Pengalihan fokus dari yang semula bersifat evaluatif semata menjadi sesi yang meliputi 

unsur pembinaan (coaching) dan pengembangan (dialog kinerja) – untuk disertakan ke 

dalam proses tinajuan kinerja formal 

– Menetapkan agenda dialog kinerja yang rutin bagi Eselon I dan Eselon II (proyek pilot) 

dan Eselon III dan ESELON IV (pelaksanaan mendatang)  

– Keterlibatan pimpinan yang lebih besar dalam mempersiapkan dan menyelenggarakan 

dialog kinerja 

■ Pengelolaan Talent Pool 

– Identifikasi dan penetapan jabatan strategis oleh Pimpinan Tertinggi Kemenkeu 

– Akses terhadap seluruh pegawai Kemenkeu sebagai peluang untuk diikutsertakan dalam 

proses seleksi pimpinan (tidak hanya per unit Eselon I atau per biro)  

– Meningkatkan kualitas pelatihan dan pengembangan talent lewat pendekatan forum dan 

fieldwork serta pemberian feedback dan coaching secara personal bagi tiap pegawai 

■ Pengelolaan Rewards dan Konsekuensi  

– Keterkaitan antara hasil evaluasi kinerja perorangan dengan pemberian rewards  

– Pengupayaan proses untuk menentukan dan menerapkan konsekuensi 

  

6.2.4 Strategi dan Rencana Pelatihan untuk Menunjang 

Perubahan 

Kemenkeu memiliki keunggulan besar dibanding kebanyakan badan sektor publik lainnya di 

Indonesia, di mana Kemenkeu secara konsisten berhasil memperoleh dan mempertahankan pegawai 

yang berkualifikasi tinggi, berbakat, dan antusias. Pegawai-pegawai di Kemenkeu cenderung puas 

karena mereka memiliki keahlian dan kapabilitas yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan 
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mereka dengan baik. Pernyataan ini didasarkan pada respon2 survei Indeks Kesehatan Organisasi 

(OHI) yang menunjukkan bahwa 88% responden percaya bahwa kompetensi yang dimiliki saat ini 

telah memadai bagi Kemenkeu untuk mencapai strateginya dan 84% responden percaya bahwa 

Kemenkeu memiliki pegawai dengan keahlian yang tepat.  

Keahlian dan kapabilitas ini, yang telah dibangun selama beberapa dekade melalui serangkaian 

pelatihan dan pengembangan yang dilakukan secara efektif baik in-house maupun eksternal sangatlah 

krusial dan bermanfaat bagi Kemenkeu, khususnya dalam mengimplementasikan tahap-tahap 

transformasi saat ini. Di masa mendatang, diperlukan peningkatan kapabilitas secara signifikan di 

Kemenkeu mengingat aspirasi ambisius yang dimiliki Transformasi Kelembagaan saat ini.  

Survei Kesiapan Perubahan (Change Readiness Survey) atas pegawai Eselon I-Eselon III terpilih di 

seluruh Kemenkeu yang telah dilaksanakan di fase Diagnosis mengindikasikan adanya kebutuhan 

untuk meningkatkan kapasitas perwujudan hasil (laju), kemampuan untuk bertahan hingga akhir 

transformasi (kepemimpinan), serta sistem dan kapabilitas yang  baru. 40% responden survei tersebut 

menyatakan bahwa mereka percaya tidak semua pegawai di Kemenkeu telah memiliki keahlian yang 

tepat untuk mewujudnyatakan transformasi, dan 40% lainnya mengindikasikan bahwa sistem dan 

pendekatan yang baru dibutuhkan untuk menjamin bahwa para pegawai dapat menjalankan tugas dan 

tanggung jawab mereka dengan baik.  

Saat ini, kegiatan pelatihan Kemenkeu yang diselenggarakan oleh baik Badan Pendidikan dan 

Pelatihan Keuangan (BPPK) maupun tiap unit Eselon I secara umum efektif dalam meningkatkan 

keahlian dan kapabilitas yang dibutuhkan. Suatu evaluasi high-level atas strategi pendidikan dan 

pelatihan Kemenkeu menunjukkan masih adanya sejumlah peluang untuk meningkatkan strategi 

pendidikan dan pembangunan kapabilitas yang saat ini ada:  

■ Kolaborasi yang lebih erat dengan unit-unit Eselon I untuk mengidentifikasi kebutuhan 

pelatihan yang sesuai bagi unit Eselon I – mencakup pengembangan kepemimpinan, soft skill 

dan keahlian teknis 

■ Menjamin relevansi dari pelatihan yang diselenggarakan dan bahwa materi pelatihan 

tersebut dapat diaplikasikan dalam pekerjaan sehari-hari, termasuk tindak lanjut pascapelatihan 

untuk memantau efektivitas – kemungkinan mengikutsertakan kedua belah pihak, baik pegawai 

peserta pelatihan dan atasannya 

■ Ragam pendekatan pelatihan yang lebih luas termasuk pengembangan pendekatan-

pendekatan yang digunakan seperti penugasan khusus, pemberian beasiswa belajar, dan lainnya 

untuk menyelenggarakan pelatihan Kemenkeu-wide bagi keahlian yang serupa – khususnya 

pengembangan kepemimpinan, orientasi umum dan soft skill 

Dalam rangka mentransformasikan kinerja Kemenkeu secara signifikan di unit-unit Eselon I dan 2 

prioritas, sejumlah keahlian dan kapabilitas akan terus dikembangkan, yang terstruktur pada tiga 

kategori besar berikut:  

■ Keahlian dan kapabilitas kepemimpinan Kemenkeu-wide untuk mengembangkan calon 

pemimpin kementerian di masa mendatang dengan membentuk pimpinan berkelas dunia yang 

mempraktikkan keahlian-keahlian kepemimpinan khas yang dibutuhkan untuk memimpin 

Kemenkeu sesuai konteks Indonesia (sebagai contoh: kemampuan strategis dalam memecahkan 

masalah, pengelolaan kinerja, tim kerja yang memotiviasi, feedback dan pembinaan/mentoring) 

 

2 Survei OHI merupakan representasi Kemenkeu saat ini, yang diikuti oleh ~24.000 pegawai dari seluruh level di 

seluruh unit Eselon 1  
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■ Keahlian teknis spesifik Unit Eselon I yang dibutuhkan untuk meningkatkan keahlian 

teknis dan memodernkan proses bisnis di Unit Eselon I dan 2 (mis. keahlian menilai aset, 

keahlian menstrukturisasi obligasi, pengelolaan risiko terkait TI, manajemen relasi dan 

dukungan dengan pengguna jasa)  

■ Keahlian dan kapabilitas dasar (entry-level) yang akan dapat dimanfaatkan seluruh 

pegawai Kemenkeu apapun peran dan jabatan mereka di Unit Eselon I tempat mereka 

ditugaskan (mis. keahlian TI dasar, keahlian keuangan publik dasar, keahlian manajemen relasi 

dasar) 

Keahlian dan kapabilitas kepemimpinan Kemenkeu-wide akan secara khusus berfokus pada 

pengembangan tiga kapabilitas di bawah ini:  

■ Pemikiran strategis yang mendorong pengembangan kebijakan-kebijakan yang berdampak 

dan berwawasan ke depan, serta peralihan pola pikir dari yang semula berfokus pada kepatuhan 

menuju fokus pada pemecahan masalah yang analitis  

■ Kapabilitas change management untuk mempengaruhi dan memberdayakan para pegawai 

demi mereka mengimplementasikan inisiatif transformasi serta mengubah cara mereka bekerja 

■ Pengelolaan kinerja yang holistik dan berfokus pada delivery dan outcome dibanding 

penuntasan pekerjaan rutin belaka  

Keahlian teknis spesifik unit Eselon I yang khas untuk jabatan-jabatan di dalam unit-unit 

Eselon I dan Eselon II prioritas juga telah teridentifikasi, sebagaimana yang ditunjukkan dalam 

contoh untuk TIk berikut.  

GAMBAR 107 – CONTOH GAP KEAHLIAN DI LINGKUNGAN UNIT ESELON I DAN PUSINTEK  

 

 

Customer support - PUSINTEK

Jumlah pegawai

Risiko TI - PUSINTEK

Jumlah pegawai

Kepatuhan TI - PUSINTEK

Jumlah pegawai

Jumlah pegawai yang 

bekerja dalam unit

Pegawai dengan

keahlian

menengah / tinggi

2222

0000

Analytical 

problem 

solving

N/W 

security

Test

design

IT risk 

mgmt.

19191919

0

181818

Time & 

resource 

mgmt.

Cust. 

Mgmt.

N/W 

mgmt

Desktop 

env. 

Mgmt.

444

000

Audit 

standards

Policy & 

regulation

Functional 

compliance

Pengembangan – Ditjen Pajak

Jumlah pegawai

49494949

171416

0

Program-

ming

S/W 

Engg. 

methods

S/W

tools

Testing

Desain TI - DJBC

Jumlah pegawai

4444

1
000

Arch 

know-

ledge

Arch. 

Model-

ing

Analytical 

problem  

solving

Arch.

tools

Desain Kebijakan - DJPU

Jumlah pegawai

1111 1111

Facilita-

tion & 

negotia-

tion

Comm. 

– Oral & 

written

Knowl-

edge 

of IT

Policy 

design

SUMBER: Survei keahlian yang dilakukan oleh McKinsey untuk Kemenkeu

Beberapa contoh mengenai kesenjangan keahlian lintas Ditjen dan PUSINTEK



 

106 

 

 

Kebanyakan keahlian dan kapabilitas yang teridentifikasi untuk unit-unit Eselon I dan 2 prioritas 

terkait dengan bagaimana menjamin efektivitas implementasi inisiatif-inisiatif transformasi. Terdapat 

beberapa contoh di bawah ini, di mana daftar lengkap kapabilitas yang dibutuhkan per unit Eselon I 

dan 2 prioritas sudah dirinci di dalam dokumen pendukung.  

■ SetJen: Peningkatan keahlian pemikiran strategis dan pembuatan keputusan (mis. 

pengembangan kerangka kerja strategis untuk, dst) maupun peningkatan keahlian operasional 

teknis yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi-fungsi inti SetJen (mis. layanan litigasi yang 

disediakan oleh bagian hukum dst) 

■ TI: Pengelolaan risiko terkait TI dan pembangunan kapabilitas untuk menyediakan dukungan 

teknis yang berorientasi pelanggan (remote maupun in-person) secara tepat waktu 

■ SDM: Pengembangan keahlian-keahlian spesifik SDM secara luas seperti peringkat jabatan, 

analisis beban kerja dan pengelolaan kinerja (penetapan IKU perorangan, penetapan target, 

tinjauan kinerja dan dialog kinerja)  

■ DJP: Meningkatkan kapabilitas analitis untuk pemilihan kasus dalam model kepatuhan 

berbasis risiko untuk meningkatkan efektivitas penyelidikan dan audit penggelapan guna 

meningkatkan tingkat kesuksesan deteksi penggelepan  

■ DJBC: Analisis statistik untuk mengidentifikasi korelasi atau kausalitas dari data/informasi 

terkait transaksi, komoditas, serta pengguna jasa kepabeanan dan cukai 

■ DJA: Analisis dan tinjauan kinerja penganggaran untuk memperkuat alokasi anggaran 

berdasarkan monitoring dan evaluasi yang lebih diperkuat dan pencapaian outcome-outcome  

■ Fungsi-fungsi Perbendaharaan (DJPU): Keahlian menstrukturisasi obligasi dalam rangka 

menerapkan dan mengelola mekanisme switch/buy-back obligasi (sistem lelang)  

■ Fungsi-fungsi Perbendaharaan (DJKN): Keahlian pengelolaan aset seperti penilaian 

maupun pengelolaan portofolio modern (mis. mengkaji dan merestrukturisasi portofolio yang 

dibutuhkan sesuai dengan profil risiko yang diinginkan dan strategi pengelolaan fiskal nasional 

jangka panjang) 

Untuk melengkapi program pelatihan yang ada saat ini, akan dimulai dua pendekatan tambahan. 

Pendekatan-pendekatan ini dimaksudkan untuk memperkuat penyampaian pelatihan yang sejalan 

dengan prinsip-prinsip adult learning3 di mana kondisi paling baik untuk orang dewasa belajar 

adalah ketika pelatihan disediakan tepat pada waktunya, dan ketika ada peluang yang memadai untuk 

mempraktikkan materi pelatihan secara langsung.  

■ Forum and fieldwork yang mengombinasikan pelatihan langsung (in-person)  dengan on-

the-job practices serta pembinaan – menggunakan pendekatan pembelajaran dengan 

pengalaman untuk membangun kapabilitas secara berkelanjutan dan untuk mencapai hasil 

bisnis pada sata yang bersamaan. Sebagai contoh, program pengembangan field-and-forum yang 

terintegrasi bagi klien di bidang rekayasa dan konstruksi yang diterapkan di India telah terbukti 

luar biasa sukses. Beberapa forum diadakan untuk berfokus pada modul-modul pengembangan 

diri (mis. memimpin diri sendiri, memimpin orang lalin, memimpin perubahan, dst.) dan 

sebagian lainnya berfokus pada modul-modul pengembangan bisnis (mis. pembentukan nilai-

nilai kewirausahaan, pengelolaan proyek, pengembangan fungsional, dst.). Forum-forum 

tersebut kemudian dilengkapi dengan penugasan bisnis sungguhan yang berfokus pada beragam 

topik (mis. mengamankan paket untuk proyek perluasan skala besar, mengidentifikasi dan 

mengembangkan pengguna jasa eksternal yang baru untuk sebuah unit, dst.) yang 

 

3 Knox, A (1977), Adult Development and Learning, San Francisco, Jossey-Bass; Whitmore, J. (2002), Coaching 

for Performance, London; Brealy, N., Dasoz, L.A. (1999) Mentor: Guiding the Journey of Adult Learners, San 

Francisco, Jossey-Bass 
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memungkinkan para peserta untuk segera menerapkan hasil pembelajaran mereka dari forum 

guna memperoleh dampak nyata.  

■ Pembelajaran berbasis teknologi yang memanfaatkan pembelajaran berbasis web (e.g., 

video library, modul-modul e-learning) untuk mendorong pembangunan kapasitas yang lebih 

bersifat “self-service” dan memperluas jangkauan program-program pelatihan, mis. melalui 

podcast dan sesi pembelajaran via situs (web learning session). Salah satu contoh perusahaan 

yang menjadi contoh sukses penyelenggaraan penerapan pelatihan tersebut adalah AXA yang 

melengkapi pusat pendidikan dan pelatihan mereka dengan  modul-modul berbasis web yang 

tersedia bagi seluruh pegawai dan mereka berhasil memotong biaya pelatihan sebesar 70%. Saat 

ini, AXA menjalankan tiga akademi di seluruh dunia bagi para pegawainya yang meliputi WebEx 

Training Center yang melengkapi pengajaran akademis dengan penggunaan pembelajaran 

berbasis dalam porsi besar. Secara khusus, program dengan beragam topik termasuk 

kepemimpinan disampaikan melalui video, survei daring (online), dan mekanisme lainnya yang 

telah berhasil memberikan program-program dan pelatihan pengembangan yang krusial bagi 

pengembangan pegawai AXA.  

Kapabilitas-kapabilitas ini tentu saja merupakan hal baru bagi Kemenkeu dan kemungkinan besar 

akan membutuhkan dukungan dari pihak eksternal untuk membantu pengaturan dan 

pengembangannya. Cara paling praktis untuk melakukannya adalah dengan meluncurkan proyek pilot 

di level unit Eselon I sebelum menginvestasikan dana untuk mengembangkan portal dan sejenisnya. 

Di bawah ini merupakan rincian lebih lanjut tentang tiap pendekatan. 

Untuk implementasi dalam waktu dekat: pendekatan pelatihan field-forum-feedback memiliki 

tiga perbedaan dengan program pelatihan standar pada umumnya:  

■ Program pengembangan yang terintegrasi: mengombinasikan pembelajaran kelas dalam 

forum, fieldwork, dan feedback dan mengombinasikan modul-modul yang dinilai relevan bagi 

kebutuhan talent  

■ Aplikatif: memasukkan penugasan berbasis proyek sebagai bagian pelatihan yang dapat 

disesuaikan dengan pekerjaan operasional harian  

■ Didukung melalui feedback: memastikan pemberian feedback melalui pembinaan dan 

mentoring pribadi  

Untuk jangka panjang: pembelajaran berbasis teknologi akan mengombinasikan bentuk in-

person dan bentuk berbasis teknologi untuk memenuhi kebutuhan dan mengatasi hambatan yang 

dialami Kemenkeu dalam menyediakan program pelatihan yang dapat menjangkau banyak orang. 

Pembelajaran berbasis teknologi akan membuat Kemenkeu memperoleh manfaat dari:  

■ Cara yang murah dan terukur untuk menjangkau kantor-kantor (mis. video conferences, e-

learning, webex sessions) dan berpotensi dilakukan dengan biaya yang lebih rendah 

■ Mengoptimalkan pemberdayaan teknologi untuk memperbesar dampak jangka panjang melalui 

tindak lanjut pascapelatihan (mis. survei elektronik, SMS pengingat) dan meningkatkan dampak  

■ Model kepegawaian yang “kurus dan ramping” untuk menyampaikan pelatihan sebab program 

pembelajaran daring akan mengurangi jumlah orang yang dibutuhkan untuk menyampaikan 

pelatihan langsung (in-person) secara signifikan  

Di samping mengembangkan dan mengimplementasikan pendekatan-pendekatan pelatihan tambahan 

tersebut, ada pula peluang untuk memperkuat peran BPPK sebagai badan pendidikan dan pelatihan di 

Kemenkeu. Terdapat tiga langkah spesifik yang akan diambil untuk mengupayakan BPPK memainan 

peran yang lebih besar dalam transformasi keseluruhan Kemenkeu. Langkah-langkah tersebut 

terperinci sebagai berikut:  

■ BPPK agar menjadi Fungsi Strategis di dalam organisasi SetJen, bersamaan dengan Biro SDM  

dalam rangka memperkuat koordinasi dan memastikan adanya keterkaitan antara kebijakan-
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kebijakan SDM dan Pengembangan Talent serta prioritas pendidikan dan pelatihan bagi 

organisasi 

■ BPPK sebagai sebuah “think-tank” agar memastikan Kemenkeu berada di garis depan 

pengembangan SDM dan pelatihan termasuk menyediakan bank pengetahuan berisikan materi-

materi  pendidikan dan pengembangan terbaik 

■ BPPK agar menerapkan pendidikan dan pengembangan kepada SDM internal yang ditargetkan 

di dalam Kemenkeu (mis. pengelolaan talent pool untuk pegawai Es 1 -3) maupun di luar 

Kemenkeu (mis. konsolidasi STAN sebagai Center of Excellence yang menyediakan on-the-job 

trainings untuk manajemen keuangan publik dan kepemimpinan bagi PNS non-Kemenkeu)  

6.2.5 Penghargaan dan Manajemen atas Kinerja untuk 

menunjang konsistensi Perubahan dan Realisasi Manfaat  

Menjalankan suatu transformasi mungkin tidaklah mudah, dan akan membutuhkan banyak upaya 

dari setiap orang dalam organisasi. Oleh karena itu, merupakan hal yang sangat penting untuk 

kebijakan dan proses-proses SDM menghargai dan mengevaluasi upaya-upaya yang telah dikerahkan 

setiap orang dalam transformasi secara memadai.  

Hal ini akan dilakukan dengan berbagai cara lewat berbagai inisiatif transformasi:  

■ Di unit Eselon I dan 2 prioritas, tim implementasi inisiatif akan memperoleh kesempatan besar 

untuk mengarahkan pengembangan unit mereka secara signifikan dan menyampaikan outcome 

yang lebih baik bagi Kemenkeu, dan bagi bangsa secara umum. Mereka akan mendapatkan 

manfaat dengan memperdalam keahlian teknis mereka, mengikuti on-the-job training (mis. 

melalui mini-labs dan upskilling sebelum lab) dan exposure terhadap pimpinan senior 

sepanjang penyusunan dan pengejawantahan inisiatif 

■ Menempatkan pegawai-pegawai berkinerja tinggi dalam Transformation Office dan Program 

Management Offices yang akan dibentuk untuk mewujudnyatakan inisiatif-inisiatif. Ini 

merupakan suatu bentuk pengembangan talent sekaligus penghargaan atas kinerja dan 

kontribusi mereka selama ini. Para anggota tim dalam Transformation Office dan Program 

Management Offices akan membangun pengetahuan teknis tambahan mereka melalui exposure 

yang mereka miliki terhadap beragam bagian dari unit Eselon I mereka, dan mendapatkan 

exposure tambahan terhadap pimpinan teratas Kemenkeu melalui pertemuan-pertemuan  yang 

diadakan untuk meninjau kemajuan mereka dan sesi-sesi pemecahan masalah 

■ Initiatif C.1 Melembagakan mekanisme penilaian end-to-end yang menyertakan pengelolaan 

rewards dan konsekuensi di dalam inisiatif transformasi SDM bertujuan untuk memperkuat 

proses penilaian kinerja guna mengaitkan IKU organisasi dengan kinerja perorangan. Ini 

kemudian akan dikaitkan dengan rewards dan konsekuensi perorangan berbasis kinerja untuk 

mendorong adanya akuntabilitas pribadi dalam porsi yang lebih besar guna memastikan 

kesuksesan pengejawantahan inisiatif-inisiatif transformasi pada khususnya dan keseluruhan 

outcome Kemenkeu pada umumnya. Dimulainya penerapan rewards nonfinansial juga akan 

memotivasi dan menyemangati para pegawai berkinerja tinggi secara kualitatif, untuk 

menguatkan komitmen mereka terhadap organisasi dan transformasi.  

■ Memperkuat proses tinjauan kinerja lewat penyertaan lebih banyak unsur dialog kinerja serta 

pembinaan akan memberikan kesempatan pengembangan yang lebih baik bagi para pegawai, 

khususnya di level Eselon III dan 4. Mereka akan lebih memahami kekuatan dan area 

pengembangan mereka, dan mampu bekerja sama dengan para pimpinan untuk mendefinisikan 

langkah-langkah praktis yang akan membantu memperkuat keahlian mereka serta memenuhi 

gap kapabilitas mereka 

■ Upaya setiap orang yang terlibat dalam transformasi juga akan dikenali melalui pengenalan 

kapabilitas yang mereka bangun di dalam sistem informasi SDM, dan yang mereka 
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kontribusikan terhadap senioritas dan eligibilitas untuk promosi fast-track, dengan menunggu 

persetujuan dari pihak yang berwenang  

Perubahan kebijakan dan proses ini akan dikomunikasikan secara jelas kepada para pegawai guna 

menjamin transparansi dalam pelaksanaannya, dan memotivasi para pegawai untuk secara aktif 

terlibat dalam transformasi. Pencapaian dari mereka yang terlibat dalam inisiatif-inisiatif transformasi 

beserta dampak dari inisiatif-inisiatif tersebut juga akan dirayakan secara terus menerus dan 

diberitakan di seluruh Kemenkeu, dengan dukungan dari tim Change Management. Terakhir, bentuk 

penghargaan dan rewards/konsekuensi akan terus diperbarui dari waktu ke waktu untuk 

merefleksikan perubahan dalam kebutuhan dan prioritas organisasi.  
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Bab 7: Transformasi di 

Direktorat Jenderal Pajak 

(DJP) 
Ditjen Pajak telah mengambil langkah penting dalam satu dekade terakhir, yaitu dengan Program 

Modernisasi yang berlangsung sejak tahun 2002. Kesuksesan utama mereka sejauh ini meliputi: 

■ Bertambahnya wajib pajak terdaftar sebanyak sepuluh kali lipat dari 2,6 juta pada tahun 2002 

menjadi 25,6 juta pada tahun 2013, penambahan paling signifikan didapatkan dari Program 

Pajak Sensus Nasional  

■ Peningkatan pendapatan yang terkumpul sebanyak lima kali lipat dari 176 triliun rupiah di tahun 

2002 menjadi 835 triliun rupiah 

■ Meningkatnya jumlah pelaku pelanggaran yang tertangkap melalui sistem whistle-blowing  

■ Pendirian Kantor Pajak Wajib Pajak Besar pada tahun 2006, saat ini berkontribusi sebagian dari 

total pendapatan  

■ Suksesnya restrukturisasi organisasi dari berbasis 'jenis pajak' menjadi berbasis 'fungsi inti'  

■ Tambahan 6.000 karyawan yang direkrut sejak tahun 2002, mencapai total +31.000 saat ini 

■ Skema remunerasi yang lebih kompetitif diperkenalkan pada tahun 2006  

■ Di tingkat nasional dicanangkan kode etik, prosedur operasi standar (SOP) dan pendekatan 

balanced scorecard untuk manajemen kinerja  

Namun, DItJen Pajak berisiko kehilangan momentum. Sejak krisis keuangan global tahun 2008, 

pendapatan sebagai persen dari PDB telah mengalami stagnasi dan produktivitas karyawan tidak 

meningkat. Pada arah dan kecepatannya saat ini, DJP tidak akan mampu mengumpulkan cukup 

pendapatan untuk mencapai target tax ratio sebesar 19% di tahun 2019; dan Kemenkeu tidak akan 

mampu membiayai upaya pemerintah untuk menjadi negara ekonomi maju.  

Oleh karena itu, transformasi yang fundamental dibutuhkan dalam administrasi perpajakan di 

Indonesia. Perubahan inkremental tidak akan lagi memadai.  

Cetak biru ini menggambarkan keadaan akhir (end-state) untuk DJP, dan terobosan yang diperlukan 

untuk mencapai aspirasi. 

7.1 Visi dan Misi DJP 

Visi dan misi DJP telah disempurnakan untuk mencerminkan aspirasi jangka panjang DJP, 

ditempatkan dalam konteks transformasi administrasi perpajakan di seluruh dunia. 
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GAMBAR 108 – GUNA MENCAPAI ASPIRASINYA, DJP DAPAT MELOMPAT KE ‘ADVANCED 

SERVICE’ DENGAN MEMANFAATKAN TEKNOLOGI 

 

Administrasi pajak biasanya menjalani tiga tahap dalam perjalanan transformasinya. Pada awal 

transformasi, administrasi pajak biasanya berfokus pada kepatuhan penerimaan – penagihan 

dimaksimalkan dengan berfokus terutama pada wajib pajak terbesar. Seiring dengan dewasanya 

perekonomian, keadilan pajak ditambahkan sebagai fokus baru, dengan tujuan menegakkan hukum 

secara adil kepada semua wajib pajak, baik besar maupun kecil. Dengan semakin banyaknya wajib 

pajak yang terdaftar, layanan canggih ( teknologi-aktif) ditambahkan sebagai tujuan selanjutnya 

dalam rangka untuk terus memberikan kemudahan bagi wajib pajak untuk patuh. Pada setiap tahap 

transformasi, tujuannya adalah kepatuhan wajib pajak, tetapi fokus relatif upaya administrasi 

perpajakan dapat bervariasi dari waktu ke waktu . 

Dalam konteks ini, fokus DJP saat ini adalah pada kepatuhan penerimaan dan keadilan pajak. 

Membiayai kegiatan pemerintah adalah prioritas utama; dan upaya besar dilakukan untuk 

menerapkan peraturan perpajakan secara adil kepada semua wajib pajak. Hal ini sejalan dengan peran 

penting DJP dalam pembiayaan pembangunan Indonesia, dan konsisten dengan mandat hukum DJP 

untuk mengumpulkan dari, menilai, memeriksa dan melayani semua wajib pajak . 

Ke depannya, DJP memiliki kesempatan untuk melompat lebih maju dari instansi sejenisnya: 

memanfaatkan teknologi untuk memberikan layanan yang relevan yang akan membuat lebih mudah, 

lebih murah dan lebih cepat bagi para wajib pajak untuk patuh secara sukarela. Melakukan lompatan 

ini adalah landasan transformasi yang akan memungkinkan DJP untuk mencapai tax ratio yang 

diinginkan. 

7.1.1 Visi DJP 

Untuk mencerminkan pergeseran yang diinginkan terhadap layanan canggih yang relevan, visi DJP 

telah disempurnakan. Visi juga menyebutkan peran penting teknologi dalam mencapai aspirasi ini. 

Bahasa Indonesia: Menjadi lembaga administrasi perpajakan terpercaya yang memperlakukan semua 

wajib pajak secara adil dan memberikan pelayanan prima melalui teknologi  

Bahasa Inggris: To be a trusted tax administration institution that treats all taxpayers fairly and 

delivers excellent service through technology 
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7.1.2 Misi DJP 

Misi DJP juga telah disempurnakan untuk menjelaskan tindakan khusus yang harus dilaksanakan 

oleh DJP guna mencapai visi dan transformasi tujuan yang telah ditetapkan. 

Untuk memastikan bahwa misi mencerminkan mandat hukum DJP, "menegakkan hukum secara 

merata kepada semua pembayar pajak" disorot sebagai misi pertama dari DJP. Pelayanan prima 

kemudian didefinisikan sebagai 'sehingga mudah' bagi pembayar pajak untuk mematuhi, dan 

teknologi dan bakat yang disebutkan sebagai enabler penting untuk transformasi. 

Misi dalam bahasa Indonesia: 

Meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia dengan: 

■ Mengumpulkan penerimaan dan menegakkan hukum dengan setara ke seluruh wajib pajak 

■ Memudahkan wajib pajak untuk patuh 

■ Selalu yang terdepan dalam teknologi yang relevan 

■ Menarik dan mengembangkan best-in-class talent 

Misi dalam bahasa Inggris: 

Improve the welfare of all Indonesians by: 

■ Collecting revenues and enforcing the law equally to all taxpayers 

■ Making it easy for taxpayers to comply 

■ Staying at the forefront of relevant technology  

■ Attracting and developing best-in-class talent 

7.2 Perubahan pada model operasional dan proses bisnis 

7.2.1. Model Operasional  

Guna mencapai visi dan misinya, DJP harus membuat perubahan fundamental pada model 

operasional. Pergeseran ini diartikulasikan di sepuluh tema transformasi, sebagaimana diuraikan 

lebih lanjut dalam exhibit di bawah ini. Tema transformasi secara langsung terkait dengan misi DJP, 

dan diidentifikasi untuk berkontribusi terhadap target tax ratio 19 % . 

Mengumpulkan penerimaan dan menegakkan hukum secara merata kepada semua wajib pajak 

1. Menggeser taxpayer mix untuk mencakup semua wajib pajak dengan kondisi 100 % 

wajib pajak Indonesia telah memiliki NPWP 

2. Menegakkan kepatuhan berbasis risiko melalui model risiko kepatuhan (CRM) yang digerakkan-

data yang memungkinkan penyesuaian proses bisnis tingkat risiko wajib pajak 

3. Meningkatkan integritas penegakan hukum guna memastikan kontrol internal yang ketat 

dengan tools berbasis pengetahuan dan insentif yang tepat 

4. Memperoleh 'efek jera' melalui komunikasi terpadu yang meningkatkan pemahaman 

wajib pajak akan konsekuensi dari ketidakpatuhan 

5. Memperkuat kemitraan dengan pihak eksternal untuk data, penegakan hukum dan 

penjangkauan wajib pajak 

Memudahkan wajib pajak untuk patuh 

1. Menerapkan operasi 'lean' dan elektronifikasi end-to-end dengan e-filing dan efisiensi 
pemrosesan SPT yang tersedia untuk semua wajib pajak Indonesia 
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2. Beralih ke model layanan multi-channel dengan memperluas call center dan menawarkan 
rangkaian lengkap dari e-services di pajak.go.id 

Selalu yang terdepan dalam teknologi 

3. Membenahi dan mengintegrasikan sistem TI dengan sentralisasi dan rasionalisasi sistem 
informasi dan menerapkan teknologi yang relevan 

Menarik dan mengembangkan best-in-class talent 

4. Memastikan dan memperkuat human capital dengan bersifat selektif dalam meningkatkan 
kapasitas (mis., pemeriksa), memperjelas peran (mis., Account Representative) dan menanamkan 
end-to-end talent dan manajemen kinerja 

5. Memberdayakan organisasi dengan restrukturisasi dan transformasi DJP untuk menjadi 
"instansi pemerintah yang dijalankan secara swasta" 

GAMBAR 109 – PERGESERAN DALAM MODEL OPERASIONAL 

 

DJP akan memberikan dampak yang signifikan kepada para pemangku kepentingan internal dan 
eksternal sebagai akibat dari pergeseran dalam model operasional berikut ini: 

 100% dari wajib pajak Indonesia memiliki NPWP (terpaut dengan e-KTP mereka) 

 Setiap warga negara memiliki akses ke titik kontak fisik di wilayahnya 

 25 juta e-filer pada tahun 2019, dengan SPT format kertas yang langsung dikirim ke data 
processing centers untuk digitalisasi 

 2-3x lipat peningkatan kapasitas call center pada tahun 2014 

 Model risiko kepatuhan memastikan sumber daya DJP di seluruh fungsi dialokasikan secara 
efisien dan efektif (mis., tim pemeriksaan khusus untuk wajib pajak berisiko tinggi, bernilai 
tinggi) 

7.2.2. Inisiatif Transformasi  
Perubahan model operasional DJP akan dilakukan dengan menerapkan portofolio 16 inisiatif di 

seputar 10 tema transformasi. Secara spesifik, adalah sebagai berikut: 

CONFIDENTIAL – COPY FOR FINAL SUBMISSION
1

… yang membutuhkan pergeseran mendasar dari cara kerja DJP saat ini

Tema transformasi Dari… Ke…

Pemberdayaan

organisasi

▪ Proses birokratis; lebarnya span of control

▪ Fleksibilitas terbatas

▪ Perampingan organisasi

▪ DJ Pajak sebagai “instansi pemerintah yang 

dikelola secara swasta”
10

Taxpayer mix1
▪ Berfokus-korporat, mengandalkan-ekspor

▪ Ekstensifikasi one-to-one; kepatuhan <50%

▪ 100% wajib pajak Indonesia memiliki NPWP

▪ Penjangkauan yang digerakkan-data dengan

kepatuhan 100%
▪ Waktu terpakai oleh wajib pajak berisiko-rendah

▪ Pendekatan one-size-fits allKepatuhan berbasis-

risiko
2

▪ Model risiko kepatuhan (CRM) yang digerakkan-

data memungkinkan proses bisnis untuk

disesuaikan dengan level risiko (mis., tim SWAT 

vs pendekatan “lean”)

Operasi lean dan

elektronifikasi
6

▪ Tingkat penggunaan e-filing sangat rendah

▪ Proses berbasis-kertas dan padat-karya

▪ Kapasitas digitasi terbatas, akurasi rendah

▪ e-filing tersedia untuk semua warga Indonesia

▪ Perampingan pemrosesan SPT dalam <15 hari

▪ Ekspansi selektif data processing centers

Layanan multi-

channel
7

▪ Model layanan berpusat pada KPP (kontak

tinggi, biaya tinggi)

▪ Kapasitas call center sangat rendah

▪ Kapasitas call center diperluas 10x

▪ Rangkaian lengkap e-services ditawarkan di 

pajak.go.id (mis., e-payment, single sign on)

Penegakan hukum

berintegritas

▪ Persepsi mengenai kurangnya transparansi, 

konsistensi, dan integritas

▪ Kontrol internal yang cermat (mis., peer reviews), 

knowledge-based tools dan insentif yang layak3

Integrasi komunikasi
▪ Pemeriksaan dan investigasi tidak terpublikasi

▪ Upaya komunikasi digerakkan oleh satu

direktorat

▪ Efek jera diperoleh

▪ Integrasi tata kelola dan proses4

Kemitraan eksternal

▪ Relasi yang bottom-up, one-by-one

▪ Kurangnya kerjasama

▪ Relasi yang top down dalam hal data, penegakan

dan penjangkauan wajib pajak

▪ Kerjasama secara intensif (mis., stakeholder labs)
5

Pembenahan TI

▪ Data tidak bersih, tidak ada ‘single source of 

truth’

▪ Sistem terfragmen dan proses manual

▪ Sentralisasi dan rasionalisasi sistem

▪ Penerapan teknologi yang relevan8

Human capital

▪ Kurang memadainya SDM untuk menangani

wajib pajak baru

▪ Kurangnya pelaksana fungsional

▪ Tidak ada diferensiasi kinerja

▪ Peningkatan kapasitas yang selektif (mis., 

pemeriksa)

▪ Manajemen talent dan kinerja end-to-end
9

KONTEKS DAN OVERVIEW
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i. Menggeser taxpayer mix untuk mengikutsertakan semua wajib pajak 

1. Memperbaiki segmentasi wajib pajak dan model coverage, terutama untuk KPP 
Pratama agar lebih akurat mencerminkan kebutuhan dan perilaku wajib pajak 

2. Pursue the informal economy through an end-to-end approach, identifying informal 
sectors with highest tax potential and coordinating the approach across the whole of DG Tax 
Meraih ekonomi informal melalui pendekatan end-to-end, identifikasi sektor 
informal dengan potensi pajak tertinggi dan koordinasi pendekatan di seluruh DJP  

3. Membenahi administrasi PPN guna meningkatkan kepatuhan dan mengoptimalkan 

penerimaan PPN 

ii. Menegakkan kepatuhan berbasis-risiko  

4. Menegakkan kepatuhan berbasis-risiko dengan mengembangkan Model Risiko 

Kepatuhan (CRM) yang memungkinkan penyesuaian proses bisnis dengan tingkat risiko wajib 

pajak 

5. Meningkatkan efektivitas pemeriksaan dan penagihan guna meningkatkan audit 

coverage ratio, mengurangi total durasi pemeriksaan, dan meningkatkan efektivitas penagihan 

(hingga CRM sepenuhnya terimplementasi) 

iii. Meningkatkan integritas penegakan hukum 

6. Memastikan kualitas dan konsistensi penegakan hukum melalui proses kepatuhan 
internal standar, dan melalui penanganan yang konsisten terhadap kasus-kasus audit, 
penyelidikan awal, keberatan dan banding 

iv. Memperoleh ‘efek jera’ melalui komunikasi terpadu  

7. Menjalankan strategi komunikasi yang terintegrasi untuk mempublikasikan 
penegakan pajak dan mendidik wajib pajak tentang konsekuensi dari ketidakpatuhan 

v. Memperkuat kemitraan dengan pihak eksternal 

8. Secara sistematis melibatkan pihak ke-3 untuk data, penegakan hukum dan 

penjangkauan wajib pajak 

vi. Implementasi operasi ‘lean’ dan elektronifikasi end-to-end 

9. Migrasi wajib pajak ke e-filing dengan meningkatkan kemampuan sistem internal, serta 
dengan mempromosikan kesadaran eksternal dan kepercayaan dari wajib pajak 

10.Menyempurnakan KPP dengan prinsip-prinsip operasi ‘lean’, pengolahan dokumen yang 
efisien, dan pola pikir berorientasi layanan diantara staf frontline 

vii. Beralih ke model layanan multi-channel 

12. Secara drastis meningkatkan kapasitas call center agar dapat melayani wajib pajak 
dengan lebih baik melalui penawaran layanan yang diperluas 

13. Memperluas fungsionalitas situs web guna memberikan peningkatan layanan, dan 
menjadi lebih user-friendly, lebih cepat dan lebih mudah diakses 

viii. Membenahi dan mengintegrasikan sistem TI  

Inisiatif yang berhubungan dengan TI tergabung dalam Bab 5: Cetak Biru Strategis TIK 

ix. Menjamin dan memperkuat human capital  

14. Menyelaraskan kembali staf fungsional dan secara selektif meningkatkan 

kapasitas memberikan pemisahan yang jelas antara pelayanan dan pengawasan 

Inisiatif tambahan di tingkat Kemenkeu yang terkait dengan sumber daya manusia tergabung 
dalam Bab 6: Transformasi Sumber Daya Manusia 
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x. Memberdayakan organisasi melalui struktur yang efisien dan bergerak menuju DJP sebagai 
"lembaga pemerintah yang dijalankan secara swasta" 

15. Restrukturisasi organisasi untuk mengurangi rentang kendali dan meningkatkan 
efektivitas organisasi 

16. Menjamin adanya fleksibilitas yang diperlukan untuk transformasi di bidang SDM, 

Organisasi, dan Pengadaan 

 

Ringkasan obyektif inisiatif dan tindakan utama disediakan dalam exhibit di bawah ini. Desain 

inisiatif rinci dan rencana implementasi disediakan dalam Cetak Biru Implementasi. 

GAMBAR 110 – GAMBARAN UMUM INISIATIF DITJEN PAJAK (1/3) 
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Overview inisiatif DJ Pajak (1/3)

Inisiatif Tindakan pentingObyektif

▪ Meningkatkan

segmentasi wajib pajak

dan coverage model

1 ▪ Mengerahkan mobile tax units di daerah pedesaan dan area pasar

▪ Bermitra dengan jaringan cabang eksternal (mis., kantor pos, bank daerah)

▪ Memperkenalkan “KPP B”, format baru KPP tanpa fungsi audit dan penagihan

▪ Menjangkau OP dan UKM secara lebih

efektif dengan menyempurnakan

segmentasi dan membenahi coverage 

model

▪ Meraih ekonomi informal 

melalui pendekatan end-

to-end

2 ▪ Identifikasi sektor informal dengan potensi pajak tertinggi

▪ Membentuk “tim end-to-end " dengan IKU bersama untuk registrasi, kepatuhan

dan penerimaan; menciptakan dan melatih ‘satuan khusus’ di KP2KP dan KPP B 

untuk meraih sektor informal (mis., bekerja dekat dengan Kementerian KUKM)

▪ Sederhanakan persyaratan pajak (mis., PP 46) dan revisi peraturan yang 

mengharuskan NPWP untuk transaksi UKM

▪ Menjamin adanya akses ke data pihak ke-3 (mis., e-KTP untuk orang pribadi)

▪ Mengakses ekonomi informal dengan

memprioritaskan sektor informal dengan

potensi pajak tertinggi dan mengkoordinir

pendekatan ‘end-to-end’ di seluruh DJ 

Pajak

▪ Membenahi sistem

administrasi PPN
3 ▪ Validasi adanya Pengusaha Kena Pajak (PKP)

▪ Menjadikan e-invoicing wajib bagi seluruh Pengusaha Kena Pajak (PKP)

▪ Menjadikan pelaporan SPT PPN elektronik wajib bagi seluruh Pengusaha Kena

Pajak

▪ Optimalkan penerimaan PPN dengan

meningkatkan kepatuhan

▪ Mengembangkan model 

kepatuhan yang 

prediktif, berbasis-risiko

terkait dengan proses 

bisnis

4 ▪ Uji coba (pilot) risk engine  dan sempurnakan pendekatan

▪ Mempersiapkan dan menjalankan model risiko kepatuhan yang baru terintegrasi 

di seluruh unit DJ Pajak

▪ Memungkinkan DJP mencapai obyektif

strategisnya dengan memfasilitasi

manajemen agar mengambil keputusan

yang lebih baik

▪ Meningkatkan efektivitas

pemeriksaan dan

penagihan (hingga CRM 

terimplementasi penuh)

5 ▪ Menyusun kriteria seleksi kasus dan pendekatan pemeriksaan dan penagihan
yang terdiferensiasi

▪ Sederhanakan proses pemeriksaan secara keseluruhan

▪ Standarisasi manual dan tools pendukung

▪ Membuat audit war-room yang terpusat dengan performance dashboard dan
review reguler

▪ Membersihkan kasus backlog

▪ Meningkatkan audit coverage ratio dan
mengurangi total durasi pemeriksaan

▪ Meningkatkan efektivitas penagihan dan
menyasar wajib pajak penunggak dengan
lebih baik

▪ Memastika kualitas dan

konsistensi penegakan

hukum

6 ▪ Sederhanakan prosedur penegakan hukum dan harmonisasi peraturan

▪ Meningkatkan jumlah QA dan Peer Review yang dilakukan dan standarisasi

proses

▪ Memperkenalkan tool manajemen alur kerja terintegrasi

▪ Implementasi keberatan, pemeriksaan, penyidikan awal, dan penyidikan lintas-

wilayah

▪ Menyusun proses kepatuhan internal yang 

bertarget dan standar guna meningkatkan

kualitas dan meminimalkan variasi dalam

proses penegakan hukum

▪ Memastikan konsistensi informasi dan

penanganan di seluruh pemeriksaan, 

penyidikan awal, keberatan, banding dan

penyidikan

KONTEKS DAN OVERVIEW
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GAMBAR 111 – GAMBARAN UMUM INISIATIF DITJEN PAJAK (2/3) 

 

GAMBAR 112 – GAMBARAN UMUM INISIATIF DITJEN PAJAK (3/3) 

 

Inisiatif ini akan dilaksanakan hingga tahun 2025 dan diimplementasikan dengan terurut agar 

memaksimalkan dampak dari transformasi. Tahun pertama difokuskan pada quick wins yang akan 

memberikan momentum bagi DJP untuk melanjutkan reformasi. Pada jangka menengah (2015-2019), 

inisiatif akan memungkinkan Pajak DG untuk mencapai keunggulan operasional yang berskala. 

Melembagakan terobosan lebih lanjut akan menjadi fokus pada jangka panjang (2020-2025). 
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Overview inisiatif DJ Pajak (2/3)

▪ Secara sistematis

melibatkan pihak ke-3 

untuk data, 

penegakan dan

penjangkauan wajib

pajak

▪ Inisiasi Forum Komunikasi untuk meningkatkan kemitraan antara lembaga

pemerintah dalam berbagi data, penjangkauan wajib pajak, dan

penegakan hukum

▪ Menjamin adanya mandat dari pimpinan nasio-nal teratas; Unit khusus

manajemen data eksternal end-to-end 

▪ Harmonisasi hukum dan peraturan yang ada dan membuat yang baru

untuk mengoperasionalkan tujuan penegakan pajak

▪ Melengkapi dan menjalankan MoU untuk pihak ketiga prioritas

▪ Membangun dan memperkuat

kemitraan eksternal dalam distribusi

data, penjangkauan wajib pajak, dan

penegakan hukum guna meningkatkan

penerimaan dan meningkatkan

kepatuhan

8

▪ Menyempurnakan

KPP

▪ Meningkatkan efisiensi dan efektifitas untuk pengolahan SPT

▪ Menerapkan sistem manajemen dokumen di KPP

▪ Meningkatkan layanan kepada wajib pajak

▪ Menjalankan transformasi layanan

frontline di KPP

▪ Efisiensi sistem pemrosesan dokumen

dengan menerapkan lean principles di 

KPP

9

▪ Secara selektif meningkatkan cakupan DPC untuk mengurangi beban

kerja KP, secara potensial mengupgrade peranan KPDDP (proses 

dokumen end to end)

▪ Memperkenalkan platform tunggal untuk kapabilitas proses dokumen

▪ Upgrade lean DPC ("KPPDDP") ke full DPC, dan ikutsertakan semua pro-

ses bisnis pemrosesan data (penyortiran, pemindaian, & review dokumen)

▪ Secara selektif

memperluas

jangkauan DPC dan

meningkatkan

kapabilitas perolehan

data

▪ Memperluas peranan DPC dalam

mendukung digitalisasi dokumen di 

DJP. 

▪ Memperbaiki kecepatan, akurasi dan

keamanan dalam proses SPT

10

▪ Definisi dan penyelarasan dengan prioritas stakeholder yang akan

ditargetkan sebagai wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan, 

masyarakat, dan instansi pemerintah

▪ Pesan utama yang disesuaikan dan cocok bagi setiap kelompok

stakeholder dalam mencapai tujuan kegiatan

▪ Pilih kombinasi dari channel eksisting dan baru yang beresonansi dengan

audiens dan sesuai dengan pesan

▪ Evaluasi efektivitas komunikasi yang diluncurkan; menentukan metodologi

yang tepat untuk mendapatkan umpan balik, Memperkuat proses 

pengembangan konten saat ini

▪ Anggaran dengan buffer untuk manajemen krisis

▪ Meningkatkan kepatuhan dengan

melaksanakan penyuluhan wajib pajak

dan mempublikasikan penegakan

perpajakan

▪ Memperbaiki citra DJ Pajak dengan

melakukan komunikasi tentang upaya

transformasi dan secara proaktif

mengelola isu-isu eksisting

▪ Meluncurkan strategi

komunikasi

terintegrasi

7

Inisiatif Tindakan pentingObyektif

KONTEKS DAN OVERVIEW
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Overview inisiatif DJ Pajak (3/3)

▪ Merampingkan proses bisnis e-filing, mis., langkah pendaftaran

▪ Mengintegrasikan flatform e-filing dengan layanan online lainnya

▪ Memperluas kemitraan pihak ke-3 guna meningkatkan cakupan e-filing 

▪ Memberi insentif ke pengguna e-filing guna menarik & mempertahankan

penggunaan e-filing 

▪ Meningkatkan dan memperluas kapabilitas

TIK dalam pelaporan SPT guna

mengurangi beban kerja administratif DJ 

pajak

▪ Meningkatkan kesadaran dan kepercayaan

dari wajib pajak untuk meningkatkan tingkat

penggunaan e-filing

▪ Migrasi wajib pajak ke e-

filing
11

▪ Secara drastis

meningkatkan kapasitas

call centers 

▪ Mengembangkan layanan outbound

▪ Mendirikan Akademi Kring Pajak untuk layanan multi-channel & dwi-bahasa

(Bahasa dan Inggris)

▪ Membangun Kring Pajak di berbagai kota, 

▪ Integrasi contact center & website

▪ Mengembangkan contact center yang 

menyediakan akses multi-channel dengan

layanan yang diperluas dengan dwi-

bahasa, integrasi dengan website Dirjen

Pajak dan kapasitas outbound

12

▪ Menambah jumlah personil untuk pengembangan dan pemeliharaan site

▪ Menambah infrastruktur untuk mendukung tambahan user, yaitu server, jaringan

Redesain website agar lebih taxpayer friendly

▪ Memperluas

fungsionalitas website

▪ Mengembangkan website yang user 

friendly, cepat dan mudah diakses

▪ Memperbaiki/meningkatkan fitur layanan

dan penyuluhan

13

▪ Menyelaraskan kembali

staf fungsional dan

secara selektif

meningkatkan kapasitas

▪ Transisi 75 persen AR menjadi auditor (mayoritas) dan analis

▪ Membuat pemisahan fungsi layanan dan pemeriksaan di KPP dengan AR khusus

untuk fungsi layanan

▪ Mempertimbangkan menciptakan jabatan deputi untuk supervisi dan deputi untuk

layanan di dalam KPP; jajaki kemungkinan untuk menetapkan grup pemeriksa

yang terpusat (sesuai dengan tren internasional)

▪ Memperjelas peranan fungsional AR dan

membuat peranan atau bagian yang 

menangani fungsi layanan atau

pemeriksaan

▪ Mengidentfikasi kebutuhan khusus untuk

kapasitas yang meningkat dan cara

meningkatkan peranan fungsional secara

selektif

14

▪ Restrukturisasi

organisasi

▪ Memperkenalkan layer Eselon 1B untuk mengurangi span of control

▪ Agregasi fungsi sejenis (mis., unit transformasi) dan memperkenalkan unit baru

untuk kapabilitas yang diperlukan (mis., intelijen bisnis, quality assurance)

▪ Memperkenalkan layer Eselon 1B untuk
mengurangi span of control

▪ Agregasi fungsi sejenis (mis., unit 
transformasi) dan memperkenalkan unit 
baru untuk kapabilitas yang diperlukan
(mis., intelijen bisnis, quality assurance)

15

▪ Secara selektif menegosiasikan fleksibilitas di bidang SDM, Organisasi dan

Anggaran

▪ Meminta persetujuan agar DJ Pajak menjadi lembaga semi-otonomi

▪ Menjamin adanya

otonomi yang diperlukan

untuk transformasi

▪ Secara selektif menegosiasikan fleksibilitas

di bidang SDM, Organisasi dan Anggaran

▪ Meminta persetujuan agar DJ Pajak

menjadi lembaga semi-otonomi

16

Inisiatif Tindakan pentingObyektif

KONTEKS DAN OVERVIEW
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GAMBAR 113 – SELURUH ROADMAP MENGGARISBAWAHI MILESTONES UTAMA DARI SETIAP 

INISIATIF 

 

Rincian lebih lanjut mengenai inisiatif-inisiatif transformasi di DJP terdapat dalam 

manual implementasi 

7.2.3. Perubahan Proses Bisnis 

16 inisiatif ini akan memperkenalkan berbagai perubahan proses bisnis untuk DJP. Perubahan yang 

paling signifikan adalah: 

■ Ekstensifikasi: Peran ekstensifikasi saat ini akan beralih ke pengawasan, setelah semua wajib 

pajak terdaftar melalui pencocokan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan e-KTP. NPWP juga 

akan terlepas dari kantor pajak asal (KPP) tempat dimana terdaftar, memungkinkan fleksibilitas 

yang lebih besar bagi wajib pajak untuk melaporkan SPT di KPP yang diinginkan. Dalam rangka 

meningkatkan pendaftaran UKM, persyaratan pajak untuk UKM akan disederhanakan dan 

NPWP akan dipersyaratkan untuk transaksi UKM tertentu. 

■ Pelaporan dan pemrosesan SPT: Digitalisasi akan memainkan peranan yang lebih besar 

dalam proses pelaporan end-to-end. Pelaporan pajak pertambahan nilai (PPN) secara elektronik 

akan diwajibkan, semua SPT format kertas akan dikirim langsung ke data processing center 

(DPC), dan peran DPC akan diperluas untuk mencakup semua jenis SPT. Seiring waktu e -filing 

akan dibuat tersedia untuk semua jenis pajak - ini merupakan inisiatif landasan transformasi 

secara keseluruhan 

■ Konsultasi dan pemeriksaan wajib pajak: Peran account representative (AR) akan 

dipisahkan menjadi peran AR layanan, yang terus memberikan konsultasi tatap muka dengan 

wajib pajak, dan peran AR pengawasan, yang menjadi bagian dari pool analis untuk penilaian 

risiko, quality assurance atau pemeriksaan. 

■ Estimasi potensi: Suatu model risiko kepatuhan terpusat akan menggantikan pendekatan 

estimasi potensi bottom-up saat ini 

■ Model risiko kepatuhan: Suatu prosedur penilaian risiko baru akan dilaksanakan untuk 

menilai tingkat risiko wajib pajak, dan menyesuaikan proses bisnis dengan selayaknya (termasuk 

seleksi pemeriksaan, prosedur penagihan, dan penawaran layanan masa depan). Quality 
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Milestone untuk tiap inisiatif diuraikan di Roadmap Transformasi

Kelembagaan yang rinci

Tema transformasi

QUICK WINS (2013-2014)

Mendapatkan lisensi untuk reformasi

Jangka panjang (2020-2025)

Melembagakan terobosan

Pembenahan dan
integrasi sistem TI

VIII Inisiatif TI dilaksanakan di bawah koordinasi dengan Kemenkeu; detail disediakan dalam Blueprint TIK

Inisiatif utama

Jangka menengah (2015-2019)

Mencapai keunggulan operasi yang berskala

Menjamin dan 
memperkuat
human capital

IX

14

Inisiatif SDM lintas-direktorat mengenai pekerja dan manajemen kinerja dilaksanakan di bawah koordinasi dengan Kemenkeu

▪ Proses bisnis disesuaikan guna me-

nyelaraskan ulang tugas account re-

presentative (AR) pada jangka pendek

▪ Meningkatkan otomatisasi menyebabkan

turunnya kebutuhan akan tenaga kerja

untuk posisi padat-karya

▪ 75% dari AR bertransisi menjadi pemeriksa; 25% lainnya membentuk

bagian dari “seksi konsultasi” baru di dalam KPP

▪ Kantor pemeriksaan wilayh (“KP3”) dibentuk

Memberdayakan
organisasi

X
16

15 ▪ Persetujuan dari MenPan, Presiden

dan DPR untuk DJ Pajak mengurangi

span of control, menentukan

kompensasi, mengolola kinerja, dan

menetapkan anggaran sendiri

▪ DJ Pajak adalah “lembaga penerimaan

pemerintah yang dijalankan secara

swasta” yang terstruktur berdasarkan

segmen pelanggan

▪ Struktur organisasi fungsional dengan kantor khusus untuk WP besar

pada 2019; audit menjadi semakin terspesialisasi

▪ Proposisi nilai bagi pekerja kompetitif dengan sektor publik dan swasta

Menegakkan
kepatuhan
berbasis-risiko

II

5

4 ▪ Risk engine yang otomatis dan terpusat diselesaikan (pada 2018)

▪ Proses bisnis yang disesuaikan dijalankan secara nasional, termasuk

pemeriksaan (mis., pendekatan “lean” untuk KPP Pratama),  penagihan, 

layanan dan penyuluhan

▪ Identifikasi risiko yang diarahkan oleh

intelijen; kekuatan prediktif risk engine 

disempurnakan dengan data pihak ke-3 

yang komprehensif▪ Introduce case management and 

segmented approach (TBC)

▪ Pilot prototipe risk engine

▪ Data registri wajib pajak dibersihkan

dari inkonsistensi dan duplikasi

Menggeser
taxpayer mix 
untuk
mengikutkan
seluruh wajib
pajak

I

3 ▪ Peluncuran wajib e-invoice pada 2016 ▪ Validasi real-time untuk e-invoice PPN▪ Pengujian e-invoice client application

2 ▪ 100% wajib pajak memiliki NPWP (terkait ke e-KTP) pada 2017

▪ Ekonomi informal dijangkau sektor-demi-sektor, melalui pendekatan

end-to-end (hingga crm terimplementasi di 2018)

▪ Ekonomi informal terdeteksi melalui data 

pihak ke-3 yang komprehensif

▪ Kajian tentang informalitas

diselesaikan

1 ▪ Layanan ditawarkan di jaringan cabang pihak ke-3 (mis. kantor pos) 

pada 2016

▪ Roll-out penuh mobile tax units pada 2017

▪ KP2KP diperbarui menjadi “KPP Mikro”; penambahan selektif di area 

pedesaan

▪ Pergeseran yang signifikan ke web dan

call center; KPP dapat dirasionalisasi di 

area perkotaan

▪ Segmentasi wajib pajak kecil

disempurnakan

Maksimalkan ‘efek
jera’ lewat
komunikasi
terpadu

IV

7 ▪ Wajib Pajak menyadari kewajiban mereka

untuk membayar pajak, mengerti

konsekuensi dari ketidakpatuhan, dan

percaya bahwa Ditjen Pajak memudahkan

mereka untuk patuh

▪ Wajib Pajak menganggap DJ Pajak lembaga terpercaya, 

menyeimbangkan antara penegakan hukum dan pelayanan wajib pajak

▪ Edukasi pajak menjadi bagian dari kurikulum yang terstruktur dan

terintegrasi pada 2019

▪ Reputasi kredibel diperoleh secara

internal & antar instansi pemerintah

▪ Dukungan dan komitmen dari

pimpinan nasional teratas

Memperkuat
kemitraan dengan
pihak luar

v

8 ▪ Akses penuh ke seluruh data pihak ke-3; 

keterkaitan yang mulus pada sistem IT 

dan pertukaran data

▪ Sistem pihak ke-3 prioritas terkait dengan DJ pajak (mis., e-KTP, BI) 

untuk model kepatuhan berbasis-risiko

▪ Mandat top-down diperoleh (mis., 

Presiden) & keterlibatan level-menteri

▪ Kemitraan penegakan hukum

diperkuat

Implementasi
operasi ‘lean’ dan
elektronifikasi
end-to-end

VI

11

9

10

▪ Penggunaan e-filing secara universal 

▪ SPT format kertas hanya ada di area yang 

paling terpencil; pelaporan dapat

dilakukan langsung ke DPC untuk

diproses

▪ SPT format kertas untuk OP berpenghasilan-tunggal (1770SS) dapat

diterima melalui KPP manapun dan dikirim langsung ke DPC pada 2015; 

DPC dengan selektif diperluas hingga 2019 

▪ Platform kapabilitas e-filing universal tersedia untuk semua tipe SPT di 

DJ Pajak pada 2018

▪ Digitasi arsip secara nasional pada 2018 

▪ Semua SPT format kertas dikirim langsung ke DPC pada 2019

▪ Standarisasi sistem manajemen

dokumen di KPP

▪ Interaksi layanan WP yang konsisten

di KPP

▪ e-filing tersedia untuk OP 

berpenghasilan-tunggal

Bergeser ke model 
layanan multi-
channel

VII

12

13

▪ Melanjutkan pergeseran menjauh dari

KPP ke channel alternatif

▪ Akun tunggal wajib pajak, pembayaran dan layanan terpilih (mis., status 

pengembalian dana pajak) tersedia online; penawaran layanan

terintegrasi dengan call center

▪ Outbound call center ditetapkan pada 2015 (mis., kampanye edukasi, 

pengingat pembayaran)

▪ Perluasan call center yang selektif (mis., Medan, Makassar) pada 2019

▪ Tambahan tenaga kerja 2-3x; pilot 

sistem IVR

▪ Desain ulang website

Meningkatkan
integritas
penegakan hukum

III

6 ▪ Peer review dan proses quality assurance terintegrasi dengan sistem

manajemen SDM mis., KPI, penghargaan & hukuman

▪ Peluncuran penuh manajemen alur kerja kasus yang terintegrasi 

(potensi penerimaan, audit, keberatan, banding & penyidikan)

▪ Analisis beban kerja personil

penegakan hukum diselesaikan

▪ Manajemen pengetahuan yang 

komprehensif dalam fungsi pemeriksaan, 

keberatan, banding & penyidikan

KONTEKS DAN OVERVIEW

Memperbaiki segmentasi dan model

penjangkauan wajib pajak kecil

Migrasi wajib pajak ke e-filing

Menyempurnakan KPP

Memperluas jangkauan DPC dan

meningkatkan kapabilitas perolehan

data

Meluncurkan strategi komunikasi

terpadu

Memastikan kualitas dan konsistensi

penegakan hukum

Secara sistematis melibatkan pihak

ke-3 untuk data, penegakan dan

penjangkauan wajib pajak

Ekspansi fungsionalitas website

Secara drastis meningkatkan

kapasitas call center

Memastikan adanya fleksibilitas

yang diperlukan untuk transformasi

Restrukturisasi organisasi

Meraih ekonomi informal melalui

pendekatan end-to-end

Membenahi sistem administrasi PPN

Meningkatkan efektivitas

pemeriksaan dan penagihan (hingga

CRM diimplementasikan)

Menyusun model kepatuhan yang 

prediktif dan berbasis-risiko terkait

dengan proses bisnis

Menyelaraskan kembali staf

fungsional & secara selektif

meningkatkan kapasitas
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assurance akan diperkuat guna memvalidasi temuan dari model risiko kepatuhan terpusat yang 

digunakan. 

■ Pemeriksaan, penagihan dan penyidikan: Suatu pendekatan pemeriksaan yang dibedakan 

akan diterapkan dalam rangka meningkatkan audit coverage ratio dan mengurangi waktu yang 

dibutuhkan untuk pemeriksaan. Proses akan disederhanakan melalui pemeriksaan standar dan 

manual penagihan, serta tools pendukung. Penugasan lintas-wilayah untuk aparatur pajak 

dalam penegakan hukum akan dilaksanakan dan tim peer review akan efisien. 

■ Layanan: Channel layanan baru akan dibuat tersedia untuk wajib pajak. KPP- B, format KPP 

baru, akan menawarkan semua layanan kepada wajib pajak selain pemeriksaan dan penagihan. 

Layanan, seperti pembayaran dan lebih bayar, akan semakin dibuat tersedia melalui saluran 

non-fisik (mis., web, call center). Kapasitas call center outbound juga akan dibentuk. 
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Bab 8: Transformasi di 

Direktorat Jenderal Bea dan 

Cukai (DJBC)  
DJBC mengemban tiga mandat: memfasilitasi perdagangan lintas batas dan melindungi industri 

domestik dari persaingan asing (commerce), melindungi masyarakat dari impor barang-barang 

berbahaya (keamanan), dan menagih penerimaan negara dari pajak dan kewajiban pabean. Indonesia 

sebagai negara kepulauan, ditambah dengan mandat yang kompleks serta interaksi yang intens 

dengan pemangku kepentingan eksternal dalam melaksanakan mandat-mandat tersebut, justru 

menimbulkan satu tingkat tantangan yang unik bagi DJBC.  

Sekalipun menghadapi berbagai tantangan, DJBC telah membuat kemajuan yang cukup luar biasa 

selama dekade terakhir, meluncurkan banyak sekali inisiatif-inisiatif perbaikan, dan mengembangkan 

cetak biru Customs 2020 guna memperbaiki pelaksanaan tiap mandat. Pemangku kepentingan utama 

telah mengakui upaya-upaya tersebut dan dampaknya juga telah terlihat sejauh ini, terutama dalam: 

■ Pertukaran data elektronik untuk pemberitahuan impor/ekspor  

■ National Single Window (NSW)  

■ Penghentian seluruh pungutan untuk proses resmi yang sebelumnya dikenakan ke pengguna 
akhir 

■ Dimulainya “model office” di 132 kantor selama 2007-2011 

■ Tambahan kantor pelayanan bea cukai di pelabuhan-pelabuhan terpilih 

■ Inisiatif reformasi 2002 tentang anti penyelundupan  

■ Meningkatnya pelatihan dan cakupan penangkapan narkotik  

■ Perbaikan dalam sistem profiling penumpang 

Namun, pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cepat dan ekspansi perdagangan internasional, 

ditambah lagi dengan perkembangan ekonomi regional, seperti pembentukan ASEAN Economic 

Community di masa mendatang, menekankan keharusan untuk perubahan lebih lanjut dan lebih 

cepat dalam DJBC. 

Selama ini DJBC telah berfokus pada mandat penagihan penerimaan, dan telah berhasil mencapai 

mandat tersebut (mis. pertumbuhan penerimaan dari cukai yakni 17% per tahun selama 2007-2012). 

Tantangan DJBC di masa depan adalah untuk mengubah fokus DJBC menuju pemberian kemudahan 

perdagangan dan perlindungan industri domestik, dan pada saat yang sama, melanjutkan pencapaian 

dalam penagihan penerimaan. Prioritasi mandat commerce DJBC di masa depan – sesuai dengan 

arahan Menteri Keuangan – membutuhkan percepatan perubahan yang signifikan, baik dalam pola 

pikir, prioritas, proses dan sumber daya di DJBC.  

Oleh karena itu, diperlukan transformasi bea dan cukai Indonesia yang mendasar. Cetak biru ini 

menggambarkan suatu ‘kondisi-akhir’ DJBC pada 2025 serta terobosan-terobosan penting yang 

diperlukan untuk mencapai cita-cita ini. 

 



 

120 

 

 

GAMBAR 114 - KONDISI AKHIR YANG DIHARAPKAN UNTUK DJBC 

 

8.1 Visi dan Misi DJBC  

Visi dan misi DJBC telah disempurnakan demi mencerminkan cita-cita tertinggi DJBC dengan lebih 

baik, mengurangi keambiguan prioritas antar mandat, dan menanamkan kebanggaan dalam jiwa 

pegawai seluruh direktorat. Pernyataan visi dan misi yang jelas juga akan memastikan bahwa tim 

leadership DJBC memprioritaskan inisiatif transformasi yang selaras dengan aspirasi jangka panjang 

DJBC dan Kemenkeu. 

8.1.1 Visi DJBC 

Visi DJBC telah disempurnakan demi mencerminkan cita-cita tertinggi DJBC dengan lebih baik lewat 

penetapan target yang menantang dan secara terus-menerus terpelihara di masa depan. 

Bahasa Indonesia: Menjadi institusi kepabeanan dan cukai terkemuka di dunia  

Bahasa Inggris: To be the world’s leading customs and excise administration 

 

8.1.2 Misi DJBC 

Misi DJBC menyajikan langkah spesifik yang harus dikerjakan oleh Ditektorat demi tecapainya 

pernyataan visi dan tujuan transformasi. 

Perubahan urutan pernyataan misi DJBC mencerminkan perubahan menuju peran fasilitasi 

perdagangan dan commerce. Penyesuaian dalam kata-kata dimaksudkan untuk menjamin kekhususan 

dan menghindari tumpang tindih antara yang dicakup DJBC dan yang dicakup lembaga lain yang juga 

terlibat dalam fungsi perlindungan masyarakat serta untuk menanamkan rasa kebanggaan dan 

kepemilikan dalam direktorat. 

8

Security

Revenue 

collection

Commerce

Aspirasi strategis yang jelas dan harmonis

Deklarasi pabean-cukai

pemungutan &

layanan

▪ Pengiriman dan tracking dokumen

serta data lainnya secara elektronis

▪ Mendorong pengiriman segera (pre-

notifikasi)

▪ Kerjasama erat dengan instansi lain

▪ Strategi pemungutan yang 

tersegmentasi baik untuk pembayaran

reguler maupun non-reguler

▪ Layanan inbound yang terpusat, 

tersegmentasi dan tepat ukuran

▪ Layanan outbound yang berbasis pada

tingkat kepatuhan

Identifikasi dan

Segmentasi

▪ Memaksimalkan penggunaan jalur prioritas

dan melakukan pengujian resiko secara

terpusat untuk jalur lainnya

▪ Otomasi skoring resiko yang 

dikembangkan secara berkelanjutan

– Input yang terupdatae secara real-

time

– Penggunaan sumber dari pihak

ketiga dan mengurangi redundansi

– Feedback loop with intervention 

results

▪ Setiap kasus diarahkan secara otomatis

pada tipe intervensinya (fisik, dokumen)

Intervensi

▪ Intervensi fisik secara berjenjang

berdasarkan kriteria terpusat yang 

jelas yang di dilakukan oleh sistem

(cara pemeriksaan , tingkat

pemeriksaan) 

▪ Memaksimal pendekatan non-intrusive 

(Xray, dsb)

▪ Pemeriksa barang bekerja sebagai tim

dan ‘menarik’ kasus berikutnya dari

antrian

▪ Validasi pungutan yang didukung data 

registrasi yang update dan terotomasi

▪ Hasiil tracking ‘hitrate’ digunakan

untuk back-testing

Post-clearance

▪ Post clearance audit ditentukan

berdasarkan resiko

▪ Keberatan atas hasil post-clearance 

digunakan untuk perbaikan

berkelanjutan dan langkah perbaikan

segera

▪ Penerbitan regulasi untuk mendukung

penyelesaian proses kepabeanan

sesingkat mungkin

▪ Proses proses tersebut disesuaikan

kebutuhan instansi pemerintah lain dan

pelaku bisnis

Organisasi dan struktur yang profesional

▪ Arahan dan kepemimpinan yang jelas

▪ Akuntabilitas yang dijalankan dengan target yang tepat serta SOP & SLA yang bersandar pada review yang memadai atas kinerja dan kepatuhan

▪ Talent management yanga efektif dan menyeluruh

▪ Struktur organisasi yang jelas dan efektif baik di tingkat strategis maupun taktis

Modernisasai IT dan Otomasi

▪ Iinvestasi IT yang sejalan dengan aspirasi dan pengaturan prioritas sesuai mandat dan kesenjangan/gap kinerja

▪ Pengembangan yang terpusat untuk memastikan arsitektur IT yang konsisten

▪ Otomasi sepanjang memungkinkan (pengiriman dokumen, risk assessments)

Regulasi kepabeanan dan cukai diterapkan sejalan dengan best practice

 Mengikuti best practice sesuai rekomendasi organisasi internasional seperti WCO, UNECE, WTO, WHO dan menyelaraskannya dengan peraturan nasional

Keterlibatan seluruh stakeholder 

 Keterlibatan aktif dari stakeholder utama dalam perumusan kebijakan dan upaya modernisasi operasional

 Peningkatan keterlibatan stakeholder  secara terus-menerus melalui survei termasuk tracking dan penyampaian hasil serta tindal lanjutnya

▪ Rumusan tanggung jawab, tujuan dan IKU yang jelas dan disahkan oleh pemerintah untuk

melaksanakan mandat/misi yang telah ditetapkan (Commerce, Security, Revenue Collection)

▪ Aspirasi, strategi dan prioritas yang terdifinisi secara internal yang mendukung mandat/misi

▪ KPI yang selaras dengan pengukuran yang akurat dan transparan serta pelaporan pada stakeholders

Aspirasi dan

Pondasi

Empat proses 

kerja utama
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Misi dalam Bahasa Indonesia: 

■ Kami memfasilitasi perdagangan dan industri 

■ Kami melindungi perbatasan dan masyarakat Indonesia dari penyelundupan dan perdagangan 
illegal 

■ Kami optimalkan penerimaan negara di sektor kepabeanan dan cukai  

Misi dalam Bahasa Inggris: 

■ We facilitate trade and industry 

■ We guard Indonesia’s borders and community from smuggling and illegal trading 

■ We optimize revenue collection in customs and excise 

 

■  

■  

■  

8.2 Perubahan pada model operasional dan proses bisnis 

8.2.1 Model Operasional  

Guna meraih visi dan misi nya, DJBC harus melakukan perubahan secara fundamental pada 

keseluruhan enam tema transformasi. Tema-tema ini berpatokan pada misi DJBC dan menangani 

semua elemen-elemen yang dibutuhkan untuk meningkatkan model operasional yang ada saat ini, 

seperti yang diuraikan dalam gambar di bawah. Berikut ini adalah keenam tema transformasi, yang 

dielaborasi lebih lanjut dalam gambar: 

■ Penyempurnaan kejelasan peran DJBC, selaras dengan aspirasi strategis  Kemenkeu dan 

DJBC 

■ Pemberitahuan pengguna layanan yang efisien dan di awal  

■ Penguatan risk profiling sebagai insentif atas perilaku yang benar  

■ Intervensi non intrusif yang tersegmentasi yang dilaksanakan secara profesional 

■ Post clearance dan audit yang efisien sebagai alat penindakan utama 

■ Landasan yang kuat, organisasi yang efisien, dan penempatan leadership serta 

anggaran di tempat yang paling membutuhkan 

Transformasi berusaha untuk mencapai target yang ambisius, contohnya: 

■ Waktu impor berkurang ~40% dari 23 hari menjadi 13 hari melalui implementasi inisiatif-

inisiatif pada customs value chain untuk mempercepat dwelling time (inisiatif Kantor Pelayanan 

Modern 2.0) dan koordinasi terstruktur dengan stakeholder eksternal (inisiatif lab stakeholder). 

Pada 2014, DJBC bertujuan mengurangi waktu customs clearance dari 8 hari menjadi 5 hari. 

■ Satu hotline nasional untuk menjangkau DJBC dibentuk pada 2014  
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■ Meningkatnya tingkat otomasi end to end pada seluruh proses bisnis utama 

(ekspor, impor, dan cukai) pada 2016 melalui otomasi pemberitahuan, persetujuan 

perijinan, dan digitalisasi dokumen. 

■ Sebuah manajemen risiko terintegrasi dibangun untuk impor, ekspor, cukai, dan 

Kawasan Berikat guna memperoleh hit rate sebesar ~40% pada 2017 

■ Berkurangnya aduan untuk impor melalui Kantor Pos sebesar ~75% yakni dari 14%  

aduan SIPUMA terkait operasi DJBC untuk impor melalui Kantor Pos menjadi hanya 5% pada 

2016  

 

 

GAMBAR 115 – TEMA TRANSFORMASI DIBUTUHKAN UNTUK MEMENUHI VISI DAN MISI DJBC  

 

 

8.2.2 Inisiatif Transformasi  

Untuk mencapai keadaan akhir DJBC yang ideal, tentu dibutuhkan perubahan terhadap proses bisnis 

yang ada sekarang ini. Perubahan-perubahan ini akan dilakukan dengan cara melaksanakan portfolio 

10 inisiatif pada enam tema transformasi hingga 2019. Tema-tema dan inisiatif-inisiatif ini bisa 

dikategorikan lebih lanjut menjadi 3 elemen termasuk diantaranya: 

■ Tema pertama menangani insiatif transformasi dalam memperbaiki kejelasan peran dalam 

DJBC:  

– Memperbaiki sistem dan proses manajemen kinerja untuk menyelaraskan IKU 

seluruh Echelon I- Echelon III terhadap mandat DJBC dan membenahi metrik IKU, mis 

lebih banyak IKU berbasis hasil  
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Landasan kuat untuk

pengefisienan

organisasi dan

meletakkan

kepemimpinan & 

anggaran di tempat

paling membutuhkan

Pemberitahuan

pengguna layanan yang 

efisien dan di awal

Perkuat risk profiling 

sebagai insentif atas

perilaku yang benar

Intervensi non-intrusif

yang tersegmentasi

dilakukan secara

profesional

Post-clearance efisien

dan audit sebagai alat

penindakan utama

Dari… Menjadi…

▪ Kantor pelayanan bea cukai yang bertanggung jawab

untuk aktivitas yang berhadapan dengan customer

▪ Penguatan talent untuk fungsi dan kepemimpinan

utama dalam posisi penting yang cukup lama

▪ Anggaran IT dan sumber daya lainnya yang sejalan

dengan ambisi kelas dunia

▪ E-declaration sebagai hardcopy  standar dan manual 

yang terintegrasi sebagai kasus khusus

▪ Proses yang ramping untuk menginsentifitaskan front-

loading informasi dan menghapus hambatan

▪ Risk-profiles yang terotomatisasi dan diperbarui yang 

menghargai peningkatan perilaku customer

▪ Jalur merah terutama untuk risiko keamanan dan

audit untuk risiko keuangan

▪ Prioritas penggunaan alat-alat yang kurang intrusif

seperti scanners dan sampling

▪ Kepatuhan terhadap konsep yang acak dan laporan

pemeriksaan yang lebih cepat & ramping dengan

menggunakan tablet

▪ Penyelarasan semua insentif stakeholders untuk

meminimalisir waktu post-clearance dan

memaksimalkan port-flow

▪ Lingkup dan kapasitas audit yang selaras dengan

penargetan customer  yang berisiko yang lebih selektif

Kejelasan peran, 

selaras dengan aspirasi

strategis Kemenkeu dan

DJBC

▪ Tanggung jawab tercampur antara unit yang 

berhadapan dengan customer dan yang tidak

berhadapan dengan customer

▪ Butuh talent untuk fungsi spesifik dan pergantian

kepemimpinan yang teratur untuk posisi-posisi penting

▪ Kurangnya investasi dalam persaingan untuk menjadi

kantor bea cukai kelas dunia cth. Pengembangan IT

▪ Duplikasi e-declaration dan hardcopy

untuk mayoritas dalam jumlah yang besar

▪ Back-loading terhadap Informasi yang dapat

menghapus hambatan

▪ Risk-profiles yang outdated meninggalkan insentif yang 

kecil bagi customer untuk mengubah perilaku

▪ Risk-profiles tidak terkalibrasi untuk menyimpan

kendali perpindahan, terutama untuk risiko

Keselamatan & Keamanan

▪ Intervensi yang cukup intrusif dari kurangnya

perlengkapan dan kurangnya kepatuhan pada SOP

▪ Gap pada eksekusi & peralatan mengakibatkan

penugasan pemeriksa yang tidak acak untuk kargo dan

pencatatan yang lamban

▪ Bea cukai tidak bertanggung jawab penuh jika

customer tinggal di pelabuhan lebih lama dari yang 

diperlukan

▪ Upaya audit menargetkan kurang dari setengah

customer

▪ Kedalaman dan luas tanggung jawab yang tidak jelas

di seluruh mandat

▪ Peran yang terlalu terpusat pada penerimaan yang 

berdasarkan pada target yang absolut dan memegang

posisi yang penting di seluruh kantor

▪ Tanggung jawab dan peran vs. lembaga pemerintahan

lainnya yang dipahami dengan jelas

▪ Selaras dengan gap kepatuhan yang harus dipenuhi

secara internal dan eksternal dan transparansi untuk

mengacu pada IKU khusus dengan target  yang relatif

I

VI

II

III

IV

V
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■ Empat tema berikutnya (pemberitahuan pengguna layanan yang efisien dan di awal, penguatan 

risk profiling sebagai insentif atas perilaku yang benar, intervensi non-intrusif yang 

tersegmentasi dan dilakukan secara profesional, post-clearance dan audit yang efisien sebagai 

alat penindakan utama) bisa lebih lanjut dikombinasikan dan dikategorikan sebagai 

transformasi yang berhubungan dengan perbaikan operasional dan kebanyakan inisiatif yang 

masuk dalam kategori ini menangani permasalahan mencakup 4 tema ini. Inisiatif-inisiatif nya 

termasuk: 

– Membangun sistem untuk mencapai Kantor Pelayanan Modern 2.0: Inisiatif pilot 

pada customs value chain guna mengurangi dwelling time (dibawah kendali DJBC) sebesar 

~40% sementara itu menjaga keamanan di tingkat yang sama  

– Mendirikan Customs Call Center: Mengonsolidasi dan memperbaiki seluruh 

komunikasi verbal DJBC dengan cara standardisasi pendekatan cara penyebaran informasi, 

isi dari informasi tersebut serta kualitas layanan 

– Mewujudkan skalabilitas operasi Kawasan Berikat di masa depan: 

Mengembangkan satu risk engine terpusat dan sistem layanan dan intervensi berjenjang dan 

terotomasi 

– Meningkatkan kepastian dan jaminan proses dan tarif bagi pengguna jasa dan memperbaiki 

efektivitas dan efisiensi penetapan nilai dan pemeriksaan barang kiriman: 

Menyederhanakan proses bisnis untuk customs clearance di Kantor Pos dan PJT 

– Mempercepat modernisasi layanan dan pengawasan bea dan cukai: Otomasi bisnis utama 

dan proses administrasi kantor 

– Memperbaiki kualitas dan jangkauan komunikasi DJBC dengan stakeholder utama 

dan memperbaiki citra DJBC di hadapan stakeholder: meningkatkan ketersediaan informasi, 

membenahi website resmi dan mengoptimalkan upaya publikasi media 

– Meningkatkan kehandalan risk engine pada seluruh proses bisnis: Standardisasi 

pengembangan risk engine pada seluruh proses bisnis dan menciptakan database terpusat 

■ Tema terakhir menangani inisiatif transformasi yang berhubungan dengan penguatan fondasi 

yang dibutuhkan untuk mendukung operasional. Inisiatif ini termasuk diantaranya:  

– Menggagas kolaborasi antar seluruh stakeholder terkait untuk mengurangi 

waktu impor sebesar 40-50% dan mendukung inisiatif Kantor Pelayanan Modern 2.0: 

Menyelenggarakan serangkaian lab untuk mengidentifikasi faktor yang bisa menurunkan 

waktu impor, meluncurkan inisatif-inisiatif pilot dan mengkodifikasi perubahan peraturan 

yang dibutuhkan demi keberlanjutan  

– Menyelaraskan kebutuhan organisasi, SDM, dan infrastruktur dengan mandat 

DJBC: mengembangkan metodologi untuk mengidentifikasi dan menutup gap dalam SDM 

dan infrastruktur; sebagai tambahan atas penyempurnaan struktur organisasi yang 

mencerminkan perubahan mandat dengan lebih baik, memastikan kapasitas yang tepat di 

atas dalam membuat keputusan strategis, dan memberdayakan organisasi lini. 

Perpanjangan bagi beberapa inisiatif ini juga diperlukan guna meraih 5 hasil utama pada 2015, 

diantaranya: 

– Dimulainya “Kantor Pelayanan Modern 2.0 untuk Kawasan Perdagangan 

Bebas: Meningkatkan pemantauan dan pengawasan untuk meminimalisasi aliran keluar 

barang ilegal dari kawasan perdagangan bebas pada 2025 

■ Meningkatnya kemitraan operasional sistematis dengan mitra perdaganagn 

terbesar: Meningkatkan kolaborasi operasional untuk keberlangsungan sharing intelijen 

dengan lima negara mitra perdagangan terbesar pada 2025 
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■ Konsolidasi risk engine penumpang pesawat udara menjadi satu sistem nasional 

yang handal: Pengembangan risk engine nasional untuk lalu lintas masuk penumpang pesawat 

udara untuk memungkinkan intervensi penumpang dan kargo berdasarkan risiko pada 2025 

■ Perubahan atas kerangka peraturan berdasarkan analisis untung-rugi: Menetapkan 

dan mengubah peraturan untuk meminimalkan risiko bisnis dan memperbaiki 

prediktabilitasnya pada 2025 

■ Penetapan peran yang lebih jelas bagi seluruh lembaga: membangun kolaborasi yang 

efektif untuk importasi pada 2025 

Selanjutnya, 3 inisiaif lainnya berusaha untuk menangani permasalahan dalam fondasi (oganisasi, 

SDM, dan infrastruktur). Ini akan diluncurkan secara terpusat di tingkat Kemenkeu sebagai dukungan 

atas inisiatif transformasi, diantaranya: 

■ Pentingnya TI: Mengembangkan business case untuk menjamin tingkat investasi TI pada 

tingkat yang tepat, pemetaan pengembangan TI DJBC dengan arsitektur sentral, menggunakan 

domain resmi untuk komunikasi resmi 

■ Percepatan program leadership: Membangun sebuah proses terstruktur untuk 

mengidentifikasi dan mengembangkan individu-individu berkinerja tinggi untuk Jabatan 

Kritikal di DJBC. Inisiatif ini harus diselaraskan dengan inisiatif yang digerakkan dari kantor 

SetJen  

■ Penyelarasan proses organisasi dan SDM dengan MENPAN: Menjamin dukungan dari 

MenPAN untuk memperbaiki proses formasi kapabilitas SDM. Inisiatif ini harus digerakkan 

berkoordinasi dengan keseluruhan upaya Kemenkeu dalam penyelarasan kembali organisasi. 

Sementara cetak biru menguraikan inisiatif-inisiatif yang akan menyelesaikan area-area perbaikan 

krusial bagi DJBC, kegiatan-kegiatan yang akan  dimulai oleh DJBC tidak hanya terbatas pada 10 

inisiatif yang diuraikan. Dalam tiap inisiatif ini, kami juga telah menyoroti 8 prioritas utama yang 

harus dilanjutkan hingga 2025. Penyempurnaan dan prioritasi inisiatif yang didasarkan pada konteks 

bisnis DJBC terkini akan dibutuhkan bersamaan dengan proses implementasi. 
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GAMBAR 116 – RANGKUMAN INISIATIF-INISIATIF TRANSFORMASI DJBC   

 

 

Pelaksanaan rekomendasi perlu dilakukan secara bertahap dari waktu ke waktu, sebagian karena 

mereka membangun satu sama lain, namun juga untuk mencegah  It equally to prevent change fatigue 

in MoF. Gambar di bawah ini memberikan gambaran umum tentang bagaimana perubahan-

perubahan yang diajukan ini akan dilaksanakan dari waktu ke waktu demi tercapainya visi DJBC pada 

2025. 
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1

Tujuan

Memperbaiki sistem dan proses manajemen

kinerja

9 Memperkuat risk engine pada seluruh proses 

bisnis

Menstandardisasi pengembangan risk engine 

seluruh proses bisnis dan menciptakan

database terpusat

Menyelaraskan IKU seluruh E1-E3 dengan

mandat DJBC dan membenahi metrik IKU mis., 

lebih banyak IKU berbasis outcome

Langkah-langkah utama

2 Inisiatif pilot untuk mengurangi dwelling time 

sebesar ~40% pada saat yang bersamaan

menjaga tingkat keamanan

Implementasi inisiatif pada customs value chain

untuk mempercepat dwelling time dan

mempertahankan risiko di tingkat yang sama

3 Mengkonsolidasi dan meningkatkan

komunikasi verbal DJBC dengan customer

Menstandardisasi pendekatan penyebaran

informasi, konten informasi dan kualitas layanan
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bisnis utama
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Memperbaiki ketersediaan informasi, 

membenahi website resmi, dan mengoptimalkan
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10 Menyelaraskan kebutuhan oragnisasi, SDM, 

dan infrastruktur dengan mandat DJBC

Mengembangkan metodologi untuk

mengidentifikasi dan menutup gap dalam SDM

dan infrastruktur

4

Inisiatif

Manajemen kinerja

Integrasi Manajemen

Risiko

Kantor Pelayanan Modern 

2.0

Customs call center

Kawasan Berikat

Kantor Pos

Otomasi

Kehumasan

Pondasi

External stakeholder lab 

(terkait waktu impor)

Memulai kolaborasi antara seluruh

stakeholder terkait untuk mengurangi waktu

impor 40-50% dan mendukung inisiatif Kantor 

Pelayanan Modern 2.0

Melaksanakan serangkaian lab untuk mengi-

dentifikasi lever dalam mengurangi waktu impor, 

meluncurkan inisiatif pilot, dan mengkofidikasi

perubahan dalam peraturan yang dibutuhkan

untuk sustainabilitas

I
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GAMBAR 117 – AGENDA TRANSFORMASIONAL UNTUK PELAKSANAAN CETAK BIRU DJBC   

 

Rincian lebih lanjut mengenai inisiatif-inisiatif transformasi di DJBC terdapat dalam 

manual implementasi 

8.2.3 Perubahan Proses Bisnis  

10 prioritas inisiatif strategis akan menangani perubahan proses bisnis berikut:  

■ Proses manajemen kinerja:  

– Formalisasi sebuah mekanisme yang terstruktur dan konsisten untuk proses manajemen 

kinerja (mis. penetapan IKU, penetapan target, dan dialog kinerja); dilakukan berkoordinasi 

dengan inisiatif strategis SetJen tentang Revitalisasi Manajemen Kinerja. 

■ Proses penerimaan pemberitahuan bea dan cukai:  

– Digitalisasi proses pemberitahuan utama (mis, impor kargo, cukai, dan kawasan berikat), 

tidak perlu lagi dokumen hard copy 

– Mendorong penyerahan dini untuk dokumen (sebelum kargo impor tiba di pelabuhan)  

■ Proses risk profiling perusahaan: 

– Menggunakan pendekatan statistik untuk mengidentifikasi parameter yang terbaik dalam 

memprediksi risiko untuk  tiap proses bisnis (mis, impor, ekspor, kawasan berikat) yang 

akan digunakan dalam risk engine 

– Melaksanakan risk profiling secara terpusat, didukung oleh database yang terupdate secara 

otomatis dan terintegrasi dari unit terkait dan lembaga pemerintahan eksternal dan DJP  

■ Proses penyampaian intervensi: 

– Pembedaan intervensi berdasarkan risiko yang terlihat untuk mengurangi gangguan kepada 

importir dan mengoptimalkan sumber daya   

CONFIDENTIAL – WORK IN PROGRESS
3

Beachhead
Cross-pillars initiative
Covered by initiatives in Central team

Included in blue print but not 

in minilabs

Pemberitahuan

pengguna

layanan yang 

efisien dan di 

awal
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Beachhead 3: Call 

Center
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Future 

Proofing 

Kawasan

Berikat

▪ Proofing-

Cover with Full 

SLA

▪ Meluncurkan

penyerahan

perijinan

elektronik
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implementasi
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Beachhead 1: Kantor Pelayanan Modern 2.0 

(Tj. Priok sebagai pilot)
3 6 75

JANGKA MENENGAH (2015-2019)

Achieve operational excellence at scale

QUICK WINS  2013 – 2014

Gain the license to reform

JANGKA PANJANG (2020-2025)

Achieve breakthrough reform

Hal yang perlu dalam IT

▪ Mengembangkan kasus bisnis untuk investasi IT pada tingkat

yang tepat

▪ Memetakan pengembangan IT lokal dengan arsitektur pusat

▪ Menggunakan email atau domain resmi untuk komunikasi resmi

HR and Organization Process Alignment with MenPAN

Accelerated leadership program for custom talent pools

Landasan kuat

untuk

pengefisienan

organisasi dan

meletakkan

kepemimpinan

& anggaran di 

tempat paling 

membutuhkan

6

4 Saran perubahan peraturan berdasarkan analisis

untung-rugi, mis.

▪ Short-shipments

▪ Mengharmonisasikan undang-undang dengan prinsip

GATT

▪ Peraturan KITE

▪ Advance Ruling

▪ Penggunaan senjata untuk keadaan darurat

Definisi peran yang lebih tajam untuk seluruh

kolaborasi antar lembaga

▪ Konsolidasi database

▪ Tim penasehat lintas lembaga

▪ Mensahkan perjanjian dengan Menteri

10 Penyelarasan infrastruktur dan sumber daya berdasarkan

mandat yang jelas, mis.

▪ Penyelarasan kapasitas dan pangkalan armada yang mencukupi

▪ Pengembangan kasus bisnis untuk SDM dan struktur organisasi

yang sejalan dengan blueprint

Bea cukai memimpin lab stakeholder untuk mengurangi waktu

impor dan ekspor mis.

▪ Mengkoordinasikan manajemen kontainer

▪ Membersihkan timbunan longstanding container

Intervensi non-

intrusif yang

tersegmentasi

dilakukan

secara

profesional

4

▪ Penyesuaian konsep

kantor pelayanan modern 

▪ Melaksanakan lab 

stakeholder untuk

menyelesaikan poin ulasan

utama mengenai tata

kelola Kawasan

Perdagangan Bebas

Sistem intervensi yang non-intrusif

▪ Menggunakan teknologi intervensi

standar

▪ Mendesain ulang alokasi untuk

pemeriksaan

▪ Memperbarui alat IT untuk pemeriksa

dokumen

Post-clearance 

efisien dan audit 

sebagai alat

penindakan

utama

5

Manajemen Post Clearance

▪ Meningkatkan kapasitas post-clearance 

audit

▪ Menggunakan pemeriksaan internal di 

tempat berbasis outcome

Perkuat risk 

profiling 

sebagai insentif

atas perilaku

yang benar

3I

9 Penumpang: Penggabungan Risk 
Engine menjadi sistem nasional
yang handal

Pembaruan Risk Engine untuk Impor

▪ Memperkuat disiplin dan proses risk 

profiling

▪ Memperkenalkan feedback loop 

intervensi yang terotomatisasi dan

secara terus menerus menyempurnakan

aturn tentang risiko

Integrasi Risk Engine dengan
Ekspor, Kawasan Berikat, Cukai
▪ Mengotomatisasi engine dengan

menggunakan satu set penuh
parameter risiko dan hubungan
dengan pajak

▪ Menggunakan pendekatan
berbasis risiko dengan
meningkatnya jenis sertifikasi AEO

Lebih jelasnya

peran, selaras

dengan aspirasi

strategis

Kemenkeu dan

DJBC

Mandate clarification and performance management alignment:

▪ Menyelaraskan stakeholder internal dan eksternal dalam metrik kinerja/IKU DJBC berdasarkan mandat yang jelas (menggabungkan compliance gap 

sebagai satu metrik baru)

▪ Menetapkan dan mengimplementasikan dashboard top manajemen, menggunakan hasil audit sebagai input untuk menghitung nilai kepatuhan

▪ Menyelaraskan kontrak kinerja E1-E3 untuk merefleksikan penurunan metrik kesuksesan yang baru

1

1

▪ Memanfaatkan sharing

informasi untuk penyem-

purnaan referensi harga

▪ Memperkenalkan

pemeriksaan pre-

shipment

8 Fokus kembali pada Kehumasan

dan layanan informasi

▪ Memperkenalkan konsep

informed compliance

▪ Memperkenalkan fitur-fitur

layanan

Penyerahan pemberitahuan dan pra-

notifikasi secara online

▪ Pemberitahuan yang terotomatisasi dan

diserahkan di awal

▪ Mengotomatisasi proses redress untuk

penyerahan secara online

2
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– Memanfaatkan alat yang menggunakan TI dalam melakukan intervensi (mis., iPad untuk 

mencatat pemeriksaan kargo impor, pemindai di Kantor Pos, CCTV untuk memantau 

Kawasan Berikat) 

■ Proses post clearance dan audit: 

– Meningkatkan kapasitas SDM untuk dapat mencakup pertumbuhan dalam hal jumlah dan 

jenis auditee (mis., ekspor, kawasan berikat, cukai) 

– Menetapkan post-clearance auditee berdasarkan skor parameter  risk engine masing-

masing 

– Frekuensi dan jenis audit yang diterapkan berbeda tergantung pada tingkat risiko yang 

diterima 

■ Manajemen komunikasi dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan: 

– Mendirikan satu call center dan satu website untuk seluruh informasi dan komunikasi 

dengan stakeholder   

– Menggagas kolaborasi terstruktur dengan stakeholder eksternal untuk mengurangi waktu 

impor end-to-end  

– Menerapkan strategi pelibatan yang terstruktur untuk mengoptimalkan sumber daya 

kehumasan di media (mis, menggunakan tema utama dan melibatkan advokasi) 

■ Proses perencanaan dan manajemen sumber daya:  

– Menggunakan metodologi terstruktur untuk mengidentifikasi gap dalam fondasi (organisasi, 

SDM, dan infrastruktur) dibutuhkan dalam penyampaian mandat 

– Membangun proses terstruktur dan transparan dalam mengalokasikan dan mengelola 

sumber daya 
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Bab 9: Transformasi di 

Direktorat Jenderal 

Anggaran (DJA)  
Direktorat Jenderal Anggaran – DJA telah memulai transformasi, sejalan dengan transformasi 

Kemenkeu secara keseluruhan. Beberapa  reformasi utama yang mengarah pada perumusan anggaran 

secara lebih strategis dan analitis telah berjalan, dengan progress yang berbeda-beda untuk masing-

masing inisiatif penganggaran, mis. Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK), Kerangka Pengeluaran 

Jangka Menengah (KPJM), Penganggaran Terpadu, kontrak tahun jamak, serta Monitoring dan 

Evaluasi. 

Beberapa keberhasilan sejauh ini adalah: 

■ Menyelesaikan dokumen anggaran dan revisi dengan jangka waktu yang tepat  

– Anggaran (APBN dan APBN-P) biasanya selesai tepat waktu, sesuai peraturan-peraturan 

yang ada  

– Berhasil menghasilkan APBN-P tahun 2013, yang cukup menantang, sesuai dengan yang 

rencana yaitu pertengahan Juni 2013  

– Menghapuskan hampir seluruh blokir pada tahun anggaran 2013  

■ Memperkuat transparansi dan memperbaiki proses 

– Masuk dalam peringkat 20% teratas dari 100 negara di Open Budget Index 

– Menetapkan fungsi monitoring dan evaluasi untuk mengkaji outcome anggaran  

– Beberapa PMK telah diterbitkan sedangkan beberapa PMK lainnya dalam tahap revisi, 

misalnya PMK 94/2013 mengenai penelaahan RKA-K/L, PMK 32/2013 mengenai revisi 

anggaran rutin, PMK 71-72/2013 mengenai standar biaya dan indeksasi, revisi pada PMK 

mengenai kontrak tahun jamak  

■ Membuat kontribusi besar terhadap pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan  

– Berkontribusi menuju pembangunan Indonesia yang berkelanjutan pada 5 tahun terakhir, 

mis. menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran  

– Mengoptimalkan PNBP dengan tetap memperhatikan layanan publik berstandar tinggi  

Sebagai bagian dari Transformasi Kelembagaan Kemenkeu, DJA akan terus memperkuat 

transformasinya dengan terus memperbaiki outcome dari anggaran Indonesia. Perbaikan ini akan 

dilakukan melalui implementasi reformasi penganggaran yang lebih efektif serta penguatan sistem 

monitoring dan evaluasi guna memastikan alokasi anggaran yang lebih efektif. Keberhasilan dari 

transformasi DJA juga bergantung pada kesiapan DJA dalam bekerja sama dengan beberapa 

stakeholder termasuk Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB), Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan kementerian lembaga serta institusi-institusi (K/L).  

Cetak biru ini menggambarkan aspirasi end-state untuk DJA pada tahun 2025, dan langkah-langkah 

yang akan diambil untuk meraih aspirasi ini.  
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9.1 Visi dan Misi DJA  

Visi dan misi DJA yang baru menanamkan kebanggaan pada pegawai di seluruh direktorat, serta 

memastikan keterhubungan yang jelas dengan visi Kemenkeu secara keseluruhan. Pernyataan visi dan 

misi yang jelas juga akan memastikan bahwa pimpinan DJA memprioritaskan inisiatif-inisiatif yang 

sejalan dengan aspirasi jangka panjang dari DJA dan Kemenkeu. 

9.1.1 Visi DJA 

Visi DJA telah disempurnakan untuk lebih berfokus pada outcome yang akan dijalankan DJA melalui 

kegiatan-kegiatan yang ada, dan untuk memberikan inspirasi kepada pegawai DJA dengan 

menyertakan aspirasi yang lebih luas, seperti pentingnya peran DJA dalam konteks pembangunan 

Indonesia secara keseluruhan.  

Bahasa Indonesia: Memacu pengelolaan APBN yang berkualitas untuk mewujudkan pembangunan 

yang berkelanjutan dan berkeadilan 

Bahasa Inggris: Lead the management of a high-quality state budget to achieve sustainable and 

equitable development 

Visi DJA yang telah disempurnakan, dikembangkan melalui keterlibatan ekstensif dengan para 

pimpinan serta dengan seluruh pegawai di DJA untuk memastikan bahwa visi tersebut memiliki 

makna yang dalam bagi seluruh individu di DJA.  

9.1.2 Misi DJA 

Misi DJA menjelaskan tindakan spesifik yang akan dijalankan oleh DJA, dalam rangka meraih visi dan 

aspirasi DJA. 

■ Memacu kualitas pengelolaan APBN dari perencanaan, penyusunan, hingga pelaporan 

■ Menggunakan monitoring dan evaluasi secara efektif untuk meningkatkan kualitas perencanaan 
anggaran 

■ Mendorong kerjasama dengan stakeholders dalam rangka pemberdayaan di keseluruhan proses 

■ Terus-menerus meningkatkan kualitas sistem dan proses penganggaran 

■ Membangun kapabilitas SDM dan organisasi internal 

 

Dalam bahasa Inggris: 

■ Lead end-to-end production of the state budget (APBN) from planning and formulation to 
getting approvals and reporting 

■ Use monitoring and evaluation effectively to improve quality of budgeting 

■ Drive cooperation to enable empowerment of external stakeholders throughout the end-to-end 
budgeting process 

■ Continuously improve quality of budgeting systems and processes 

■ Build internal human resources (HR) and organizational capabilities 
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9.2 Perubahan pada model operasional dan proses bisnis 

9.2.1. Model Operasional 

Sesuai dengan transformasi yang sudah berjalan, DJA akan berfokus pada implementasi penuh dari 

reformasi penganggaran untuk memperbaiki outcome anggaran dan mendorong pemerintah 

Indonesia menuju penganggaran dan analisis berbasis kinerja yang efektif.  

Tiga tema transformasi telah dirumuskan untuk meningkatkan model operasional yang ada saat ini, 

yang dipaparkan secara lebih lanjut pada gambar berikut ini: 

■ Berfokus kepada kinerja dan analisis anggaran, beralih dari penganggaran yang rinci, 
berorientasi pada input, menghabiskan waktu, dan tidak sepenuhnya akurat, menjadi dokumen 
anggaran yang lebih strategis dan berorientasi pada output dan outcome. Peralihan ini akan 
terjadi melalui arsitektur anggaran baru yang direvisi  

■ Merampingkan proses dan birokrasi anggaran untuk  mengurangi kerumitan, durasi 
serta iterasi pada proses penganggaran untuk memberikan fleksibilitas dan efisiensi yang 
memadai dengan tata kelola yang kuat, didukung oleh interaksi yang efektif dengan para 
stakeholder  

■ Memperkuat kapabilitas penganggaran di seluruh pemerintahan dalam rangka 
memastikan reformasi penganggaran utama dapat diimplementasikan secara efektif.  Budget 
Analyst dari DJA akan bekerja bersama pegawai penganggaran di K/L guna  membangun 
kapabilitas dalam rangka menghasilkan anggaran yang robust dan dapat diimplementasikan  

Implementasi yang sukses dari model operasional ini diharapkan menghasilkan dampak yang 

signifikan bagi Indonesia – pada tahun 2019 diharapkan bahwa hal-hal di bawah ini dapat tercapai: 

■ Peralihan fokus kajian dan persetujuan DPR pada dokumen anggaran dari level 
komponen (estimasi setidaknya sekitar 192.000 line items) menjadi level program (estimasi 
hanya sekitar 800 line items) 

■ Nilai sebesar 95% pada Indeks Kualitas Penerapan Reformasi Penganggaran melalui 
penggunaan yang lebih luas pada penganggaran terpadu, PBK dan KPJM  di seluruh K/L  

■ Deviasi maksimum sebesar 5% dari anggaran yang direncanakan oleh K/L 
(pengeluaran dan output), melalui sistem online untuk revisi anggaran, memperbesar nilai 
minimum revisi dan meningkatkan fleksibilitas dan kapabilitas untuk K/L dalam mengelola 
anggarannya pada level program, yang diperkuat oleh monitoring dan evaluasi yang efektif  

■ Pengurangan jumlah Satker sebanyak 50% dari 24.000 menjadi 12.000 untuk 
merefleksikan bahwa sebanyak 10% Satker mengelola 80% dari anggaran  

■ Pertanyaan K/L seputar penganggaran dapat direspon dalam jangka waktu 1 hari 
kerja melalui help-desk penganggaran multi-channel dengan target untuk memberikan 
dukungan secara terus menerus kepada K/L dalam merumuskan dan mengimplementasikan 
anggarannya 
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EXHIBIT 118: TEMA TRANSFORMASI KEMENKEU UNTUK MENINGKATKAN MODEL 

OPERASIONAL 

 

9.2.2. Inisiatif Transformasi 

DJA, melalui kerja sama dengan para stakeholder utama baik di dalam maupun di luar Kemenkeu,dan 

telah menetapkan enam (6) inisiatif yang akan mewujudkan tiga tema transformasi. Inisiatif-inisiatif 

ini telah di desain agar dijalankan pada melalui organisasi DJA yang sekarang, mellaui tindakan 

praktis yang telah diidentifikasi, termasuk melibatkan para stakeholder utama seperti BAPPENAS dan 

K/L secara aktif. 

Inisiatif-inisiatif tersebut adalah: 

■ Menerapkan arsitektur penganggaran berbasis outcome – mengubah logic model dan 

arsitektur anggaran agar lebih berfokus pada tingkat output dan outcome dibandingkan pada 

tingkat kegiatan. Dengan peralihan ini DJA dapat menelaah anggaran pada tataran yang lebih 

strategis, dan dapat mengkaji anggaran dengan berfokus pada kinerja. Pada saat yang sama, K/L 

akan mendapatkan fleksibilitas untuk mengalokasikan sumber daya yang ada dalam rangka 

meraih outcome yang diprioritaskan  

■ Memperkuat monitoring dan evaluasi pada outcome anggaran – meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas pengeluaran pemerintah dengan menerapkan monitoring dan evaluasi 

(monev) yang lebih streamlined di seluruh pemerintahan. Dengan mengurangi jumlah duplikasi 

dalam kegiatan monev, K/L akan lebih akurat dalam menilai dan melaporkan output, dan pihak 

yang berwenang dapat fokus untuk memberikan analisis dan dukungan pada K/L dalam bidang 

yang relevan (misalnya, DJA dalam perencanaan anggaran sebagai pemberi masukan pada 

alokasi anggaran tahun mendatang, dan DJPB pada pelaksanaan anggaran)  

■ Merampingkan proses penganggaran end-to-end – mendesain ulang proses anggaran 

untuk meningkatkan efisiensi sehingga DJA dapat berfokus pada permasalahan yang strategis, 

termasuk pengembangan kebijakan dan metode yang efektif-biaya dalam menerapkan 

kebijakan-kebijakan untuk menghasilkan outcome yang diinginkan. Dalam hal ini diperlukan 

keterlibatan stakeholder yang signifikan, yaitu BAPPENAS dan DPR.  

■ Meningkatkan efektivitas interaksi dengan stakeholder eksternal– memposisikan 

ulang peran DJA dalam keterlibatannya dengan BAPPENAS dan DPR untuk menghasilkan 

outcome penganggaran yang lebih baik. Hal ini akan mencakup pendefinisian peran dan 

RAHASIA
4

Tiga perubahan dalam model operasional telah teridentifikasi…

Fokus kepada

kinerja dan analisis

anggaran

Merampingkan

proses/birokrasi

anggaran

Memperkuat

kapabilitas

penganggaran

diseluruh

pemerintahan

Penganggaran yang detail 

dan berorientasi pada

input dibatasi oleh arsitektur

anggaran yang tidak

fleksibel

Proses yang rumit, dengan

banyaknya iterasi dan

interaksi sub-optimal dengan

para stakeholder

Dari… …menuju

Penganggaran yang 

strategis dan berorientasi

kepada output dan

outcome, didukung oleh

arsitektur anggaran yang 

berorientasi pada kinerja

Proses-proses yang 

disederhanakan, 

memungkinkan untuk

fleksibilitas yang memadai

dengan tata kelola yang 

kuat dan interaksi

stakeholder yang efektif

Implementasi reformasi 

penganggaran secara 

penuh, didukung oleh

Budget Analyst yang 

service-oriented dan 

bekerja sama dengan K/L

Implementasi reformasi 

penganggaran secara 

terbatas, dibatasi oleh

peran administratif DJA dan

rendahnya kepatuhan K/L
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tanggung jawab setiap pihak secara jelas serta perumusan metode-metode baru untuk 

melibatkan berbagai pihak dalam anggaran, misalnya dengan mengubah waktu, konten serta 

proses pertemuan trilateral untuk memungkinkan semua pihak bersama-sama menganalisis dan 

mempertanyakan rencana pengeluaran yang diajukan K/L  

■ Membangun kapabilitas K/L – mengembangkan kapabilitas penganggaran yang lebih baik 

di seluruh pemerintahan dengan mengadakan pendidikan dan pelatihan untuk tim perencanaan 

dan pelaksanaan anggaran K/L, prioritas DJA akan menjadi penerapan pada reformasi utama, 

untuk dapat dilakukan secara lebih sederhana, materi komunikasi yang lebih jelas, perubahan 

peraturan  yang lebih sedikit serta pengenalan terhadap help-desk multi-channel yang dapat 

membantu K/L untuk mendapatkan input secara cepat dan panduan dalam menerapkan 

reformasi-reformasi utama dalam pengembangan anggarannya  

■ Meningkatkan kapabilitas internal DJA – meningkatkan kapabilitas organisasi DJA secara 

keseluruhan untuk memberikan dukungan yang strategis dan analitis kepada K/L, sembari terus 

mempertahankan tata kelola yang kuat pada keuangan pemerintah. Hal ini akan melibatkan 

pelatihan dan pengembangan kapabilitas dari pegawai utama DJA, termasuk pengembangan 

peran budget analyst untuk dapat membangun keahlian fungsional dan mempertahankan 

individu-individu berbakat  

EXHIBIT 119 – RINGKASAN DARI ENAM INISIATIF 

 

Enam inisiatif tersebut akan diterapkan pada tahap yang berbeda dari waktu ke waktu. Penerapan 

secara bertahap akan memastikan bahwa tindakan yang paling penting dapat diterapkan terlebih 

dahulu. Penilaian outcome akan memberikan dasar untuk membuat perubahan pada inisiatif-inisiatif 

dalam rangka meningkatkan efektivitas dan memastikan dampak yang lebih besar. Tahap-tahap 

penerapan inisiatif yang diajukan ditampilkan pada gambar di bawah ini.  

 

 

RAHASIA
5

…yang akan dijalankan melalui enam inisiatif transformasi…

Objektif

▪ Membangun struktur anggaran yang 

berbasis output dan outcome serta

berorientasi pada kinerja

▪ Mengonsolidasi fungsi monitoring 

dan evaluasi serta mendesain proses 

untuk menggunakan hasil monev

sebagai masukan pada anggaran

tahun mendatang dan sebagai early 

warning untuk anggaran tahun

berjalan

▪ Proses anggaran yang efektif, efisien, 

dan kolaboratif 

▪ Mendesain ulang peran DJA dalam

berinteraksi dengan para stakeholder

utama untuk menghasilkan outcome 

anggaran yang lebih baik

▪ Meningkatkan kualitas perencanaan

anggaran dari K/L, dengan

penekanan pada implementasi 

reformasi penganggaran

▪ Meningkatkan kapabilitas DJA dalam

rangka memainkan peranan yang 

lebih strategis dan analitis

Tindakan utama

▪ Menentukan logic model baru dan mendesain format dokumen anggaran yang baru

▪ Menerapkan kepada K/L percobaan (KemenKeu, Kemendiknas, PU, Polri) 

▪ Mendapatkan dukungan dari para stakeholder

▪ Pembagian akuntabilitas jelas pada monev end-to-end yang berbasis outcome

▪ Mengembangkan single point of contact untuk K/L dalam menyerahkan data dan

menerbitkan laporan resmi

▪ Berkoordinasi dengan seluruh stakeholder dalam mendesain sistem SPOC dan

monev

▪ Menggunakan hasil monitoring dan evaluasi sebagai masukan ke dalam anggaran

tahun mendatang

▪ Memperbaiki variabel/pendekatan dalam penyusunan pagu anggaran

▪ Menerapkan 1 putaran dalam pengajuan inisiatif baru

▪ Memperkuat proses penilaian RKA-K/L

▪ Mengurangi jumlah satker dan dokumen DIPA

▪ Hanya memperbolehkan revisi pada level output selama APBN-P

▪ Memperkuat interaksi dengan BAPPENAS

– Memetakan dengan jelas pembagian tanggung jawab antara DJA dan

BAPPENAS melalui petunjuk teknis (juknis) bersama; 

– Mengembangkan dan memelihara single data warehouse untuk inisiatif baru

– Mendesain ulang model interaksi antara DJA dan BAPPENAS

▪ Memperkuat interaksi dengan DPR

– Mengembangkan petunjuk prosedur interaksi yang jelas antara DJA dan DPR

– Merevisi UU 17/2003 agar DPR hanya menyetujui anggaran pada tingkat

outcome/output saja

– Menerapkan dan mengembangkan proses dan model interaksi yang baru

melalui percobaan interaksi antara KemenKeu dengan Komisi DPR

▪ Mengembangkan panduan proses anggaran end-to-end yang sederhana, dan user-

friendly (“APBN 101”)

▪ Mengembangkan help desk penganggaran yang berbasis web

▪ Menerapkan task force penganggaran untuk memberikan bimbingan dan

pengawasan secara real-time kepada K/L

▪ Fokus pada pembangunan kapabilitas di semua elemen DJA

▪ Mendesain alat kurikulum dan analisis untuk peran budget analyst yang baru

▪ Membuat program pembangunan kapabilitas yang berkelanjutan

Fokus pada 

kinerja dan

analisis

anggaran

Merampingkan

proses/birokrasi

anggaran

Memperkuat

kapabilitas

penganggaran

pada seluruh

Pemerintahan

Tema transformasi Inisiatif

1 Beralih kepada

Arsitektur anggaran

yang terfokus pada

outcome

2 Memperkuat monitoring 

dan evaluasi pada

outcome anggaran

3 Merampingkan proses 

anggaran end-to-end

4 Memperkuat efektivitas

interaksi dengan para

stakeholder eksternal

5 Membangun kapabilitas

K/L

6 Meningkatkan

kapabilitas internal DJA
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EXHIBIT 120 – TAHAPAN INISIATIF-INISIATIF TRANSFORMASI 

 

Rincian lebih lanjut mengenai inisiatif-inisiatif transformasi di DJA terdapat dalam 

manual implementasi 

9.2.2. Perubahan proses bisnis  

Dengan penerapan inisiatif-inisiatif transformasi DJA, dalam hubungannya dengan revisi struktur 
organisasi, sejumlah perbaikan proses bisnis akan dilakukan di seluruh  siklus anggaran, yang akan 
dijabarkan secara lebih lanjut di bawah ini: 

■ Monitoring dan evaluasi: K/L hanya harus menyerahkan data satu kali saja ke dalam single 

point of contact (SPOC) dimana beberapa lembaga berbeda yang melakukan kegiatan 

monitoring dan evaluasi (monev) dapat mengakses data mentah dari aplikasi ini. Peran dan 

tanggung jawab di seluruh  proses monev end-to-end, mulai dari pengumpulan data, analisis  

data, hingga penerbitan laporan akan diklarifikasi antara semua stakeholder internal dan 

eksternal yang terlibat. Proses formal untuk mengevaluasi rencana pembelanjaan K/L pada 

tahun berjalan berdasarkan dengan hasil monev, yang sebelumnya tidak ada, juga akan 

dirancang dan diimplementasikan. 

■ Mengajukan inisiatif baru : Inisiatif baru hanya akan diajukan dalam satu putaran saja, dan 

semua data akan disatukan ke dalam data warehouse tunggal. Akan ada daftar resmi tunggal 

dari usulan inisiatif baru yang diprioritaskan dan akan dijadikan acuan di dalam keseluruhan 

proses  

■ Menetapkan pagu anggaran: Variabel/pendekatan yang berbeda-beda akan diterapkan  

setiap kali pagu ditetapkan, dalam rangka meminimalisir penghitungan ulang yang tidak 

diperlukan, khususnya untuk baseline. Sebelumnya, pendekatan yang sama diterapkan selama 

penetapan setiap pagu  

■ Pertemuan trilateral: Pertemuan trilateral akan diberdayakan untuk benar-benar mengubah 

alokasi anggaran menjadi keputusan bersama antara semua pihak yang terlibat, daripada hanya 

menyetujui apa yang telah disetujui sebelumnya. Kemenkeu akan menjalankan peran yang lebih 

besar melalui analisis biaya/manfaat pada inisiatif baru daripada sekedar menyetujui rencana 

pembelanjaan yang sebelumnya sudah disepakati.  

RAHASIA
6

…untuk dilaksanakan secara bertahap hingga tahun 2025 Beach-heads Sudah dilaksanakan oleh DJA

Meram-

pingkan 

proses/

birokrasi 

anggaran

Memperkuat 

kapabilitas 

pengang-

garan di 

seluruh 

pemerin-

tahan

Fokus pada 

kinerja dan

analisis 

anggaran 

“Fokus pada penyampaian dan pelaksanaan”
Tahap 1: 2013-2014

Tahap 2: 2015-2019

“Meraih momentum dan memperkuat reformasi utama”

▪ Terus memperbaiki dan menerapkan reformasi penganggaran yang baru dan mutakhir1 Beralih kepada 
Arsitektur 
anggaran yang 
terfokus pada 
outcome

 Menerapkan revisi PMK seperti yang direncanakan :

– PMK mengenai penyusunan dan penilaian RKA-K/L
– PMK mengenai proses revisi anggaran
– PMK mengenai multi-year contract
– PMK mengenai standar biaya 

▪ Implementasi penuh pada Monev yang didukung oleh IT, 

yang dapat menampilkan pelacakan secara real-time 

mengenai pembelanjaan K/L terhadap alokasi anggaran 

yang mereka miliki 

▪ Menyusun league-table di tingkat program untuk dapat 

melacak kulaitas pembelanjaan dan secara proaktif 

merespon temuan-temuan yang didapat

2 Memperkuat 
monitoring dan 
evaluasi pada 
outcome
anggaran

▪ Menjelaskan tanggung jawab secara jelas pada proses monev 

end-to-end

– Menetapkan peran setiap stakeholder dan mendesain 

forum koordinasi Monev

– Mendesain dan mengimplementasikan single point of 

contact (SPOC) untuk pengumpulan data monev

▪ Mempublikasikan league table di tingkat 

program dengan set indikator yang lengkap 

untuk dapat melacak kualitas pembelanjaan

▪ Mengembangkan kampanye keterlibatan 

publik – pelaporan yang transparan pada

outcome anggaran

“Dampak yang berkelanjutan dan 
mempertahankan outcome”

Tahap 3: 2020-2025

▪ Terus menerus menyempurnakan proses anggaran yang 
baru berdasarkan feedback yang didapat

▪ Memperbarui peraturan eksternal sesuai dengan 
kebutuhan, mis: PP 90/2010

3 Merampingkan 
proses end-to-end
anggaran 

▪ Menetapkan dan menjalankan perubahan untuk proses anggaran:
– Meningkatkan pendekaan untuk melakukan penghitungan 

pagu
– Putaran tunggal dan data warehouse untuk inisiatif baru
– Menyederhanakan penilaian RKA-K/L 
– Merasionalisasikan jumlah Satker dan DIPA
– Hanya memperbolehkan revisi tingkat prioritas nasional 

selama masa APBN-P

▪ Menggeser waktu penyerahan dokumen UU 
APBN kepada DPR menjadi bulan Oktober

4 Meningkatkan 

efektivitas 

interaksi dengan 

para stakeholder

(BAPPENAS dan 

DPR)

▪ Mengembangkan dan menerbitkan panduan teknis 
mengenai interaksi DJA dengan DPR, mis: penjadwalan 
rapat yang jelas, penetapan yang jelas mengenai siapa 
yang mempunyai wewenang dalam menyetujui alokasi

▪ Merevisi UU 17/2003 agar DPR hanya menyetujui 
anggaran pada tingkat outcome/output saja

▪ Mengembangkan dan menerbitkan petunjuk teknis (juknis) 
bersama antara BAPPENAS dan DJA mengenai alur kerja selama 
perencanaan anggaran

▪ Mendesain ulang model interaksi antara DJA dan BAPPENAS: 
– Rapat bilateral  sebelum pagu putaran 1
– Memberdayakan dan memajukan trilateral lebih awal 

▪ Mencoba proses dan model interaksi baru di 1 K/L 
dengan komisi DPR

▪ Menyelaraskan struktur Ditjen Anggaran 
dengan BAPPENAS

▪ Menerapkan arsitektur anggaran yang baru kepada 
seluruh K/L

 Menetapkan logic model, rasionalisasi dokumen anggaran dan 
standardisasi format

– Mendandatangani MoU dengan BAPPENAS/MenPAN 
mengenai implementasi dari arsitektur anggaran baru 

– Mengembangkan pedoman dan prosedur yang jelas untuk 
K/L dalam mengimplementasikan logic model baru

– Percobaan pada 1-2 K/L untuk implementasi arsitektur baru

▪ Terus menerus meningkatkan kualitas data 
kinerja dalam arsitektur anggaran

Tema 
transformasi Inisiatif 

▪ Menjalankan peran yang lebih besar dalam menilai dan 
membuat prioritas pada inisiatif-inisiatif dengan 
BAPPENAS dan K/L 

▪ Mengembangkan program pembangunan kapabilitas 
budget analyst

6 Meningkatkan 

kapabilitas 

internal DJA

▪ Meluncurkan rencana sosialisasi transformasi yang dipimpin oleh 

para pimpinan Ditjen Anggaran untuk membangun keselarasan 

organisasi dan memulai tindakan

▪ Menetapkan skill-set dan kapabilitas untuk peran baru sebagai 

Budget Analyst, berfokus dalam mengimplementasikan reformasi-

reformasi utama; mendesain perangkat analitis dan kerangka kerja, 

mengembangkan angkatan pertama budget analyst

▪ Mengembangkan program sertifikasi budget 
analyst, bekerja sama dengan beberapa 

▪ Menerapkan Taskforce Penganggaran ke K/L lain, 
dimulai dari 11 K/L yang menjadi prioritas

▪ Melembagakan program pembangunan kapabilitas 
formal untuk K/L, mis: sertifikasi dari DJA kepada pegawai 
di biro perencanaan K/L 

▪ Mengembangkan dan menerapkan “Budgeting basics” serta help-
desk  berbasis web

▪ Meluncurkan percobaan Taskforce Penganggaran  di KemenKeu 
dan 1 K/L untuk menerapkan reformasi utama, meningkatkan 
penyerapan dan kulaitas pembelanjaan

5 Membangun 
kapabilitas K/L

▪ K/L bertanggung jawab atas pembangunan 
kapabilitasnya sendiri
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■ Penelaahan RKA-K/L: Kemenkeu hanya akan menelaah anggaran hingga tingkat output saja 

dan tidak akan melakukan penelaahan pada tingkat yang lebih rinci. Penilaian akan lebih 

berfokus kepada analisis biaya-manfaat daripada pemeriksaan kepatuhan terhadap regulasi, dan 

dapat dilakukan secara online. 

■ Persetujuan anggaran oleh DPR: Fokus persetujuan anggaran oleh DPR akan beralih 

menjadi alokasi di level program (800 line items). Peran dan tanggung jawab antara 

stakeholder di DPR akan secara jelas ditetapkan melalui serangkaian pedoman resmi, yang 

mengatur permasalahan seperti pejabat komite sektoral mana yang harus menyetujui keputusan 

sebelum dianggap final, bagaimana menerjemahkan data kinerja di dalam anggaran, dll.  

■ Penyusunan DIPA: Lebih sedikit DIPA perlu dirumuskan sebagai akibat dari konsolidasi 

Satker-satker. Dalam jangka panjang, DIPA akan ditangani secara internal oleh K/L  

■ Revisi-revisi anggaran: Revisi di level output hanya diperbolehkan selama periode revisi 

anggaran (APBN-P) yang telah dijadwalkan, dalam rangka mendorong akurasi dan kualitas yang 

lebih baik dari perkiraan awal yang telah dibuat 

EXHIBIT 121 – RINCIAN DARI PERUBAHAN PROSES BISNIS 

 

 

RAHASIA
7

Inisiatif-inisiatif transformasi ini akan mengubah proses-proses bisnis berikut

Proses Bisnis

Menetapkan pagu

anggaran

Revisi anggaran

Deskripsi perubahan

▪ Variabel/pendekatan yang berbeda diaplikasikan setiap kali pagu ditetapkan dalam

rangka untuk meminimalisir penghitungan ulang yang tidak dibutuhkan khususnya untuk

baseline, mis: pagu pertama disusun berdasarkan proyeksi KPJM tahun sebelumnya

▪ Revisi level output hanya diperbolehkan selama masa APBN-P

Inisiatif

▪ Inisiatif 3

▪ Inisiatif 3

Persetujuan

anggaran oleh

DPR

▪ Mengubah fokus DPR menjadi alokasi di level program (800 line items) dibandingkan

dengan level komponen (192,000 line items)

▪ Bimbingan yang jelas mengenai peran dan tanggung jawab saat mendiskusikan

anggaran dengan DPR, mis: pejabat komisi sektoral mana yang harus menyetujui sebelum

ditentukan menjadi keputusan final, bagaimana cara untuk menerjemahkan informasi kinerja

▪ Inisiatif 1

▪ Inisiatif 4

Penilaian RKA-

K/L

▪ RKA-K/L (anggaran detail K/L) dinilai DJA hanya hingga level output; lebih terfokus

pada analisis biaya-manfaat daripada hanya mengecek kepatuhan

▪ Inisiatif 3

Pertemuan

trilateral

▪ Pertemuan trilateral diberdayakan untuk mengubah alokasi anggaran; peran DJA yang 

lebih besar melalui analisis biaya/manfaat daripada hanya menyetujui rencana anggaran

▪ Peran dan tanggung jawab yang jelas antara DJA dan BAPPENAS saat menyusun

resource envelope dan menilai baseline, mis: pertemuan bilateral antara DJA dan

BAPPENAS pada saat tahap perencanaan anggaran

▪ Memajukan pertemuan trilateral lebih awal dalam proses memberikan waktu lebih

kepada K/L untuk menggabungkan masukan dari DJA dan BAPPENAS

▪ Inisiatif 4

Penyusunan dok. 

pelaksanaan 

anggaran

▪ Dokumen pelaksanaan anggaran disusun lebih sedikit karena konsolidasi dari

Satkers; pada jangka panjang, dokumen pelaksanaan anggaran ditangani secara internal 

oleh K/L

▪ Inisiatif 3

Mengajukan

inisiatif baru

▪ Satu putaran dan data warehouse untuk inisiatif baru

▪ Daftar resmi tunggal untuk proposal inisiatif baru yang diprioritaskan merujuk kepada

keseluruhan proses

▪ Inisiatif 3

Monitoring dan

evaluasi

▪ K/L hanya akan menyerahkan data sekali saja melalui single point of contact (SPOC)

▪ Peran & tanggung jawab yang jelas sepanjang proses monev end-to-end 

(mengumpulkan & menganalisa data, menerbitkan laporan) antara DJA, DJPB, BAPPENAS

▪ Proses formal evaluasi rencana pembelanjaan untuk tahun mendatang berdasarkan hasil

monev

▪ Inisiatif 2
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Bab 10: Transformasi di 

fungsi perbendaharaan 

(DJPB, DJPU dan DJKN)  
Terdapat delapan fungsi perbendaharaan yang menjadi pusat pengelolaan keuangan dari banyak 

pemerintahan di seluruh dunia. Semua fungsi tersebut menjamin bahwa seluruh pemerintah 

diberikan kas dan aset dalam jumlah yang diperlukan untuk memenuhi peran dan program yang 

sudah tercatat dalam dokumen anggaran. Fungsi-fungsi ini juga menjamin bahwa pemerintah, secara 

keseluruhan, memiliki kestabilan dan kesinambungan finansial. Ke-delapan fungsi tersebut adalah: 

■ Pengelolaan Pencairan: Mengeluarkan kas secara efisien untuk mendanai program-proram 

yang tercatat dalam dokumen anggaran sekaligus memastikan bahwa terdapat kendali yang 

diperlukan. 

■ Pengelolaan Penerimaan: Pengumpulan kas dari berbagai sumber penerimaan pemerintah. 

■ Pengelolaan Kas: Pengelolaan saldo kas pemerintah untuk mengoptimalkan cost of funds 

sekaligus meminimalkan risiko terjadinya kekurangan kas. 

■ Pengelolaan Utang: Penerbitan utang pemerintah (pinjaman, surat berharga negara, sukuk) 

memiliki biaya rendah dan dalam risiko yang dapat ditoleransi disetujui oleh pemerintah. 

■ Pengelolaan Risiko: Pengelolaan aset dan kewajiban (on-balance sheet dan off-balance sheet) 

untuk menjaga sovereign net worth. 

■ Pengelolaan Aset: Pengelolaan aset pemerintah (fisik dan finansial) untuk memastikan bahwa 

aset tersebut terutilisasi secara penuh dan dikelola oleh pemerintah.  

■ Akuntansi dan Pelaporan: Pembuatan sistem akuntansi untuk pemerintah dan pembuatan 

laporan keuangan pemerintah yang berkualitas sangat baik.  

■ Special Missions: Tugas-tugas pembangunan tambahan yang dilakukan oleh Kementerian 

Keuangan. 

Dengan struktur organisasi yang ada saat ini, fungsi-fungsi ini tersebar di berbagai unit Eselon I 

khususnya di DJPB, DJKN dan DJPU. Banyak dari fungsi ini tersebar diberbagai batasan organisasi 

dan banyak dari fungsi ini terhubung dengan fungsi lainnya. Karena keadaan yang seperti ini, kami 

akan menyelesaikan fungsi perbendaharaan sebagai sebuah kelompok tunggal dan mengajukan 

transformasi berdasarkan fungsi, dibandingkan dengan menyelesaikannya dengan struktur organisasi 

yang ada saat ini di Kementerian Keuangan. Pada kenyataannya, karena sifat lintas struktur organisasi 

dari fungsi-fungsi ini, kami akan mengajukan perubahan terhadap struktur organisasi Kementerian 

Keuangan. 
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GAMBAR 122 –FUNGSI PERBENDAHARAAN SETINGKAT DENGAN NEGARA BERKEMBANG 

LAIN 

 

Selama beberapa tahun terakhir, Kementerian Keuangan telah memulai banyak transformasi dalam 

skala besar yang akan membawa Kemenkeu semakin dekat dengan best practice. Banyak dari 

transformasi ini dikelola di dalam Direktorat Jenderal secara sendiri tetapi memiliki implikasi yang 

luas terhadap fungsi Direktorat Jenderal lainnya. Hal ini mencakup: 

■ Perkembangan dan proyek pilot dari berbagai sistem informasi yang akan memodernisasi 

operasi perbendaharaan pemerintah. Hal ini mencakup SPAN yang akan bertindak sebagai buku 

besar terpusat untuk keseluruhan pemerintah, SAKTI yang akan digunakan oleh kementerian 

dan lembaga, MPN-G2 yang akan memodernisasi penerimaan, dan SIMAN yang akan 

mendukung pengelolaan asset. 

■ Penerapan rekening perbendaharaan tunggal atau treasury single account yang akan 

mengonsolidasikan kas dari sebagian besar kementerian dan lembaga pemerintah, dan 

memungkinkan perbendaharaan memiliki kendali lebih luas terhadap saldo kas. 

■ Berbagai Inisiatif yang telah membentuk fungsi pasar surat berharga negara domestik. 

■ Implementasi akuntansi akrual di seluruh pemerintah. 

Inisiatif-inisiatif ini, sejalan dengan inisiatif-inisiatif yang telah terlaksana, dihasilkan di Kemenkeu di 

mana fungsi perbendaharaan cukup untuk memenuhi kebutuhan harian pemerintah, dengan melihat 

besaran dan kompleksitas Indonesia. Transformasi fungsi perbendaharaan Kemenkeu akan 

melaksanakan perubahan yang bersifat baik menjadi lebih baik atau good to great. Transformasi ini 

akan meningkatkan efisiensi, dan membawa fungsi yang lebih strategis dan analitis yang akan 

mengelola keseimbangan antara biaya dan risiko yang lebih baik. 

10.1 Visi dan Misi pada fungsi perbendaharaan 

Melihat struktur organisasi saat ini, dimana fungsi perbendaharaan tersebar di tiga unit Eselon I, 

masing-masing memiliki visi dan misi tersendiri. Visi dan misi tersebut telah direvisi untuk 

memastikan bahwa hal tersebut bersifat strategis, mudah diingat dan menginspirasi. Visi dan misi 

tersebut juga direvisi untuk memastikan bahwa keseluruhan visi dan misi ini mencakup semua fungsi 

perbendaharaan. 

CONFIDENTIAL – WORK IN PROGRESS

PRELIMINARY – FOR DISCUSSION

6

Fungsi Perbendaharaan Indonesia setingkat dengan negara berkembang

lain, memenuhi kebutuhan operasional Pemerintah
Baik WajarUnggul Buruk

Pencairan1

▪ Pra-pembayaran

▪ Pembayaran

Pengelolaan

kas
3

▪ Saldo kas

▪ Rekening kas

▪ Return on cash

Pengelolaan

utang
4 ▪ Kesinambungan fiskal / risiko

▪ Perkembangan pasar obligasi

▪ Ketersediaan pembiayaan

Pengelolaan

aset
5

▪ Pengelolaan aset

▪ Valuasi dan inventarisasi

▪ Pengelolaan portofolio

Pengelolaan

risiko
6

▪ Area risiko individual 

▪ Pengelolaan risiko holistik

Akuntansi dan

pelaporan
7

▪ Akuntansi dan pelaporan

Special 

Missions
8

▪ Special missions

Pengelolaan

penerimaan

▪ Penerimaan

DeskripsiPraktik

▪ Sistem belum terintegrasi, membutuhkan kunjungan fisik ke KPPN untuk verifikasi

▪ Pembayaran tepat waktu, tetapi banyak yang masih dilakukan secara manual

▪ Saldo kas tinggi; akurasi forecast rendah; kurangnya koordinasi dengan pengelola utang

▪ TSA terimplementasikan, tetapi banyak rekening belum terintegrasi

▪ Investasi dengan remunerasi 65% BI rate; tidak memiliki front office untuk melakukan

investasi jenis lain

▪ Strategi utang yang jelas dan teranalisis, tetapi tidak dikaitkan dengan risiko fiskal/ risiko

lainnya

▪ Pasar obligasi domestik yang belum berkembang dan berlikuiditas rendah karena

permintaan yang lemah, penerbitan yang terfragmentasi, infrastruktur pasar yang tidak

memadai

▪ Memenuhi target pembiayaan secara rutin dengan biaya lebih rendah daripada target 

(risiko yang sama), berpotensi untuk memiliki koordinasi lebih baik dengan pengelola kas

▪ Sudah ada panduan pengelolaan aset yang baik namun identifikasi aset idle hanya

bersifat ad hoc

▪ Daftar aset yang komprehensif meliputi area-area utama; berpotensi untuk meliputi aset

tidak berwujud / tidak berproduksi

▪ Belum ada sistem untuk mengkaji portofolio aset secara holistik dan terhadap opportunity 

cost 

▪ Risiko-risiko utama (fiskal dan liabilitas) sudah dikelola; resiko BUMN, pensiun, kewajiban

kontijensi belum dikelola dan diukur secara penuh

▪ Koordinasi antar area risiko yang berbeda terbatas sehingga sulit membentuk

pandangan risiko yang holistik

▪ Bergerak menuju standar global; sistem yang jelas bagi Pemerintah pusat. Tidak ada

hubungan untuk integrasi dengan pemerintah lokal; konsolidasi dilakukan secara manual

▪ Unit pengelolaan investasi kecil terfragmentasi menyebar diantara direktorat jenderal

yang berbeda; belum ada visi keseluruhan yang jelas

▪ Pembayaran melalui bank (peran Kemenkeu terbatas) namun dengan proses rekonsiliasi

yang kompleks dan memakan waktu2
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10.1.1 Visi DJPB 

Visi DJPB telah disempurnakan untuk menempatkan unit dalam konteks yang lebih luas. Dalam hal 

pencapaian tujuan, DJPB telah menetapkan target yang ambisius untuk menjadi yang unggul di 

tingkat dunia. 

 

Bahasa Indonesia: Menjadi pengelola perbendaharaan negara yang unggul di tingkat dunia. 

Bahasa Inggris: To be a world-class state treasury manager. 

 

10.1.2 Misi DJPB  

Misi DJP yang telah direvisi mengartikulasikan fungsi yang dijalankan dan peranannya sebagai 

perwakilan Kemenkeu di kawasan. 

 

■  

■  

■  

■  

Misi dalam Bahasa Indonesia: 

■ Mewujudkan pengelolaan kas dan investasi yang pruden, efisien, dan optimal 

■ Mendukung kinerja pelaksanaan anggaran yang tepat waktu, efektif, dan akuntabel 

■ Mewujudkan akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, dan tepat 

waktu 

■ Mengembangkan kapasitas pendukung sistem perbendaharaan yang andal, profesional, dan 

modern 

Misi dalam Bahasa Inggris: 

■ To achieve prudent, efficient, and optimum cash and fund investment management  

■ To support timely, effective, and accountable budget execution 

■ To achieve accountable, transparent, and timely state finance accounting and reporting 

■ To develop reliable, professional, and modern treasury support systems 

10.1.3 Visi DJPU 

Visi DJPU telah direvisi agar dapat mengartikulasikan peran DJPU secara lebih jelas dalam 

mendukung pembiayaan APBN, secara lebih khusus, pembiayaan investasi publik. Hal ini 

menghubungkan pekerjaan DJPU dengan tujuan pembangunan pemerintah yang lebih luas. 

Bahasa Indonesia: Menjadi unit yang profesional dalam mendukung pembiayaan APBN dan investasi 

publik secara efisien sekaligus mengelola risiko dan menjaga kesinambungan fiskal. 
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Bahasa Inggris: To be a professional unit that supports financing of the state budget and public 

investment efficiently while managing risk and ensuring fiscal sustainability. 

 

10.1.4 Misi DJPU  

Misi dari DJBPU telah dipersingkat untuk mempermudah masyarakat untuk mengingat dan mengerti 

misi tersebut. Selain itu, misi terkait resiko telah ditambahkan untuk menekankan peran baru yang 

dilakukan DJPU.  

 

 

 

 

Misi dalam Bahasa Indonesia: 

■ Mewujudkan pengelolaan portofolio utang pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel 

■ Mengendalikan pengadaan/penerbitan utang melalui penetapan kapasitas berutang yang 

mendukung stabilitas fiskal 

■ Mengedepankan sumber-sumber pembiayaan dalam negeri dan mengembangkan pasar finansial 

domestik yang efisien dan stabil 

■ Memperoleh sumber pembiayaan alternatif, sekaligus mendukung stabilitas pasar keuangan 

regional 

■ Menjaga risiko finansial sovereign pemerintah dikelola secara pruden dan holistic 

Misi dalam Bahasa Inggris: 

■ To ensure effective, transparent, and accountable management of government debt portfolio 

■ To manage debt issuance through debt capacity target that support fiscal stability 

■ To promote domestic financing sources and to develop efficient and stable domestic financial 

markets 

■ To obtain alternative sources of financing, as well as support the regional financial market 

stability 

■ To ensure government sovereign financial risk is managed prudently and holistically  

10.1.5 Visi DJKN  

Visi DJKN merefleksikan secara jelas perannya sebagai sebuah manajer kekayaan negara. 

Bahasa Indonesia: Mengelola kekayaan negara secara profesional dan akuntabel untuk sebesar-besar 

kemakmuran rakyat. 

Bahasa Inggris: To manage state assets in a professional and accountable way, for the greatest 

welfare of the people. 
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10.1.6 Misi DJKN  

Misi DJKN menunjukkan peranan kuncinya dan rumusan misi telah dipertahankan meskipun telah 

diperpendek agar membuatnya lebih mudah diingat. 

 

■  

■  

■  

■  

■  

■  

Misi dalam Bahasa Indonesia: 

■ Mengelola kekayaan negara secara efektif untuk optimalisasi penerimaan dan efisiensi 

pengeluaran negara 

■ Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum. 

■ Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan investasi pemerintah 

■ Mewujudkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai 

keperluan. 

■ Melaksanakan pengurusan piutang negara yang efektif, efisien, dan akuntabel 

■ Mewujudkan lelang yang transparan, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang 

mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat 

Misi dalam Bahasa Inggris: 

■ To effectively manage state assets for state revenue optimization and spending efficiency 

■ To safeguard physical, administrative, and legal aspects of state assets 

■ To improve governance and value add of government investment management 

■ To conduct state asset valuation to convey a value which is fair and dependable as a reference 

for various purposes. 

■ To manage state claims in an effective, efficient, and accountable manner  

■ To uphold auctions in a transparent, fair, and competitive manner as a trade instrument that 

to accommodates public’s interest 

10.2 Perubahan pada model operasional dan proses 

bisnis 

10.2.1 Model Operasional 

Transformasi telah mengidentifikasi delapan perubahan utama dalam model operasional yang akan 

berperan sebagai tema-tema transformasi bagi fungsi perbendaharaan. Tema transformasi ini berkisar 

pada 4 area: 
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■ Memanfaatkan TI untuk meningkatkan efisiensi proses-proses utama  

■ Mengadopsi penerapan praktik akuntansi, keuangan dan analisis terdepan 

■ Menjamin kelancaran proses-proses lintas organisasi 

■ Membangun sumber daya manusia 

Delapan tema transformasi adalah: 

■ Menciptakan sistem pencairan dan penerimaan yang efisien, akurat serta berbiaya rendah 

■ Mengintegrasikan pengelolaan likuiditas untuk memastikan ketersediaan kas dengan 

mengoptimalkan cost of funds 

■ Membangun pasar obligasi dalam negeri yang likuid dan dalam 

■ Menjamin pengelolaan Sovereign Risk yang transparan dan aktif 

■ Pengoptimalan  aset Indonesia 

■ Merasionalisasi fungsi-fungsi “Special Mission” (pengelolaan investasi, pembangunan ekonomi) 

■ Memastikan akuntabilitas dan transparansi 

■ Mengembangkan organisasi dan sumber daya manusia yang berkinerja tinggi (inisiatif tertanam 

di tujuh tema transformasi lainnya dan di keseluruh sumber daya manusia Kemenkeu dan 

inisiatif perubahan organisasi) 

Outcome dari transformasi ini adalah keberhasilan transformasi Kemenkeu secara keseluruhan, dan 

kondisi berikut akan dicapai pada tahun 2019: 

■ 100% dari pembayaran utama sektor publik yang utama  (gaji, pensiun dan pengadaan 

barang dan modal yang bersifat non-petty cash) dibayarkan secara elektronik. 

■ Terintegrasinya operasi back-office di seluruh K/L dan satker dalam shared services unit 

di Kemenkeu, yang didukung olehsistem informasi modern dan efisien 

■ Wajib bayar dapat membayar kewajibannya melalui berbagai saluran pembayaran 

modern, dan terintegrasi dengan data wajib bayar 

■ Deviasi minimum dari target saldo cadangan kas 

■ Utang pemerintah outstanding sebesar $10 miliar untuk setiap seri obligasi on-

the-run  

■ Kerangka kerja dan tata kelola pengelolaan risiko asset – kewajiban yang komprehensif 

■ Menerapkan proses untuk mengukur utilisasi asset 

■ Implementasi penuh akuntansi akrual dan laporan keuangan pemerintah dengan opini 

WTP 

10.2.2 Inisiatif Transformasi  

Anggota dari tiga Direktorat Jenderal telah bekerja bersama secara erat untuk mengembangkan 

seperangkat inisiatif yang komprehensif untuk melakukan transformasi fungsi perbendaharaan di 

Kemenkeu. 33 inisiatif transformasi telah diidentifikasi di seluruh delapan tema transformasi. 

■ Menciptakan sistem pencairan dan penerimaan yang efisien, akurat serta berbiaya 

rendah. Pengelolaan pencairan merupakan sebuah pengeluaran kas secara efisien untuk 

mendanai program-program yang tercatat dalam dokumen anggaran sekaligus memastikan 

bahwa terdapat kendali yang diperlukan. Pengelolaan penerimaan adalah pengelolaan 
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pengumpulan kas dari berbagai sumber penerimaan pemerintah. Pengelolaan pencairan dan 

penerimaan pada tahun 2025, Kemenkeu akan memiliki sistem pencairan dan penerimaan yang 

sepenuhnya otomatis, terpusat, akurat dan berbiaya rendah yang memanfaatkan semua saluran 

utama pembayaran modern dan terintegrasi dengan sistem pendukung di dalam “shared service 

environment”. 

– Mengimplementasikan komitmen, sistem pengumpulan dan verifikasi pembayaran yang 

sepenuhnya elektronik serta terpusat yang terhubung ke saluran pembayaran 

modern untuk meningkatkan efisiensi, kepuasan pengguna jasa dan keamanan. 

– Melaksanakan sistem penerimaan elektronik yang terintegrasi sepenuhnya dengan 

basis data  piutang, yang memanfaatkan berbagai saluran penerimaan untuk menjamin 

efisiensi, kepuasan pelanggan dan keamanan. 

– Menerapkan “shared service environment” di berbagai fungsi back office K/L yang 

dipimpin oleh Kemenkeu. 

■ Mengintegrasikan pengelolaan likuiditas untuk memastikan ketersediaan kas 

dengan mengoptimalkan cost of funds. Pengelolaan likuiditas adalah pengelolaan saldo 

kas pemerintah untuk mengoptimalkan cost of funds sekaligus meminimalkan risiko terjadinya 

kekurangan kas, melalui perencanaan kas, penerbitan utang, dan investasi dari kas surplus. Pada 

tahun 2025, saldo kas Indonesia akan mencukupi untuk memenuhi kewajiban pemerintah 

dengan meminimalkan cost of fund melalui proses pengelolaan likuiditas yang terintegrasi dan 

analisis yang tinggi. 

– Meningkatkan proses pengelolaan likuiditas yang bersifat end-to-end 

– Meninjau kapabilitas dan memastikan prudensi dalam operasional TDR 

– Memperluas jangkauan TSA 

– Mewujudkan perencanaan kas dengan target saldo kas yang ditetapkan secara jelas 

– Memperbaiki prakiraan belanja dari para satker 

– Mempererat koordinasi dalam pengelolaan likuiditas dengan Bank Indonesia 

– Memperluas strategi pengelolaan valuta asing dan panduan pengelolaan likuiditas 

■ Membangun pasar obligasi dalam negeri yang likuid dan dalam. Dengan 

mengembangkan pasar surat berharga negara dalam negeri akan menciptakan pasar surat 

berharga negara yang likuid dan dalam di Indonesia. Hal ini akan membantu pemerintah 

menjamin permintaan terhadap surat berharga negara. Hal ini juga akan memberikan dampak 

yang kuat pada peningkatan pasar obligasi dalam negeri secara keseluruhan karena surat 

berharga negara menjadi tolok ukur bagi pasar obligasi. Pada tahun 2025, Indonesia akan 

memiliki pasar surat berharga negara dalam negeri yang likuid dan dalam. 

– Memfokuskan utang ke beberapa seri benchmark besar 

– Mengimplementasikan platform perdagangan elektronik 

– Menargetkan investor yang diinginkan dengan menggunakan pendekatan hubungan 

investor yang proaktif 

– Mendukung OJK dalam pengembangan pasar repo 

– Memperbaiki sistem primary dealer secara berkelanjutan 

– Menstimulasi investasi domestik dari kelompok investor utama 

– Memperbaiki kerangka stabilisasi obligasi secara berkelanjutan 
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■ Menjamin pengelolaan Sovereign Risk yang transparan dan aktif. Pengelolaan risiko 

adalah pengelolaan aset dan kewajiban (on-balance sheet dan off-balance sheet) untuk menjaga 

sovereign net worth. Pada tahun 2025, Kemenkeu akan memiliki kerangka pengelolaan risiko 

yang terkonsolidasi meliputi semua risiko utama yang dilaksanakan oleh tim yang didedikasikan 

untuk pengelolaan risiko. 

– Menciptakan sistem tata kelola risiko yang terkonsolidasi, berpusat pada komite ALM dan 

sebuah lembaga sekretariat ALM 

– Menciptakan kerangka risiko menyeluruh dengan seperangkat risiko, alat analisis yang maju, 

serta kebijakan dan teknologi yang mendukung 

– Memperluas daftar area risiko yang dikelola 

■ Pengoptimalan asset Indonesia. Fungsi pengelolaan aset mengelola kekayaan negara 

dengan melaksanakan penilaian, inventarisasi dan pengelolaan kekayaan negara. Pada tahun 

2025, aset Indonesia akan terinventarisasi sepenuhnya, memiliki nilai kompetitif dan 

termanfaatkan sepenuhnya; portofolio aset Indonesia akan teroptimalkan. 

– Membuat kebijakan untuk penilaian dan inventarisasi yang akan  memperoleh 

gambaran sumber daya alam strategis dan yang akan membantu audit BPK terkait aset eks-

BPPN 

– Membuat inventarisasi dan penyimpanan aset dalam bentuk digital 

– Membuat kebijakan dan panduan untuk pengelolaan aset khususnya mengganti 

peraturan, panduan dan proses untuk memastikan aset teroptimalkan secara penuh oleh K/L 

– Pengoptimalan jenis aset tertentu di bawah tanggung jawab Kemenkeu  

– Memaksimalkan pemanfaatan aset dan return on assets dengan mengelola aset 

yang dikembalikan ke Kemenkeu secara aktif, mengkaji apakah pengelolaan aset perlu 

dilakukan secara outsource,dan untuk memaksimalkan piutang negara melalui peningkatan 

pengembalian 

– Melaksanakan kajian portfolio aset setiap tahun untuk memastikan visibilitas yang 

lengkap dan perencanaan yang aktif pada present value dan profil risiko portofolio 

■ Merasionalisasi fungsi “special mission”. Special missions Kemenkeu didefinisikan 

sebagai misi pembangunan yang cakupannya di luar perihal keuangan secara umum. Hal ini 

merupakan tugas-tugas yang mana manajemen kendalinya berada di dalam Kemenkeu seperti 

memiliki peran mempengaruhi strategi dan IKU secara langsung di mana cakupannya di luar 

proses anggaran berbasis kinerja yang biasa dilakukan. Pada tahun 2025, Kemenkeu akan 

memiliki unit special mission yang efektif dan terkoordinasi  yang memenuhi mandat unit 

masing-masing dengan penekanan pada pembangunan infrastruktur. 

– Memperjelas tujuan, aspirasi, dan strategi perangkat special mission dengan 

memulai strategi penyegaran untuk semua perangkat dan memperbaiki kinerjanya 

– Menerapkan kepemilikan, tata kelola, pelaporan dan struktur hukum yang jelas. 

Hal ini mencakup memperbaiki tata kelola dan ownership untuk mengawasi dan menetapkan 

kebijakan bagi perangkat-perangkat special mission dipantau secara holistik, memastikan 

kebijakan dan undang-undang yang mengatur perangkat special mission membantu 

perangkat tersebut untuk memenuhi tujuannya. 

–  

– Menempatkan proses special mission yang tepat mencakup menetapkan target dan 

proses pengelolaan yang jelas untuk memonitor kemajuan dalam memenuhi targetnya dan 

melaksanakan proses pengelolaan dan kajian portofolio yang sistematis 
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■ Memastikan akuntabilitas dan transparansi. Fungsi akuntansi mencakup menyusun dan 

mengonsolidasikan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, Laporan Keuangan Bendahara Umum 

Negara, mengembangkan dan mensosialisasikan Sistem dan Standar Akuntansi Pemerintah 

Pusat serta menyusun Government Financial Statistics. Pada tahun 2025, keseluruhan laporan 

keuangan pemerintah Indonesia (pusat dan daerah) akan berkualitas tinggi (WTP), berbasis 

akrual, dan bersifat mutakhir (up-to-date). 

– Mengimplementasikan road map strategi pelaksanaan akuntansi akrual dan 

bekerja bersama Kemendagri untuk mengimplementasikan akuntansi akrual di pemerintah 

daerah 

– Bekerja bersama Kemendagri untuk mengkaji kebutuhan, mengembangkan dan 

mengintegrasikan serta mengimplementasikan sistem akuntansi yang digunakan oleh 

lembaga-lembaga pemerintah pusat dan daerah 

– Meningkatkan monitoring dan bantuan pelaporan dan pengelolaan keuangan 

serta pelaksanaan rencana tindak bagi temuan audit K/L dan BUN 

– Mendorong auditor internal untuk meningkatkan sistem pengendalian internal dan 

kepatuhan terhadap peraturan 
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GAMBAR 123  RINGKASAN INISIATIF (1/2) 

 

 

 



 

145 

 

 

 

GAMBAR 124  RINGKASAN INISIATIF (2/2) 
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33 inisiatif tersebut telah disusun sampai tahun 2025 memprioritaskan inisiatif-inisiatif yang paling 

penting. Pada saat yang bersamaan, Kemenkeu akan memastikan dasar pelaksanaan inisiatif untuk 

jangka panjang akan ditempatkan saat ini. 

GAMBAR 125  USULAN ROADMAP TERHADAP TRANSFORMASI PERBENDAHARAAN 

 

 

Rincian lebih lanjut mengenai inisiatif-inisiatif transformasi di fungsi 

perbendaharaan terdapat dalam manual implementasi 

10.2.3 Perubahan Proses Bisnis  

Sejumlah perubahan terhadap proses bisnis akan diimplementasikan melalui pelaksanaan inisiatif, 

yaitu: 

■ Pencairan 

– Satker menyerahkan SPM secara elektronik; dokumen akan diverifikasi dan disetujui dari 

jarak jauh (remote) tanpa memerlukan kehadiran Satker secara fisik 

– Dana akan ditransfer melalui penempatan langsung dan dengan metode elektronik lainnya 

(misalnya, kartu prabayar, dll.) kepada penerima akhir 

■ Penerimaan 

– Akan terdapat banyak pilihan saluran elektronik modern (misalnya, ATM,kartu debit / kredit, 

debit langsung, dll.) bagi pembayar untuk membayar bagi banyak jenis penerimaan 

pemerintah 

– Terintegrasinya basis data penerimaan dan piutang 

■ Pengelolaan likuiditas yang bersifat end-to-end 

CONFIDENTIAL – WORK IN PROGRESS

PRELIMINARY – FOR DISCUSSION

10

▪ Meningkatkan pengelolaan keuangan K/L dan BUN

▪ Mengembangkan dan mengintegrasi sistem akuntansi

yang digunakan oleh pemerintah pusat dan daerah

▪ Meningkatkan sistem pengendalian internal di K/L dan BUN

▪ Memperjelas strategi dari setiap unit special missions dan meningkatkan kinerja mereka

▪ Mengembangkan tata kelola, pelaporan dan struktur legal

▪ Meningkatkan proses dalam mengelola unit-unit special missions

▪ Mengoptimalkan aset dibawah tanggung jawab langsung

KemenKeu

▪ Memaksimalkan pemanfaatan aset dan return on assets

▪ Membuat inventarisasi aset dan catatan digital

▪ Menetapkan dan mensosialisasikan kebijakan dan panduan untuk pengelolaan aset

▪ Melaksanakan kajian portofolio aset setiap tahun

▪ Menetapkan dan mensosialisasikan kebijakan untuk inventarisasi dan penilaian

▪ Mengkaji kerangka kerja primary dealer ▪ Memperkuat fungsi hubungan dengan investor

▪ Meluncurkan platform untuk trading obligasi ▪ Mengurangi seri benchmark pemerintah

▪ Meningkatkan permintaan SBN domestik dengan bekerja

bersama instansi regulator yang relevan

▪ Mengkaji bond stabilization framework ▪ Mendukung OJK dalam mengembangkan pasar repo

▪ Memperluas strategi pengelolaan valas

▪ Memperluas jangkauan TSA

▪ Mempererat koordinasi pengelolaan likuiditas dengan

Bank Indonesia

▪ Mewujudkan perencanaan kas dengan acuan target saldo

kas yang didefinisikan

Portofolio inisiatif dari fungsi perbendaharaan

Fungsi

Pasar obligasi

domestik yang 

dalanm dan

likuid

III

Pengelolaan

Sovereign Risk 

yang transparan

dan aktif

IV

Optimalisasi asetV

Akuntabilitas dan

transparansi
VII

Merasionalisasi

fungsi “Special 

Mission”

VI

JANGKA PANJANG (2020-2025)

Mencapai Best Practice 

JANGKA MENENGAH (2015-2019)

Memperkenalkan kapabilitas yang mutakhir

QUICK WINS (2013-2014)

Mengotomasi peran administratif

▪ Menciptakan kerangka kerja risiko yang holistik dengan daftar risiko umum, perangkat analitikal yang mutakhir serta

kebijakan dan teknologi dan mendukung
19

▪ Menciptakan tata kelola pengaturan risiko yang 

terkonsolidasi yang terpusat di komite ALM dan sekretariat

ALM yang dilembagakan

18 ▪ Memulai dan memperdalam pengelolaan risiko untuk

area-area kunci
20

Pengelolaan

likuiditas yang 

terintegrasi

II

▪ Meninjau kapabilitas TDR dan memastikan prudence dalam

operasional TDR
5

96

▪ Memperbaiki proses pengelolaan likuiditas keseluruhan4

8

▪ Memperbaiki prakiraan belanja dari satker-satker7 10

24

25

22

23

26

21

28

27

29

32

▪ Mengimplementasi strategi road map untuk akuntansi

akrual
30 31

33

Sistem pencairan
dan penerimaan
yang efektif dan
rendah biaya

I

▪ Sistim pengajuan dana, verifikasi dan pembayaran yang elektronik dan terpusat, dengan channel pembayaran modern1

▪ Fungsi“Shared service” di back office untuk semua K/L, terpusat di Kemenkeu3

▪ Database penerimaan yang terintegrasi dengan channel pembayaran modern2

12 15

11 14

17

13 16
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– Pertemuan ALM akan dilaksanakan setiap kuartal dan akan mencakup baik pembahasan 

terkait likuiditas maupun risiko 

– Pertemuan CPIN akan dilaksanakan setiap dua minggu dan output dari pertemuan tersebut 

akan menjadi angka prakiraan resmi yang digunakan untuk pertemuan ALM 

– Telepon kas harian yang dilakukan antara CMO-DMO-BI 

■ Penerbitan utang 

– Konsolidasi penerbitan utang dengan seri on-the-run yang lebih sedikit 

■ Pengelolaan risiko 

– Pengelolaan risiko akan dilakukan dalam kerangka berbasis pendekatan neraca keuangan, 

dan VaR akan menjadi metodologi yang digunakan untuk mengkuantifikasikan risiko 

– Pertemuan komite ALM diselenggarakan setiap kuartal dan akan mendiskusikan tentang 

risiko 

■ Pengelolaan aset 

– Seluruh data pengelolaan aset dan bisnis proses pengelolaan aset akan tercatat dalam bentuk 

digital 

– Badan pengelolaan real estate mengelola real estate pemerintah secara aktif 

– Portofolio aset secara sistematis dikaji berdasarkan struktur kelompok aset, paparan risiko 

dan strategi ekonomi 

■ Pengelolaan special missions  

– Terdapat proses untuk memonitor perangkat special mission secara sistematis misalnya 

standar milestone monitoring IKU, proses komunikasi 

– Terdapat proses pengelolaan portofolio yang sistematis dan holistik yang akan mengkaji dan 

mengidentifikasi perangkat yang tidak memerlukan ownership pemerintah dalam jangka 

panjang 
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Bab 11: Transformasi di unit 

Eselon I lain (ItJen, BPPK, 

PK, BKF)  
Selain unit-unit Eselon I utama, unit-unit Eselon I Kemenkeu lainnya juga akan terlibat dalam 

kegiatan transformasi kelembagaan. Inspektorat Jenderal (ItJen) memainkan peran vital sebagai 

pengawal internal yang akan memastikan Kemenkeu mempertahankan standar tata kelola yang tinggi 

serta melindungi Kemenkeu dari risiko yang ada selama dijalankannya proses transformasi. Badan 

Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) juga akan memainkan peran vital dalam menjaga 

efektivitas transformasi dengan cara membangun kapabilitas pegawai untuk pelaksanaan inisiatif-

inisiatif dalam transformasi. 

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) memiliki peran utama untuk memepertahankan 

keadilan pertumbuhan negara dengan cara memastikan adanya perimbangan keuangan antar daerah, 

terutama melalui alokasi transfer dana daerah yang merupakan sepertiga dari APBN tahunan. Badan 

Kebijakan Fiskal (BKF) juga memainkan peran penting sebagai think-tank penyusun kebijakan fiskal 

yang antisipatif dan responsif. 

Tema-tema transformasi berikut telah ditentukan untuk tiap unit Eselon I: 

■ Inspektorat Jenderal (ItJen): Menjadi unit audit internal terbaik guna menciptakan 

kepercayaan publik dengan cara mensosialisasikan kepatuhan melalui pengujian dan konsultasi, 

mendorong efisiensi dan efektivitas, dan menetapkan akuntabilitas tinggi 

■ Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK): Menghasilkan birokrasi keuangan 

publik yang berkelas dunia dengan cara merekrut dan mengembangkan instruktur kelas dunia, 

menarik siswa terbaik se-Indonesia, dan menghasilkan riset kelas dunia 

■ Badan Kebijakan Fiskal (BKF): Menyusun kebijakan fiskal yang antisipatif dan responsif 

guna melindungi keberlangsungan keuangan publik negara 

■ Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK): Mengelola hubungan fiskal pusat-

daerah yang adil untuk memastikan keadilan dan transparansi dana perimbangan daerah, dan 

mengoptimalkan kebijakan pajak dan retribusi daerah 

Bab ini akan menguraikan visi-misi terbaru dari tiap unit Eselon I, perubahan dalam model 

operasional dan agenda transformasi, perubahan organisasi, dan inisiatif transformasi (jika ada).  

11.1 Inspektorat Jenderal (ItJen) 

Kejadian risiko sekarang ini mengakibatkan kerugian miliaran rupiah bagi ekonomi negara dan 

Kementerian Keuangan. Dengan tingginya nilai yang dipertaruhkan, terdapat kesempatan untuk 

merevisi cara pandang Kementerian terhadap risiko. Upaya penanganan kejadian risiko saat ini 

sepertinya lebih dititikberatkan pada tindakan kuratif, dan belum menekankan pada tindakan 

preventif dengan cara melakukan pengendalian yang bervisi ke depan. Contoh keadaan ini adalah dari 

belum adanya kejadian risiko yang disimpan dalam database kejadian risiko walaupun sudah ada 

pemberitaannya di Koran − belum ada pemeriksaan rutin terhadap akun bank pegawai-pegawai yang 

memiliki pekerjaan berisiko tinggi. ItJen merupakan aparatus utama Kementerian dalam 
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mengendalikan dan mengurangi Risiko Operasional dan Reputasi sedangkan Risiko Pasar akan 

dikelola oleh unit perbendaharaan spesifik yang diawasi oleh komite ALM. 

11.1.1 Visi dan Misi 

Visi dan misi ItJen tidak mengalami perubahan besar. Perbaikan yang diajukan hanya dalam cara visi 

dan misi tersebut dikomunikasikan karena sifat dari pekerjaan ItJen memerlukan penjelasan dengan 

penggunaan kata-kata yang kompleks agar perannya dapat digambarkan dengan jelas. 

Visi ItJen adalah: 

Bahasa Indonesia: Menjadi unit audit internal terbaik yang profesional dan berintegritas untuk 

mendukung terwujudnya kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara oleh 

Kementerian Keuangan 

Bahasa Inggris: To be an internal audit unit with professionalism and integrity in realizing public 

trust in public funds management 

Misi ItJen adalah: 

■ Tata kelola: untuk merealisasikan sistem kontrol internal, pengelolaan, dan tata kelola risiko 

yang sehat. 

■ Efisiensi dan efektivitas: untuk mempromosikan efesiensi dan efektivitas operasional dalam 

Kementerian Keuangan. 

■ Kepatuhan: untuk mempromosikan kepatuhan pada hukum dan regulasi. 

■ Akuntabilitas: untuk merealisasikan pengelolaan keuangan yang sehat, transparan dan 

bertanggung jawab. 

■ Layanan: untuk mendukung reformasi birokrasi dalam perbaikan pelayanan publik. 

■ Integrasi: untuk mencegah dan menindaklanjuti adanya kecurangan dan penipuan. 

Dalam bahasa Inggris: 

■ Governance: to realize sound internal control system, risk management, and governance. 

■ Efficiency and effectiveness: to promote operational efficiency and effectiveness in the 

Ministry of Finance. 

■ Compliance: to promote compliance in laws and regulations. 

■ Accountability: to realize sound, transparent, and responsible financial management. 

■ Services: to support bureaucratic reform for public services improvement. 

■ Integrity: to prevent and take action against any misconducts and fraudulent activities. 
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ItJen akan menerapkan 3 lini pertahanan dalam operasional Kemenkeu guna mencegah terjadinya 

kerugian yang disebabkan oleh risiko. Lii pertahanan pertama merupakan Manajer Proses dan 

pengawas yang akan menyediakan pengawasan lini pertama. Tim kepatuhan tingkat unit Eselon I 

akan menangani kepatuhan dan pelatihan pada tingkat unit Eselon I sementara tim audit internal 

Kemenkeu-wide akan menilai risiko dan mengendalikan kepatuhan melalui kegiatan audit. 

GAMBAR 126 – ITJEN SEDANG BERUSAHA MENERAPKAN 3 LINI STRATEGI PERTAHANAN 

DALAM OPERASI KEMENKEU UNTUK MENCEGAH KERUGIAN-KERUGIAN TERSEBUT 

 

Lini pertahanan pertama perlu diperkuat melalui pelatihan dan IKU. Program pelatihan risiko tingkat 

praktisi juga perlu diadakan, dan database kejadian risiko terpusat perlu dibuat dan diatur. IKU risiko 

operasional yang dihubungkan dengan sistem pengelolaan kinerja juga perlu diadakan pada tingkat 

Eselon III dan 4. Pelatihan di tingkat proses seperti CORP dan GARP telah tersedia pada tingkat 

operasional, dan ItJen perlu menyeleksi dan menyediakan kursus pelatihan tingkat praktisi yang 

memadai untuk para Manajer Proses di Kemenkeu. 

GAMBAR 127 – LINI PERTAHANAN PERTAMA PERLU DIPERKUAT DENGAN PELATIHAN DAN 

IKU (UNTUK SEMUA UNIT ESELON I DAN PUSINTEK) 

 

Kapabilitas dalam lini pertahanan kedua juga perlu dibangun agar mitigasi risiko yang tepat dapat 

ditegakkan. Hal ini berlaku untuk semua unit Eselon I dan juga Pusintek yang memerlukan auditor TI 

spesialis. Tidak semua unit Eselon I memiliki unit kepatuhan internal yang memadai, dan pegawai ahli 
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Itjen sedang berusaha menerapkan 3 lini strategi pertahanan dalam

operasi Kemenkeu untuk mencegah kerugian-kerugian tersebut

Tim 

kepatuhan

tingkat Unit 

Eselon 1  

menangani

kepatuhan

dan pelatihan

pada tingkat

Unit Eselon 1

Tim audit internal 

Kemenkeu

melaksanakan

audit internal 

Kemenkeu-wide, 

menilai risiko, dan

mengendalikan

kepatuhan melalui

kegiatan audit 

Tim 

manajemen

proses 

bertindak

sebagai lini

pertahanan

pertama

1. Manajer

Proses & 

supervisor
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Perubahan pada model operasi – lini pertahanan pertama (Manajer Proses)

Kondisi saat ini

▪ Pengetahuan Manajer Proses 

(Process Manager) mengenai

risiko operasional masih kurang

memadai

▪ Manajer Proses  tidak dinilai dari

kualitas data dalam risk register

▪ Belum ada bukti bahwa risk events 

database sudah lengkap

Kondisi ke depan yang diharapkan

▪ Semua Manajer Proses ke

depannya akan memiliki

pengetahuan mengenai

penanganan risiko

▪ Manajer Proses akan memiliki IKU

risiko yang bersifat numerikal

▪ Risk events database yang 

terpusat akan menjadi source of 

truth untuk semua risiko

operasional

▪ Diperlukan adanya program pelatihan risiko untuk tingkat

praktisi

▪ Diperlukan adanya risk events database terpusat

▪ IKU risiko operasional yang dihubungkan dengan manajemen

kinerja perlu dibuat untuk tingkat Eselon 3 dan 4

▪ Sudah ada komite risiko audit 

internal namun rapat rutin belum

diadakan

▪ Akan ada komite risiko audit 

dengan IKU standar serta rapat

komite rutin
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yang terlatih dalam penanganan risiko terkadang dipindahkan ke pekerjaan non-risiko. Dengan 

dijalankannya transformasi, struktur organisasi akan dimodifikasi agar meliputi organisasi kepatuhan 

internal terstandar, dan para tenaga ahli risiko yang menangani kepatuhan internal tidak akan 

dipindahkan ke peran lainnya kecuali sudah terdapat pengganti yang merupakan tenaga ahli risiko. 

Diperlukan adanya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dalam jangka menengah untuk memastikan 

bahwa tiap organisasi unit Eselon I selalu memiliki unit kepatuhan internal yang dikepalai oleh tenaga 

ahli risiko yang terlatih. 

Untuk lini pertahanan ketiga, perlu dibentuk komite risiko audit Kemenkeu-wide dengan mandat yang 

jelas untuk meninjau risiko-risiko utama, dan meninjau pengendalian internal dan prosedur self-

assessment. Komite tersebut harus diketuai oleh ItJen dan memiliki anggota berupa perwakilan dari 

DJBC, BKF, dan unit Eselon I lainnya. Komite ini akan memiliki ruang lingkup kerja sebagai berikut: 

■ Memastikan kualitas pelaporan keuangan Kemenkeu dan pemerintah 

■ Menjalankan penerapan informed decision untuk kebijakan dan prosedur pembukuan 

■ Memastikan kualitas dan akurasi pelaporan kinerja operasional/IKU 

■ Meninjau ruang lingkup dan hasil dari audit internal dan eksternal 

■ Memastikan efektivitas kebijakan dan prosedur pengendalian internal dan pengelolaan risiko 

■ Mempertahankan penerapan matriks penetapan prioritas risiko dan memonitor lingkungan 

eksternal 

Komite akan menyediakan input untuk komite lainnya seperti dalam bentuk laporan kepada Komite 

Eksekutif mengenai adanya kekurangan pada pengendalian internal dan rencana mitigasi, dan laporan 

kepada Komite Operasional mengenai rencana mitigasi sebagai respon cepat terhadap kejadian risiko 

besar. Rapat komite luar biasa dapat dibuat oleh Menteri atau ItJen dengan adanya pemberitahuan 24 

jam sebelumnya. 

Struktur ini perlu diawasi oleh struktur tata kelola yang tepat. Ketiga lini pertahanan ini akan 

berkoordinasi dan berinteraksi melalui Komite Audit internal yang akan dikepalai oleh ItJen, dan 

memiliki anggota dari unit-unit Eselon I. Komite tata kelola ini akan memiliki IKU tetap yang 

berorientasi pada outcome, menjalankan rapat rutin, dan mendapatkan pengawasan dari pihak 

manajemen senior. Komite tersebut merupakan bagian dari arsitektur tata kelola umum Kemenkeu. 
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GAMBAR 128 –KETIGA LINI PERTAHANAN AKAN BERINTERAKSI MELALUI KOMITE AUDIT 

YANG DIINTEGRASIKAN KE DALAM ARSITEKTUR TATA KELOLA UMUM KEMENKEU 

 

GAMBAR 129 –MATRIKS ESKALASI AKAN DIGUNAKAN UNTUK MENGELOLA ESKALASI UTAMA 

 

Sebagai tambahan khusus untuk TI, ItJen perlu memastikan adanya tim auditor TI berkualifikasi 

(dengan sertifikasi ISACA) yang siap melakukan pengujian kendali. 

11.1.3 Inisiatif transformasi 

Sembilan inisiatif transformasi strategis akan diimplementasikan untuk ItJen untuk memastikan 

adanya pegawai, faktor pendukung, dan kapabilitas proses yang memadai guna melakukan perubahan 

yang diperlukan demi mencapai visi sebagai unit audit internal terbaik. 

219
CONFIDENTIAL

Ruang lingkup : Kajian dan keputusan operasional utama

Kemenkeu

Keanggotaan: Wamen, Sekjen dan Sesditjen (termasuk TI)

Frekuensi: Tiap dua bulan

Ruang lingkup: Kajian dan keputusan strategis Kemenkeu

Keanggotaan : Menteri, Wamen dan pejabat Eselon 1 

(termasuk TI) 

Frekuensi: Tiap tiga bulan

Audit

(Risiko operasional)

Transformation 

(Risiko perubahan)

DG Managing Committees (ManCos) MoF-Level Special Committees (contoh)

Asset / Liability

(Risiko fiskal)

Talent

(Risiko kepegawaian)

Stakeholders

(Risiko reputasi)

Tax ManCo Budget ManCo

Executive Committee (ExCo) 

Operating Committee (OpCo)

Ruang lingkup: Keputusan strategis dan operasional utama

Unit Eselon 1

Keanggotaan: Unit Eselon 1, Sesditjen, dan pejabat Eselon 2 

terpilih

Frekuensi: Bulanan

Ruang lingkup: Berfokus pada para area tertentu berdasarkan

risiko atau keahlian utama

Keanggotaan: Terbatas pada pejabat Eselon 1 dan 2 terpilih

Frekuensi: Bervariasi tergantung pada komite

MoF-Level General Committees

Usulan struktur tata kelola formal
MENCIPTAKAN

ILUSTRATIF
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ExCo OpCo ManCos Komite-komite khusus

Aset & 

Liabilitas

a. Hanya mengkaji isu-isu utama

Komite Aset & Kewajiban (ALCo)  

serta menyetujui respon

a. Mengkaji isu-isu ALCo dan

menyetujui respon-respon yang 

sifatnya minor

a. Memberi input-input khusus

seputar Ditjen ke ALCo, cth. 

penurunan pendapatan, 
keterlambatan pencairan

a. ALCo – owner dan pengkaji

seluruh risiko

Risiko & Audit a. Mengkaji risiko-risiko mayor yang 
diprioritaskan dan menyetujui

respon terhadap risiko mayor
b. Mengkaji kekurangan dalam

proses kontrol internal mayor

a. Mengkaji risiko-risiko minor yang 
diprioritaskan dan menyetujui

respon-respon minor 
b. Mengkaji kekurangan dalam

proses kontrol internal minor

a. Memberi input-input khusus
seputar Ditjen ke AuditCo

b. Mengelola proses kontrol internal 

dan self-assessment Ditjen

a. AuditCo – owner matriks
pemrioritasan risiko

b. AuditCo – mengelola proses 

kontrol internal

Kebijakan & 
Hukum

a. Menyetujui perubahan-perubahan
kebijakan mayor

b. Menyetujui tanggapan atas isu-
isu hukum yang sifatnya mayor

a. Menyetujui perubahan-perubahan
kebijakan minor

b. Menyetujui tanggapan atas isu-isu
hukum yang sifatnya minor

a. Menyetujui perubahan-perubahan
minor Ditjen

b. Menyetujui tanggapan atas isu-isu
minor khusus terkait Ditjen

a. AuditCo – mengkaji semua
perubahan

b. AuditCo – mengkoordinasikan
tanggapan-tanggapan Kemenkeu

terhadap isu hukum yang ada

SDM a. Menyetujui promosi dan rotasi Es
1

b. Menyetujui permohonan
perencanaan pegawai Kemenkeu

c. Menyetujui berbagai urusan tata
tertib/disipliner pegawai Es 1

d. Menyetujui kriteria kinerja dan
kalibrasi Kemenkeu

a. Menyetujui promosi dan rotasi Es
2

b. Menyetujui laporan-laporan
analisis beban kerja (ABK)

c. Menyetujui berbagai urusan tata
tertib/disipliner pegawai Es 2

d. Menentukan kriteria kalibrasi lintas
Ditjen

a. Menyetujui promosi Es 3/4

b. Menyampaikan perencanaan
pegawai dan ABK

c. Menyetujui berbagai urusan tata
tertib/disipliner pegawai Es 3/4

d. Menentukan kriteria penilaian
kinerja di tingkat Ditjen

a. TalentCo – mengelola talent pool 

Kemenkeu

b. TalentCo – menyatukan
permohonan perencanaan

pegawai
c. TalentCo - menyetujui berbagai

urusan tata tertib/disipliner Es 2
d. TalentCo - menentukan kriteria

penilaian kinerja Kemenkeu

Pengelolaan

Stakeholder
a. Owner hubungan dengan

Presiden / DPR

b. Menyetujui program komunikasi
publik yang sifatnya mayor

a. Berhubungan dengan ERCo untuk

komunikasi eksternal lintas Ditjen

b. Berhubungan dengan ERCo untuk
urusan komunikasi eksternal

Kemenkeu

a. Berhubungan dengan ERCo

terkait stakeholder eksternal Ditjen

b. Berhubungan dengan ERCo untuk
urusan komunikasi eksternal

Ditjen

a. ERCo – mengelola hubungan

stakeholder eksternal

b. ERCo – mengawasi komunikasi
eksternal

Pengelolaan

Perubahan
a. Mengkaji dan menyetujui program 

Transformasi

b. Mengkaji best practice strategi

a. Mengimplementasikan inisiatif-

inisiatif Transformasi Kemenkeu-

wide
b. Mengkaji best practice operasional

a. Mengimplementasikan inisiatif-

inisiatif Transformasi khusus Ditjen

b. Mencari tahu best practice untuk

Ditjen

a. Mengawasi upaya-upaya TK

b. Mencari tahu best practice global 

Keterangan: Peta topik-topik agenda utama per komite; bermanfaat untuk mengidentifikasi batasan lingkup antara komite yang satu dengan yang lainnya

Matriks eskalasi akan digunakan untuk mengelola eskalasi utama
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GAMBAR 130 – DAFTAR INISIATIF STRATEGIS UNTUK ITJEN 

 

Pelaksanaan inisiatif-inisiatif tersebut akan secara khusus menangani beberapa proses bisnis yang 

terkait dengan risiko: 

GAMBAR 131 –INISIATIF-INISIATIF TRANSFORMASI AKAN MENGUBAH BEBERAPA PROSES 

BISNIS UTAMA 

 

11.2 Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) 

Sebagai lembaga utama di Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab atas pelatihan dan 

pendidikan pegawai, BPPK memainkan peran yang sangat vital dalam memastikan para pegawai 

Kemenkeu memiliki kemampuan yang memadai agar dapat berhasil mengimplementasikan 

transformasi dan membuat perubahan yang berkelanjutan. Perubahan telah dilakukan atas visi dan 

misi BPPK, serta untuk posisinya dalam struktur organisasi Kemenkeu secara menyeluruh. Dalam hal 

model operasional dan proses bisnis, BPPK hanya akan berfokus menyediakan pembangunan 
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Daftar inisiatif strategis untuk Itjen

▪ Melatih Manajer Proses 

mengenai risiko operasional

▪ Memastikan adanya

organisasi kepatuhan di 

Ditjen-Ditjen

▪ Menunjuk trainer untuk

memberikan pelatihan kepada

para tenaga ahli risiko

Faktor

Pendu-

kung

▪ Memodifikasi IKU untuk

memastikan bahwa risk 

events telah dilaporkan secara

adil

Proses

▪ Mulai melaksanakan

pengujian kendali risk register 

untuk proses-proses kritikal

▪ Melakukan one-time cleanup 

untuk risk register dengan cara

merekrut konsultan eksternal

Jangka menengah (2014-2019)

▪ Diperlukan adanya komite risiko

interim yang akan memonitor

dan mengatur risiko operasional

▪ Memastikan jika tenaga ahli

yang telah dilatih untuk

menangani risiko dipindahkan

ke unit lain, personel

penggantinya sudah dilatih

untuk mampu menangani risiko

Jangka pendek (2014)

Pegawai

Jangka panjang (2019-2025)

▪ Menetapkan akademi

pelatihan bersama Itjen untuk

memberikan pelatihan modul

risiko umum

▪ Memodifikasi IKU untuk

memastikan bahwa risiko-

risiko dan pengendaliannya

telah dicerminkan dalam risk 

register setelah perbaikan

data (one time cleanup) 

dilakukan

A B

C

E

D
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Inisiatif akan secara khusus menangani proses bisnis sebagai berikut

Proses bisnis Inisiatif

Pelatihan ▪ Inisiatif A▪ Membuat program pelatihan formal untuk risiko operasional dan

pelatihan mengenai kepatuhan untuk Manajer Proses 

▪ Menetapkan akademi pelatihan risiko

Uraian perubahan

Pengelolaan

kinerja

▪ Inisiatif C

▪ Inisiatif D

Memastikan bahwa IKU pimpinan senior telah berisikan IKU berbasis

risiko

Tata kelola

▪ Inisiatif B▪ Menetapkan komite tata kelola untuk memonitor dan mengelola

risiko operasional

Pengujian

▪ Inisiatif E▪ Mulai melakukan pengujian kendali untuk proses-proses 

kritikal yang terdapat dalam risk register
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kapabilitas Kemenkeu-wide dan akan mendelegasikan pelatihan yang bersifat khusus untuk Unit 

Eselon I kepada tiap unit. Rincian lebih lanjut tentang perubahan dalam model operasional dapat 

ditemukan dalam Bab 6 (Sumber Daya Manusia). 

11.2.1 Visi dan Misi 

Perubahan besar telah diusulkan atas visi dan misi BPPK agar lebih merefleksikan mandatnya, 

misalnya dalam kaitannya dengan STAN, dan untuk membuatnya lebih menginspirasi/mudah 

dimengerti dengan kalimat yang lebih singkat. 

Visi BPPK yang baru adalah:  

Bahasa Indonesia: Kami akan mencetak para birokrat  keuangan publik berkelas dunia untuk 

Indonesia 

Bahasa Inggris: We will produce world class public finance bureaucrats for Indonesia 

■ Visi yang baru ini menghadirkan suatu perasaan yang menggugah inspirasi dengan menetapkan  

aspirasi BPPK untuk menjadi lembaga berkelas dunia. Visi tersebut juga menetapkan suatu 

tujuan yang menginspirasi bagi BPPK, yaitu memiliki dampak berskala nasional dengan 

mencetak talent berkelas dunia untuk Indonesia.  

Misi BPPK yang baru adalah:  

■ Merekrut dan mengembangkan pengajar berkelas dunia 

■ Memperoleh siswa-siswi terbaik dari Indonesia 

■ Menghasilkan riset  berkelas dunia melalui kemitraan dengan institusi terkemuka dunia 

Dalam bahasa Inggris: 

■ Recruiting and developing world class instructors 

■ Attracting the best students from Indonesia 

■ Producing world-class research in partnership with world-renowned institutions 

Misi yang baru menambah penekanan pada pengadaan talent sebagai pengajar – misi tersebut juga 

menargetkan tujuan yang sederhana namun menginspirasi, yakni memperoleh siswa-siswi terbaik 

dari Indonesia. Di samping itu, misi tersebut juga menanamkan rasa bangga sekaligus mematok  

target yang ambisius dengan menekankan pentingnya mencetak riset berkelas dunia. 

11.3 Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) 

Dengan memastikan perimbangan keuangan antar daerah, DJPK adalah salah satu stakeholder 

terpenting dalam meraih visi Kemenkeu untuk menjadi penggerak pertumbuhan ekonomi di abad ke-

21. Dana transfer yang dialokasikan oleh DJPK kepada setiap daerah berdasarkan kebutuhan setiap 

daerah masing-masing – yang merupakan 1/3 dari anggaran – yaitu perangkat utama pemerintah 

pusat untuk memastikan adilnya pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kuat, dan bahwa setiap 

daerah dikembangkan sesuai dengan kebutuhannya masing-masing.  

11.3.1 Visi dan Misi 

Visi DJPK yang baru adalah: 

Bahasa Indonesia: Menjadi pengelola hubungan fiskal antara pusat dan daerah yang adil dan 

transparan 
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Bahasa Inggris: To manage the central-regional fiscal relationship in a fair and transparent manner 

Visi DJPK telah diperbarui agar lebih menginspirasi dengan menekankan tujuan utama dari apa yang 

dilakukan oleh DJPK, untuk kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. 

Misi DJPK yang baru adalah:  

■ Mewujudkan perumusan kebijakan hubungan keuangan antara pusat dan daerah yang 

transparan dan akuntabel. 

■ Melaksanakan monitoring dan evaluasi  pelaksanaan hubungan keuangan antara pusat  dan 

daerah yang efektif. 

■ Menyelenggarakan sistem informasi keuangan daerah yang akurat, transparan, dan tepat waktu. 

Dalam bahasa Inggris: 

■ Formulate transparent and accountable policies on the central-regional government fiscal 

relationship 

■ Monitor and evaluate effective implementation of the central-regional fiscal relationship 

■ Manage a regional financial information system which is accurate, transparent, and timely 

Misi baru DJPK menjelaskan kegiatan yang dilakukan oleh unit tersebut, secara spesifik, terfokus, dan 

mudah dipahami. Juga turut memperkenalkan target yang dapat diukur, seperti “tepat waktu dan 

akurat” untuk sistem informasi keuangan. 

11.4 Badan Kebijakan Fiskal (BKF) 

Badan Kebijakan Fiskal menjalankan peran besar dalam think-tank kementerian dalam merumuskan 

kebijakan fiscal yang antisipatif dan responsive untuk menjaga keberlangsungan keuangan public 

Negara. BKF merupakan unit pembuat kebijakan di Kemenkeu yang menetapkan kebijakan-kebijakan 

untuk unit-unit yang beroperasi, misalnya menetapkan target penerimaan pajak dan mendefinisikan 

parameter ekonomi makro yang digunakan dalam anggaran nasional.  

11.4.1 Visi dan Misi 

Visi BKF telah ditingkatkan dengan menekankan tujuan utama yaitu merumuskan kebijakan fiskal 

yang pruden, untuk  mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera.   

Visi BKF yang baru adalah:  

Bahasa Indonesia: Menjadi unit terpercaya dalam perumusan kebijakan fiskal yang antisipatif dan 

responsif untuk mewujudkan masyarakat Indonesia 

Bahasa Inggris: To be a reliable unit in formulating anticipative and responsive fiscal policy to create 

a prosperous Indonesian society 

Misi BKF yang baru adalah: 

■ Mengembangkan kebijakan penerimaan Negara yang kredibel dalam rangka penciptaan iklim 

ekonomi yang kondusif untuk mengoptimalkan penerimaan Negara yang kredibel dalam rangka 

penciptaan iklim ekonomi yang kondusif untuk mengoptimalkan penerimaan Negara  

■ Mengembangkan kebijakan anggaran Negara yang sehat dan berkelanjutan dengan 

memperhatikan risiko fiskal yang terukur  
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■ Merumuskan analisis ekonomi makro serta harmonisasi kebijakan fiskal dan moneter dalam 

rangka mendukung stabilitas ekonomi  

■ Mengembangkan kebijakan kerja sama keuangan internasional yang bermanfaat bagi  

perekonomian nasional  

■ Mengembangkan kebijakan sektor keuangan yang stabil, inklusif dan kompetitif  

■ Mewujudkan SDM yang memiliki integritas dan kompetensi tinggi dengan didukung teknologi 

informasi dan komunikasi yang andal  

Dalam bahasa Inggris: 

■ To develop a credible state revenue policy to create a conducive economic climate for state revenue 

optimization 

■ To develop a healthy and sustainable state budget policy while being mindful of a measured fiscal 

risk 

■ To formulate a macro-economy analysis along with fiscal and monetary policy harmonization to 

support economic stability  

■ To develop an international financial cooperation policy for the benefit of national economy  

■ To develop a stable, inclusive and competitive financial sector economy policy 

■ To create a human resources with integrity and high competency supported by a reliable 

information and communication 

Misi BKF telah diperbaiki untuk lebih spesifik dan terfokus, serta menginspirasi dan mudah dipahami. 
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BAGIAN C: 

MEWUJUDKAN 

TRANSFORMASI 



 

159 

 

 

Bab 12: Mewujudkan 

Transformasi 
12.1 Memperkenalkan Delivery (Implementasi) 

12.1.1 Pentingnya Delivery dalam Transformasi  

Kemenkeu telah melaksanakan sejumlah inisiatif di masa lalu berkat dorongan dari para pemimpin 

yang gigih dan kemauan yang besar dari para pegawai untuk mengubah cara dan prosedur yang ada di 

seluruh Kementerian. Salah satu unsur yang paling penting dari transformasi yang sukses adalah 

kemampuan untuk bergerak dengan cepat dari desain ("cetak biru transformasi") ke aksi 

(implementasi inisiatif) serta menjaga momentum dan laju perubahan selama masa waktu 6 hingga 12 

bulan pertama dari implementasi. Hal ini sangat penting bagi Kemenkeu mengingat sifat inisiatif yang 

cukup ambisius serta perlu diimplementasikan dalam kurun waktu yang cukup lama.   

Penelitian internasional menunjukkan bahwa hanya sepertiga dari seluruh upaya transformasi, baik di 

ranah publik maupun swasta, yang telah menunjukkan keberhasilan. Lebih dari dua pertiganya 

tumbang terutama karena pegawai yang resisten terhadap perubahan dan manajemen yang tidak 

menunjukkan perilaku yang sesuai demi menyokong transformasi, seperti yang diperlihatkan dalam 

gambar di bawah ini. Tingkat kegagalan ini bahkan lebih tinggi untuk lembaga di sektor publik yang 

sebagian alasannya disebabkan banyaknya dan beragamnya stakeholder yang harus dikelola.  Karena 

itulah, diperlukan pendekatan holistik terhadap implementasi, tidak hanya untuk menangani aspek 

teknis dalam menjalankan inisiatif (yang sebagian besar akan digerakkan oleh unit Eselon I dan 2 

prioritas) namun juga untuk memastikan bahwa momentum dapat dijaga, sukses dirayakan serta isu 

ditanggulangi sebelum membahayakan kesuksesan transformasi.   

GAMBAR 132 – TRANSFORMASI SKALA BESAR KERAP DITERPA KEGAGALAN KARENA 

TANTANGAN TERKAIT SDM DAN KEPEMIMPINAN 

 
CONFIDENTIAL – WORK IN PROGRESS
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Di dalam fase diagnosis, khususnya pada tahap penyusunan cetak biru, isu dan kesenjangan utama 

yang perlu dihadapi sudah dapat diidentifikasi di seluruh unit Eselon I serta area fungsional terkait (TI 

dan SDM). Solusi untuk isu-isu tersebut dikembangkan di dalam tim lintas-fungsi atau lintas-unit 

Eselon I dengan menggunakan metodologi Delivery Labs (dalam tingkat Kementerian, mini-labs). 

Mini-labs terbukti sangat efektif sebagai cara untuk melibatkan seluruh stakeholder di dalam satu 

ruangan dan bahu membahu untuk mengatasi sebuah masalah bersama. Sebanyak 87 inisiatif 

transformasi sudah dijabarkan dan disusun secara rinci selama pelaksanaan mini-labs – semuanya 

didokumentasikan ke dalam Manual Implementasi serta seperangkat dokumen pendukung final yang 

menjadi pendamping dari cetak biru ini.  

Seiring dengan berlalunya fase desain, sangat dimungkinkan untuk kehilangan momentum dan 

semangat yang terbangun terutama saat orang-orang mulai kembali ke pekerjaan serta tantangan 

sehari-hari. Hal-hal yang penting namun memakan waktu seperti memastikan persetujuan dan 

dukungan pimpinan, sindikasi dengan para stakeholder utama, atau melakukan formalisasi peran dan 

tindakan yang dibutuhkan memang pada umumnya menyebabkan keterlambatan untuk memulai 

implementasi. Sebagai akibatnya, organisasi akan kehilangan fokus dan menggeser perhatian pada 

prioritas sehari-hari yang lebih penting. Karena itulah, menjaga momentum yang dihasilkan dari 

mini-labs untuk segera melakukan transisi ke mode “operating jungle" dari implementasi sehari-hari 

adalah hal yang sangat vital.   

Organisasi yang berhasil melaksanakan transformasi dalam fase implementasi umumnya dapat 

melakukan tiga hal dengan sangat baik: 

■ Menjabarkan struktur dan tata kelola terbaik untuk organisasi guna mengatur dan 

mendukung implementasi transformasi, umumnya dalam bentuk Delivery Office yang 

memainkan peran ganda, yakni  pengelolaan program dan pemecahan masalah secara aktif.  

■ Membentuk tim dengan orang-orang yang tepat guna memastikan kesinambungan 

antara desain inisiatif di mini-labs dengan para pemimpin implementasi di lapangan. 

Terkadang, tim dilengkapi dengan keterampilan dan kapabilitas dari sumber-sumber eksternal, 

mis. banyak lembaga sektor publik mulai merekrut pemimpin implementasi dari sektor swasta 

untuk mendorong pelaksanaan transformasi 

■ Mengelola kinerja secara aktif dengan memantau inisiatif implementasi secara rinci dan 

menjalankan sistem peringatan dini yang efektif untuk menyorot dan memecahkan potensi 

masalah sebelum menjadi terlalu besar 

12.1.2 Perkenalan terhadap Unit Kerja (Transformation Office) 

Sebuah unit kerja (juga dikenal sebagai Transformation Office) umumnya mengacu pada sebuah 

lembaga yang akan melaporkan pada tingkat tertinggi dari organisasi tersebut dan bertanggung jawab 

untuk mendorong kemajuan secara sistematis untuk meraih hasil di area-area prioritas yang sudah 

dijabarkan bersama dengan para pimpinan tertinggi. Sebagai contoh, Performance Management and 

Delivery Unit (PEMANDU) di Malaysia melaporkan langsung kepada Perdana Menteri dan 

bertanggung jawab untuk mendorong pelaksanaan sejumlah prioritas ekonomi dan sosial. UKP4 di 

Indonesia juga memainkan peran yang sama dengan menjadi penanggung jawab atas sejumlah area 

prioritas utama di Indonesia dan melaporkan langsung ke Presiden.  

Sebuah Transformation Office berbeda dengan Performance Management Office (PMO) reguler 

karena tidak hanya memantau implementasi dari prioritas yang telah disepakati, namun juga 

mendorong pelaksanaan dengan:  

■ Memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat tanpa halangan birokrasi dan 

hirarki pemerintah – opsi yang perlu dipilih disajikan kepada para pimpinan tertinggi dengan 

fakta dan analisis pendukung yang kuat 
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■ Menciptakan transparansi dengan memantau dan memonitor implementasi dan pencapaian 

hasil-hasil yang diprioritaskan, terutama jika pemimpin di tingkat lini mengetahui laporan 

tersebut menjadi diperhatikan secara khusus oleh pimpinan tertinggi 

■ Membantu memecahkan tantangan implementasi – menggunakan materi dari hasil 

pemantauan dan monitoring guna mengidentifikasi potensi masalah saat muncul, dan bekerja 

sama dengan para pemimpin di lapangan untuk mengatasinya 

■ Mendukung pelibatan stakeholder internal dan eksternal– guna memastikan bahwa 

dampak transformasi dirasakan di seluruh jajaran organisasi serta adanya upaya koordinasi 

untuk interaksi dengan stakeholder eksternal 

Berdasarkan atas pembelajaran dari best-practice internasional tentang pelaksanaan transformasi 

yang efektif, terdapat lima persyaratan yang menentukan sebuah Transformation Office kelas dunia:  

■ Mandat dan prioritas yang jelas: mengawasi pelaksanaan atas 4-6 prioritas terpenting yang 
sudah disepakati dengan IKU yang jelas atau hasil yang harus dicapai, serta mendapatkan 
dukungan nyata dan aktif dari para pimpinan tertinggi 

■ Pemimpin yang menonjol dan berdedikasi penuh: dikepalai oleh sejumlah pimpinan yang 
disegani dan memiliki rekam jejak yang khas dalam mencapai hasil (tidak hanya mencetak 
kebijakan), memberikan komitmen 100% demi pelaksanaan serta memiliki keberanian dan 
keuletan untuk mencapai hasil. Idealnya, para pemimpin tersebut memahami cara kerja di 
pemerintahan namun dapat berhubungan dengan baik dengan sektor swasta 

■ SDM yang tepat serta campuran yang seimbang: kombinasi SDM terbaik dari dalam dan 
luar organisasi. Campuran SDM yang dimaksudkan adalah gabungan orang-orang dari dalam dan 
luar Kementerian (di luar lembaga pemerintahan) atau gabungan orang-orang dari sektor 
pemerintah dan swasta. Karakter utama dari orang-orang ini termasuk: ahli pemecah masalah 
yang dapat memotivasi diri sendiri berbekal keahlian yang mumpuni dalam mempengaruhi dan 
bersemangat untuk membuat perbedaan demi negeri  

■ Struktur tata kelola yang kokoh: sebuah struktur organisasi dinamis yang dibentuk dengan 
cepat dan dengan fleksibilitas untuk mengoperasikan dan merekrut SDM yang memiliki fungsi 
yang jelas serta bertanggung jawab atas setiap perannya. Lebih penting lagi, Transformation 
Office harus memiliki akses langsung ke para pimpinan tertinggi jika memerlukan keputusan 
ataupun tindak lanjut segera 

■ Sarana dan data untuk pelaksanaan: manfaatkan sarana dan metodologi yang sederhana 
namun efektif untuk menganalisis data, kelola pelaksanaan dan singkirkan hambatan demi 
keefektifan implementasi, mis. buat dashboard implementasi dan template pembahasan 
pemecahan masalah. Rapat tinjauan kinerja reguler dengan pimpinan tertinggi akan 
diselenggarakan untuk memastikan monitoring lekat atas kemajuan dan mengatasi isu-isu dengan 
segera   

12.1.3 Delivery di Kemenkeu  

Demi memastikan efektivitas pelaksanaan 87 inisiatif transformasi yang diidentifikasi di Cetak Biru 

Tranformasi Kelembagaan untuk Kementerian Keuangan, Central Transformasi Office (CTO) akan 

dibentuk dan memiliki garis pelaporan langsung kepada Menteri.  CTO akan bertanggung jawab 

dalam mendukung dan mengoordinasikan implementasi inisiatif Transformasi keseluruhan di seluruh 

unit Eselon I dan II prioritas (Setjen, TI, SDM, DJP, DJBC, DJA, unit-unit yang memiliki fungsi 

Perbendaharaan).  Dalam konteks Kemenkeu, Transformation Office akan memiliki peran dan tujuan 

yang berbeda dari Tim Counterpart (pendamping) Transformasi Kelembagaan dan Reformasi 

Birokrasi yang telah dibentuk di dalam masing-masing unit Eselon I. 

 

Implementasi inisiatif harian masih berada di bawah kendali pimpinan individu lini untuk tiap unit 

Eselon I dan 2 prioritas. Mereka akan didukung oleh Program Management Offices (PMO) yang 

berada di tingkat unit dan memiliki garis pelaporan langsung ke Direktur Jenderal masing-masing. 
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PMO juga akan memiliki garis pelaporan tidak langsung (putus-putus dalam bagan organisasi) ke CTO 

untuk memastikan koordinasi dan pengelolaan kinerja yang efektif, terutama dalam mengidentifikasi 

dan mengeskalasi isu yang berisiko menghambat implementasi. Hal ini digambarkan dalam gambar di 

bawah ini.  

 

GAMBAR 133 – CENTRAL TRANSFORMATION OFFICE (CTO) DI TINGKAT KEMENTERIAN AKAN 

BEKERJA ERAT DENGAN PROGRAM MANAGEMENT OFFICES (PMO) DI TIAP UNIT ESELON I 

 

12.2 Pembentukan Central Transformation Office (CTO) 

di Kemenkeu 

12.2.1 Mandat CTO  

CTO akan dibentuk dengan garis pelaporan langsung ke Menteri Keuangan dan akan memberi 

dukungan implementasi langsung secara ringan (light touch), dalam arti CTO utamanya akan 

memainkan fungsi pendukung dan pemberi kemudahan (enabler).  Namun demikian, kesuksesan 

CTO akan ditentukan oleh keberhasilan implementasi inisiatif transformasi di seluruh jajaran 

Kementerian Keuangan dan pencapaian dampak yang diharapkan di setiap unit Eselon I dan 2 

prioritas. Oleh karena itu, kegiatan utama dalam CTO meliputi:  

■ Complexity Management atau pengelolaan kompleksitas yang meliputi tidak hanya 

pemantauan dan monitoring hasil, namun juga memastikan isu yang tepat mendapatkan 

perhatian dan arahan para pimpinan tertinggi dengan menyelenggarakan rapat Steering 

Committee Transformasi dan di saat lainnya menjaga keterlibatan dan memberikan 

perkembangan terakhir secara berkala atas hasil-hasil transformasi kepada para pimpinan 

tertinggi serta mengeskalasi isu-isu yang memerlukan intervensi mereka 

■ Change Management atau pengelolaan perubahan akan memberikan informasi kepada para 

stakeholder  saat diperlukan, serta melibatkan dan memotivasi para pegawai di seluruh jajaran 

organisasi Selain itu, tim change management dapat melakukan interaksi dengan stakeholder 

eksternal terutama jika berkaitan dengan upaya transformasi 

■ Memperkaya Pengetahuan terhadap suatu Bidang (Content Expertise) jika 

diperlukan - memberikan analitik terfokus dan pengetahuan terhadap suatu bidang untuk 
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mengatasi isu tertentu yang timbul, serta mengumpulkan dan membagi best-practice atau 

kesuksesan kepada seluruh tim implementasi Kemenkeu 

■ Melaksanakan inisiatif tingkat Kemenkeu berprioritas tinggi dan kompleks jika 

diperlukan – desain CTO termasuk sebuah mandat dan dukungan sumber daya untuk Transisi 

Organisasi untuk keseluruhan perubahan struktur Organisasi Kemenkeu.   Tanggung jawab 

pelaksanaan dan eksekusi sejumlah inisiatif tersebut lazimnya bukan merupakan mandat CTO, 

tapi karena perlunya kolaborasi lintas unit Eselon I serta keterlibatan aktif Kementerian dan 

Lembaga lain di luar Kemenkeu sehingga menyebabkan penanggung jawab untuk inisiatif ini 

diemban oleh CTO.   

Serupa dengan unit Eselon I di dalam Kementerian, CTO juga akan memiliki seperangkat Indikator 

Kinerja Utama (IKU) yang bersifat holistik serta akan diukur pencapaiannya.  IKU untuk CTO akan 

didefinisikan oleh Kepala CTO baru dan disepakati bersama oleh Menteri dan SteerCo.  Berdasarkan 

perbandingan global dengan unit kerja lain, IKU yang disarankan sebaiknya memasukkan unsur-

unsur sebagai berikut: 

■ Tingkat kepuasan dari Menteri, para Dirjen dan Sponsor dan Pemimpin Inisiatif yang 

memberi dukungan pada CTO.  KPI ini dapat dinilai secara kualitatif berbasis sebuah survei atau 

hasil peringkat atas bagaimana CTO mampu memecahkan masalah, mengeskalasi ke pimpinan 

untuk pembuatan keputusan saat diperlukan, serta memberi suntikan content expertise tepat 

waktu.   

■ Pelibatan pegawai Kemenkeu yang diukur tidak hanya atas pemahaman pada cetak biru dan 

transformasi yang dibutuhkan oleh Kemenkeu namun juga pemahaman atas cara-cara yang 

berbeda yang harus dilakukan untuk memastikan keberhasilan transformasi ini.  Hal ini adalah 

IKU yang sangat penting karena banyak inisiatif yang didefinisikan di masing-masing unit 

Eselon I memerlukan implementasi di lini depan dan pergeseran pola pikir para pegawai secara 

fundamental seiring dengan tanggung jawab yang akan mereka pikul dalam melaksanakan upaya 

transformasi.   

■ Pencapaian dalam implementasi dan pelaksanaan sesuai scorecard Menteri atau 

initiative charger untuk setiap inisiatif strategis.  Pencapaian tersebut harus dibobotkan terhadap 

hasil yang dicapai dan bukan input yang diberikan.   

IKU untuk CTO akan diberi pembobotan berdasarkan tingkat kepuasan para stakeholder utama dan 

keterlibatan pegawai Kemenkeu karena CTO tidak memiliki tanggung jawab dan akuntabilitas 

langsung terhadap pelaksanaan inisiatif apapun selain dari pengecualian yang tercantum di atas.  

Terakhir, IKU untuk CTO harus dipantau setiap bulan atau triwulan, namun harus menjalani tinjauan 

kinerja tiap 6 bulan untuk mengidentifikasi isu-isu sejak dini agar segera dapat diambil tindakan 

korektif.    

12.2.2 Tata Kelola CTO 

Bentuk organisasi untuk CTO ditunjukkan di gambar di bawah ini.  Tata kelola CTO akan berbeda 

dengan unit Eselon I maupun unit lain di Kementerian dan dirancang untuk memberdayakan CTO 

dengan kemandirian, objektivitas dan kewenangan.  Prinsip-prinsip utama yang mengawal desain dan 

struktur CTO meliputi  

■ CTO harus terpisah dari seluruh unit Eselon I.  Unit tersebut harus melaporkan langsung 

ke Menteri agar lebih efektif dan mandiri.  Selain itu, kepala CTO harus dianggap setara dengan 

pimpinan unit Eselon I dan mampu berinteraksi dengan mereka sebagai rekan sejawat. 

■ CTO adalah struktur permanen dalam Kemenkeu.  CTO tidak boleh dijadikan ke dalam 

struktur satuan tugas atau tim (kecuali untuk sementara untuk menunggu pembentukannya 

selesai).  Utamanya hal ini dilakukan untuk memberi legitimasi dan kewenangan pada CTO saat 

bekerja dengan unit Eselon I lainnya.  Sebuah struktur permanen juga akan memudahkan CTO 
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untuk menciptakan sebuah nilai jual dari peluang pengembangan karier guna menarik SDM 

terbaik ke dalam Kementerian.   

■ Jabatan yang ada di CTO merupakan posisi purnawaktu dan permanen dengan 

penunjukan yang jelas bagi individu yang akan ditugaskan ke dalam unit ini.  Jabatan ini bersifat 

resmi yang akan direkam ke dalam catatan kinerja masing-masing individu dan tidak akan 

menghambat masa depan karier senior mereka di Kemenkeu. Sebaliknya, pengalaman telah 

menunjukkan bahwa anggota unit kerja umumnya mendapatkan prospek pengembangan dan 

promosi yang lebih baik karena pengembangan kapabilitas yang intensif dan pembelajaran yang 

mereka terima selama menjabat serta interaksi yang baik dengan para pimpinan tertinggi.  

Akhirnya, CTO menganut model kepegawaian yang ramping dan fleksibel, dengan pemanfaatan 

sumber daya dan individu yang efisien demi mencapai hasil maksimum untuk organisasi. 

■ CTO sebaiknya hidup hanya selama transformasi berlangsung – rencana mandat 

untuk CTO hanya hingga tahun 2019, dengan opsi untuk memperbarui mandat tersebut jika ada 

kebutuhan di masa mendatang.  Kami telah melihat dari contoh-contoh global bahwa dengan 

keberhasilan pelaksanaan inisiatif yang direncanakan untuk tahun 2019, mungkin masih ada 

peluang tambahan untuk mengubah tujuan atau memfokuskan kembali mandat CTO pada 

gelombang atau upaya transformasi berikutnya di Kemenkeu.  

GAMBAR 134 – CTO AKAN MELAPOR LANGSUNG KE MENTERI KEUANGAN DAN MEMILIKI 4 

BAWAHAN LANGSUNG 

 

Karena beragamnya mandat, pegawai CTO perlu memikul berbagai peran dan tanggung jawab.  Oleh 

sebab itulah, CTO perlu merekrut personil yang memiliki keahlian dan kapabilitas fungsional yang 

beragam.  

Tanggung jawab dan kualifikasi untuk Kepala Central Transformation Office 

■ Bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan untuk keseluruhan strategi, pengelolaan 

dan organisasi CTO. 

■ Memastikan pelaksanaan dan pengelolaan kinerja dari inisiatif cetak biru dan Beachhead.  

■ Memberikan arahan dan bimbingan dalam pemecahan masalah untuk tim Counterpart 

pelaksana di unit-unit Eselon I. 
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■ Mengawasi implementasi dan eksekusi sistem pengelolaan kinerja yang ketat untuk memantau, 

memonitor dan melaporkan pelaksanaan cetak biru. 

■ Mengawasi pelibatan stakeholder dengan para pimpinan tertinggi di Kementerian. 

■ Mengoordinasikan upaya sosialisasi pesan-pesan utama cetak biru di seluruh jajaran 

Kementerian dan di dalam unit Eselon I 

■ Memperlihatkan sifat-sifat kepemimpinan yang kuat, memiliki rekam jejak atas pelaksanaan dan 

implementasi program transformasi, disegani dan dihormati oleh para pimpinan unit Eselon1 

serta akrab dengan lingkungan Kementerian Keuangan dan internal Eselon I 

Tanggung jawab dan kualifikasi untuk Program Officers 

■ Menjadi mitra bertukar pikiran dengan Kepala PMO di masing-masing unit Eselon I prioritas 

untuk memecahkan masalah jajaran tertinggi atau tantangan implementasi   

■ Memastikan kedisiplinan dalam pemantauan dan monitoring agar memungkinkan transparansi 

pelaksanaan dalam masing-masing unit Eselon I 

■ Mengeskalasi isu-isu utama ke Kepala CTO dan Menteri/Steering Committee pada waktu yang 

tepat agar segera mendapatkan keputusan dan resolusi untuk masalah tersebut 

■ Menyaring dan mengevaluasi program atau inisiatif baru yang diajukan di dalam unit Eselon I 

■ Memberi dukungan koordinasi jika diperlukan untuk inisiatif-inisiatif lintas unit Eselon I(mis. 

fungsi-fungsi Perbendaharaan) 

■ Memperlihatkan keahlian pemecahan masalah strategis dengan berkolaborasi dengan para 

pimpinan unit Eselon I, memiliki rasa kepemimpinan yang tinggi dan keahlian pengelolaan 

program untuk memberikan bimbingan kepada para rekan-rekannya di PMO Unit Eselon I 

dalam mengelola portofolio inisiatif, serta keahlian yang mumpuni dalam pengelolaan 

stakeholder  

Tanggung jawab dan kualifikasi untuk Change Management Officers 

■ Mengelola dan mengeksekusi strategi pelibatan dan komunikasi dengan stakeholder internal 

untuk menyebarkan cerita perubahan, memberikan perkembangan terbaru dalam waktu yang 

tepat dan memicu semangat para pegawai atau upaya transformasi yang sedang berjalan 

■ Mendukung pelibatan dan komunikasi dengan stakeholder eksternal utama, termasuk diskusi 

dengan stakeholder prioritas/sensitif dalam koordinasinya dengan unit Eselon I dan Biro KLI.  

■ Mengidentifikasi, melatih dan mengkoordinasi kegiatan para Agen Perubahan di dalam CTO, 

PMO dan unit Eselon I 

■ Mengumpulkan umpan balik dan perkembangan terbaru atas transformasi dan melaporkannya 

ke para pimpinan tertinggi 

■ Memperlihatkan kepribadian dan keahlian komunikasi yang menonjol; memiliki kreativitas dan 

keahlian strategis, analitis dan organisasional yang kuat dan berpengalaman dalam strategi 

humas, perancangan rencana komunikasi strategis serta pengelolaan stakeholder yang kompleks  

Tanggung jawab dan kualifikasi Reporting Officers 

■ Membuat dan memutakhirkan performance dashboard dan mekanisme pelaporan secara 

berkala 

■ Menyediakan dukungan teknis pada tim PMO Eselon I prioritas untuk memastikan bahwa 

pelaporan diselesaikan tepat waktu dan dengan cara yang benar 

■ Menyusun dan mensintesiskan laporan perkembangan dua mingguan kepada Menteri dan para 

pimpinan tertinggi 

■ Melakukan analisis ad-hoc mendalam, mis. investigasi tren, identifikasi isu-isu utama, 

mengantisipasi tantangan implementasi 

■ Memiliki keahlian pemantauan dan analisis data, keterampilan menulis laporan serta 

berpengalaman dalam mengelola program/proyek transformasi yang besar dan kompleks 
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Tanggung jawab dan kualifikasi untuk Organizational Transformation Officers 

■ Mengelola keseluruhan implementasi perubahan Organisasi Kemenkeu sebagaimana ditentukan 

oleh Tim Pimpinan Tertinggi 

■ Menjadi kontak utama bagi MenPAN, LAN, dan BKN mengenai masalah organisasi dan personil 

■ Mengelola transisi organisasi dengan kepekaan terhadap kebutuhan dan keluhan para 

stakeholder 

■ Memberikan update reguler tentang kemajuan negosiasi dan intervensi pimpinan tertinggi yang 

diperlukan 

■ Memiliki latar belakang yang kuat atas transformasi organisasi atau pengelolaan SDM, 

berpengalaman dalam mengelola program transformasi yang kompleks, dan pengelolaan 

stakeholder internal 

 

12.2.3 Sarana dan Proses CTO 

Sebuah perangkat standar dan "ritme" atau agenda rapat yang reguler harus ditetapkan untuk 

menciptakan sebuah budaya manajemen kinerja terkait implementasi dan eksekusi serta untuk 

menciptakan transparansi terkait kinerja upaya transformasi.   

Sebuah ritme rapat akan dilembagakan di mana CTO akan melibatkan para stakeholder utama mereka 

secara reguler dan sistematis dalam tiga tingkatan: 

■ Tingkat Menteri setiap dua minggu:  Setiap dua minggu sekali, CTO akan memberikan 

Menteri keseluruhan perkembangan terbaru atas program transformasi, yaitu perkembangan 

yang terperinci dan analisis terhadap sejumlah inisiatif yang berisiko termasuk milestone dan 

acara-acara penting, serta persetujuan yang diperlukan untuk mengatasi masalah-masalah kritis  

■ SteerCo bulanan: CTO akan menyelenggarakan rapat SteerCo bulanan dengan Menteri, Wakil 

Menteri, dan sponsor pimpinan unit Eselon I terkait dalam rangka memberikan perkembangan 

terbaru atas upaya Transformasi dan melakukan pendalaman atas proyek-proyek Beachhead 

lintas unit Eselon I yang terkendala   

■ "Problem-solving check-in" PMO mingguan: CTO akan melibatkan PMO Unit Eselon I 

prioritas secara aktif melalui update mingguan formal dari masing-masing program officers.  

Interaksi dengan Dirjen dan direktorat juga akan dilakukan untuk membantu pemecahan 

masalah dan mengatasi hambatan, serta dapat langsung diintervensi atau dieskalasi ke Menteri 

jika diperlukan. 

Untuk rapat Menteri dan Steering Committee, sebuah template standar untuk pemecahan masalah 

akan digunakan untuk memfokuskan diskusi tidak hanya pada masalah, namun juga pada solusi dan 

hasil.   
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GAMBAR 135 – TEMPLATE PEMECAHAN MASALAH AKAN DIGUNAKAN PADA RAPAT CTO 

 

Keputusan yang diambil Menteri harus segera dicatat di dalam notulen rapat untuk segera 

ditindaklanjuti.   

GAMBAR 136 – KEPUTUSAN YANG DIAMBIL MENTERI ATAU PIMPINAN UNIT ESELON I PERLU 

LANGSUNG DICATAT DALAM NOTULENSI 

 

Setiap minggu, PMO dan CTO akan diminta untuk mengirimkan laporan pengelolaan kinerja atau 

dashboard atas status inisiatif utama serta kemajuannya terhadap IKU dan milestone.  Sebuah format 

laporan standar akan digunakan guna memastikan konsistensi pelaporan dan untuk memfasilitasi 

diskusi pemecahan masalah mingguan antara CTO dan PMO Unit Eselon I.   Laporan standar tersebut 

akan memudahkan CTO untuk memantau dan memonitor kemajuan inisiatif, mengukur dampak, 

mengeskalasi isu untuk dibahas, dan mendorong akuntabilitas untuk dijadikan resolusi.   

Template pemecahan masalah akan digunakan pada rapat CTO
SARANA

Latar belakang dan isi

▪ Status terkini dari inisiatif

▪ Buat daftar milestone penting yang akan datang dan ketergantungan utama dengan departemen lain

Pernyataan masalah dan pengaruhnya

▪ Deskripsi masalah atau hambatan untuk pelaksanaan agar terselesaikan

▪ Pengaruh masalah ini diharap membawa kesuksesan bagi inisiatif

Usulan/keputusan

Nama inisiatif:  <masukan nama inisiatif> Sponsor inisiatif: <nama>

Pimpinan inisiatif: <nama>

Pilihan 1
▪ Berikan deskripsi dari pilihan ▪ Pro dan kontra dari pilihan ini

Pilihan 2
▪ Berikan deskripsi dari pilihan ▪ Pro dan kontra dari pilihan ini

Pilihan 3
▪ Berikan deskripsi dari pilihan ▪ Pro dan kontra dari pilihan ini

3

▪ xx

Persetujuan Menteri/ 

Pimpinan Eselon 1:

Tanggal: Komentar tambahan:

Permasalahan

Dukungan yang dibutuhkan dari Menteri

atau Pimpinan Eselon 1

▪ xx

SARANA3

▪ xx

▪ xx
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Data utama yang perlu dilaporkan untuk tiap inisiatif termasuk metrik dan target IKU, kemajuan atau 

pencapaian terhadap target, status saat ini (lampu merah, kuning, atau hijau). milestone yang telah 

dicapai, dan yang paling penting, isu dan aksi utama yang perlu ditangani.   

GAMBAR 137 – STANDARDISASI FORMAT PELAPORAN AKAN DIGUNAKAN UNTUK 

MEMASTIKAN KONSISTENSI DAN KEMUDAHAN DISKUSI 

 

12.3 Pembentukan Program Management Offices (PMO) 

di unit-unit Eselon I dan 2 prioritas  
Di dalam tiap unit Eselon I dan 2 prioritas, sebuah PMO akan dibentuk dan akan melaporkan 
langsung ke Direktur Jenderal.  PMO akan bertanggung jawab untuk mendukung dan 
mengoordinasikan implementasi Inisiatif-inisiatif Transformasi di masing-masing unit Eselon I dan 
2 prioritas.  Serupa dengan CTO, PMO akan memiliki peran dan tujuan yang berbeda dari Tim 
Counterpart (pendamping) Transformasi Kelembagaan dan Reformasi Birokrasi yang telah 
terbentuk di dalam masing-masing unit Eselon I. 

12.3.1 Mandat PMO  

PMO akan dibentuk dan akan melaporkan langsung kepada masing-masing Dirjen di unit terkait, 

serta akan melengkapi pendekatan "light touch" CTO dengan memainkan peran yang lebih aktif atas 

implementasi inisiatif dan pelibatan pegawai di lini depan.  Mirip dengan CTO, meski peran PMO 

utamanya untuk mendukung dan memudahkan proses transformasi, sukses akan ditentukan oleh 

keberhasilan implementasi inisiatif transformasi di masing-masing unit Eselon I dan hasil akhir yang 

dicapai.   

PMO diharapkan untuk mengoordinasikan kegiatan-kegiatan di bawah ini: 

■ Complexity Management atau manajemen kompleksitas dalam mengimplementasikan 

inisiatif transformasi.  Tim PMO akan menjadi pusat pengumpulan data dan melakukan 

pemantauan dan monitoring terhadap status dan dampak seluruh inisiatif di dalam masing-

masing unit Eselon I.  PMO juga akan memberi dukungan untuk memecahkan masalah yang 

berat di dalam unit Eselon I dan 2 dan menyelenggarakan rapat BOD yang dipimpin Direktur 

Jenderal untuk meninjau kemajuan serta mendapatkan arahan atas isu-isu utama 

CONFIDENTIAL – WORK IN PROGRESS
2

Standardisasi format pelaporan akan digunakan untuk memastikan

konsistensi dan kemudahan diskusi

PELAPORAN3

CONTOH

Perhitungan sebelum pengisian Diisi oleh ketua inisiatif

Template dashboard excel akan digunakan untuk semua inisiatif

KPI Target 2013
Tercapai

Persen

Status 

terkini

Isu yang 

ada

/potensial

Milestone yang 

didapat sejak

laporan terakhir

Inisiatif dan

aspirasi

<Nama

inisiatif>

(<Aspirasi

inisiatif>)

Status terkini (hijau, kuning, 

atau merah) seperti % dari

milestone yang telah ditentukan

didapat berdasarkan rencana

kerja

Lampirkan daftar

milestone yang 

sudah didapat

sampai sekarang

Perbaharui

daftar isu yang 

ada dan

potensinya

On track

1: On track (>90%)

2: Bermasalah (50-90%)

3: Kritis (>50%)

Metriks dan target 

akan diisi terlebih

dahulu dari kontrak

dan dikunci

Perhitungan

target aktual

versus 

dengan

target tahun

2013

Tindakan

mitigasi

yang 

diusulkan

Usulan tindakan yang diambil

oleh pimpinan inisiatif atau

orang lain yang bertanggung

jawab, keputusan diperlukan

dari pimpinan

Tanggal jatuh

tempo 

tindakan

mitigasi

Laporan akan digulirkan dari

tingkat unit Eselon 1
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■ Change Management – fungsi ini akan menjadi poin kontak utama untuk menyediakan 

pengetahuan dan pesan bagi unit Eselon I dan mengoordinasikan komunikasi yang lebih kaya 

kepada pegawai di unit Eselon I dan 2 serta stakeholder eksternal terpilih yang paling relevan 

untuk kesuksesan inisiatif mereka (koordinasi aktif dengan CTO dan Biro KLI)   

■ Memberikan Context Expertise jika diperlukan - memberikan keahlian atas bidang 

tertentu pada waktu yang tepat untuk mendukung upaya pemecahan masalah atau implementasi 

oleh unit Eselon I dan 2 saat diperlukan.   

Serupa juga dengan CTO, kesuksesan masing-masing PMO terkait erat dengan keberhasilan 

implementasi inisiatif transformasi di unit Eselon I serta akan diukur dengan seperangkat IKU holistik 

yang akan disepakati bersama oleh Kepala PMO dan pimpinan unit Eselon I terkait.   

IKU untuk PMO akan lebih dibobotkan terhadap tingkat kepuasan dan keterlibatan pegawai 

unit Eselon I. Meskipun lebih aktif dalam pelaksanaan dan implementasi inisiatif dibandingkan 

CTO, PMO tidak memiliki tanggung jawab dan akuntabilitas langsung atas pelaksanaan inisiatif 

sebagai bidang lingkupnya.  IKU PMO akan dipantau secara bulanan atau triwulanan, namun harus 

menjalani tinjauan kinerja tiap 6 bulan untuk mengidentifikasi isu-isu sejak dini agar segera dapat 

diambil tindakan korektif.   Siklus peninjauan kinerja untuk PMO sebaiknya diselaraskan dengan 

siklus peninjauan IKU CTO dan Kementerian.    

12.3.2 Tata Kelola PMO  

Ilustrasi pembentukan organisasi untuk PMO ditunjukkan di dalam gambar di bawah ini.  Pada 

praktiknya, tiap unit Eselon I prioritas telah menyesuaikan struktur PMO ideal dengan memasukkan 

konsep organisasi yang ada, mengoptimalkan alokasi pegawai untuk sejumlah inisiatif dan 

mempertimbangkan keterbatasan sumber daya di masing-masing unit Eselon I.  Struktur PMO yang 

disesuaikan untuk tiap unit Eselon I prioritas (DJP, DJBC, DJA, fungsi Perbendaharaan, Setjen, SDM 

dan TI) ditunjukkan di dalam Lampiran bab ini.   

Prinsip utama yang mengawal desain dan struktur PMO meliputi:  

■ PMO harus terpisah dari Direktorat.  PMO harus menjadi unit mandiri agar dapat 

menjaga independensi dan menciptakan hubungan setara dengan Sponsor dan Pimpinan 

inisiatif di tiap unit Eselon I.  Kepala PMO harus memiliki garis laporan langsung ke Dirjen agar 

dapat memudahkan akses pada pembuatan keputusan dan mengemban beban dan kewenangan 

Dirjen sebagai anggota rekan sejawat dalam BOD. 

■ PMO adalah struktur permanen di dalam unit Eselon I.  Seperti CTO, PMO tidak boleh 

dijadikan ke dalam struktur satuan tugas atau tim (kecuali untuk sementara untuk menunggu 

pembentukannya selesai).  Utamanya hal ini dilakukan untuk memberi legitimasi dan 

kewenangan pada PMO saat bekerja dengan Direktorat hingga ke jajaran lini depan.   

■ Jabatan yang ada di PMO merupakan posisi purnawaktu dan permanen dengan 

penunjukan yang jelas bagi individu yang akan ditugaskan ke dalam unit ini.  Jabatan ini bersifat 

resmi di dalam struktur organisasi unit Eselon I tersebut yang akan direkam ke dalam catatan 

kinerja masing-masing individu dan tidak akan menghambat masa depan karier senior mereka 

di Kemenkeu.  

■ PMO sebaiknya hidup hanya selama transformasi berlangsung – rencana mandat 

untuk PMO hanya hingga tahun 2019 untuk diselaraskan dengan program transformasi dan 

mandat CTO.  Akan ada opsi untuk memperbaharui mandat PMO jika terdapat kebutuhan di 

masa mendatang.   
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GAMBAR 138 – TIAP PMO DI TINGKAT UNIT ESELON I AKAN DISESUAIKAN DENGAN 

KEBUTUHAN MASING-MASING UNIT 

 

Penunjukan anggota PMO membutuhkan keahlian yang sama dengan CTO namun dengan 

pengetahuan yang khusus sesuai dengan area kerja unit Eselon I tersebut:  

Tanggung jawab dan kualifikasi untuk Kepala Project Management Office 

■ Melaporkan langsung ke Dirjen/pimpinan unit Eselon II agar memungkinkan pembuatan 

keputusan segera dan fleksibel 

■ Pengetahuan mendalam tentang unit Eselon I tersebut serta inisiatif cetak birunya dan 

mengetahui hal-hal yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana aksi. 

■ Memastikan implementasi dan pengelolaan kinerja dari inisiatif Beachhead khusus unit Eselon I 

tersebut.  

■ Memberikan arahan dan bimbingan dalam pemecahan masalah untuk masing-masing Sponsor 

dan Pimpinan Inisiatif. 

■ Memastikan kepatuhan dengan pelaporan pengelolaan kinerja ke unit Eselon I dan CTO guna 

memantau, memonitor dan melaporkan pelaksanaan inisiatif-inisiatif unit Eselon I tersebut. 

■ Mengawasi pengelolaan stakeholder dengan Dirjen, BOD, CTO dan unit Eselon I terkait untuk 

implementasi inisiatif 

■ Mendorong dan mengeksekusi sosialisasi kisah perubahan internal di dalam unit Eselon I, 

dengan fokus akan penyampaian yang berbeda dengan pegawai lini depan 

■ Memperlihatkan sifat-sifat kepemimpinan yang kuat, memiliki rekam jejak atas pelaksanaan dan 

implementasi program transformasi, disegani dan dihormati di kalangan pegawai unit Eselon I, 

dan memahami pengetahuan khusus atas unit tersebut 

Tanggung jawab dan kualifikasi untuk Program Officers 

■ Menjadi mitra bertukar pikiran untuk Sponsor Inisiatif dan Pimpinan Inisiatif untuk 

memecahkan masalah-masalah jajaran tertinggi atau tantangan implementasi dengan inisiatif 

utama 

■ Memastikan kedisiplinan dalam pemantauan dan monitoring agar memungkinkan transparansi 

pelaksanaan inisiatif  

■ Mengeskalasi isu-isu tama kepada Kepala PMO atau BOD pada waktu yang tepat agar segera 

mendapatkan keputusan dan resolusi untuk masalah tersebut 

Prinsip serupa juga digunakan untuk pembentukan

struktur PMO di tingkat Ditjen

Kepala PMO
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Koordinator Proyek

Koordinator Proyek (2-3 inisiatif)

Team Leader (E3): Tema 1
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melakukan analisis

Performance 
Management

Kepala Seksi

Analis 1

Analis 2

Team Leader (E3): Tema 3
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yang 

ramping 

– hanya

±20 

orang

PMO adalah unit mandiri untuk menjaga independensi

Koordinator Proyek (2-3 inisiatif)

Koordinator Proyek (2-3 inisiatif)

Koordinator Proyek (2-3 inisiatif)

Koordinator Proyek (2-3 inisiatif)

Koordinator Proyek (2-3 inisiatif)

Koordinator Proyek (2-3 inisiatif)

Koordinator Proyek (2-3 inisiatif)

Penunjukkan
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d luar PMO jika
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Management
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purnawaktu

Hubungan utama
Contoh PMO DJP

Kepala Seksi

Analis 1

Analis 2

STRUKTUR2

ILUSTRATIF – PEMBENTUKAN

DISESUAIKAN UNTUK TIAP UNIT E1
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■ Memberi dukungan koordinasi jika diperlukan untuk inisiatif-inisiatif lintas unit Eselon I(mis. 

fungsi-fungsi Perbendaharaan) 

■ Memperlihatkan keahlian pemecahan masalah strategis, memiliki rasa kepemimpinan yang 

tinggi dan keahlian pengelolaan program serta keahlian yang mumpuni dalam pengelolaan 

stakeholder  

Tanggung jawab dan kualifikasi untuk Change Management Officers 

■ Mengelola dan mengeksekusi strategi pelibatan dan komunikasi dengan stakeholder internal 

hingga pegawai di lini depan untuk menyebarkan cerita perubahan, memicu semangat para 

pegawai dan menjabarkan peran mereka dalam upaya transformasi yang sedang berjalan serta 

bagaimana mereka dapat membuat perbedaan 

■ Mengidentifikasi, melatih dan mengkoordinasi kegiatan para Agen Perubahan di dalam PMO 

dan unit Eselon I 

■ Mengumpulkan umpan balik dan perkembangan terbaru atas transformasi dan melaporkannya 

ke CTO untuk dikonsolidasikan ke seluruh PMO unit Eselon I lainnya 

■ Memperlihatkan kepribadian dan keahlian komunikasi yang menonjol; memiliki kreativitas dan 

keahlian strategis, analitis dan organisasional yang kuat dan berpengalaman dalam strategi 

humas, perancangan rencana komunikasi strategis serta pengelolaan stakeholder yang kompleks  

Tanggung jawab dan kualifikasi Reporting Officers 

■ Membuat dan memutakhirkan performance dashboard dan mekanisme pelaporan secara 

berkala 

■ Memberikan dukungan teknis dan analitis kepada Pimpinan Inisiatif untuk memfasilitasi 

pelaporan atas kemajuan inisiatif 

■ Menyusun dan mensintesiskan laporan perkembangan dua mingguan kepada Dirjen dan BOD, 

serta laporan mingguan kepada CTO 

■ Melakukan analisis ad-hoc mendalam, mis. investigasi tren, identifikasi isu-isu utama, 

mengantisipasi tantangan implementasi 

■ Memiliki keahlian pemantauan dan analisis data, keterampilan menulis laporan serta 

berpengalaman dalam mengelola program/proyek transformasi yang besar dan kompleks 

12.3.3 Sarana dan Proses PMO 

PMO akan menjadi sangat efektif bila terdapat ritme pelibatan yang jelas dan mode interaksi yang 
efisien dengan sarana serta template pelaporan yang standar. Hal ini akan memudahkan tim untuk 
memfokuskan waktu mereka pada implementasi serta menggunakan waktu mereka untuk 
memimpin secara lebih efektif untuk mengatasi isu-isu yang terdefinisi dengan jelas, opsi untuk 
resolusi dan area yang membutuhkan arahan spesifik.  

Sebuah ritme rapat akan dilembagakan di mana PMO akan melibatkan para stakeholder utama 

mereka secara reguler dan sistematis dalam tiga tingkatan: 

■ Tingkat Dirjen setiap dua minggu:  PMO akan melaporkan langsung ke Dirjen setiap dua 

minggu sekali untuk memberikan perkembangan terakhir atas kemajuan keseluruhan program 

transformasi, perkembangan dan analisis terperinci atas inisiatif-inisiatif berisiko, milestone dan 

acara penting serta persetujuan yang diperlukan untuk mengatasi hambatan-hambatan inisiatif 

■ BOD setiap bulan: PMO akan menyelenggarakan rapat BOD bulanan yang akan melibatkan 

Dirjen dan kepala Direktorat dalam perkembangan terbaru upaya transformasi di unit Eselon I 

serta melakukan pembahasan mendalam terhadap inisiatif-inisiatif Beachhead yang terkendala   

■ "Problem solving check-in" CTO setiap minggu : PMO juga akan melaporkan kembali ke 

CTO setiap minggu dan  jika diperlukan akan mencari bimbingan dan dukungan untuk 

membantu pemecahan masalah dan mengatasi hambatan yang memerlukan intervensi Menteri 
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Untuk rapat Menteri dan Steering Committee, sebuah template standar untuk pemecahan masalah 

akan digunakan untuk memfokuskan diskusi tidak hanya pada masalah, namun juga pada solusi dan 

hasil.  Keputusan yang diambil Menteri harus segera ditangkap dan dicatat dalam notulen rapat untuk 

segera ditindaklanjuti.   

Karena fokus utama PMO adalah untuk memastikan implementasi inisiatif transformasi yang efektif 
di dalam unit-unit Eselon I dan 2 prioritas, Manual Implementasi akan menjadi sarana yang amat 
vital dalam menunjang pelaksanaan transformasi.  Initiative Charters telah disusun untuk seluruh 
inisiatif Beachhead dan terdiri atas ringkasan inisiatif, prinsip-prinsip desain utama, risiko utama 
yang mungkin dihadapi dalam implementasi serta aksi mitigasinya, rencana kerja detil untuk tahun 
pertama implementasi, serta stakeholder penting yang perlu dilibatkan serta rencana pelibatan 
mereka.  

GAMBAR 139 – INITIATIVE CHARTERS YANG DIKEMBANGKAN UNTUK TIAP PROYEK 

BEACHHEAD 

 

PMO di unit Eselon I akan menggunakan Initiative Charters sebagai dasar pemantauan dan 
pelaporan kinerja pelaksanaan inisiatif dan melibatkan tim inisiatif dengan aktif untuk memastikan 
bahwa mereka memiliki informasi dan status yang paling baru.  Dashboard pemantauan inisiatif 
(lihat Gambar 138) telah disusun untuk digunakan secara konsisten di seluruh PMO dan CTO untuk 
memantau keseluruhan kemajuan dan IKU program transformasi dan setiap inisiatif   

Selain itu, sebuah template pemecahan masalah standar (lihat Gambar 136) perlu digunakan di 
seluruh unit Eselon I sebagai basis rapat dengan Dirjen dan BOD agar memusatkan pembahasan 
pada isu dan aksi serta solusi rekomendasi.   

Keputusan yang diambil baik di rapat Dirjen maupun BOD perlu langsung dicatat ke dalam template 
keputusan, dicatat ke dalam notulensi dan disirkulasikan untuk ditindaklanjuti oleh masing-masing 
penanggung jawabnya (lihat Gambar 137)  

13.4 Memastikan keberhasilan pelaksanaan  
Struktur organisasi yang baru di kementerian sudah diantisipasi untuk dapat dirampungkan pada 
akhir tahun 2014 atau awal tahun 2015.  Oleh sebab itu, struktur CTO dan PMO permanen belum 
akan terbentuk sebelum masa tersebut dan untuk sementara, Kemenkeu akan membentuk struktur 
setara Satuan Tugas (Satgas), baik di tingkat CTO maupun PMO, untuk mendorong pelaksanaan 
transformasi dengan segera. Hal ini penting seperti yang diuraikan sebelumnya untuk memastikan 
momentum yang dibangun di fase desain tidak hilang seiring transisi menuju fase implementasi.   

Untuk membentuk CTO interim, langkah langsung berikutnya adalah untuk menunjuk kepala CTO, 
menempatkan pegawai pada jabatan-jabatan vital (mis. Performance Management dan Change 
Management officers), mulai memastikan ritme pelaporan dan rapat ditegakkan untuk Performance 
Mangement, serta mulai menyusun rencana komunikasi internal untuk Change Management.  Untuk 

Initiative charter yang dikembangkan untuk tiap proyek beachhead
SARANA

Initiative charter1

Prinsip desain utama2

Risiko-risiko utama3

Rencana kerja4

Pengelolaan stakeholder5

CONTOH

3
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PMO interim, seluruh unit-unit Eselon I perlu segera membentuk struktur sementara dengan 
mandat PMO yang telah dinyatakan di atas.  Prioritas langsung PMO adalah mulai memantau 
kemajuan inisiatif (mis. mengumpulkan data atau menyelenggarakan rapat), menetapkan ritme 
pelaporan untuk dashboard, serta melakukan update status reguler kepada para Dirjen, BOD dan 
CTO.  Tanggung jawab tambahan untuk membentuk unit PMO permanen akan dibutuhkan saat 
struktur PMO permanen telah disetujui.   

Unit Eselon I telah diinstruksikan untuk menempatkan dan merealokasikan pegawai jika diperlukan 
dan untuk mengisi jabatan penting dalam PMO interim ini.  Proses ini sudah berlangsung dan unit-
unit Eselon I sudah mulai mengidentifikasi pejabat yang akan menempati posisi penting di CTO dan 
PMO interim. 
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Bab 13: Rencana 

Manajemen Perubahan 

(Change Management)  
13.1 Pentingnya Change Management dalam 

Transformasi  

Transformasi berskala besar adalah suatu kegiatan yang rumit; kerap kali meliputi sejumlah besar 

ragam inisiatif di seluruh tingkatan yang terdapat di dalam suatu organisasi. Sulit untuk 

melakukannya dengan tepat.  

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya dalam bab Mewujudkan Transformasi, lebih dari dua per 

tiga transformasi berskala besar cenderung kandas akibat adanya pertentangan dari pihak pegawai 

terhadap perubahan di samping pengelolaan yang ada belum mendukung perubahan yang ingin 

diwujudkan melalui perilaku dan praktik yang tepat. Tingkat kegagalan transformasi lebih tinggi 

berada di sektor publik – sebagian disebabkan oleh banyaknya dan beragamnya stakeholder yang 

perlu dikelola. Sebagai akibatnya, ketika organisasi menghadapi tantangan sewaktu menerapkan 

program perubahan, momentum yang ada menjadi goyah – karena orang-orang tidak dapat secara 

otomatis mengubah cara mereka berpikir, berinteraksi dan bekerja. 

Tantangan dalam mempertahankan transformasi biasanya timbul karena sering kali perubahan belum 

dikumandangkan secara luas atau belum dipahami. Para pimpinan sering kali kurang optimal dalam 

mengomunikasikan pesan perubahan, dan mengabaikan fakta bahwa orang-orang harus sering 

mendengar kisah perubahan sebelum mereka dapat sepenuhnya memahami semua implikasi yang 

dapat timbul. Di saat yang bersamaan, manajer dan para pimpinan garis depan tidak bersungguh-

sungguh menanamkan perubahan sekaligus kisah perubahannya, walau mereka termasuk orang-

orang yang paling berpengaruh dalam mengubah pola pikir dan perilaku pegawai. 

Para pemimpin harus memiliki keyakinan bahwa inisiatif yang diusulkan akan berhasil, dan bahwa 

kesulitan-kesulitan yang dihadapi di jangka pendek akan membawa kesuksesan pada jangka panjang. 

Manajer lini dan para pegawai akan butuh dikuatkan terus menerus agar kepercayaan diri mereka 

terus terbangun selama upaya transformasi tersebut, serta untuk menyemangati mereka agar gigih 

melaksanakan inisiatif yang mungkin terasa sulit bagi mereka. Hal ini akan memunculkan suatu 

keharusan untuk mengembangkan rencana change management, suatu rencana yang 

dikomunikasikan secara jelas dan efektif.  Oleh karena itu, penyusunan dan pemantauan strategi 

komunikasi secara internal dan eksternal harus menjadi bagian dari inti transformasi itu sendiri, 

dimulai dari tahap-tahap paling awal dan terus berevolusi sejalan dengan semakin matangnya 

transformasi. 

Program transformasi yang berhasil pasti terwujud melalui adanya keseimbangan antara pengelolaan 

inisiatif bisnis inti dan pengelolaan dinamika organisasi. Program perubahan yang menggunakan 

pendekatan ini telah terbukti menghasilkan pengaruh dua kali lipat dibandingkan dengan jika sekadar 

berfokus pada salah satunya saja. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi change management untuk 

memastikan bahwa semua stakeholder utama – baik internal maupun eksternal – terlibat dan 

mendukung perjalanan transformasi kementerian.  
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Lebih lagi, pengalaman-pengalaman program transformasi sebelumnya baik di sektor publik maupun 

swasta mengindikasikan bahwa terdapat 10 faktor utama keberhasilan dari suatu change 

management (Gambar 1).  Sejumlah kegiatan sangatlah krusial untuk dilakukan, mulai dari 

merancang pendekatan terstruktur dan menyelaraskan senior management untuk memformalkan 

komunikasi dengan menggunakan bahasa umum sampai pengukuran-pengukuran yang akan 

dikenakan terhadap transformasi. Kemenkeu akan menangani langkah-langkah perubahan ini melalui 

pelbagai inisiatif, mis. menentukan kembali model operasional di Unit-unit Eselon I prioritas, dan 

meluncurkan inisiatif transformasi di seantero kementerian. Pengelolaan serta komunikasi dengan 

stakeholder internal dan eksternal sangatlah penting, mencakup lebih dari setengah faktor utama 

kesuksesan dari sebuah change management.  

GAMBAR 140 – PELIBATAN DAN KOMUNIKASI STAKEHOLDER SECARA EFEKTIF SEBAGAI 

BAGIAN INTEGRAL CHANGE MANAGEMENT DALAM TRANSFORMASI SKALA BESAR 

 

 

13.2 Tujuan dan Kerangka Kerja untuk Aksi  

Mengelola bagaimana transformasi dikomunikasikan baik secara internal maupun eksternal 

merupakan hal yang sangat penting untuk mewujudnyatakan visi perubahan, untuk memotivasi para 

pegawai agar bertindak sejalan dengan perubahan dan untuk menyatakan alasan-alasan perubahan 

secara jelas, serta dampak eksternal yang diharapkan. Kerangka kerja bagi pelibatan dan komunikasi 

dengan para stakeholder telah dikembangkan demi pelaksanaan yang terstruktur, dan juga untuk 

memastikan bahwa semua area utama telah tercakup. Kerangka kerja dalam 4 langkah beserta output 

yang diharapkan akan ditunjukkan pada Gambar 2 di bawah ini.  

 

 

 

Manajemen stakeholder dan komunikasi yang efektif adalah faktor penting

dalam transformasi skala besar

10 Kunci Sukses Manajemen Perubahan

Bagaimana ini dilakukan dalam

Transformasi Kemenkeu

Dibahas dalam dokumen ini

Libatkan semua pimpinan perubahan, baik formal dan

informal
4

Ubah pola pikir untuk mengubah pola perilaku5

Komunikasikan dan selalu tekankan ‘kisah perubahan’ yang 

memberikan inspirasi
6

Bangun dukungan dari semua pihak untuk perubahan dan

reformasi utama yang dibutuhkan
7

Selaraskan tim kepemimpinan3

Manajemen stakeholder dan

komunikasi

Lakukan pendekatan yang terstruktur1 Inisiatif transformasi strategis dan

model operasional

Ciptakan kosa kata dan metode pengukuran yang sama2 Survei OHI, Survei Kepuasan Pegawai

Terapkan tata kelola program transformasi untuk

mempercepat perubahan
10 Transformation Office / PMO

Kembangkan kemampuan dan kapabilitas selama

perjalanan perubahan
8 SDM: Pembangunan kapabilitas, 

pengembangan ‘talent pool’, mini-lab

Tautkan dampak perubahan ke dalam sistem akuntabilitas

dan sistem anggaran secara formal
9 Penyelarasan IKU dan Manajemen

Kinerja
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GAMBAR 141 – PENDEKATAN DAN OUTPUT PELIBATAN DAN KOMUNIKASI DENGAN 

STAKEHOLDER 

 

 

13.2.1. Identifikasi dan Pelibatan Stakeholder 

Stakeholder didefinisikan sebagai "perorangan maupun kelompok yang berpengaruh atau dipengaruhi 

oleh inisiatif." Mereka mungkin berada di dalam ataupun di luar organisasi. Kementerian akan secara 

aktif melibatkan dan berkomunikasi dengan sejumlah stakeholder internal dan eksternal untuk 

memastikan diperolehnya persetujuan dan dukungan, dan untuk memastikan transformasi 

kelembagaan berhasil dilakukan. Tujuan utama melibatkan dan berkomunikasi dengan stakeholder 

antara lain:  

■ Menekankan pentingnya transformasi Kemenkeu demi mewujudkan pertumbuhan dan 

pembangunan Indonesia secara keseluruhan  

■ Menciptakan sense of ownership dan sense of belonging melalui  penyampaian aspirasi, 

kegiatan dan outcome utama yang berlangsung proaktif 

■ Menstimulasi dan mempertahankan perubahan pola pikir dan perilaku untuk mendukung dan 

mewujudkan transformasi  

■ Menunjukkan komitmen Kemenkeu dalam memastikan keberhasilan pelaksanaan transformasi  

Stakeholder internal maupun eksternal utama Kemenkeu telah diidentifikasi dan diprioritaskan 

berdasarkan potensi pengaruh mereka terhadap transformasi. Hal ini akan mempengaruhi jadwal dan 

pendekatan pelibatan, mis. sejumlah kementerian dengan prioritas tinggi (mis. MenPAN dan RB, 

BAPPENAS) harus secara aktif dilibatkan secepatnya dan secara mendalam. 

13.2.2. Strategi Komunikasi Internal - Kisah untuk Perubahan 

Sebagai landasan di mana semua komunikasi lainnya dibangun, kisah transformasi ataupun kisah 

perubahan merupakan unsur yang paling penting dari setiap strategi komunikasi. Kisah perubahan 

menyuarakan alasan dan tujuan bagi transformasi, dan disesuaikan untuk menarik kelompok 

stakeholder yang berbeda. Sebuah survei tentang transformasi kinerja menunjukkan bahwa organisasi 

yang menggunakan kisah perubahan cenderung empat kali lebih berhasil dalam menjalankan program 

transformasi mereka. 

Pendekatan dan hasil dari pelibatan dan komunikasi dengan stakeholder

Definisi tujuan, 

identifikasi dan

prioritisasi

pemangku

kepentingan utama

Selaraskan ‘cerita

perubahan’ dan

pesan-pesan

utama

Kembangkan

strategi dan isi

dari setiap jalur

informasi

(channel)

Dukung tim Komunikasi dengan sumber daya

yang cukup, dukungan kepemimpinan, dan

tata kelola yang jelas

1 2 3

4

Pendekatan Hasil

▪ Daftar stakeholder 

prioritas

▪ Tujuan, pesan, dan

permintaan yang jelas

untuk setiap stakeholder

▪ Media yang tepat untuk

melibatkan dan

berkomunikasi dengan

setiap segmen

stakeholder 

▪ “Penanggung jawab” 

perorangan yang jelas

untuk manajemen relasi

dengan setiap stakeholder 

utama
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Agar lebih efektif, kisah perubahan harus membantu orang memahami, dan terlibat dalam, perubahan 

yang diminta untuk mereka buat. Ini berarti hal itu harus menjadi sesuatu yang bersifat personal – 

tidak hanya mencerminkan organisasi, tetapi juga komitmen sepenuh hati dari orang yang 

menceritakannya. Selain itu, kisah tersebut haruslah fleksibel sehingga dapat memotivasi para 

stakeholder dengan dan karakteristik serta prioritas yang berbeda – pertanyaan kuncinya adalah, 

"Apa makna transformasi tersebut bagi Anda secara pribadi?". Sebagai contoh, dampak transformasi 

bagi masyarakat umum di Indonesia adalah bahwa keuangan negara dikelola lebih baik, serta 

memberikan kontribusi bagi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Indonesia. Dampak pada 

pegawai dapat berupa jenjang karir yang lebih jelas karena pengelolaan kinerja, keahlian dan 

pelatihan, dan pengembangan profesi holistik yang lebih baik. 

Pesan inti dari kisah perubahan, bagaimanapun juga, akan tetap konsisten di seluruh stakeholder: 

■ Kemenkeu bercita-cita untuk menjadi kementerian berkelas dunia  

■ Kami akan terus beradaptasi dan mengubah cara kami bekerja sejalan dengan pembangunan 

Indonesia secara keseluruhan. Kami memiliki titik tolak yang kuat dari upaya transformasi di 

masa lalu – kami telah memimpin reformasi sektor publik di Indonesia. Tapi kami masih perlu 

melakukan lebih dari pada itu. Tata kelola dan tata usaha kami harus diubah dalam rangka 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang kami layani dan menjamin pengelolaan fiskal 

yang pruden. Pertumbuhan yang inklusif merupakan sebuah prioritas, dan Kemenkeu akan 

memperkuat pemberian layanan di berbagai bidang termasuk alokasi anggaran yang lebih efektif 

demi memenuhi kebutuhan masyarakat dan mendorong kementerian untuk melakukan yang 

lebih baik.  

■ Kemenkeu akan melayani "pengguna jasa" kami dengan lebih baik melalui sumber daya manusia 

yang berkinerja tinggi serta termotivasi dengan memperoleh, mengembangkan dan 

mempertahankan talent terbaik. Penagihan pajak akan diperkuat untuk menambah ketersediaan 

dana pemerintah untuk mendukung pembangunan. Logistik juga akan ditingkatkan untuk 

meningkatkan perdagangan dan mendukung pengembangan sektor manufaktur dan jasa.  

Kementerian akan menyesuaikan pesan-pesan ini untuk setiap segmen prioritas stakeholder dengan 

memperjelas perubahan apa yang dapat mereka harapkan, serta apa yang akan dibutuhkan dari 

mereka. Sebagai contoh, perusahaan besar akan memperoleh manfaat dari berkurangnya birokrasi 

melalui peningkatan digitalisasi dan layanan yang efisien. Sebagai gantinya, mereka akan diharapkan 

untuk berkolaborasi dalam implementasi sistem yang baru seperti e-filing, serta upaya-upaya 

advokasi. Demikian pula, dapat mengharapkan pelaksanaan yang efektif dari Reformasi Birokrasi dan 

pembangunan kapasitas di sektor pemerintah, sementara Kemenkeu memerlukan bantuan MenPAN 

dan RB untuk memungkinkan penataan struktur organisasi yang baru, untuk mengubah kebijakan 

perekrutan dan promosi serta untuk memperkuat keterkaitan antara kinerja dan rewards. 

13.2.3. Strategi dan Implementasi Saluran Transformasi  

Untuk menyampaikan dan memperkuat pesan terperinci yang diperlukan untuk melaksanakan 

transformasi tersebut, penyebarannya harus dilakukan melalui beragam saluran berdasarkan pada 

cara-cara komunikasi yang lebih disukai para stakeholder tersebut. Saluran serta strategi konten yang 

efektif akan memastikan bahwa kisah perubahan disebarluaskan secara efektif. Proses ini akan 

dikoordinasikan secara erat bagi kedua saluran baik internal maupun eksternal, dengan cara yang 

membangkitkan advokasi serta buzz dari pihak eksternal sambil membangun dukungan internal. 

Selain metode cetak tradisional seperti poster dan buletin, saluran elektronik yang meliputi intranet, 

blog kepemimpinan, dan media sosial mencerminkan metode interaktif yang baru yang lebih disukai 

banyak pegawai. Kemenkeu akan menggunakan gabungan dari saluran yang sudah ada dan yang baru 

dengan pesan yang ditargetkan untuk memastikan komunikasi berjalan efektif dan 

berkesinambungan. 
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Komunikasi tentang perubahan internal akan bersifat sensitif serta meliputi penyebaran dan 

pembahasan tentang strategi dan masukan yang hanya relevan untuk kementerian – bukan secara 

eksternal. Oleh karena itu, konten ini tidaklah tepat untuk disebarluaskan di Facebook, Twitter, dan 

platform eksternal lainnya. Sangatlah penting bahwa para pejabat tidak menggunakan media sosial 

untuk membahas transformasi, sasaran kementerian yang diperbarui, ataupun isu-isu terkait lainnya 

sebelum terdapat komunikasi apapun dengan para stakeholder eksternal. Untuk memitigasi resiko, 

kementerian harus berhati-hati dalam menilai saluran komunikasi apa yang paling tepat, 

mengandalkan situs yang dilindungi kata sandi serta kelompok pengguna yang terbatas, 

mengembangkan kebijakan yang sederhana dan mudah dipahami tentang penggunaan media sosial, 

serta memastikan sinkronisasi pada konten mana yang boleh disebarkan di antara saluran media 

sosial internal dan komunikasi eksternal. 

Pelibatan serta saluran komunikasi yang tepat dengan demikian akan ditentukan berdasarkan sasaran 

komunikasi seperti terlihat pada Gambar 3 di bawah ini.  

GAMBAR 142 – SALURAN KOMUNIKASI UNTUK MEMBENTUK PERILAKU DAN BUDAYA BARU 

YANG PERLU DIPILIH BERDASARKAN TUJUAN-TUJUAN YANG INGIN DICAPAI 

 

 

13.2.4. Sumber daya dan tata kelola 

Adalah penting bagi tim komunikasi internal maupun eksternal untuk diisi dengan orang-orang yang 

memiliki keahlian relevan untuk menjalankan program change management. Tim Change 

Management di dalam organisasi CTO akan ditugaskan untuk melibatkan dan berkomunikasi dengan 

stakeholder internal, dengan didukung oleh tim serupa di dalam PMO di tingkat Unit Eselon I. 

Pelibatan stakeholder eksternal akan dikelola oleh tim komunikasi eksternal Kemenkeu (Biro KLI), 

yang akan bekerja sama dengan Tim Change Management di CTO serta pimpinan lini untuk 

menentukan agenda komunikasi eksternal secara menyeluruh, serta terlibat dengan stakeholder 

eksternal secara berkala dan mengarahkan komunikasi yang sesuai kebutuhan. 

13.3 Komunikasi Internal  

Upaya transformasi hanya akan berhasil jika pegawai Kementerian memahami perlunya perubahan, 

mengetahui peran-peran mereka dan bersedia berpartisipasi dalam upaya transformasi, dan pada 

Jalur komunikasi untuk membentuk budaya dan pola perilaku

baru perlu dipilih berdasarkan tujuan yang ingin dicapai
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akhirnya menjadi pendukung transformasi. Bila berhasil, komunikasi internal akan meningkatkan 

penyelarasan organisasi dan mengakselerasi perubahan. Untuk melakukan hal ini, Kemenkeu 

menetapkan tujuan-tujuan berikut untuk komunikasi internal di lingkungan kementerian:  

■ Menyebarluaskan kisah untuk perubahan dan mengilhami semua orang di semua level 

mengambil tindakan 

■ Memberikan kesempatan bagi para pegawai untuk membuat dan memiliki kisah perubahan versi 

mereka guna memastikan dukungan mereka 

■ Memastikan semua pegawai kementerian memahami apa yang harus mereka lakukan secara 

berbeda dan bersedia melaksanakannya 

■ Membangun kepercayaan diri dan mengubah para pegawai menjadi pendukung perubahan 

dalam masyarakat yang lebih luas 

Tujuan-tujuan ini akan dicapai dengan membangun prinsip-prinsip panduan sebagai berikut: 

■ Lakukan penyampaian pesan secara sederhana dan luas 

■ Berdayakan saluran komunikasi yang ada dan yang terbukti efektif bagi para pegawai 

■ Perkuat pesan utama berulang kali pada para stakeholder internal yang tepat, dan pastikan 

bahwa perilaku manajemen tertinggi mencerminkan pesan yang disampaikan 

■ Mengembangkan para pendukung internal dan eksternal yang akan mendorong komunikasi 

perubahan 

13.3.1. Identifikasi dan Pelibatan Stakeholder Internal 

Kementerian telah mengidentifikasi empat kelompok utama stakeholder internal (Gambar 143) 

dengan peran penting untuk dijalankan dalam transformasi. Keterlibatan dengan tiap kelompok akan 

didasarkan pada hasil pertimbangan Kementerian terkait mengapa kelompok tersebut penting, 

bagaimana transformasi akan menguntungkan mereka, dan apa yang harus mereka lakukan secara 

berbeda. 
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GAMBAR 143 – TIAP KELOMPOK STAKEHOLDER MEMILIKI PERAN KUNCI DALAM 

TRANSFORMASI 

 

 

■ Manajemen Tertinggi Kementerian beserta Eselon I memegang akuntabilitas 

publik atas kinerja dan keberhasilan jangka panjang Kementerian. Bagi mereka , 

transformasi menyajikan peluang yang unik untuk membentuk masa depan bangsa. Mereka 

akan diminta untuk memperjuangkan transformasi secara umum dan internal, dan bertindak 

sebagai pendukung dan panutan dalam transformasi. 

■ Para pimpinan (Eselon II) bertanggung jawab untuk melaksanakan transformasi 

dengan bertanggung jawab atasnya serta memberikan arahan strategis. 

Transformasi akan menawarkan pemberdayaan yang lebih besar serta lebih banyak peluang 

untuk pengembangan profesional kepada mereka; sebaliknya, mereka perlu bekerja sama secara 

kolaboratif di seluruh bagian dan tidak lagi secara silo, mengusulkan dan menentukan upaya 

intervensi sambil bertindak sebagai panutan. 

■ Middle Manager bertindak sebagai penghubung antara Kementerian dan para 

pegawai di lini depan. Mereka sangatlah penting dalam mengarahkan program-program 

perubahan masing-masing, dan bertindak sebagai pendukung perubahan di unit kerja mereka, 

yang dengan demikian dapat mewujudkan perubahan. Transformasi akan menguntungkan 

mereka dengan memberikan kesempatan pengembangan kepemimpinan melalui fleksibilitas 

operasional yang lebih besar dengan didukung oleh perangkat dan sumber daya yang baru. 

■ Pegawai Kementerian, khususnya mereka yang berada di lini depan, memainkan 

peran utama dalam menerapkan pendekatan baru termasuk dengan pemangku 

kepentingan publik. Mereka akan melihat peluang yang lebih besar untuk kemajuan karir 

melalui rewards dan konsekuensi berbasis kinerja, dukungan yang disesuaikan dengan 

kebutuhan termasuk on-the-job training dan pengurangan beban kerja administratif melalui 

digitalisasi. Mereka perlu mendukung pelaksanaan inisiatif dengan mengubah cara mereka 

bekerja sehari-hari, dan menunjukkan pola pikir yang semakin berfokus pada layanan 

pelanggan, ketika berhadapan dengan baik stakeholder internal maupun eksternal.  

4 segmen stakeholder Mengapa mereka penting

Tiap segmen stakeholder memiliki peran kunci dalam transformasi
IDENTIFIKASI STAKEHOLDER
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Bertanggung jawab untuk eksekusi transformasi

▪ Memimpin tim inisiatif
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termasuk yang terkait dengan stakeholder publik

Kinerja yang lebih baik akan tergantung kepada keseimbangan

antara penegakan disiplin dan layanan untuk ketaatan
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13.3.2. Strategi Komunikasi Internal - Kisah untuk Perubahan  

Pimpinan tertinggi perlu mengembangkan suatu kisah untuk  transformasi yang bersifat personal, 

yang mengartikulasikan mengapa transformasi benar-benar penting dan berarti bagi mereka. 

Misalnya, dengan berlandaskan pada pesan utama yang telah diartikulasikan dalam bagian 

sebelumnya, seorang pimpinan dapat melakukan personalisasi atas dampak transformasi terhadap 

Kementerian bagi dirinya sendiri dengan mengisahkan bahwa sejak pertama kali bergabung dengan 

Kemenkeu sebagai fresh graduate dari STAN (Sekolah Tinggi Akuntansi Negara), dia telah bercita-cita 

untuk melihat Kemenkeu memenuhi potensinya menjadi yang terdepan di antara kementerian lainnya 

di kawasan. 

Saat pimpinan tertinggi telah melakukan personalisasi atas kisah perubahan mereka, Kemenkeu akan 

mulai menyebarluaskan kisah transformasi tersebut dari pimpinan teratas ke seluruh elemen 

organisasi dengan tujuan utama untuk menginspirasi, menjamin perolehan dukungan dan 

memunculkan pendukung untuk perubahan di lingkungan kementerian. Komunikasi ini biasanya 

bekerja sangat baik dalam kondisi di mana terdapat kepercayaan yang tinggi dan keterhubungan yang 

baik antara kedua belah pihak – oleh karena itu, diadopsilah pendekatan cascading, di mana atasan 

langsung akan berbagi cerita dengan tim mereka dalam suasana yang informal. Cerita dari para 

Pimpinan Tertinggi akan disampaikan ke seantero organisasi melalui beragam saluran (mis. 

townhalls, buletin, fitur-fitur situs Intranet) untuk memotivasi dan menginspirasi lebih banyak orang 

di lingkungan kementerian. Pesan-pesan utama akan disesuaikan bagi tiap kelompok stakeholder 

yang menjelaskan mengapa mereka sangatlah penting dan berarti bagi transformasi, apa yang bisa 

mereka harapkan, dan pada area apa Kementerian akan meminta bantuan mereka. 

13.3.3. Strategi Saluran Komunikasi Internal  

Untuk mencapai stakeholder yang ditargetkan, Kemenkeu akan mulai memberdayakan saluran yang 

sudah ada dan mempertimbangkan penggunaan platform baru berdasarkan tujuan yang ingin dicapai 

seperti yang dijelaskan dalam Bagian 13.3.2 di atas 

Kemenkeu akan melalui bekerja melalui empat tahap yang menggunakan berbagai saluran untuk 

pertama-tama menginformasikan stakeholder, mencari dukungan, menginspirasi dan 

membangkitkan ketertarikan stakeholder atas perbaikan-perbaikan signifikan yang dapat diharapkan, 

dan akhirnya mewujudkan serta menerapkan perubahan. 

Sejumlah saluran dan konten komunikasi telah dipertimbangkan untuk dimasukkan dalam rencana 

pelibatan stakeholder internal secara menyeluruh. Misalnya, buletin bulanan Kemenkeu menjangkau 

semua pegawai, dan cocok untuk mengomunikasikan tujuan dan aspirasi transformasi, menguraikan 

perubahan-perubahan utama, dan menampilkan inisiatif-inisiatif yang berbeda. Pertemuan dan forum 

tim memiliki lingkup jangkauan yang lebih rendah, tetapi lebih efektif untuk memotivasi pegawai dan 

menghasilkan tindakan. 

Pada saat yang sama, inovasi-inovasi kreatif (out-of-the-box) yang baru juga akan digunakan untuk 

meningkatkan jangkauan. Townhall dan roadshow, misalnya, di kantor-kantor wilayah menunjukkan 

adanya dukungan dari pimpinan senior. Roadshow bagi Wakil Menteri untuk mengunjungi semua 

kantor wilayah dan menyampaikan kisah perubahan yang secara khusus dapat sangat berdampak 

ketika pesan utama ditekankan dan disesuaikan untuk unit kerja dan pegawai lini tertentu (mis. Dirjen 

Pajak dan Bea Cukai mengunjungi dan mendukung semua kantor wilayah di tiap-tiap kabupaten). 

Sebuah kompetisi poster atau video untuk tiap kelompok stakeholder tentang apa makna transformasi 

bagi mereka dapat menjadi media yang sangat efektif untuk menarik pegawai. Intranet Kemenkeu-

wide juga dapat digunakan sebagai alat utama komunikasi internal dengan menyediakan update rutin 

seputar transformasi; hal ini juga dapat mencakup wawancara dengan para pimpinan senior dan agen-

agen perubahan, dan sebuah portal tanya jawab untuk feedback. Pada akhirnya, suatu kampanye viral 

akan dapat menjadi sangat efektif untuk menarik atensi pegawai di mana Menteri dan unit Eselon I 

akan menegaskan pesan utama aspirasi. Dengan platform media sosial, Kementerian akan bertindak 

hati-hati seperti yang dijelaskan dalam Bagian 13.3.2 di atas. 
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Sebuah rencana tindak telah ditetapkan untuk 6 bulan ke depan, seperti yang ditunjukkan pada 

Gambar 144 di bawah ini. Rencana ini memadukan ide-ide yang paling efektif namun paling praktis 

yang telah dibahas di atas. Rencana tersebut akan ditinjau kembali setelah 3 bulan pertama 

pelaksanaan untuk menilai efektivitas strategi dan implementasi, dan menentukan pendekatan untuk 

6 bulan berikutnya. 

GAMBAR 144 – SARAN RENCANA KOMUNIKASI UNTUK STAKEHOLDER INTERNAL 

 

Agen Perubahan juga akan ditentukan dari antara para pegawai Kemenkeu, yang terdiri dari: 

■ Agen perubahan“resmi” yang secara langsung terlibat dalam perwujudan transformasi, mis. 

initiative sponsor, pimpinan dan para anggota tim mini-lab menerapkan inisiatif transformasi 

dalam pekerjaan sehari-hari mereka.  

■ Agen perubahan “informal” yang merupakan orang-orang yang dikenal luas di lingkungan 

Kemenkeu, dan menggunakan pengaruh besar mereka untuk mengarahkan bagaimana orang 

memandang permasalahan; mereka biasanya merupakan orang-orang yang memiliki jejaring 

sosial yang baik, dihormati dan didengarkan dalam organisasi, terlepas dari jabatan atau peran 

resmi mereka.   

Agen perubahan merupakan katalis penting untuk keberhasilan pelaksanaan program transformasi, 

dengan mendidik, dan memotivasi rekan-rekan mereka selama transformasi, kepentingannya serta 

bagaimana orang bisa membuat perbedaan. Dengan demikian, agen perubahan dapat membantu 

mempercepat pelaksanaan inisiatif baru. Selain itu, integrasi agen-agen perubahan "pada 

tempatnya," termasuk di antaranya pegawai garis depan, sangatlah penting untuk memastikan 

adanya dukungan terhadap upaya transformasi dari waktu ke waktu. 

Pegawai yang kredibel dan berpengaruh di dalam organisasi yang memiliki sikap yang tepat, 

pengetahuan yang sesuai dan keterampilan yang kuat, sering kali menjadi agen perubahan yang 

efektif. Kemenkeu telah mengidentifikasi lebih dari 100 agen perubahan potensial dengan 

menggunakan Analisis Jejaring Sosial selama fase diagnosis transformasi. Kementerian akan secara 

aktif melibatkan agen-agen perubahan dengan proposisi nilai yang mendukung mereka secara pribadi, 

termasuk kemampuan untuk berada di garis depan, dan langsung membentuk transformasi, pelatihan 

pengembangan kepemimpinan dan visibilitas Kemenkeu dengan kepemimpinan tertinggi.  

Saran rencana komunikasi untuk stakeholder internal3
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13.3.4. Sumber Daya Komunikasi Internal  

Tim Change Management internal akan dibentuk sebagai unit di dalam CTO. Unit akan terdiri dari 7 - 

10 orang yang akan bekerja sama dengan tim komunikasi eksternal Kemenkeu (Biro KLI), serta tim 

Komunikasi dan Change Management level unit Eselon I. Fungsi utama akan berupa perencanaan 

dan pengembangan konten, dan bekerja dengan Biro KLI dan unit Eselon I untuk melaksanakan 

strategi komunikasi internal. Unit ini juga akan ditugaskan untuk mengidentifikasi, membina dan 

melatih agen perubahan.  

Tim Change Management akan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian dan akan terdiri dari tiga analis 

yang bertanggung jawab untuk fungsi-fungsi strategis yang berkaitan dengan manajemen stakeholder, 

pengembangan pesan dan channel management. Mereka akan didukung oleh tim yang terdiri dari 3-6 

orang untuk beragam fungsi termasuk website management, event coordination, dan penyebarluasan 

pesan komunikasi. Tim ini akhirnya akan menjadi tim komunikasi internal formal untuk Kemenkeu.  

Oleh karena itu, tindak prioritas utama Kemenkeu akan mencakup:  

■ Pembentukan tim Change Management dengan perwakilan dari Biro KLI dan PMO unit Eselon 

I dan tim Komunikasi untuk memastikan keselarasan dari pesan-pesan utama. 

■ Menjamin  tersedianya alokasi sumber daya anggaran dan kepegawaian, dengan Kepala tim 

Change Management sebagai prioritas pertama, dan anggota tim yang direkrut mencakup 

spesialis komunikasi (misalnya, dari Biro KLI) dan ahli eksternal (misalnya, webmaster) sesuai 

kebutuhan. Prioritas pertama untuk tim komunikasi akan berupa stress-test dan 

penyempurnaan strategi komunikasi untuk semua pegawai Kemenkeu, yang didasarkan pada 

kisah perubahan menyeluruh dengan jadwal pelaksanaan yang jelas. 

■ Jadwal strategi dan pelaksanaan tersebut kemudian akan disepakati di antara Menteri, Kepala 

CTO, semua Eselon I dan Biro KLI. 

13.4 Komunikasi Eksternal 

Interaksi Kemenkeu dengan stakeholder  eksternal sangatlah penting mengingat peran utamanya 

dalam mendorong stabilitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menyadari hal ini, Kementerian 

Keuangan melakukan survei berkala untuk mengukur kepuasan stakeholder eksternal dengan 

kementerian. Pada tahun 2012, para stakeholder eksternal (kementerian, wajib pajak, unit bisnis 

internal) memperlihatkan sedikit perbaikan dalam persepsi dari tahun sebelumnya, tetapi tidak pada 

tingkat yang memuaskan. Empat bidang layanan yang dianggap paling penting oleh responden juga 

mendapatkan nilai yang lebih rendah dari yang diharapkan - tingkat ketanggapan, transparansi, 

ketersediaan informasi dan tingkat keahlian karyawan.  

Oleh sebab itulah, tujuan Kemenkeu untuk melibatkan stakeholder eksternal didasarkan pada 

membaiknya persepsi stakeholder eksternal untuk memperkuat pelaksanaan inisiatif transformasi 

yang meliputi:   

■ Mendapat dukungan  dari semua pihak yang berkepentingan dan masyarakat untuk program 

transformasi Kemenkeu serta perubahan yang diperlukan untuk memberikan transformasi ini 

■ Memastikan adanya komitmen dari kementerian dan lembaga (misalnya, BAPPENAS, 

MenPAN) dan DPR (Parlemen) untuk mengimplementasikan inisiatif dan perubahan proses 

bisnis utama (mis. proses penganggaran end-to-end) spesifik yang paling kritikal  

■ Membangun pengaruh dengan pemberi opini, termasuk media, perbankan dan analis 

keuangan, pemimpin bisnis senior untuk memperoleh masukan dan bimbingan atas masalah-

masalah yang penting bagi mereka, dan meningkatkan kepuasan Kemenkeu.  
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■ Membuat pendukung di pemerintah, pihak bisnis dan masyarakat umum untuk berbagi 

manfaat dari transformasi ini untuk Indonesia, dan menyoroti hasil dan outcome dari 

pelaksanaan 

13.4.1. Analisis dan Keterlibatan Stakeholder Eksternal 

Kemenkeu memiliki beragam stakeholder di seluruh jajaran pemerintahan, bisnis dan masyarakat 

umum. Sebagian besar para stakeholder eksternal tersebut sangat penting demi keberhasilan 

pelaksanaan inisiatif transformasi Kemenkeu. Mereka perlu diyakinkan tentang tujuan Kemenkeu dan 

pentingnya transformasi ini untuk negara secara keseluruhan, dan bagi mereka secara khusus. Hal ini 

penting agar mereka memahami perubahan atau tindakan yang diperlukan dan bersedia untuk 

mendukung transformasi. Sebuah gambaran umum dari para stakeholder utama ditunjukkan di 

gambar 6 di bawah ini.  

GAMBAR 145 – KEMENKEU MEMILIKI BERBAGAI STAKEHOLDER EKSTERNAL YANG MEMILIKI 

KEBUTUHAN DAN MINAT YANG BERBEDA 

 

 

Kemenkeu akan memprioritaskan kelompok stakeholder utama yang akan mempengaruhi 

keberhasilan dari transformasi ini dan menyusun pesan dan penataan waktu yang sesuai untuk 

pelibatan mereka. Sebagai contoh, kelompok-kelompok yang perlu dilibatkan dengan segera adalah 

KemenPAN RB dan  BAPPENAS. Selain itu masyarakat bisnis juga perlu terus mendapatkan informasi 

khususnya terkait perubahan kebijakan yang akan mempengaruhi mereka dalam waktu yang tepat 

sehingga mereka mampu memberi masukan dan mempersiapkan bisnis sesuai perkembangan yang 

ada. Masyarakat Indonesia dan pembentuk opini seperti media massa perlu dilibatkan oleh Kemenkeu 

secara proaktif dan tidak hanya sekadar memberikan respon pada suatu permasalahan.   

13.4.2. Strategi Komunikasi – Penyusunan Pesan Komunikasi  

Pesan utama yang paling menonjol tentang transformasi akan tetap konsisten baik untuk stakeholder 

internal maupun eksternal, seperti yang dipaparkan pada Bagian 13.2.2 di atas. Kemenkeu akan 

menargetkan para stakeholder utama dengan pesan yang jelas sebagai upaya untuk menjawab 

kepentingan stakeholder dan kementerian. Bagi masing-masing stakeholder, Kemenkeu akan 

menyesuaikan kegiatan komunikasi dan pelibatan untuk memenuhi harapan para stakeholder dari 

Kemenkeu memiliki berbagai stakeholder eksternal yang memiliki

kebutuhan dan minat yang berbeda
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transformasi dan apa yang akan dibutuhkan Kementerian dari mereka. Karena sifatnya yang sensitif 

atau memerlukan interaksi signifikan sebelum diartikulasikan, pesan-pesan utama untuk masing-

masing stakeholder tidak dijelaskan secara rinci dalam bab ini dan dirahasiakan oleh tim CTO dan 

KLI.  

13.4.3. Strategi Saluran Komunikasi Eksternal  

Pelibatan dan saluran komunikasi yang relevan akan diterapkan berdasarkan kebutuhan dan 

preferensi masing-masing stakeholder. Kemenkeu akan membuat perubahan signifikan dalam 

pelibatan dan komunikasi dengan stakeholder eksternal, dari komunikasi satu arah dan top-down 

menjadi pelibatan yang memanfaatkan banyak saluran, dilakukan proaktif dan sistematis. 

Upaya komunikasi eksternal akan menjadi tanggung jawab seorang Juru Bicara yang ditunjuk untuk  

menjadi "suara" Kemenkeu, terutama kepada media dan masyarakat. Pada dasarnya, orang ini akan 

berfungsi sebagai Chief Communication Officer de facto Kementerian Keuangan untuk memberikan 

informasi yang akurat, sesuai dan tepat waktu kepada dan dari Menteri serta kementerian. Tanggung 

jawab utama termasuk menjaga hubungan media dan memastikan bahwa upaya transformasi 

Kementerian secara akurat tercermin di media cetak dan online, penyusunan poin pembicaraan, 

pidato, presentasi untuk pemimpin atasan; mengoordinasikan pesan utama di seluruh Kemenkeu 

dalam koordinasi yang erat dengan unit Eselon I, dan melibatkan stakeholder di seluruh pemerintah, 

bisnis dan masyarakat sipil atas nama Menteri. 

Berbagai jalur dan format komunikasi dan diskusi akan digunakan untuk memastikan komunikasi 

yang efektif dan teratur. Untuk instansi Pemerintah dan Bisnis individu, interaksi yang lebih kecil dan 

tertutup umumnya lebih baik untuk memudahkan komunikasi yang jujur dan transparan. Pertemuan 

tatap muka, diskusi meja bundar, catatan formal dan sesi kerja sama untuk pemecahan masalah akan 

menjadi saluran khas untuk pelibatan para stakeholder tersebut. Untuk khalayak yang lebih luas, 

komunikasi massa akan lebih praktis, termasuk wawancara media dan fitur artikel, pengarahan yang 

dijadwalkan - tatap muka atau melalui telepon / video conference, catatan pengarahan atau 

pernyataan.  

Rencana komunikasi dan interaksi stakeholder telah dikembangkan untuk kelompok stakeholder 

eksternal yang luas, didukung oleh daftar rinci materi utama untuk diskusi dengan stakeholder 

eksternal prioritas tertentu. Ini akan menjadi dasar rencana pelibatan stakeholder yang ditargetkan 

untuk dikembangkan bersama-sama di Kantor Transformasi, KLI, unit Eselon I dari tim Change 

Management dan Komunikasi, serta pemimpin di jajaran lini.  

13.4.4. Sumber Daya Komunikasi Eksternal 

Tim komunikasi eksternal Kementerian dalam KLI akan diperkuat dengan kemampuan tambahan 

untuk fokus dalam  mengomunikasikan agenda perubahan dengan stakeholder utama untuk tujuan 

transformasi Kemenkeu yang lebih lanjut. Di garis depan akan ada Kepala Seksi yang akan bekerja 

erat dengan juru bicara kementerian. Orang ini akan didukung oleh tim empat analis dan staf 

pendukung yang ditugaskan dengan fungsi tertentu:  

■ Strategi komunikasi yang mencakup hubungan eksternal yang terintegrasi dan strategi 

pelibatan stakeholder, mengelola anggaran dan sumber daya, koordinasi internal dan 

penyelarasan pesan, serta mendukung komunikasi internal Kemenkeu. 

■ Unit Media yang akan mengelola relasi dengan media termasuk penyebaran media hub, ruang 

berita, pemantauan media, hub dari akses publik, dan manajemen opini publik 

■ Penelitian dan informasi yang meliputi pengawasan publikasi, pengelolaan situs eksternal 

Kemenkeu, call center dan layanan edukasi publik 

■ Hubungan pemerintahan dan kelembagaan yang akan memerlukan koordinasi hubungan 

di seluruh lembaga dan memfasilitasi komunikasi mengenai APBN 



 

186 

 

 

 

Kemenkeu diharapkan untuk memprioritaskan tindakan-tindakan berikut untuk mendorong 

komunikasi eksternal:  

■ Menunjuk juru bicara Kemenkeu, dengan penyaringan dan wawancara awal yang harus 

dilakukan bersama-sama dengan Kantor Transformasi, dan wawancara dan seleksi terakhir oleh 

Pimpinan Teratas 

■ Menetapkan keseluruhan rencana dan sumber daya komunikasi eksternal dan yang diperlukan 

dengan kolaborasi aktif dan masukan dari tim Change Management di CTO / PMO dan tim 

komunikasi Unit Eselon I PMO. Hal ini termasuk bekerja sama dengan unit Eselon I untuk 

menyusun pesan inti dan jaminan untuk komunikasi eksternal mengenai dampak perubahan 

bagi berbagai stakeholder eksternal. Strategi saluran komunikasi untuk kelompok stakeholder 

juga akan dinilai, serta peran dan tanggung jawab seluruh tim ditetapkan untuk mengelola 

pelaksanaannya (misalnya, media massa, digital, peristiwa).  

■ Rencana komunikasi eksternal harus selalu diuji dalam pelaksanaannya, dan disempurnakan 

bersama-sama dengan tim Change Management di CTO / PMO untuk keselarasan strategi, 

pesan dan tata waktu.  

13.5 Mitigasi risiko hukum dan peraturan 

Selain mengelola perubahan di dalam organisasi, transformasi yang sukses membutuhkan 

pengelolaan yang cermat atas risiko terkait hukum dan peraturan. Hal ini khususnya penting dalam 

konteks birokrasi yang sangat luas dan peraturan yang sangat kompleks di Indonesia. 

13.5.1. Risiko-risiko utama 

Empat area risiko yang menonjol sebagai penentu keberhasilan atau kegagalan suatu transformasi. 

■ Sumber Daya Manusia. Transformasi Kelembagaan akan memerlukan langkah perubahan 

terkait jumlah serta kecakapan sumber daya manusia di lingkungan Kementerian. Sejumlah 

langkah penting harus ditempuh dalam bidang perekrutan, rotasi kerja, kompensasi, dan 

manajemen konsekuensi. Namun, aturan dan ketentuan pegawai negeri sipil dapat menjadi 

terlalu kompleks, serta dapat menyerap banyak waktu serta sumber daya Kemenkeu untuk 

ditaati. 

■ Organisasi. Dalam rangka untuk mewujudkan Transformasi Kelembagaan, organisasi harus 

beradaptasi dan membangun kapabilitas baru yang dapat menunjang model operasional serta 

proses bisnis yang baru. Perubahan signifikan pada struktur organisasi sedang diusulkan–

misalnya, penerapan span-breakers,  untuk mengurangi rentang kendali antara pemimpin 

tertinggi. Transformasi tersebut memiliki risiko nyata untuk tidak disetujui oleh pihak 

berwenang yang relevan, mengingat mandat mereka untuk memastikan adanya konsistensi 

struktur antara sektor publik di Indonesia. 

■ Pengadaan. Modernisasi infrastruktur (terutama di bidang TI) dan membangun kapabilitas 

berskala besar memerlukan upaya pengadaan dan pembuatan kontrak yang cukup besar. 

Misalnya, pengalaman internasional menunjukkan bahwa transformasi serupa dapat 

memerlukan kerangka perjanjian atau ‘kontrak-mega’  yang melibatkan sejumlah vendor dalam 

kurun waktu beberapa tahun. Namun, di Indonesia, kontrak tahun jamak hanya diperbolehkan 

untuk transaksi di bawah Rp 10 miliar. Kebijakan pengadaan yang terlampau ketat juga dapat 

memunculkan tantangan dalam proses tender. Misalnya, suatu tender akan memiliki risiko 

kegagalan yang besar jika ketentuan mengharuskan suatu spesifikasi didefinisikan sangat 

terbatas, sehingga tidak ada satu vendor pun dapat memenuhi semua persyaratan.  
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■ Alokasi anggaran. Risiko hukum serta peraturan untuk alokasi anggaran tidak hanya berlaku 

bagi Kemenkeu sebagai instansi pelaksana, tetapi juga untuk semua K/L lainnya. Secara khusus 

untuk Kemenkeu, diperlukan fleksibilitas untuk mengalokasikan anggaran sesuai dengan 

prioritas Transformasi, tanpa perlu mendatangi DPR untuk mengulas revisi line item secara 

terperinci pada level kegiatan. Prinsip yang sama juga berlaku bagi K/L lainnya, terutama karena 

Kemenkeu sedang beralih menuju arsitektur penganggaran yang berfokus pada outcome. Prinsip 

yang sama juga berlaku bagi K/L lainnya, terutama karena Kemenkeu sedang beralih menuju 

arsitektur penganggaran yang berfokus pada outcome. Namun, peralihan tersebut akan 

memerlukan perubahan dalam proses anggaran, termasuk peran DPR serta BAPPENAS. 

Beberapa risiko yang secara khusus lebih relevan terhadap beberapa Direktorat juga telah 

teridentifikasi. Sebagai contoh, undang-undang privasi data secara khusus relevan bagi DJP, yang 

bergantung pada akses ke informasi pihak ketiga untuk mengesahkan deklarasi pajak. Peraturan yang 

berkaitan dengan kepatuhan internal (mis. proses audit internal, manajemen konsekuensi, dukungan 

hukum bagi pegawai) juga penting untuk Direktorat-Direktorat dengan dugaan penyimpangan 

perilaku pegawai. Hal ini dirinci lebih lanjut dalam "Laporan Akhir Risiko Hukum dan Peraturan," 

yang meliputi daftar lengkap dari risiko terkait yang diuraikan pada tingkat inisiatif. 

13.5.2. Aksi-aksi Mitigasi 

Kementerian Keuangan dapat mengambil tiga langkah aksi untuk memitigasi risiko-risiko ini. 

Pertama, Kemenkeu dapat memperkuat kapabilitasnya dalam mengelola kepatuhan 

terhadap peraturan perundangan yang ada secara pro-aktif.  Hal ini termasuk melatih tim 

hukum agar bekerja sama dengan stakeholder eksternal untuk mengidentifikasi risiko-risiko 

kepatuhan di muka, dan untuk menerjemahkan hasil diskusi tersebut ke dalam ketentuan atau 

pedoman internal yang menjadikan Kementerian dapat lebih mematuhi ketentuan hukum dan 

peraturan perundang-undangan. Contohnya, Kemenkeu dapat bekerja sama dengan LKPP untuk 

mengidentifikasi implikasi dari Perpres 70/2012 perihal spesifikasi produk Kemenkeu yang 

tersentralisasi, dan bersama-sama mengembangkan umbrella contract antara LKPP dan penyedia 

barang bagi produk-produk yang khusus.  

Kedua, Kemenkeu dapat meminta pembebasan dari beberapa ketentuan hukum ataupun  

peraturan perundang-undangan. Kemenkeu dapat merangkul badan pemerintah yang terkait 

untuk meminta pembebasan demi Transformasi Kemenkeu, khususnya di area di mana ada preseden 

yang tunduk terhadap hukum Indonesia,   

Terakhir, Kemenkeu dapat mendesak dilakukannya amandemen peraturan perundangan 

yang terkait, dalam kasus-kasus di mana perlakuan pembebasan tidak lagi cukup untuk mencapai 

hasil yang dibutuhkan. Memang, mengamandemen peraturan perundangan adalah kegiatan yang 

sangat rumit dan memakan banyak waktu. Oleh karena itu, hal ini hanya boleh digunakan sebagai 

upaya terakhir, dan hanya untuk inisiatif-inisiatif yang mendatangkan keuntungan marjinal tertinggi 

bagi transformasi Kemenkeu. 

Di semua kasus, keterlibatan tim pimpinan Kemenkeu sangatlah vital untuk menjamin pelibatan dan 

pendekatan yang tepat pada badan-badan seperti DPR, MenPan-RB dan BAPPENAS. 

Ahli-ahli hukum menjelaskan lebih lanjut perihal risiko-risiko ini dan tindakan mitigasinya dalam 

“Laporan Akhir Risiko Hukum dan Peraturan.” 
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13.6 Kesimpulan 

Pelibatan dan komunikasi dengan stakeholder yang efektif berpotensi menjadi komponen yang paling 

penting dari keberhasilan suatu rencana change management, dengan dampak yang signifikan pada 

outcome transformasi. Oleh karena itu, penting untuk suatu pendekatan yang terstruktur diikuti 

dengan konsistensi dalam penyampaian pesan secara internal maupun eksternal, dan dari waktu ke 

waktu. Hal ini akan membutuhkan arahan dan dukungan erat dari pimpinan atas untuk memastikan 

keberhasilan pencapaian. 
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Kata Penutup 
Cetak biru ini merepresentasikan apa yang perlu diimplementasikan oleh Kemenkeu untuk benar-
benar mencapai perubahan yang signifikan dan mendasar (transformational change), menuju 
Kemenkeu kelas dunia, yang akan menjadi penggerak utama perkembangan ekonomi Indonesia yang 
inklusif di abad ke-21. Serah terima Cetak Biru dan portofolio inisiatif untuk unit prioritas telah 
dilakukan: 

■ Input dari pemilik roadmap strategis, inisiatif strategis, dan manual implementasi (misalnya, 

Dirjen, kepala Biro, Direktur) telah diberikan, diterima, dan dimasukkan ke dalam cetak biru 

■ Pertemuan serah terima cetak biru telah dilakukan dengan semua unit prioritas. Terlebih dari 

itu, implementasi telah dimulai untuk inisiatif beachhead, misalnya, DJBC telah membangun 

risk engine yang memiliki kemampuan prediksi sampai 4X lebih tepat dari sebelumnya. 

Tentunya halangan akan selalu ada. Cetak biru yang telah kami hasilkan, meskipun sudah 

memberikan arahan yang benar, masih memerlukan semangat juang dan keberanian untuk 

diterapkan serta penyempurnaan yang tepat di masa depan.  

Para pimpinan Kementerian Keuangan pada akhirnya adalah kunci bagi keberhasilan transformasi ini. 

Demi mencapai tujuan tersebut, para pemimpin transformasi di lembaga ini untuk memikirkan 

pergeseran pola pikir yang harus dilakukan demi memastikan kesuksesan program ini secara pribadi. 

Peran dan suri tauladan yang diejawantahkan ke dalam perilaku baru yang diperlukan bagi 

transformasi akan memastikan bahwa Cetak Biru Transformasi Kelembagaan tidak hanya menjadi 

karya intelektual belaka. Pejabat di semua tingkatan Kemenkeu perlu meluangkan waktu untuk 

merenungkan dan mendorong perubahan perilaku yang pada akhirnya dapat mentransformasi 

organisasi ini. 

Dengan berhasilnya implementasi perubahan-perubahan yang dijelaskan dalam cetak biru ini, 

Kemenkeu akan dapat memberikan “warisannya” bagi Indonesia yaitu perekonomian negara 

Indonesia yang kuat, adil, dan makmur – mulai dari Sabang sampai Merauke.  


