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Kata Pengantar
Puncak dari tren pencairan dana yang sampai tahun ini masih berada di akhir tahun,
ditambah banyaknya deadline per jenis SPM pada periode dimaksud, menjadikan
suasana pada kantor pelayanan DJPb pada akhir tahun anggaran sangat sibuk. Hal
ini membuat para pegawai yang berada di kantor-kantor pelayanan DJPb bekerja
lebih keras dalam mempertahankan, bahkan meningkatkan, mutu layanan kepada
stakeholder.
Berbagai macam bentuk ketulusan tumbuh dari tangan para pegawai Kanwil dan
KPPN dalam memberikan pelayanan terbaik, sehingga tidak jarang dari ketulusan
tersebut muncul cerita-cerita menarik yang membuat para stakeholder dan para
pegawai kami di kantor-kantor pelayanan terharu, bahkan berkesan lucu, atas
pengorbanan dan inisiatif yang diberikan oleh para pegawai Kanwil dan KPPN.
Buku kumpulan cerita akhir tahun ini disusun untuk dapat memberikan sedikit
gambaran atas pengabdian yang telah dilakukan oleh para pegawai Ditjen
Perbendaharaan, yang tidak akan cukup untuk ditulis dan diceritakan satu-persatu.
Adanya buku ini diharapkan dapat menjadi inspirasi serta sarana hiburan bagi seluruh
Insan Perbendaharaan yang telah bekerja keras mengorbankan waktu, pikiran, dan
tenaga dalam rangka memberikan pelayanan terbaiknya, tidak hanya pada akhir
tahun, tapi pada keseluruhan tahun anggaran. Selain itu, dengan adanya buku ini
menjadi bukti bahwa, para pegawai DJPb, dari Sabang sampai Merauke telah memiliki
standar yang seragam dalam memberikan pelayanan yang berkualitas.
Selamat membaca,
Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan
R.M. Wiwieng Handayaningsih
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Sambutan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Terselesaikannya pelaksanaan anggaran pada tahun ini, tidak terlepas dari komitmen
seluruh elemen pejabat dan pegawai DJPb pada keseluruhan periode anggaran,
termasuk pada periode akhir tahun anggaran yang cukup menantang, dimana pada
saat-saat itu dituntut kerja yang lebih keras dan cerdas dalam mencapai targettarget pada akhir tahun anggaran.
Saya yakin dan percaya bahwa ketulusan dan keikhlasan teman-teman semua
dalam memberikan pelayanan terbaik pada semua kondisi adalah kunci keberhasilan
dalam rangka mengawal APBN dan membangun negeri. Untuk itu, dengan adanya
buku kumpulan cerita akhir tahun ini diharapkan dapat menjadi sekelumit potret
perjuangan teman-teman semua, yang mungkin kisah-kisah terbaik ini akan
terlupakan jika tidak didokumentasikan melalui tulisan.
Lebih lanjut, saya berharap, buku kumpulan cerita ini dapat menjadi memori yang
baik untuk kembali dibaca dan dikenang dalam rangka mempertahankan dan
meningkatkan kualitas pelayanan DJPb pada tahun-tahun selanjutnya.
Akhirnya, saya ingin menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya kepada
seluruh Insan Perbendaharaan yang telah bekerja keras dan bekerja cerdas dalam
meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran dari awal hingga akhir periode tahun
anggaran 2018. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat-Nya,
dan mengiringi setiap langkah kita.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Marwanto Harjowiryono
Direktur Jenderal Perbendahraan
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Segala puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa,
atas berkat dan rahmat-Nya Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) telah
menyelesaikan tahun anggaran 2018 dengan baik. Salah satu indikatornya adalah
Kinerja IKPA yang semakin meningkat dan telah mendorong perbaikan kualitas
belanja K/L, hal ini terbukti dengan semakin baiknya tren realisasi anggaran di tahun
ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
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“Naik Truk Pasir Demi Ketemu
Bupati”: Sensasi Naik Truk Pasir
R. Wiwin Istanti

Seumur hidup baru kali itulah saya naik kendaraan yang namanya
truk pengangkut pasir. Kejadian itu saya alami ketika saya menjabat
sebagai Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali. Berawal
dari sebuah janji bertemu Bupati Karangasem untuk melakukan
penandatanganan MoU tentang pemanfaatan Sistem Informasi
Kredit Program oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem.
Malam sebelum hari yang dijanjikan untuk kami bertemu,
menginaplah kami di sekitar Kabupaten Karangasem dengan
harapan agar tidak terlambat esok harinya karena jam 8 pagi harus
sampai di kantor Bupati.
Hari itu, usai sarapan pagi, jam masih menunjukkan pukul 6 pagi
ketika saya beserta beberapa pejabat Kanwil bergegas bersiap
meluncur dengan mobil dinas yang akan membawa kami menuju
kantor Bupati yang berjarak kurang lebih 2 jam perjalanan.
Baru 15 menit perjalanan, tiba-tiba laju kendaraan melambat karena
jalan sempit yang hanya muat kendaraan berpapasan tiba-tiba
menjadi macet dan dalam sekejap jalanan dipenuhi oleh truk pasir
yang berhenti di jalanan dan ditinggalkan begitu saja oleh sopirnya.
Kendaraan dinas saya pun menjadi terjebak, di antara puluhan truk
pasir, maju tak bisa, mundurpun tak bisa, apalagi berputar arah.
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Awalnya kami tak tahu apa yang sebenarnya terjadi. Setelah
menginterogasi beberapa sopir truk, ternyata penertiban galian C
lah yang menjadikan para sopir truk tersebut ramai-ramai demo
mogok di jalanan. Rupanya Pemda memberlakukan kebijakan
baru terkait galian C yang berdampak kepada keberlangsungan
pekerjaan para sopir truk tersebut. Mungkin situasi akan berbeda
kalau yang demo hanya sopirnya saja tanpa membawa truknya
yang memblokir jalanan. Cukup lama kami harus pasrah dengan

situasi ini. Terlintas wajah Bupati yang membuat saya segera turun
dari mobil sambil mencari akal bagaimana caranya bisa cepat
sampai di kantor Bupati dengan menerobos blokiran truk. Betapa
malunya saya kalau sampai terlambat atau tidak bisa menepati janji.

Dalam sekejap melompatlah kami berdua naik ke atas duduk di
samping sopir truk, sambil menjawab pertanyaannya tadi “Apa
boleh kami menumpang truk ini sampai ke depan jalan raya menuju
Kabupaten Karangasem?” Pikir kami tak mungkin lah sopir truk ini
menolak karena kami sudah duduk manis di dalam truk. Berbaik
hatilah sopir itu mengantar kami, “boleh bu, saya sekalian mau
pindahin truk ini” begitu sahutan sang sopir truk yang membuat
kami lega. Ketika sampai saatnya untuk turun, bahkan sopir itu
tidak mau menerima pemberian uang dari kami sebagai tanda
terimakasih sekedar untuk beli kopi sarapan paginya.
Singkat cerita walaupun sedikit lusuh berkeringat, sampailah kami
di kantor Bupati, terlambat 10 menit masih dalam batas di toleransi
lah dengan usaha kami mencapainya. Bersisir dan semprot parfum
sedikit biar tetap wangi di depan Bupati agar tak terlihat bekas lusuh
karena dramatisnya perjalanan. Perjalanan dengan truk pengangkut
pasir itulah menjadi bagian dari sejarah di tandatanganinya
MoU Sistem Informasi Kredit Program antara Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi Bali dengan Bupati Karangasem ketika itu.
Pelajaran yang diambil adalah ketika kita memiliki target yang jelas
dan ikhlas menjalaninya, walaupun kendala dan hambatan dihadapi,
bukanlah menjadi penghalang. []
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Dengan sigap highheels pun berganti sandal jepit. Menenteng
highheels, ditemani staf yang menyelamatkan map berisi draft
MoU, berjalan kaki menyelinap di sela-sela badan truk yang parkir
sampai kami menemukan truk yang posisi parkirnya paling depan.
Tak saya rasakan peluh yang membasahi wajah, maupun rasa capek
berjalan kaki hampir dua kilometer sambil menenteng highheels.
Tiba-tiba seorang sopir truk dari balik kemudi menyapa kami “ibu
mau kemana?” Sapaan itu tak saya sia-siakan.
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Koordinasi Yang Tidak Biasa
KPPN Mukomuko

Pada masa akhir Tahun Anggaran 2018, satker tetap disibukkan
dengan kegiatan rutin yang seperti biasa menyita waktunya.
Seperti penyampaian LPJ Bendahara yang memiliki tenggat
waktu sampai dengan tanggal 10 bulan berikutnya untuk LPJ
Bendahara Bulan Pelaporan. Dan pada tanggal 10 Desember 2018
kebetulan Satker Kantor Kementerian Agama Kabupaten Mukomuko
belum menyampaikan laporan pertanggunjawaban Bendahara
Pengeluarannya.
Saat itu, Kepala Seksi Verifikasi, Akuntansi, dan Kepatuhan Internal
(VeraKI) KPPN Mukomuko sedang mengikuti shalat Ashar berjamaah
di Masjid Jami di Kota Mukomuko. Kemudian secara kebetulan
juga, PPK Satker Kantor kementerian Agama Kabupaten Mukomuko
sedang shalat di Masjid yang sama. Melihat hal tersebut, Kasi Veraki
berinisiatif untuk menitipkan pesan untuk Bendahara pengeluaran
satker tersebut karena sejak tanggal 7 Desember 2018 Bendahara
Pengeluaran satker sudah diingatkan untuk segera melaporkan
LPJ Bendahara Pengeluaran, namun belum disampaikan juga
sampai dengan waktu tersebut. Setelah Kasi Veraki tiba di Kantor
kembali, tidak berselang lama Bendahara Pengeluaran Satker
Kankemenag juga datang Ke KPPN Mukomuko untuk menyampaikan
LPJ Bendahara Pengeluaran Bulan November 2018 sehingga Satker
Kemenag tidak mendapatkan sanksi yang dapat menghambat
pelaksanaan anggaran pada akhir tahun 2018.
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Ternyata koordinasi bisa dilakukan kapan pun, dimana pun dan
bagaimana pun. Sebagai pegawai KPPN dituntut untuk selalu
kreatif demi kelancaran pelaksanaan tugas dalam “Mengawal APBN
Membangun Negeri”. Bravo...
[]

Rekonsialiasi dan Musibah
KPPN Mukomuko

Petugas Front Office Verifikasi dan Akuntansi berusaha keras
menghubungi satker dimaksud agar tidak sampai terjadi
keterlambatan. Namun petugas dari satker dimaksud tidak dapat
dihubungi melalui telepon genggamnya. Akhirnya setelah berkalikali mencoba dan masih gagal juga, petugas FO menghubungi rekan
kerja dari petugas rekonsiliasi dari satker tersebut. Namun, rekan
kerja petugas rekonsiliasi tersebut juga mengalami kesulitan untuk
menghubungi petugas rekonsiliasi itu.
Hingga akhirnya telepon petugas FO berdering, dari rekan kerja
petugas rekonsiliasi tersebut dan mendapatkan informasi bahwa
petugas rekonsiliasi dimaksud mengalami kecelakaan motor dalam
perjalanan ke KPPN Mukomuko dan saat itu langsung dibawa ke
rumah sakit untuk mendapatkan perawatan karena luka yang
diderita tergolong parah. Dan dalam kecelakaan itu dia membawa
laptop kerjanya yang berisi data rekonsiliasi. Petugas FO kemudian
berkoordinasi dengan rekan kerja petugas rekon yang mengalami
kecelakaan tersebut, dan membantu satker agar menyelesaikan
kewajibannya sehingga rekonsiliasi tetap dilaksanakan tepat waktu.
Untungnya, data rekonsiliasi di dalam laptop yang rusak karena
kecelakaan tersebut masih dapat diselamatkan. Kita memang tidak
tahu kapan musibah akan menimpa kita, namun dengan bersiap diri
kita dapat mengatasinya.[]
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Setiap awal bulan satker memiliki kewajiban untuk melakukan
rekonsiliasi dana APBN yang mereka kelola, dengan KPPN. Demikian
halnya dengan satker yang ada di wilayah KPPN Mukomuko.
Pada awal bulan Desember 2018 ini, sampai dengan batas akhir
pelaksanaan rekonsiliasi, dari 25 satker terdapat 1 satker yang belum
melakukan rekonsiliasi.
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Bukan Tentang Pengorbanan
Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu

Menghadapi langkah akhir tahun, Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu
harus siap dalam menghadapi satuan kerja, membina agar nilai
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran masing-masing satker
bagus, melayani satker berkonsultasi dan merevisi anggaran yang
sebelumnya telah direncanakan dan akan lebih banyak satker datang
berkonsultasi dan merevisi anggarannya, disinilah tantangan kami
Bidang PA1 untuk selalu saling bersinergi bekerja maksimal sebagai
pengawal APBN.
Disamping sebagai pelaksana di Bidang PPA I aku juga diamanahkan
sebagai Duta PUG Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu. Sebagai Duta
PUG aku membantu kantor dalam menganalisis beban kerja
pegawai dengan segala keterbatasan yang dimiliki pegawai
tersebut hingga memperhatikan kondisi satker yang datang untuk
dilayani. Bersyukur, akupun menjadi lebih peduli dengan lingkungan
sekitarku. Salah satu yang kucanangkan untuk diperhatikan adalah
Bapak Iwan Setiawan yang akrab dipanggil Pak Iwan oleh rekanrekan di Bengkulu.
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Semula aku mengenal Pak Iwan ketika aku meminta rekap absen
beliau dari unit sebelumnya. Beliau terlihat ramah dan gesit, namun
aku tidak memperhatikan lebih lanjut sebelum aku masuk ke Bidang
PA1. Ketika di PA1, nampak dari raut beliau sangat letih dan selalu
meluangkan dirinya untuk beristirahat, cerita rekan kerja, beliau
terkena penyakit gula, sehingga mudah lelah dan harus beristirahat.
Hingga akhirnya beliau sempat tidak masuk beberapa hari dengan
alasan cuti sakit, ternyata beliau mengalami sakit tifus.
Ketika beliau masuk, aku selalu menyapa, namun hari ini terlihat
berbeda, wajahnya terlihat sangat pucat, jalan sudah tertatih
dan mulai menggunakan tongkat. Beliau bercerita bahwa beliau

Hebatnya beliau adalah sosok yang sangat mandiri dan tidak
ingin menyusahkan orang lain, di tengah ketertatihan beliau
dalam berjalan, tidak hanya satu atau dua pegawai menawarkan
pertolongan, namun beliau menolak dengan lembut tawaran
tersebut, berusaha sendiri. Di tengah menghadapi langkah akhir
tahun akan semakin banyak revisi dari satker, kepala seksi di PA1
telah menawarkan diri untuk membantu pekerjaan beliau melihat
kondisi beliau yang tidak semakin membaik. Namun beliau sangat
teguh, menuntaskan pekerjaan yang seharusnya beliau kerjakan.
Selain itu, bidang SKKI semakin banyak melakukan monitoring dan
evaluasi sekaligus pembinaan. Sebelum beliau mutasi ke Bengkulu,
beliau menjabat sebagai Kepala SKKI di Kendari sehingga dengan
mempertimbangkan banyak pejabat baru di SKKI maka Pak Iwan
diajak untuk melakukan pembinaan ke KPPN di KPPN Bengkulu dan
luar kota yaitu KPPN Curup. Sebagaimana orang baru yang sangat
antusias dengan suasana baru, beliau sempat meng-update status
whatsapp ketika sedang di Curup. Selain itu, aku mendengar cerita
dari rekan-rekan dimana ketika melakukan pembinaan beliau yang
memimpin pembinaan tersebut, mengerjakan pekerjaan secara
sungguh-sungguh walaupun dengan segala keterbatasan kondisi
beliau.
Sebagai salah satu perangkat kantor dalam memperhatikan
implementasi PUG, ketika berkumpul rapat evaluasi PUG di
awal bulan November, aku mencoba menceritakan keadaan
beliau dan mengusulkan kepada Kepala Kanwil DJPb Provinsi
Bengkulu, disaksikan oleh Kepala Bagian Umum dan Bidang lain
untuk mengatur volume kerja beliau. Hal ini telah disetujui dan
sementara direncanakan untuk dikaji dahulu bagaimana metodenya
pengaturan volumenya.
Namun, nasib tidak ada yang tahu, hidup mati seseorang tidak ada
yang bisa mengatur, belum sampai diatur volume kerja beliau,
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memang selalu kambuh satu tahun sekali, hal tersebut beliau
rasakan biasa dan membutuhkan waktu penyembuhan bisa
satu sampai dua bulan, bahkan sebelumnya tangannya pernah
membengkak dan selalu disuntik.
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Bapak Iwan dipanggil oleh Allah SWT, pada tanggal 24 November
2018 ketika dilarikan ke rumah sakit terdekat oleh Pak Eriswan
Kepala Bidang SKKI dan Mas Eko, Pelaksana Bidang PA II.
Kondisi Bapak Iwan harus diketahui keluarganya, kami juga harus
membawa pulang jenazah beliau ke Subang. Suasana dikantor
pada hari itu jika bisa kugambarkan penuh dengan kesedihan, haru,
bingung, sibuk. Tangis dalam pelukan untuk saling menguatkan
serta mulut yang tak pernah letih mengucapkan doa menyertai
kepergian beliau. Kami bukan orang lain atau sebatas rekan kerja
lagi, namun disini kami adalah keluarga terdekat beliau. Tidak hanya
dokumen kematian beliau, kami saling bahu membahu dimulai
dari prosesi pemandian jenazah beliau ke rumah sakit, mencari
peti jenazah, menyolatkan jenazah beliau bersama, menghubungi
pesawat yang menyediakan kargo jenazah supaya jenazah dapat
dipulangkan serta melaporkan kejadian ini ke Instansi Pusat DJPb.
Akhirnya Jenazah dapat disemayamkan di Subang keesokan
paginya. Suasana berkabu menyelimuti rumah beliau ketika kami
antarkan jenazah beliau, bagaimana tatapan pilu anaknya dan
isakan tangis istrinya yang tidak bisa dibendung lagi.
Disitu duka mendalam dirasakan oleh kami segenap keluarga besar
Kanwil DJPb Provinsi Bengkulu. Sebagai abdi negara bukan tentang
pengorbanan yang harus dipertanyakan, namun semua adalah
tentang pilihan hidup. Pilihan kami sebagai pengawal APBN yang
selalu berjuang untuk sebuah kebahagiaan disertai dengan niat
ibadah yang menuntun kami selalu dekat kepada Yang Esa. Semoga
keberkahan selalu melimpah pada kami dan instansi kami sebagai
pengawal APBN untuk membangun negeri tercinta.
[]
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Monitoring KUR Di Penghujung
Akhir Tahun 2018
Abdul Lutfi, Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat

Pelaksanaan monitoring ini, juga ditegaskan dalam Nota Dinas
Direktur Sistem Manajemen Investasi (SMI) Nomor: ND-8752/PB/2018..
tanggal 3 Desember 2018 tentang pengumpulan Data Monev KUR
Semester II Tahun 2018. Untuk menindaklanjuti hal tersebut kami
menyusun rencana monev yang terdiri dari beberapa tim dengan
tujuan monitoring KUR ditempat yang berbeda, antara lain:
Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Solok, Kota Sawahlunto dan Kota
Padang. Monitoring dilakukan terhadap Bank Penerima, Pemda
(Dinas Koperasi dan UMKM ) terkait input data debitur di SIKP dan
Debitur Penerirma KUR.Di antara kegiatan monitoring yang kami
lakukan tersebut, terdapat bagian cerita yang cukup menarik
untuk kami ungkapkan di halaman ini, yaitu pengalaman pada
saat monitoring di Kota Painan wilayah Kabupaten Pasisir Selatan,
tepatnya di Pasar Inpres Painan.
Tiba di Pasar Inpres Painan pada jam 08.00 pagi, dan mulai
menyusuri pasar mencari nama Gusnimar yang datanya ada di SIKP
(Sistem Informasi Kredit Program ) dan telah menerima fasilitas
KUR sebesar Rp. 25 juta. Beliau seorang pedagang bumbu dapur
dikawasan Pasar Inpres Painan. Sebelumnya ibu Gusnimar telah
ditelepon terlebih dahulu oleh petugas monev, sambutannya baik
dan yang bersangkutan bersedia dilakukan wawancara terkait KUR,
untuk itu Tim Monev segera bergerak ke sekeliling pasar mencari
debitur tersebut.
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Sesuai dengan Tugas dan Fungsi pada Bidang Pelaksanaan
Anggaran II di Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat, kami diharuskan
melaksanakan monitoring terhadap Kredit Program yaitu Kredit
Usaha Rakyat (KUR) yang nilai kreditnya berkisar antara 25 juta s.d
500 Juta dengan suku bunga sebesar tujuh persen (7%).
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Tim menanyakan satu persatu pedagang dipasar nama ibu
Gusnimar itu yang mana. Setiap pedagang yang ditanyakan
menjawab tidak tahu nama Gusnimar, lelah juga Tim mencari
nama tersebut. Kemudian mereka duduk disalah satu warung
makan yang ada di dalam pasar, tiba-tiba ada seorang pedagang
yang mendatangi tim monev, lalu menanyakan,”Bapak/Ibu sedang
mencari ibu Gusnimar, ya,” kemudian dijawab oleh Pak Cholid
salah satu petugas monev, iya betul “ yang mana ya ibu Gusminar,
itu”. Langsung ibu itu menjawab “saya Gusnimar”.” Oh, Ibu toh”.
Kok disini engga ada yang kenal nama” Gusnimar.’, jawab pak
cholid.”Oh, nama saya di pasar Inpres Painan lebih dikenal
dengan nama panggilan: Bonce” jawab ibu itu. Kalau Bapak/ibu
menanyakan nama”Bonce”, pasti kenal semua pedagang disini,
Jawab ibu Gusnimar lebih lanjut.
Kami, berpikir apakah perlu diusulkan nama atau data diri
debitur dalam SIKP juga mencantumkan nama panggilan, untuk
mempermudah monitoring ke masing-masing debitur KUR. Namun,
andaikan usulan tersebut disetujui, maka akan muncul nama-nama
yang unik di database SIKP. Ada Bonce, Nonce, Pance dan lain-lain.
Begitu menariknya database di SIKP, sehingga dapat memberikan
hal yang berbeda dan unik dalam suatu sistem aplikasi yang
terintegrasi.
[]
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Siap Menunggu Malam
KPPN Padang

“Pak, Bapak menunggu siapa? Atau ada nomor antrian?” tanya
seorang petugas FO Pencairan Dana yang baik hati, kak Ayu, yang
kata penjual tempe mendoan langganan kantor sih se-ayu namanya.
“Mau masukin SPM Ni (uni, panggilan di Minang), teman masih bikin
SPM di Pariaman setelah siap langsung berangkat ke Padang. Masih
bisa sampai jam 12 malam kan?” (perjalanan Pariaman – Padang
kira-kira membutuhkan waktu 1 jam). Kak Ayu seketika terbengong
mendengarnya, “Duh masih ada bom SPM nih” dalam hati ia
berbisik.
Beberapa jam dan menit berlalu akhirnya petugas pengantar SPM
dari Pariaman datang. “Alhamdulillah, berapa SPM Pak?” tanya
kak Ayu yang tetap berusaha untuk profesional. “Satu ini aja Ni”.
Ternyata jumlah SPM yang disangka Kak Ayu banyak, dan sudah
ditunggu sampai diluar jam pelayanan, hanya satu SPM yang
disampaikan. Kak Ayu melanjutkan pekerjaannya. Setelah pekerjaan
selesai dan si Bapak undur diri pulang, Kak Ayu pun duduk
termenung. Selesai.
[]
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Menjelang waktu magrib ruang Front Office (FO) KPPN Padang
sudah mulai lengang padahal itu adalah hari terakhir pengajuan
SPM untuk pembayaran honor. Tapi ada sosok yang dinilai aneh dan
agak sedikit mengherankan. Ada seorang bapak-bapak dari satker
yang nampaknya sudah berumur dengan santai menunggu di ruang
tunggu FO padahal semua antrian sudah dipanggil semua.
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Akhmad Endang Rokhmana
Teguh Pribadi, Kanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung

Beliau bukan insan perbendaharaan yang berprestasi luar biasa.
Beliau juga bukan lagi sesosok pegawai muda yang lincah dan
penuh bakat. Beliau cenderung pegawai yang gaptek, bahkan
pernah suatu saat beliau panik ketika salah posting di grup
whatsapp, “Aduh mas, gimana ini cara hapus postingan saya di
grup, salah pencet euy” ujar beliau dengan logat sunda yang cukup
kental terdengar di telinga saya.
Jelang periode akhir tahun, semenjak tragedi Lion Oair JT 610, saya
sangat kehilangan beliau. Ada beberapa sikap beliau yang sangat
menginspirasi saya. Beliau adalah seorang insan perbendaharaan
yang mengimplementasikan nilai sinergi, yaitu beliau pandai
menjaga hubungan baik dengan seluruh rekan-rekan pegawai,
dengan staf pelaksana, sesama peer, maupn dengan pejabat level di
atasnya.
Sikap beliau yang sangat sopan kepada siapa pun, kadang justru
membuat saya merasa gemas beliau terlalu mengorbankan
kepentingan diri sendiri untuk sekedar menjaga perasaan orang
lain. Hmm, mungkin keerbatasan ilmu saya, terutama ilmu tentang
kehidupan.
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Bagi saya beliau adalah sosok insan perbendaharaan yang
berdedikasi tinggi. Di tengah keterbatasan beliau tentang teknoloi
informasi, beliau tidak sungkan bertanya kepada yang lebih muda.
Ditengah gaya hidup pejabat-pejabat yang terlihat glamor, justru
beliau memilih untuk tetap tampil sederhana.
Di akhir penghujung hidupnya, beliau pernah menyampaikan
keinginan untuk bisa kembali dekat dengan keluarga, khususnya

untuk merawat ibundanya dan juga “momong” cucu-cucu
kesayangannya.
Selamat jalan Abah Endang, bahkan akhir hayatmu dipersembahkan
untuk berangkat mengabdi dari tempat keluarga di Tasikmalaya
menuju tempat kerja di Pangkalpinang.
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Selamat jalan pahlawan Perbendaharaan sejati !
[]
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Kisah Akhir Tahun Kakanwil
Perbendaharaan di DKI Jakarta
Rina Robiati, Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta

Akhir tahun anggaran, selalu menjadi kisah unik bagi insan
perbendaharaan di manapun bertugas. Seperti biasanya, masih ada
kecenderungan penumpukan tagihan dari satuan kerja Kementerian/
Lembaga melalui pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) ke
KPPN. Imbasnya, jumlah pengajuan SPM pun meningkat drastis
pada akhir tahun.
Saat banjir SPM terjadi di KPPN, Kanwil Ditjen Perbendaharaan DKI
Jakarta pun dibanjiri pengajuan dispensasi SPM. Pada akhir tahun
2015 menorehkan kisah yang tak dapat dilupakan untuk kami. Saat
itu, sekitar 22 ribu surat pengajuan dispensasi diterbitkan dengan
berbagai cerita dibelakangnya.
Seperti biasa, pada hari terakhir pengajuan dispensasi SPM,
para pejabat setingkat Kepala Biro/Eselon 1 Kementerian/
Lembaga mengunjungi Kakanwil untuk memohon agar pengajuan
dispensasinya tidak ditolak. Seluruh ruangan penuh sesak, tidak
hanya front office, bahkan lobi, selasar ruangan, dan tangga pun
dijadikan tempat menunggu.

20

Lima orang Satpam siaga berjaga-jaga agar tidak semua orang
masuk menyerbu ruangan Kakanwil. Riuh rendah suara di sekeliling
ruangan kantor, masing-masing berjuang untuk masuk menemui
Kakanwil dengan alasan SPM yang diajukannya hanya berjumlah 10,
ada pula yang mengaku jumlah SPM-nya tidak sampai 100 buah.
Akhirnya kami mengumpulkan mereka di ruang rapat, dan memberi
penjelasan bahwa semua pengajuan harus melalui prosedur
pemeriksaan sesuai SOP. Kemampuan KPPN untuk menerima semua
dispensasi SPM pun dibatasi oleh sistem yang pada jam 24.00 WIB

Akhirnya, setelah dikoordinasikan dengan KPPN dan Direktorat
SITP, pengajuan dispensasi SPM dapat diperpanjang satu hari
saja. Kenyataannya mengejutkan, jumlah SPM yang diajukan oleh
kementerian tersebut mencapai 1150 SPM. Alangkah banyaknya !!
tidak sesuai dengan pengakuan awal yang hanya 450 SPM.
Setelah melalui prosedur yang ketat, akhirnya dari 1150 spm, hanya
600 SPM yang dapat diproses, selebihnya ditolak karena walaupun
telah diperbaiki oleh K/L masih terdapat kesalahan yang tidak dapat
ditoleransi.
Masih belum puas dengan penolakan itu, menteri tersebut
melaporkannya kepada Wakil Menteri Keuangan, sehingga kami,
Bapak Dirjen Perbendaharaan, dan Direktur Pelaksanaan Anggaran
dipanggil Wamenkeu untuk klarifikasi pada tanggal 4 Januari tahun
berikutnya.
Hari perpanjangan dispensasi hampir berakhir, kewenangan untuk
menerbitkan dispensasi sudah habis, namun masih banyak pejabat
K/L yang menunggu di Kanwil . Setelah kami selesai menghadiri
rapat di kantor pusat dan meninjau KPPN Jakarta II di Juanda,
Kepala Bagian Umum menginformasikan agar kami tidak datang ke
kantor karena pejabat dari K/L sudah menunggu dengan tidak sabar.
Namun tugas yang masih menumpuk membuat kami memutuskan
untuk kembali ke kantor menggunakan mobil dinas tua agar dapat
masuk area kantor tanpa dikenali, tak lupa memakai jaket dan
kerudung lebar untuk menyamarkan diri. Setelah masuk melalui
tangga darurat KPPN Jakarta III yang tak pernah dipakai, akhirnya
kami bisa melanjutkan pekerjaan di ruangan lain yang jauh dari
jangkauan petugas K/L.
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secara otomatis menolak penerimaan . Lima belas menit setelah
diberi pengertian, salah satu pejabat Kementerian yang pengajuan
dispensasinya untuk 450 SPM ditolak , langsung menelepon Menteri
yang bersangkutan dan menyodorkan HP- nya kepada kami agar
berkomunikasi dengan menteri tersebut. Beliau berkeras meminta
agar pengajuan dispensasi SPM kementeriannya dapat diterima.
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Selain penolakan dispensasi SPM, penolakan revisi di akhir tahun
anggaran juga sempat membuat kami dipanggil oleh Wakil
Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sedangkan di tahun
2018 ini, penolakan revisi Polri kembali membuat kami dipanggil
oleh Mabes Polri untuk mengklarifikasi hal tersebut. Belum lagi
berita media massa tentang KPPN yang menghambat cairnya
pembayaran honorarium di kementerian/lembaga tertentu
seringkali membingungkan kami, karena secara profesional KPPN
telah memenuhi kewajibannya, namun Bendahara K/L tersebut yang
belum melaksanakan pembayaran honorarium kepada yang berhak.
Akhir tahun anggaran bagi insan Perbendaharaan, begitu banyak
cerita yang menarik untuk diceritakan, walaupun mungkin sangat
mencekam bagi yang menghadapinya. Semoga kita semua dapat
menghadapinya dengan semangat kerja dan profesionalisme yang
tinggi untuk tekad membangun negeri.
[]
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Perlukah Meminta Bantuan
Pengamanan TNI dan Polri?
Basuki Rachmad, Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta

Pengalaman mengabdi di Kota Palu, ibukota Provinsi Sulawesi
Tengah pada tahun 2006 s.d. awal 2009 memberiku bekal untuk
tidak terlalu merasa was-was atau gundah memikirkan bertugas di
daerah konflik.
Pada akhir tahun anggaran 2015, salah satu pejabat di KPPN Poso
menyampaikan pengalaman yang membuatnya takut dan kuatir
kejadian serupa terulang kembali ditahun ini. Kejadian tersebut yaitu
adanya stakeholder yang marah-marah sampai menggebrak meja,
sehingga tahun 2015 ini yang bersangkutan mengusulkan untuk
meminta bantuan pengamanan dari institusi TNI-POLRI.
Dengan tenang, permintaan tersebut saya tolak karena saya
yakin jika kita bekerja dengan benar dan sesuai standar prosedur
operasional, maka kita bisa menjelaskan permasalahan yang
terjadi kepada stakeholders. Dan dugaanku ternyata benar adanya,
alhamdulillah sampai tahun anggaran 2015 berakhir tidak terjadi
hal-hal yang tidak diinginkan.
[]
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Maret 2015 menjadi titik awal pengabdianku sebagai Kepala KPPN
Poso, satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah yang pernah
mengalami masa kelam, sehingga mendapat predikat Daerah
Konflik.
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Ditanya Penyelesaian Tagihan
Basuki Rachmad, Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta

Di akhir tahun anggaran, ada kejadian lucu yang bisa jadi juga
terjadi di KPPN lain. Pada sore hari sekitar pukul 16.00 WITA
datanglah seorang Kontraktor ke KPPN sambil marah-marah
menanyakan tagihan proyeknya yang sampai saat itu belum dibayar.
Saya datangi yang bersangkutan, saya ajak ngobrol dengan santai.
“Ada masalah apa ya pak?” tanya saya.
“Kantor macam apa ini, sudah hampir seminggu pekerjaan saya
sudah selesai 100% dan tagihan sudah saya ajukan, tapi sampai
sekarang belum juga ada transfer ke rekening saya”, jawab sang
Kontraktor.
“Memangnya Bapak ngerjain proyek apaan”, tanya saya lagi.
“Saya kerja proyek Bandara Kasiguncu, Poso”, jawabnya
“Apa Bapak gak salah tempat, lha wong ngerjakan proyek Bandara
di Poso koq nagihnya ke sini?”, tanya saya lagi.
Ternyata pertanyaan saya membuatnya bingung. Akhirnya saya
jelaskan duduk permasalahan dan mekanisme penagihan atas
beban APBN. Alhamdulillah, si Kontraktor menjadi paham dan
selanjutnya pulang sambil meminta maaf dan bilang terima kasih.
[]
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Pegawai Bank Mandiri sebagai
Pengganti Bank Garansi
Pada hari terakhir penyampaian SPM-LS Kontraktual masih terdapat
beberapa tagihan yang harus diselesaikan oleh KPPN Poso. Nah,
salah satunya ternyata belum dilengkapi dengan Bank Garansi
sebagai salah satu syarat yang harus dilampirkan jika pekerjaan
berakhir sampai dengan akhir tahun anggaran. Tentu saja, SPM
tersebut kami tolak. Malam harinya, datanglah bapak-bapak
dengan seorang anak muda. Ternyata beliau adalah kontraktor yang
memiliki tagihan tersebut. Saya temui Bapak tersebut di ruang FO.
“Ada yang bisa saya bantu Pak?”, tanya saya
“Kata Bendahara, SPM saya ditolak karena tidak dilengkapi Bank
Garansi, benarkah Pak?”, timpalnya
“Oh betul Pak, Bank Garansi merupakan salah satu syarat yang harus
dilampirkan jika pekerjaan belum selesai 100% tapi tagihannya
100%”, jawab saya.
“Begini Pak, jaringan di Bank Mandiri saat ini sedang bermasalah
sehingga tidak bisa mencetak Bank Garansi. Kalau Bapak tidak
percaya, saya bawa anak muda pegawai Bank Mandiri ini sebagai
jaminannya Pak”, jawabnya.
Tentu saja, dalam hati merasa heran dan geli tapi dengan sabar saya
menjawab: “Wah tidak bisa seperti itu pak. Kalau Mas ini sebagai
jaminannya, maka kalau terjadi wan-prestasi gimana pak, apakah
Mas ini bisa saya uangkan sebesar tagihan Bapak yang lumayan
besar ini”, jawab saya.
“Tentu saja gak bisa Pak”, sahutnya
“Nah kalau begitu, solusinya adalah saya akan beri waktu Bapak
untuk mengurus Bank Garansi dimaksud ke Bank Mandiri. Semoga
bisa selesai sebelum batas waktu terakhir penyampaian ya Pak”,
jelas saya mengakhiri percakapan.
[]
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Basuki Rachmad, Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta
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Cintaku Diuji di Kafefe’en 115
Sulastri, KPPN Magelang

Euforia akhir tahun anggaran sudah mulai terasa sejak akhir
September 2018, kesibukan satker dan KPPN sebagai kuasa BUN
dalam pencairan dana makin meningkat. Entah kenapa begitu
biasanya terjadi, seakan-akan kita baru saja tersadar dari tidur
nyenyak dan terbangun mendadak teringat banyak PR yang harus
diselesaikan, atau seolah-olah sudah tidak ada ada lagi hari esok
sehingga semua harus diselesaikan di bulan-bulan terakhir ini.
Suka duka, canda tawa, mewarnai hari-hari para pejuang keuangan,
begitu kami menyebut para pengelola keuangan satker dan jajaran
pegawai KPPN.
Bahu membahu dan sinergi yang terus kami tingkatkan demi melalui
akhir tahun anggaran dengan manis dan tanpa masalah di kemudian
hari. Seperti hari ini Jumat, 23 November 2018, meski langit sudah
gelap diselimuti mendung tebal, namun tidak menyurutkan
semangat langkah Pak Aris dan kawan-kawan dari Akademi
Militer untuk datang ke KPPN Magelang menyelesaikan pagu minus
guna bisa mencairkan dana berikutnya. Batasan waktu revisi dan
pencairan dana di akhir tahun mengharuskan mereka bekerja lebih
dari pada hari-hari biasanya.
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Meski sudah berjanji dengan petugas Costumer Service Officer
(CSO) KPPN untuk berkonsultasi pada jam tertentu dihari itu pun
teringkari, tidak ada yang salah dalam hal ini, hanya mungkin
Pak Aris dan kawan-kawan kurang pagi sehingga petugas satker
lain sudah lebih duluan menempati kursi di depan petugas untuk
berkonsultasi pada jam itu, sabar...sabar....begitu mungkin batin Pak
Aris menunggu antrian. Beruntung KPPN Magelang memiliki inovasi
layanan, yaitu mini Treasury Learning Center (TLC) yang dirancang
layaknya café yang sangat nyaman yang dinamakan WARKOP

(Warung Konsultasi Perbendaharaan) 115.

Meski sudah dijelakan oleh Pak Aris, sang istri masih saja belum
percaya, malah sang istri minta ngopi bareng sang suami dan
menanyakan kenapa sudah menjelang sholat Jumat Pak Aris belum
beranjak dari kafe. Dengan penuh kesabaran Pak Aris menjelaskan
“Tak akan melewatkan sholat Jumat, namun pekerjaan tetap harus
diselesaikan”, untunglah pada akhirnya sang istri mengerti juga
beban sang suami akan tanggungjawab dan pekerjaannya sebagai
pengelola keuangan dan menyadari bahwa itu hanyalah sebuah foto
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Pak Aris dan kawan-kawan bisa menunggu antrian sambil
menikmati secangkir kopi dan seolah-olah ditemani penjaga cafe,
seolah-olah karena sebenarnya yang menemani ngopi hanyalah
sebuah back drop/gambar yang nampak nyata sebagai penjaga
cafe. Namun justru di situlah muncul problem baru, karena Pak Aris
mengirimkan foto di WARKOP 115 kepada istrinya, istrinya cemburu
(hadeuh sebegitunya cintanya sang istri pada Pak Aris ya). “Ning
kafe endi kui, esuk-esuk gak kerja malah nongkrong?” begitu tanya
sang istri dalam bahasa Jawa. “Kafefe’en” jawab Pak Aris.
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back drop/gambar interior WARKOP 115 KPPN Magelang.
Dan pada saat tiba giliran Pak Aris beserta teman-teman Akmil
berkonsultasi dengan petugas CSO, tak lama kemudian terdengar
adzan Jumat berkumandang, meski hanya baru menyampaikan
permasalahan dan belum memperoleh solusi, Pak Aris harus
meninggalkan meja CSO untuk menunaikan sholat Jumat, sabar ya
Pak...konsultasi dilanjutkan setelah sholat Jumat. Usai sholat Pak
Aris berdoa semoga permasalahan segera terselesaiakan dan bisa
segera pulang untuk bisa menikmati kopi buatan sang istri.
[]
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Pro Aktif Wujud Komitmen
Melayani
KPPN Wates

“Maaf Bapak, ini lampiran rincian penggunaan TUP uang makan
masih salah dan masih perlu dilakukan perbaikan”. Terlihat mbak
R, mengambil kertas kosong dan mulai coret-coret dalam kertas
tersebut dan berupaya memberikan penjelasan dan bimbingan
kepada petugas satker tersebut dengan setia dan sabar agar
dokumen kelengkapan SPM satker tersebut benar dan akurat.
“Baik Bu, surat pengantarnya biar ditinggal disini nggih nanti
lampiran kami perbaiki dan segera kami sampaikan kesini”. “Baik
Bapak, terima kasih kami tunggu kelengkapan rincian TUP-nya”.
Ada kelegaan di wajah mbak R, karena sudah dapat memberikan
pelayanan yang terbaik kepada satker tersebut dan terlihat asa
terpancar di wajahnya, paling tidak satu hal telah dapat diatasi.
Sore hari menjelang jam 17.00, dengan orang yang berbeda
dari satker S, datang kembali ke KPPN Wates. Mbak R segera
menghampiri dan memberikan pelayanan. “Selamat sore Bapak,
mengantarkan kelengkapan dokumen TUP nggih. Mari biar saya
periksa?”.
Setelah menerima berkas tersebut segera dilakukan penelitian.
Betapa kaget mbak R karena berkas yang dibawa bukan perbaikan
lampiran kelengkapan TUP uang makan sebesar Rp. 5 juta yang
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Hari itu 6 Desember 2018 di FO KPPN Wates, di pagi hari yang agak
redup salah satu satker Madrasah, sebut saja satker S, datang ke
KPPN mengajukan persetujuan Tambahan Uang Persediaan (TUP)
uang makan sebesar 5 juta Rupiah. Sebelum surat diagendakan,
terlebih dahulu dilakukan penelitian oleh petugas FO KPPN, sebut
saja mbak R.
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diajukan tgadi, melainkan surat permohonan pengajuan TUP baru
sebesar 50 juta untuk keperluan Bantuan Operasional Sekolah
(BOS). Kemudian mbak R memberikan penjelasan bahwa tadi pagi
telah diajukan TUP untuk uang makan oleh petugas satker yang
biasa kesini, ini kok ada pengajuan TUP lagi. Apakah Bapak belum
koordinasi dengan petugas yang datang kesini?. “Saya pengelola
dana BOS masak tidak bisa mengajukan TUP dana BOS?”. Ternyata
petugas yang datang tersebut adalah Kepala Tata Usaha sekolah
dan rupanya belum ada koordinasi dengan petugas yang biasa
datang ke KPPN.
Dengan penuh kesabaran mbak R menjelaskan mekanisme
pengajuan TUP dan pembuatan SPM dan disarankan untuk
berkoordinasi dengan Bendahara dan PPSPM untuk pengajuan
TUP dan SPM, karena besoknya tanggal 7 Desember adalah hari
terakhir pengajuan TUP/GUP, sekaligus diserahkan kembali surat
pengantar permohonan TUP uang makan dan BOS tersebut. Kejadian
ini oleh mbak R juga sempat didiskusikan dengan teman-teman
di KPPN Wates, Kasi PDMS dan Kepala Kantor untuk mendapatkan
pertimbangan persetujuan TUP untuk dana BOS.
Jumat 7 Desember 2018, pagi-pagi petugas satker S sudah datang
ke KPPN Wates dengan membawa berkas pengajuan TUP. Namun
mbak R kembali dibuat kaget, ternyata petugas satker tersebut
membawa kembali dua buah pengajuan permohonan TUP yaitu
uang makan sebesar Rp. 5 juta dan BOS sebesar Rp. 50 juta dan
sekaligus telah disiapkan cetakan dua buah SPM TUP tersebut untuk
diajukan. Sepertinya kemarin kami sudah memberikan penjelasan
secara rinci dan jelas namun ternyata belum paham juga, sambil
mbak R terlihat tersenyum kecut.

30

Namun dengan penuh kesetiaan dan kesabaran kembali mbak R
memberikan penjelasan bahwa surat permohonan TUP cukup dibuat
satu saja dengan dilampiri rincian penggunaan untuk uang makan
dan dana BOS yang mendesak, Surat Peryataan Tanggungjawab
Mutlak dari KPA serta ditekankan bahwa surat permohonan dan
SPM TUP tersebut harus sudah diterima hari ini juga karena sudah
hari terakhir. Nampak petugas satker tersebut manggut-manggut

Hari itu ada cukup banyak SPM yang kami proses, disela-sela
kesibukkan Mbak R dan teman-teman PDMS terus secara proaktif
memantau perkembangan penyelesaian TUP satker S dan tidak
segan-segan menghubungi melalui telepon baik kantor maupun
handphone untuk menanyakan perkembangan TUP dan SPM satker
S tersebut. Berkat upaya proaktif, akhirnya permohonan TUP dan
kelengkapannya dapat diproses dan diselesaikan sesuai waktu di
hari terakhir dan pengajuan SPM TUP-nya walaupun melalui proses
perbaikan berkali-kali akhirnya dapat diterima KPPN Wates pada
hari terakhir tersebut, walaupun kami harus menunggu hingga pukul
19.00 WIB.
Kejadian ini menjadi bahan diskusi dan refleksi bagi kami di KPPN
Wates, apakah kami kurang dalam memberikan penjelasan ataukah
para petugas satker yang sungguh mengalami kesulitan untuk
memahami mekanisme pengelolaan APBN di setiap level KPA, PPK,
PPSPM, Bendahara dan para pihak lain di satker, apakah koordinasi
di setiap level pengelola perbendaharaan telah dijalankan.
Ada rasa gregetan dan gemas, ada kelucuan ketika membayangkan
wajah petugas satker yang polos, ada empati untuk memberi
perhatian karena semangat satker untuk pengelolaan keuangan
yang terbaik. Dalam keheningan refleksi, kami telah berusaha
sebaik mungkin untuk memberi. Melalui hal-hal kecil aktifitas kami,
memaknai dan menghidupi integritas, profesionalisme, sinergi,
pelayanan dan kesempurnaan dalam tiap pekerjaan kami.Pemberian
diri kami semoga berarti buat negeri.
[]
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dan pamit kembali untuk melakukan perbaikan surat permohonan,
rincian lampiran penggunaan TUP dan penandatanganan oleh KPA
serta sekaligus membuat dan mengajukan SPM TUP.
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Batas Akhir
KPPN Blitar

Kamis, 6 Desember 2018 adalah batas akhir pengajuan SPM Gaji
Induk Bulan Januari 2019, dan satu hari menjelang batas akhir
pengajuan SPM UP/GUP/TUP. Ruang tunggu KPPN Blitar, tampak jauh
lebih ramai dari biasanya. Bahkan beberapa petugas satker memilih
menunggu di musholla, dikarenakan nomor antrian masih panjang.
Di area ruang tunggu, petugas satker tak hanya duduk menunggu
giliran dipanggil petugas Front Office, diantara petugas satker ada
yang memanfaatkan kardus bekas kemasan air mineral sebagai
pengganti meja laptop, demi kelancaran pengajuan SPM.
Di sudut lain, di ruang mini TLC juga dipenuhi petugas satker yang
saling bahu membahu berbagi ilmu menyelesaikan permasalahan
aplikasi, dikarenakan antrian di CSO cukup panjang. Mereka berbagi
berdasarkan pengalaman mereka menghadapi permasalahan yang
sama, dan/atau telah lebih dulu mendapatkan solusi dari CSO KPPN
Blitar
Meski dibalut dengan canda tawa, tak dapat dipungkiri ada
kejenuhan yang dirasakan dalam masa menunggu antrian. Petugas
Front Office, secara spontan mengambil tindakan untuk memecah
kejenuhan. Mereka mengeluarkan logistik pribadi yang selama ini
mereka manfaatkan sebagai “mood booster” dalam melaksanakan
rutinitas, yakni camilan.

32

Makanan kecil tersebut segera ditempatkan pada toples, dan
mempersilakan satker untuk menikmati. Hal ini disambut positif
oleh para petugas satker yang menunggu antrian. Bahkan salah
satu petugas satker secara sukarela mengedarkan makanan kecil
tersebut kepada teman-teman petugas satker lainnya.

Episode Menarik menjadi Pengawal APBN dalam Membangun Negeri

Hanyalah camilan, yang tak seberapa harganya, tapi dengan
ketulusan yang spontan, mampu memecah kejenuhan dan
menambah keceriaan, serta menjadi “mood booster” untuk kembali
bersemangat melaksanakan tugas sebagai Pengelola Keuangan
Negara.
[]
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Balada Seorang CSO di Akhir
Tahun
Sri Sarbini, KPPN Banyuwangi

Orang lebih sering memanggilku Bu Sri. Aku seorang Customer
Service Officer yang disingkat CSO di KPPN Banyuwangi. Prinsip
hidupku ada dua “tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan”
dan “Mudahkanlah urusan orang lain, Allah akan memudahkan
segala urusanmu”. Namun tidak semanis kenyataan prinsipku
tersebut. Sebagai aparatur negara dilingkungan Kementerian
Keuangan banyak tantangan yang harus saya hadapi. Mulai
karakter stakeholder yang beraneka macam, segala masalah
yang dibawa ke meja layananku. Aku harus tetap senyum meskipun
terkadang hati mendidih karena harus menyelesaikan problem
satuan kerja yang dipadukan peraturan yang ada . Si Satker belum
bisa menerima. Harus ada penjelasan dan alasan yang logis ketika
mereka menentang.

34

Seperti akhir tahun anggaran 2018 ini, ada Nota Dinas dari ND8635/PB/2018 tanggal 29 November 2018 yang intinya larangan
Tambahan Uang Persediaan kecuali untuk Uang Makan dan Uang
Lembur Bulan Desember 2018. Nota Dinas kuteruskan ke Satker
tentunya dengan versi pengirim dari KPPN. Alhasil menuai reaksi
yang cukup menghebohkan Satker. WA ku pun ramai. Ada yang
hanya memperjelas tentang surat yang saya kirim, ada yang minta
keringanan bisa TUP karena banyak kegiatan yang belum jelas
biayanya, bahkan ada yang protes keras mengapa tidak sama
dengan Per-13/PB/2018 sebagai dasar pelaksanaan penerimaan dan
pengeluaran negara akhir tahun 2018.
Kisah pertama, sekitar pukul 09.00 WIB tanggal 30 November 2018
datanglah bendahara dari Politeknik Negeri Banyuwangi. Dengan
langkah tegap penuh semangat 45 menghadapku. Kupersilakan
sesuai standartnya CSO. “

“ Apa yang bisa kita selesaikan bersama mbak Yani”, bahasa
pergaulanku sebagai CSO dan biasanya mereka tersenyum ketika
kusambut dengan ucapan seperti itu.
“ Apa maunya sampean mengirim surat seperti itu, bagaimana aku
ini. Masih banyak kegiatan yang akan dilakukan mahasiswaku dan
aku belum tahu persis biayanya. Kenapa tidak boleh TUP?” mbak
Yani panjang lebar suaranya dengan nada agak meninggi pula.

“Tapi saya kesulitan kalau seperti ini”. dengan nada yang masih
sama.
Akhirnya dia pamit dengan perasaan belum rela.
Sekira tidak lebih dari 2 jam datang lagi mbak Yani. Kali ini langsung
menghadap sahabatku Lukas si petugas konversi. Tidak terlalu
terdengar apa yang dibicarakan mereka, namun dengan agak keras
Lukas bilang kalau keputusan ada di saya. O ternyata dia nego sama
Lukas untuk diloloskan permohonan TUP nya.
“Semua keputusan ada di mbak Sri” begitu kata Lukas.
“Mak Yani, keputusan KPPN itu satu kalau menurut aturan tidak
ya tidak, siapapun yang sampean tanya akan sama jawabannya
apalagi saya sama Lukas , kita kan kayak pinang dibelah-belah”.
Begitu kujelaskan. Disusul tertawa bersama. Mbak Yani langsung
pamit.
Malam harinya ada notifikasi di WA ku. “Bu Sri, apa ada Kepala KPPN
besok pagi”.
“Kepala KPPN lagi dinas luar di Malang hingga hari Senin” jawabku.
Saya sangat tahu maksud dari WA nya. Dia bersama KPA nya akan
melakukan negosiasi dengan kepala KPPN.
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“ Mbak Yani, Nota Dinas yang isinya perintah untuk menghentikan
permintaan TUP baru saya terima tadi malam. Dan pagi ini
kuteruskan ke Satker dan kami harus patuhi aturan itu” tetap sambil
kusunggingkan senyum.
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Keesokan harinya Mbak Yani datang dengan membawa permohonan
persetujuan TUP yang isinya hanya untuk Uang Makan dan Uang
Lembur Desember 2018. Yes, selesai satu masalah.
Kisah kedua terjadi di hari Kamis tanggal 06 Desember 2018, tanggal
ini terakhir pengajuan Gaji Induk Januari 2019. Banyak satker
kedodoran karena ADK DIPA 2019 banyak yang belum bisa diunduh
dari Rkakl Online dan SAS 2019 belum berhasil diunduh.
Sehingga semua tumplek ke KPPN untuk minta ADK DIPA 2019
sekaligus SAS nya. Barulah mereka dapat memproses Gaji Induk
Januari 2019. Karena mepet akhrnya banyak satker yang ke KPPN
lengkap perangkat dan personil. Mulai Laptop lengkap printer dan
kertasnya. Petugasnya mulai operator, bendahara dan ppspmnya.
Alhamdulillah, KPPN tanggap darurat , kopi, teh tersedia untuk
pegawai dan tamu.
Kisah ketiga, hari Jumat tanggal 07 Desember 2018. Tanggal
ini terakhir pengajuan GU isi dan pengajuan TUP Uang makan
dan lembur Desember 2018. Ternyata banyak juga yang baru
mengajukan surat permohonan persetujuan TUP nya. Akhirnya
situasi KPPN sama dengan tanggal sebelumnya. Strategi yang
kuambil sebagai CSO, surat permohonan persetujuan TUP saya
konsep berbarengan dengan proses disposisi, sehingga ketika
disposisi turun langsung cetak.
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Dalam hiruk pikuk pekerjaan yang serba kejar tayang salah satu
rekanku ada yang diet tidak makan nasi sebutlah Bu Diyah. Sehingga
ketika kita terima nasi kotak untuk makan bersama nasinya selalu
dilimpahkan ke Lukas yang badannya tetap kurus meskipun banyak
makan. Pada hari itu si Lukas agaknya kecapekan dan gagal fokus,
dengan santainya berseloroh, “ ini akibat terlalu banyak makan nasi
kurang lauk”. Kita tertawa serempak.
Kisah keempat, khusus melayani Kementerian Agama yang memiliki
8 DIPA dan di setiap jenis SPM baik SPM Gaji Induk, SPMGU, SPMTUP
, SPM LS semua dikerjakan secara bertahap. Alhasil, setiap harinya
bolak-balik ke KPPN dalam sehari bisa tiga kali. Belum kalau

ada kesalahan bisa lebih dari tiga kali. Komentarpun muncul dari
rekannya sendiri sesama instansi Kementerian Agama. “Kalah orang
minum obat Wi, kau ke KPPN dalam sehari lebih dari tiga kali”.
“Biarlah kunikmati, anggap saja aku lagi jatuh cinta” kilah Mas
Tantowi.
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Begitulah sekelumit kisahku dan tentunya banyak kisah lain yang
tidak dapat kuceritakan satu per satu.
[]
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Pak Sumadi yang Sumeh
KPPN Pacitan

Tahun ini hanya 24 DIPA yang dikelola KPPN Pacitan, tentu saja
berbeda pemandangan akhir tahun di tempat kami dengan di KPPN
Jakarta, atau KPPN Surabaya, bahkan dengan KPPN Madiun tetangga
kami. Tidak ada antrian mengular dengan wajah – wajah serius
dan lelah serta petugas FO yang harus menahan pipis karena sibuk
melayani pengajuan SPM dan konsultasi. Namun akhir tahun tetap
saja akhir tahun, dengan atau tanpa antrian panjang tetap saja
intensitas kunjungan petugas satuan kerja ke FO KPPN lebih padat
dari hari - hari biasa.
Apalagi saat akhir tahun seperti ini Mas Agus RP bendahara KPPN
Pacitan yang tidak sombong dan baik hati selalu menyediakan
makanan bagi satuan kerja di ruang FO, juga fasilitas ngopi gratis
bagi petugas satuan kerja yang mau istirahat sambil ngadem di
FO KPPN Pacitan. Diantara petugas satuan kerja yang paling aktif
datang ke KPPN bernama Pak Sumadi yang biasa dipanggil Pak
Sumeh, beliau adalah salah satu staf keuangan di Kantor Pertanahan
Pacitan.
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Kami di FO sudah seperti keluarga dengan pak Sumeh, susah
untuk menerapkan standar pelayanan seperti yang kita pelajari
dari pelatihan-pelatihan yang pernah diajarkan oleh CS bank
di service excelent. Ketika beliau datang, belum sempat ditanya
apa keperluannya biasanya Mas Wawan atau Mas Miftah yang
bertugas di FO sudah menahan senyum terlebih dahulu, karena
operator satuan kerja yang satu ini memang agak spesial, kalau
menyampaikan SPM biasanya tidak pernah sekali berhasil, ada
saja kendalanya, mulai dari suplier yang berubah karena ketik
ulang, uraian yang kurang lengkap, atau kurang lampiran MP
PNBP, dan masih banyak lagi. Hebatnya pak sumeh tidak pernah

kecewa apabila ada kesalahan dan harus memperbaiki walaupun
harus bolak – balik ke kantornya, alasan beliau mohon dimaklumi
karena memang sudah tidak muda lagi dan banyak pekerjaan yang
ditangani. Itulah kenapa pak Sumadi ini kemudian di panggil pak
Sumeh yang dalam bahasa jawa artinya murah senyum, karena
beliau memang selalu tersenyum dan berbicara apa adanya plus
rendah hati.

Bulan kemarin beliau datang membawa tas plastik penuh, datang
ke FO mengambil nomor antrian, awalnya kami pikir berisi SPM,
ternyata isinya undangan pernikahan anaknya, seluruh pegawai
mendapat undangan dari beliau. Karena pacitan ini kota kecil kalau
mendapat undangan semisal undangan pernikahan maka sebisa
mungkin kita berusaha meluangkan waktu untuk memenuhinya,
sebagai bagian dari tata krama hidup di daerah yang masih
menjujung tinggi kearifan lokal.
Walaupun pelayanan terhadap beliau tidak seperti yang di ajarkan
oleh para mentor service excelent, namun ternyata Pak Sumeh
sangat senang dan nyaman dengan pelayanan rekan-rekan FO di
KPPN, hal ini sering beliau ungkapkan, bahkan saking senangnya
dengan pola pelayanan di KPPN, dalam banyak kesempatan pak
Sumeh menyampaikan keinginannya agar anaknya dapat bekerja
seperti pegawai kementerian keuangan dengan masuk STAN.
Alhamdulillah tahun ini keinginan Pak Sumeh terkabul, putri
keduanya berhasil masuk STAN prodi perpajakan, mengambil
jurusan perpajakan juga merupakan salah satu pertimbangan
yang diberikan rekan-rekan di FO, dengan pertimbangan di pajak
mutasinya tidak se-ekstrim perbendaharaan.
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Dalam berbagai kesempatan relasi yang terbangun antara rekan
rekan di FO dengan Pak Sumeh tidak hanya sekedar hubungan
mitra kerja, lebih dari itu karena intensitas pertemuan yang sangat
sering kami telah di anggap beliau sebagai keluarga sendiri. Oleh
karenanya kedatangan pak Sumeh ke KPPN tidak sebatas urusan
pengajuan SPM, mendaftarkan kontrak, atau koreksi SPM.
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Hari ini kami akan mengadakan peringatan hari anti korupsi,
hakordia 2018, tiba tiba kami teringat dengan peristiwa setahun
yang lalu, saat itu rekan-rekan di FO memberikan pin anti korupsi
kepada Pak Sumeh dan meminta agar memakainya, namun jawaban
beliau sambil tersenyum, ‘saya akan pakai disini saja mas, tapi
belum berani memakai dan memberikan kepada rekan-rekan di
kantor kami, belum pantas rasanya’.
Jawaban yang lugu namun begitulah mungkin realitanya, hanya
beliau, Tuhan dan KPK yang tahu. Hari ini saat peringatan hakordia
kami undang Pak Sumeh maju ke depan untuk sekali lagi secara
resmi akan disematkan pin anti korupsi oleh Kepala KPPN, dengan
harapan semoga beliau menjadi pionir anti korupsi di tempat
kerjanya. Wallahualam bishawab.
[]
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Bersinergi Tanpa Gratifikasi

Sebagaimana biasanya diujung akhir tahun anggaran, banyak
satuan kerja sibuk dalam merealisasikan pagu yang disediakan
dalam DIPA nya sehingga kesibukan di KPPN dalam melayani stake
holdernya meningkat diluar hari-hari biasanya. Saat itu hari jumat
tanggal 30 November 2018 bertepatan dengan saat kami diberi
kepercayaan sebagai Plh.Kepala Kantor mendapat kehormatan
dengan kehadiran pimpinan Badan Pertanahan Nasional beserta
dua orang stafnya. Maksud tujuan utama kehadiran mereka ke KPPN
adalah bersilaturahmi sehubungan dengan tugasnya sebagai pejabat
baru di kantor BPN dan tujuan kedua atas kehadirannya adalah
minta konfirmasi atas permohonannya mengajukan Tambahan Uang
Persediaan (TUP) dipenghujung tahun anggaran ini. Seperti persepsi
dimasyarakat umum bahwa tupoksi utama di BPN adalah urusan
pensertifikatan tanah, tentu anggapan ini tidak bisa disalahkan.
Setelah selesai mereka mengutarakan tujuan kedatangannya
dan ditemukan serta disepakati permasalahannya maka kami
pun mengutarakan urusan yang berkaitan dengan tupoksi
dikantor mereka yang hingga kini belum ada kejelasannya yaitu
permohonan penerbitan sertifikat tanah yang sudah cukup lama
belum selesai. Merekapun merespon atas permasalahan tersebut
dan memerintahkan staf yang menanganinya untuk segera
menuntaskannya. Selang beberapa hari permohonan sertikat tanah
kami dapat diselesaikan tanpa mengeluarkan biaya tambahan diluar
tarif resminya. Itulah sekilas cerita kami sebagai Plh.KK di akhir
tahun anggaran ini atas kehadiran tamu dari BPN tersebut yang
secara timbal balik menyelesaikan permasalahannya tanpa ada
unsur gratifikasi dari kedua belah pihak.
[]
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Priyadi Wibowo, KPPN Bondowoso
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Sudah Hilang Rekam Ulang Pula
Heri Purwanto, KPPN Bondowoso

Cerita ini mungkin bisa menggambarkan kebenaran pepatah sudah
jatuh tertimpa tangga pula, sebuah cerita yang mungkin bisa
memberi pesan bagaimana pentingnya menjaga data yang kita
punya.
Suatu sore di bulan Desember, ruang layanan KPPN saat itu khas
suasana akhir tahun, suara panggilan antrian saling bergantian dari
loket layanan. Di tengah keriuhan dalam barisan kursi antrian tengah
duduk seorang ibu petugas satker dengan wajah cemas, berharap
nomor antrian di tangan segera dipanggil dan apa yang dicemaskan
saat ini bisa segera hilang.
Masih dengan wajah kecemasan yang sama namun ibu satker
tadi berusaha tersenyum saat nomor antriannya kupanggil,
mungkin karena ingin membalas senyum yang kuberikan untuk
menyambutnya. Standar 3 S (senyum, sapa, dan salam) diterapkan.
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“Maaf Mas, apakah bisa saya minta data transaksi bendahara satker
saya” katanya
“Besok adalah GU isi terakhir, saya tidak bisa mengajukan GU karena
data Silabi1) saya hilang” imbuhnya
Apakah ibu tidak mempunyai backup? Tanyaku
“Ada di flashdisk tapi ikut hilang” jawabnya.
Ibu backup juga di laptop yang digunakan? Selidikku
“Iya mas, laptopnya yang hilang dan flashdisk di tas laptop itu ikut
hilang” ibu itu menjawab seakan menahan tangisnya.
Rasa iba mulai muncul setelah mendengar musibah ibu satker ini.
Ibu ada backup data admin? Mungkin dari teman operator PPK atau
PPSPM di satker ibu? tanyaku berusaha menenangkan ibu satker ini.

“Ada Mas, namun tidak ada data transaksi bendahara di sana”
sesalnya.
“Iya, kami juga tidak mempunyai data transaksi bendahara satker
Ibu karena ibu juga tidak pernah menyampaikan kepada kami, yang
bisa kita lakukan saat ini adalah melakukan install aplikasi SAS
kembali dan merestore dengan backup yang ibu punya”

“Sebanyak ini Mas?” seakan tidak percaya.
Iya bu, kecuali ibu menemukan data backup Silabi Ibu! semoga ini
menjadi pengalaman juga untuk keamanan data ibu kedepan
“Baiklah Mas, saya mohon bantuan install aplikasi SAS di laptop ini”
seraya menyerahkan sebuah laptop
Laptop baru iya bu?
“Iya mas, baru tadi minta PPK,“Jawabnya.
“Alhamdulillah, dengan musibah ini ibu mendapat laptop baru,
hehe, tapi malam ini lembur rekam transaksi bendahara tetep
Mas” terlihat beban mulai berkurang dibanding awal tadi. “Mas,
kalau backup apakah harus di flashdisk dan kita simpan di tempat
terpisah,” tanyanya seakan merenungi penyebab kehilangan datanya.
“Bisa seperti itu Bu, bisa juga ibu simpan di draft email atau di
media penyimpanan online yang berkembang saat ini.”
“Oh baiklah Mas, nanti saya minta di ajari anak saya,” katanya mulai
bersemangat.
“Baik Bu, install aplikasi SAS di laptop baru Ibu sudah selesai,
restore dari backup Admin satker Ibu juga sudah, silakan!” kataku
seraya mengangsurkan laptop ke arah beliau.
“Iya Mas, terima kasih. Setelah ini saya mulai rekam kuitansi ini!
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“Terus bagaimana dengan data transaksi bendahara saya” kejarnya.
“Mohon maaf Bu, Ibu harus melakukan penginputan ulang dari awal”
jawab saya.
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katanya sambil menunjukkan tumpukan berkas yang dibawanya
“Semangat Bu, ada yang bisa kami bantu lagi?”
“Terima kasih mas, semoga besok keburu membuat GU, untuk besok
KPPN buka sampai jam berapa Mas? Tanyanya lagi.
“Kami melayani selama masih ada yang mengantri.”
“Meski sampai malam Mas?”
“Iya bu, itu komitmen layanan kami nomor antrian kami buka
sampai pukul 17.00 dan setelahnya kami layani sampai antrian
habis.”
“Baik Mas,” katanya tersenyum.
“Ternyata bukan saya saja yang malam ini kerja lembur, teman –
teman di KPPN mungkin sudah beberapa hari ini lembur ya, semoga
semua teman –teman di KPPN diberikan kesehatan Mas,“kata ibu
satker dengan tulus.
“Terima kasih Bu! “
Kulihat Ibu satker meninggalkan meja layanan, dan akupun bersiap
memanggil nomor antrian berikutnya.
”Setiap selesai satu permasalahan masih ada permasalahan lain
yang mengantri, bersabarlah” , kata salah seorang seniorku dulu.
[]

1)
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Silabi = Sistem Laporan Bendahara Instansi

Tersenyum Karena Flash Disk
KPPN Amlapura

Secara sigap, ramah, dan disertai dengan senyuman khasnya,
satpam menanyakan maksud dan tujuan kedatangannya.
Selanjutnya ibu tersebut melangkah cepat menuju meja customer
service.
Karena penasaran, saat akan keluar, satpam memberanikan diri
untuk menanyakannya. “Maaf, tumben pagi-pagi sudah ke KPPN?”
ujar satpam. Ibu tersebut menjawab, “Iya Pak, flash disk saya
tertinggal kemarin. Ada tugas sekolah anak saya yang harus dicetak
dan diserahkan pagi ini.”
“Oalahhhhh…” teriak satpam. Akhirnya kamipun turut tertawa
bersama. Indahnya pagi hari ini.
[]
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Pada saat akhir tahun anggaran, ketika itu satpam yang jaga pintu
front office mendadak berdiri dari kursinya. Terlihat dari jauh,
seorang wanita berpakaian seragam salah satu kantor pemerintah
tergesa-gesa menuju KPPN dari arah pelataran parkir motor. Bahkan
hampir terpeleset karena menginjak genangan air sisa hujan
semalam.
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Tanda Minus Pembuat Panik
Yudi Santoso, Kanwil DJPb Provinsi NTT

Suatu hari yang indah pada akhir tahun anggaran, saat itu langit
cerah, angin bertiup pelan, semilir menghanyutkan, datang ke
ruangan FO Kanwil DJPb Provinsi NTT, seseorang dengan wajah
yang menakutkan dan menyeramkan. Wajah memerah, membawa
segepok berkas dan bertambah dengan gelisah karena melihat
antrian yang masih ada beberapa orang tersisa sebelum gilirannya.
Resah terlintas di segala gerak geriknya, tak jenak duduk,
tengok kiri kanan, mencari kesempatan untuk segera melangkah
menuntaskan masalah.Tak lama panggilanpun terdengar, membuat
si tamu sedikit getar, melangkah membawa beban yang terasa
menggelenyar.
“Silakan duduk Bapak, mohon maaf ada yang bisa kami bantu”
“Minta tolong saya dibantu ibu, saya tadi dimarah-marahi oleh
atasan saya, katanya saya kurang teliti, sehingga menyebabkan
laporan bulanan yang dibuat menjadi kurang baik’’
“Baik Bapak, kira-kira kalo boleh tahu, apa permasalahan yang
Bapak hadapi sehingga laporan yang Bapak buat menjadi kurang
baik.”
Dengan masih gelisah si bapak mengungkapkan, “saya sudah ke
sana kemari Ibu, teman-teman juga tidak ada yang bisa membantu,
mereka sudah menyerah, tidak bisa berbuat apa-apa lagi, melihat
kasus saya ini”
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“Baik bapak kalau begitu silakan diceritakan kepada kami, siapa
tahu kami bisa memberi jalan keluar, kalaupun tidak bisa, kami
masih bisa menanyakan kepada atasan kami, atau kami tanyakan ke
kantor pusat”

“Ya sudah kalau begitu, apa yang bisa kami bantu, permasalahannya
apa, nanti kami carikan jalan keluarnya”.
“Betul ibu, saya sudah buntu pikiran saya, sudah ga tahu kemana
lagi mesti mencari solusi, karena ini sudah berlangsung berharihari, tak ada kunci untuk mengurai ini”.
“Bapak… kalau begitu silakan ceritakan kepada kami, kira-kira
kasus Bapak seperti apa, agar nanti kami bisa mengantisipasi
langkah yang pasti”.
Bapak yang gelisah inipun mengeluarkan bertumpuk berkas dari
dalam tas punggung yang dibawanya, sembari menata di atas meja,
masih terlihat bingung dan resah, kertas yang satu ditumpuk di atas
kertas yang lain, dibalik dan ditumpuk kembali.
Ibu Sri sebagai petugas FO tetap menemani tanpa mengurangi
sedikitpun sabar dan senyumnya, sambil turut menata berkas si
bapak yang terus saja resah tak tentu arah.
“Ibu laporan ini semua saya yang mengerjakan dan sudah saya
persiapkan dengan sebaik-baiknya sejak di awal bulan, namun
semua menjadi tidak berarti hanya karena ada kesalahan yang satu
ini”.
“Lalu apa kesalahannya bapak, sehingga semua laporan sebegini
banyak menjadi sangat tidak berarti”.
“Begini ibu saya yang sudah buat laporan bulanan, dan sebenarnya
sudah ditandatangani oleh kepala kantor saya, hanya karena satu
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“Betul Ibu, kali ini permasalahannya sudah di luar batas kemampuan
saya. Saya sudah berusaha mencari jalan ke luar, tapi yang ada
malah kepala saya tambah pening”
“Terus kira-kira apa permasalahan bapak, agar kami bisa
mencarikan jalan keluarnya”
“Saya sudah minta tolong teman-teman yang lain sesama
bendahara, tapi mereka juga sudah mengangkat tangan, bahkan
ada yang bilang, itu sudah tidak bisa diperbaiki, , begitu katanya ibu.
Saya jadi semakin dimarahi kepala kantor saya”.
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hal ini jadinya setelah diteliti ada yang kurang, dan marahlah kepala
kantor saya”.
“Lalu”, ibu Sri menghentikan pertanyaannya, dilihatnya si bapak
membuka-buka laporan yang bertumpuk di meja.
“Ibu inilah laporan yang sudah saya buat, namun semua menjadi
sia-sia karena adanya pagu minus”.
“Oalah jadi ini semua tadi hanya karena adanya pagu minus Bapak”.
“Betul ibu, dan tanpa pertolongan ibu saya tidak akan bisa
memperbaiki laporan saya ini menjadi baik seperti sebelumnya”.
“Baiklah bapak,” Ibu Sri Indrawati Boelan menerangkan tata cara
melakukan revisi atas pagu minus yang menjadi kendala si bapak
gelisah, lengkap dengan persyaratan dan kelengkapan yang
diperlukan.
“Selanjutnya….”, ibu Sri memanggil antrian berikutnya yang telah
menunggu, selesai sudah satu masalah di hari yang cerah.
*berdasarkan kejadian nyata Ibu Sri Indrawati Boelan saat melakukan
pelayanan di FO Kanwil DJPb Provinsi NTT.
[]
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Gedung Biru
KPPN Larantuka

“Selamat pagi Pak, saya akan konsultasi terkait dengan listrik di
rumah saya karena lampu di rumah saya menyalanya redup terang
dan tidak stabil. Saya khawatir peralatan elektronik di rumah saya
nanti bisa rusak.”
“…Maaf, konsultasi listrik Pak?” ujar si satpam sambil berpikir.
“Iya. Udah banyak lampu yang tidak mau nyala di rumah. Kulkas
saya juga bisa rusak ini.”
“..Tapi Pak, di sini..”
“Saya sudah telepon beberapa kali tapi saya tunggu petugas belum
datang juga. Bagaimana sih PLN sekarang ini??”
“Maaf, Bapak salah alamat. Ini bukan PLN. Ini Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara atau KPPN, Pak. Itu ada tulisan besar
di depan, Pak” potong langsung si petugas satpam yang sambil
tersenyum menahan tawa.
Bapak itu langsung bingung dan keluar pintu mengecek tulisan
di luar gedung, yang diikuti oleh perlahan oleh si satpam. Beliau
kemudian berujar dengan suara terbata-bata.
“Lho..? Bukannya sama Pak..? Tadi dari rumah saya dipesen sama
anak saya bahwa kalau mau konsultasi tentang kelistrikan disuruh
datang ke PLN yang gedungnya warna biru. Kan, ini gedungnya
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Pada suatu siang menjelang sore, pada situasi akhir tahun, seorang
bapak separuh baya memasuki gedung yang mencolok dengan
warna biru dan kuningnya. Bapak itu mendekati pintu ruang tunggu
yang segera dibukakan oleh satpam yang menunggu di dalam.
Dia langsung memulai pembicaraan dengan suara yang tegas dan
tergesa-gesa.
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semua biru Pak. Jadi saya kira ya tempatnya di sini..”
“Kalau Bapak mau konsultasi terkait kelistrikan Bapak bisa jalan
terus sekitar 100 meter dari sini. Kantor PLN ada di sebelah kiri
jalan,” sambung si satpam sambil tersenyum.
Dengan rasa malu Bapak tersebut minta maaf sambil tertawa dan
meninggalkan KPPN. “Maaf Pak, saya pikir kantor yang berwarna
biru itu semua kantor PLN!”
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Meskipun sama-sama bernuansa biru dan/atau emas, KPPN berbeda
dengan gedung pelayanan kedinasan lain. Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara atau biasa disebut KPPN merupakan kantor
vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang merupakan
bagian dari Kementerian Keuangan, yang memiliki peran sebagai
Kuasa Bendahara Umum Negara dalam hal mengawal APBN di
daerah-daerah seluruh penjuru Indonesia.
Menurut surat Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan
nomor S-10569/PB.1/2011, nuansa biru yang terkandung pada logo

maupun gedung KPPN melambangkan keleluasaan, ketenangan,
kebijakan, ketelitian, kehati-hatian, loyalitas dan memberi kesan
komunikatif serta transparan.
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Selain biru, terdapat 3 (tiga) warna lain yang bersama-sama
membentuk logo KPPN yakni warna emas (melambangkan
kemasyuran, kekayaan, bernilai tinggi dan mata uang), warna perak
(melambangkan futuristik, minimalis, maju, cerdas dan dinamis),
dan warna putih (melambangkan kesucian, kebersihan, dan
ketulusan).
[]
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Kisahku Mengawal APBN di
Akhir Tahun Anggaran 2009
Noegroho, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Tengah

Ini bukan kisah heroisme hanya sebuah kisah biasa yang selalu
terjadi pada akhir tahun anggaran beberapa tahun silam. Saat itu,
aku bekerja sebagai petugas front office penerima SPM di KPPN
Pekanbaru. Ada hal unik yang terjadi pada batas akhir pengajuan
SPM LS kontraktual. Satker yang dilayani KPPN Pekanbaru sangat
banyak. Pada waktu itu mencapai lebih dari 400 satker, karena
wilayah KPPN Pekanbaru meliputi 7 Kabupaten dan Kota termasuk
Pemprov Riau.
Jam 06.00 pagi hari KPPN belum dibuka tapi banyak petugas
satker datang ingin mengambil antrian memasukkan SPM. Mereka
datang pagi hari dengan harapan mendapat nomor antre lebih awal
sehingga tidak perlu mengantri lama. Ternyata banyak petugas
satker yang memiliki pemikiran sama sehingga antrian terpaksa
panjang.
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Hal itu terjadi karena memang pada waktu itu semua SPM LS
kontraktual belum diberi batasan periode BAPP atau BAST seperti
sekarang. Dampaknya walaupun pekerjaan sudah lama selesai
tapi baru diurus pencairan dananya pada akhir tahun anggaran. Itu
sebabnya SPM yang mau diajukan oleh satker bertumpuk-tumpuk.
Petugas yang mengantar SPM untuk satu satker biasanya lebih dari
satu orang, sehingga KPPN Pekanbaru pada hari itu penuh sesak
oleh para pengantar SPM. Mengapa satker membawa lebih dari satu
orang pengantar SPM? Hal ini untuk memudahkan mereka apabila
terjadi kesalahan SPM agar ada yang diutus pulang kantor untuk
memperbaikinya dan segera diajukan kembali ke KPPN.
Yang unik yang berasal dari luar kota Pekanbaru, mereka boyongan
membawa PPK, PPSPM, Bendahara beserta laptop dan printer. Hal

ini untuk memudahkan mereka agar apabila terjadi kesalahan SPM
tidak perlu balik ke kantor. Tapi langsung diperbaiki di KPPN. Bahkan
tak lupa ada yang membawa bekal nasi dan minuman agar tidak
perlu keluar KPPN. Takut kalau nomor antriannya dipanggil tapi
mereka sedang keluar KPPN.

Tepat pukul 02.00 WIB, Pak Bastian memutuskan loket ditutup.
Satker yang SPMnya belum masuk dan sudah antri diminta
mengurus dispensasi pengajuan SPM LS kontraktual ke Kanwil DJPb
Provinsi Riau. Tanpa dikomando pengantar SPM yang sebagian besar
ibu-ibu pada menangis. “Pak, bagaimana ini SPM belum masuk?’
katanya sambil menangis. Mereka takut dimarahi oleh KPA di
kantor. Dengan sabar Pak Bastian menjelaskan bahwa semua yang
mengantri telah didata dari satker mana saja dan sudah dihitung
jumlah SPM dan tagihannya. “Besok pagi, silakan datang lagi apabila
dispensasinya sudah selesai’, pungkasnya mengakhiri penjelasan.
Sebagai pimpinan di kantor beliu melihat bahwa lebih penting
lagi untuk menjaga kondisi kesehatan staff karena pekerjaan pada
akhir tahun anggaran masih banyak. Sekaligus memberi pelajaran
kepada satker agar tidak menumpuk pekerjaan sehingga SPM baru
diajukan pada akhir tahun anggaran.
Sekali lagi, ini hanya kisah biasa namun telah memberi pelajaran
yang bermanfaat pada layanan pencairan dana. Penyempurnaan
proses bisnis dan pemberian batasan penyelesaian pekerjaan
dengan BAPP / BAST yang bisa diajukan ke KPPN telah mengurangi
penumpukkan pengajuan SPM pada KPPN pada akhir tahun
anggaran. []

Episode Menarik menjadi Pengawal APBN dalam Membangun Negeri

Hari itu menjadi sangat melelahkan. Jam sudah menunjukan pukul
01.00 dinihari tapi antrian satker masih banyak. Maka Kepala KPPN
Pekanbaru saat itu, Bastian Silalahi berdasar konsultasi dengan
Kanwil DJPb Provinsi Riau mengumumkan kepada satker bahwa
loket penerimaan SPM akan ditutup pukul 02.00 WIB dini hari.
Seluruh petugas KPPN yang dikerahkan sudah kelelahan. Satker
diminta mengurus dispensasi pengajuan SPM, mataku juga sudah
berkunang-kunang melihat tumpukan SPM.
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Vera Oh Vera
Wisnhu Chrisnur Cahya, KPPN Tanjung Selor

Satker-satker yang datang ke KPPN, tidak hanya ingin mengajukan
SPM namun juga ingin melakukan proses rekonsiliasi dan
penyampaian LPJ Bendahara. Rekonsiliasi dan penyampaian LPJ
Bendahara disampaikan ke KPPN tiap awal bulan melalui Seksi
Veriifkasi dan Akuntansi atau biasa disingkat dengan Vera.
Ada kejadian lucu saat akhir tahun anggaran belum lama ini, terkait
penyampaian LPJ Bendahara dan rekonsiliasi di KPPN Tanjung
Selor. Kebetulan petugas satker tersebut masih baru dan belum
pernah datang ke KPPN. Ia hanya mendapat informasi dari petugas
sebelumnya bahwa LPJ Bendahara dan pelaksanaan rekonsiliasi
agar menghubungi loket vera. Ia telah mempersiapkan berkasberkas yang diperlukan untuk dibawa ke KPPN.
Tibalah petugas satker tersebut ke KPPN Tanjung Selor dan
disambut oleh satpam dengan ramah dan menanyakan maksud
kedatangannya. Terjadilah dialog pendek.
“Selamat siang, Bu. Ada yang bisa kami bantu?” tanya satpam
dengan senyum ramahnya.
“Siang juga, Pak. Saya mau ketemu dengan Vera, Pak. Bisa?”jawab
petugas satker dengan mimik muka kebingungan.
“Oooo..Ibu mau rekon, ya? Silakan Ibu duduk di kursi tunggu sambil
menunggu nomor antrian,”jawab satpam sambil menyerahkan
nomor antrian.
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Berhubung hari itu adalah akhir tahun anggaran, tamu yang datang
pun membludak. Petugas satker itu pun menunggu. Namun karena
antrian pun banyak, ia agak sedikit gelisah karena lama menunggu.
Akhirnya, ia pun berinisiatif menemui petugas CSO.

”Mohon maaf, Pak. Saya bisa menemui Mbak Vera?Saya mau
mengajukan LPJ dan rekon,” tanyanya dengan penuh harap.
“O, disini tidak ada yang namanya Vera, Bu. Jika ibu mau
mengajukan LPJ silakan bertemu dengan Mas Hanif di loket
rekonsiliasi dan LPJ. Nanti akan segera dipanggil sesuai nomor urut
antrian,”jawab Firjun, petugas CSO, dengan ramah dan bersahabat.
“Lho, saya mau menghadap ke Vera, Pak. Bukan Mas Hanif,”balasnya
tambah bingung.

”Oooo..begitu. Maaf, Pak. Saya petugas baru soalnya,”ujar petugas
satker tersebut dengan muka bersemu merah.
[]
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”Iya, Bu. Vera itu bukan nama orang. Vera itu singkatan dari Verifikasi
dan Akuntansi. Petugasnya namanya Hanif,”jelas Firjun dengan
gambling.

55

Dua Jam yang Terbuang Sayang
Jaisyur ‘Azman Muharrom, KPPN Tanjung Selor

Siang menjelang sore itu hujan turun begitu deras membasahi Kota
Tanjung Selor. Namun, hal itu tidak menyurutkan para petugas
satker untuk berbondong-bondong mendatangi KPPN Tanjung Selor
yang berada di sudut Jalan Sutoyo. Hal ini karena hari itu adalah
terakhir batas pengajuan SPM UP, SPM TUP dan SPM GUP yang
bertepatan dengan tanggal 7 Desember 2018.
Seorang ibu petugas satker berusia separuh baya, tergopoh-gopoh
memasuki ruang layanan KPPN Tanjung Selor. Petugas satpam
dengan ramah memberikan nomor antrian kepada ibu tersebut dan
mengantarkannya menuju ruang tunggu layanan. Terlihat kursi telah
penuh sesak dengan para tamu mitra kerja KPPN Tanjung Selor.
Beberapa kursi tambahan pun telah disediakan oleh petugas KPPN
yang melayani dengan ramah meski beban kerja makin meningkat.
Dua jam pun berlalu. Ibu itu pun mulai terlihat gundah karena belum
ada panggilan antrian untuknya. Namun akhirnya, kecemasan itu
pun sirna tatkala namanya dipanggil. Ibu itu menghampiri meja
layanan nomor satu, yang digawangi oleh Mas Siddiq.
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“Selamat sore, Bu. Mohon maaf menunggu lama. Bisa saya lihat
KIPS dan SPM nya, Bu?” tanya Siddiq dengan senyumnya yang
mengembang hingga terlihat barisan giginya yang putih bersih.
“Siang juga, Mas,”timpal ibu satker sambil menyodorkan SPM nya.
“ÄDK nya ada, Bu?, “Tanya Siddiq kembali.
“ADK…mmh..dimana, ya?” gumam ibu tersebut sambil tangannya
sibuk mencari-cari flash disk yang berisi ADK SPM di tas yang ia
bawa.
“Waduh…ADK nya gak ada, Mas. Gimana, ya? Padahal saya sudah
menunggu dua jam. Masak saya harus kembali ke kantor?”sungut

ibu tersebut terlihat kesal.
“Silakan Ibu hubungi teman Ibu di kantor. Kami tunggu, kok. Gak
apa-apa,”ujar Siddiq tetap dengan senyum ramahnya.
“Iya, Mas. Terima kasih. Saya telepon teman kantor saya dulu,
ya.”balasnya. Rona mukanya mulai terlihat senang.
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Setelah telepon berkali-kali dan menunggu hingga lebih dari
setengah jam, akhirnya datanglah teman kantornya membawakan
flashdisk yang berisi ADK SPM. Senyum pun mulai mengembang di
wajah ibu tadi saat ADK SPM yang dibawakannya berhasil diterima
di sistem KPPN dan mendapatkan tanda terima.
[]
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Tangis pun Berubah Menjadi
Senyum
Firjun, KPPN Tanjung Selor

Dead line pelaksanaan tugas, dalam hal apa pun bisa menyebabkan
seseorang menjadi tegang dan menghilangkan hal yang sebenarnya
mudah menjadi sulit. Pada akhirnya otak menjadi buntu dan stres.
Seperti yang dialami oleh salah seorang ibu muda petugas satker di
wilayah kerja KPPN Tanjung Selor saat batas akhir pengajuan SPM
UP, SPM TUP dan SPM GUP yang jatuh pada tanggal 7 Desember
2018.
“Pak, tolong saya dong..Saya mohon. Saya ada masalah. Beberapa
kali saya rekam SPP gagal terus. Gak bisa disimpan. Selalu muncul
pesan, “Pagu Tidak Mencukupi” padahal saya cek beberapa kali pagu
masih ada. Mana ada tagihan yang belum saya bayar lagi. Banyak
yang nagih ke saya, Pak. Saya beberapa kali kena damprat pimpinan
saya. Hingga beberapa hari ini saya tidak bisa tidur nyenyak. Please,
Pak,”curcol ibu petugas satker. Terlihat butiran air mata mulai
membasahi pipinya. Ia pun menyodorkan notebook-nya kepada
petugas CSO KPPN Tanjung Selor bernama Firjun.
“Tenang, Bu. Kalo kita tenang, semua bisa kita selesaikan,”nasihat
bijak Firjun bagai seorang motivator mencoba menenangkan ibu
muda petugas satker tersebut.
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“Saya lihat dulu, ya Mbak aplikasi SAS nya, “ujar Firjun sambil
meraih notebook petugas satker tersebut ke hadapannya. Ia pun
mulai membuka-buka aplikasi SAS. Akhirnya, tidak berapa lama
Firjun mulai mengetahui penyebabnya.
“Begini, Mbak. Setelah saya teliti, sepertinya Mbak pernah
melakukkan perbaikan kuitansi di salah satu SPM yang pernah terbit.
Dan hal tersebut berpengaruh pada pagu karena merubah pagu dari

output dan akun lain,”jelas Firjun dengan senyumnya yang khas.
“Iya, Pak. Betul itu. Terus apa yang harus saya lakukan, Pak?” timpal
petugas satker tersebut mulai menampakkan keceriaan. Wajahnya
tidak lagi mendung.

Terlihat petugas satker tersebut mulai membuat SPP dan….berhasil
disimpan. Seketika senyumnya mulai mengembang memperlihatkan
giginya yang gingsul.
[]

Episode Menarik menjadi Pengawal APBN dalam Membangun Negeri

“Mbak tinggal melakukan penyesuaian data di Silabi-nya. Ini
tujuannya agar perbaikan tersebut bisa diproses di pagunya. Ini
sudah saya klik menu penyesuaian datanya. Coba Mbak ulang lagi
buat SPP di sini,” terang Firjun sambil menyerahkan notebook
tersebut ke petugas satker.
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Demi SPM Cair, Pejabat
Satkerpun Ikut Datang ke KPPN
KPPN Tobelo

Bulan Desember merupakan bulan yang sibuk bagi para pegawai
KPPN. Aktivitas pencairan dana yang biasanya hanya puluhan
SPM per hari, sekarang menjadi ratusan bahkan ribuan SPM yang
disampaikan oleh satker. Dengan adanya peningkatan pelayanan
di Front Office tersebut, maka loket layanan pun harus ditambah.
Saya sebagai pegawai di Subbagian Umum memperoleh Nota Dinas
untuk ikut membantu teman-teman di Seksi Pencairan Dana dan
Manajemen Satker. Selama 3 tahun bekerja di Subbagian Umum, ini
pertama kali saya menjadi petugas loket konversi SPM.
Kalau biasanya saya memberikan pelayanan kepada teman-temen
pegawai KPPN, maka sekarang dituntut untuk melayani para
petugas satker selaku stakeholder KPPN Tobelo. Menurut saya,
pelayanan kepada petugas satker bukanlah sesuatu yang sulit
karena sebagian besar sudah memahami peraturan dan aplikasi
pengelolaan keuangan. Tapi kita juga tidak boleh menganggap
enteng pekerjaan tersebut, karena tingkat persepsi terhadap
pelayanan KPPN juga cukup tinggi. Kita harus memberikan yang
terbaik dan semaksimal mungkin.
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Pada akhir tahun 2018, terdapat batas-batas akhir penyampaian
SPM sesuai Perdirjen Perbendaharaan terkait LLAT 2018. Batas
akhir penyampaian SPM TUP disampaikan ke KPPN pada tanggal 7
Desember 2018. Pada hari Jum’at 7 Desember 2018, cukup banyak
satker yang antri untuk menyampaikan SPM TUP tersebut. Salah
satunya ialah seorang Ibu yang merupakan operator dari satker
Kementerian Agama Kabupaten Halut. Sore hari pada pukul 16.00
WIT, beliau datang ke KPPN untuk menyampaikan SPM TUP beserta
SPM honor bulan Desember 2018. Setelah mengantri, akhirnya Ibu
tersebut dipanggil untuk menyampaikan SPM. “Selamat sore bu,

ada yang bisa saya bantu?”, saya menyapa. Ibu tersebut menjawab,”
Iya mas, saya mau menyampaikan SPM TUP dan Honor Desember”.
Kemudian saya minta kartu KIPS dan dokumen SPM-nya. Setelah
diperiksa, ternyata masih terdapat kesalahan dan kekurangan
dokumen.

Setelah ditunggu selama 30 menit, Ibu tersebut kembali dan
kebetulan pas antri di meja saya kembali. “Ini pak sudah saya
perbaiki SPTJM nya dan sudah saya sertakan fotokopi surat
persetujuan TUP”, kata Ibu tersebut dengan tersenyum senang
karena merasa SPM-nya akan diterima. “Baik Bu, saya periksa
kembali SPM dan kelengkapannya”. Setelah saya periksa ternyata
dokumen sudah lengkap dan benar. Namun saat ADK dikonversi,
ternyata muncul notifikasi bahwa ADK belum di-inject PIN PPSPM.
“Mohon maaf Ibu, SPM nya belum di-inject PIN PPSPM sehingga
belum bisa dikonversi.” ucapku.
Ibu tersebut menyampaikan kekecewaannya karena SPM belum bisa
masuk, “Duh mas bagaimana ini, lupa SPM nya belum di-inject”. Ibu
tersebut saya persilakan untuk kembali terlebih dahulu. Walaupun
jam sudah menunjukan pukul 17.00 WIT, pelayanan KPPN Tobelo
masih dibuka karena hari ini batas terakhir penyampaian SPM TUP.
Beberapa waktu kemudian, Ibu tersebut kemudian kembali ke KPPN
Tobelo namun tidak sendirian, kali ini beliau bersama temannya
seorang Bapak separuh baya. Karena antrian sudah agak sepi, saya
persilakan Ibu tersebut langsung ke meja saya. Sambil tertawa lebar,
Ibu tersebut menyampaikan,”Mas, ini saya bawa sekalian PPSPM
kantor kami. Jadi kalau ada salah SPM saya tidak perlu bolak-balik
ke kantor…hehehe”.
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Uraian di SPTJM belum dicantumkan nama pembayaran dan nama
bulan (Desember 2018). Demikian juga dengan SPM TUP yang belum
menyertakan fotokopi surat persetujuan TUP dari KPPN Tobelo.
Raut muka Ibu tersebut nampak kecewa karena SPM-nya masih
tertolak. “Ya sudah pak, saya balik dulu perbaiki SPTJM dan fotokopi
suratnya” sahut Ibu tersebut dengan lesu.
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Saya ikut tersenyum sambil memeriksa SPM-nya. Alhamdulillah SPM
tersebut sudah lengkap dan benar, ADK-nya pun bisa dikonversi..
Luar biasa perjuangan para petugas satker dalam menyampaikan
SPM, hingga pejabat instansi mereka pun dibawa ke KPPN supaya
tidak perlu bolak-balik. Akhir tahun memang cukup melelahkan,
tetapi lelah itu sirna ketika melihat para petugas satker tersenyum
bahagia saat SPM mereka berhasil diterima tanpa penolakan.
Kalau pepatah mengatakan senyum adalah ibadah, maka bagi para
pegawai KPPN, “Senyum satker adalah ibadah kita”.
[]
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Dilema Satker Prioritas pada
Akhir Tahun
Khusus bulan Desember 2018 ini, demi mencegah terjadinya bom
SPM akhir tahun, kami memutuskan untuk membatasi jumlah SPM
menjadi 10 SPM per nomor antrian yang dipegang masing-masing
orang. Jadi satker yang membawa SPM lebih dari 10, diharuskan
untuk mencari akal dalam kondisi ini. Hal tersebut dimaksudkan
agar layanan KPPN terhadap semua satker bersifat adil. Karena
adanya kecenderungan satker-satker tertentu yang memiliki SPM
cukup banyak. Apabila jumlah SPM per antrian tidak dibatasi akan
berakibat lamanya waktu menunggu nomor antrian berikutnya.
Jadi ada satker, sebut saja Kantor A, membawa 3 petugas yang
memiliki KIPS dan mengambil 3 antrian sekaligus agar dapat
menyampaikan SPM sebanyak yang mereka bisa. Sementara, KPPN
Tobelo juga memberikan kartu prioritas satker “Marahai Priority
Service” bagi satker yang berkinerja baik pada Semester I TA 2018.
Kartu tersebut memberikan fasilitas bebas antrian bagi satker
pemegangnya yang berlaku selama Semester II, antara lain kepada
satker P.
Dalam kondisi yang diharapkan satker A ketika berada di loket saya,
mereka cukup bergantian agar dapat menyampaikan sekitar 30 SPM
sekaligus (ingat bahwa mereka mengambil 3 antrian berurutan). Di
saat akan pergantian orang, muncul satker P dengan ‘kartu saktinya’
sehingga mau tidak mau kami juga harus memotong alur satker A
karena ada janji layanan prioritas kami sesuai kartu yang dipegang
satker P tersebut.
Satker A yang notabene ibu-ibu ini tentunya merasa kurang terima
dengan kondisi ini, namun sesuai komitmen saya harus melayani
satker P terlebih dahulu. Si ibu pun pergi sambil ngedumel tanpa tau
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apa yang ia sebutkan. SPM satker P ternyata salah sehingga belum
dapat saya proses, dan ia pun harus kembali. Giliran antrian satker
A, si ibu yang tadinya ngedumel ini cerita bahwa sewaktu satker P
mengambil alih waktu antiannya, ia mendoakan agar SPM satker P
tersebut salah.
Kamipun sama-sama tertawa ketika saya bilang bahwa pantas
saja satker P SPM-nya salah. Kepada beliaupun saya sampaikan,
“Mungkin satker lain sudah berdoa rame-rame agar satker ibu
tidak berkinerja terbaik karena SPM ibu cukup banyak. Pasti waktu
menunggu mereka akan semakin lama kalau Ibu yang memiliki
kartu prioritas”. Beliaupun tertawa geli mengahiri pembicaraan.
[]
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Mencari Bendahara Yang Hilang

Pada suatu waktu di akhir tahun, KPPN melakukan koordinasi
dengan satker KPU Maluku Tenggara (Malra) terkait dengan
LPJ Bendahara yang telah 3 bulan belum disampaikan ke KPPN
Tual. KPPN sesuai kewenangannya melakukan blokir rekening
bendahara KPU Malra, di samping itu, TUP yang pernah
diminta KPU yang jumlahnya mencapai 900 jutaan belum juga
dipertanggungjawabkan penggunaannya oleh bendahara.
Dalam kesempatan koordinasi tersebut, bendahara KPU ternyata
tidak ada di kantor. Sekretaris KPU Malra beserta pejabat di sana
pun sedang mencari yang bersangkutan. Bahkan keluarganya sendiri
sampai melapor ke polisi karena sudah beberapa bulan menghilang
tanpa kabar. Namun polisi pun kemudian tidak bisa menemukan.
Pada suatu saat di hari libur, keluarga besar KPPN melakukan
rekreasi bersama ke suatu pulau, tanpa diduga di sana kami
bertemu dengan bendahara KPU Malra. namun yang bersangkutan
terus berlalu dengan sikap acuh. mungkin yang dia tahu kalau
sedang kami cari. Dan kami semua berkelakar “Dicari kemana mana
nggak ketemu, kok ya ketemunya di tempat wisata seperti ini, kalo
gitu nanti cari yang bersangkutan jangan di kantor, tapi di tempat
wisata”.
Memang kebangetan sekali ini bendahara KPU Malra, kok ya bisa
menghilang dari peredaran sampai polisi pun tak bisa menemukan.
Eh tahunya sedang liburan.
[]
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Cerita dari KPPN Fakfak
KPPN Fakfak

Sekilas cerita akhir tahun: Ibu ini bendahara Kemenag Kab. Kaimana
Papua Barat yang sedang hamil besar (8 bulan) seharian naik
kapal selama 13 jam menuju Fakfak untuk ngajukan SPM TUP
akhir tahun, dan bahkan di kapal sempat muntah beberapa kali,
selama perjalanan sangat cemas karena habis dimarahi atasan dan
Khawatir KPPN sudah tutup. Tapi kondisi yg dihadapi sebaliknya
sampai di KPPN malam-malam ternyata masih buka dan malah
langsung dibelikan nasi goreng oleh anak-anak KPPN. Lega, dan
selesai dan tuntaslah tugas ibu ini dengan senyum bahagia.
“Terimakasih Mas KPPN.” Kata ibu tersebut.
“Ibu, akhir tahun kami biasa melayani sampai tengah malam, dan
bagi kami itu bukan beban, melainkan suatu ibadah”. Jawab salah
satu petugas FO KPPN Fak-Fak.
[]
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Verifikasi Data Pegawai dalam
Aplikasi GPP
KPPN Timika

Proses rekonsiliasi GPP atas nama pegawai baru pada Satker
BPS Kab. Mimika, bernama Sumiyati status tidak kawin, rupanya
bendahara BPS juga baru, operator GPP baru juga. Mulailah proses
rekonsiliasi :
Petugas FO : Bang, data GPP atas nama Sumiati su (sudah) benar
kah.
Bendahara : Su (sudah) benar Mas.
Petugas FO : Bang, status Ibu sumiyati ‘tidak kawin” kah?
Bendahara : Benar, Mas.
Petugas FO: Coba kita lihat sama-sama ya, ini dia pada kolom
nama suami ada nama “tarada”, kolom nama anak juga ada nama
“tarada”, katanya statusnya tidak kawin, kok ada suami dan anak?
Bendahara : Loh Mas ini piye (gimana) ta? Katanya semua data harus
diisi dengan jelas ta Mas? (Sedikit agak kesal dengan menjawab
pertanyaan dari petugas FO)
Petugas FO : Iya Bang, Isinya harus jelas, lah ini ada data suami
dan anak ya? jadi status kawin dengan 1 anak (ini lebih kesal dari
bendahara, tapi karena pelayanan KPPN Timika sudah ISO, tidak
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Ada salah satu Satker wilayah kerja KPPN Timika mengajukan
gaji dengan penambahan pegawai pada GPP bulan November
2018, dengan SPM dan daftar perubahan pegawai. Dengan adanya
petugas Front Office Baru, Kepala Seksi PDMS baru juga. Ini upaya
penyegaran pegawai untuk mutasi lokal.
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diperlihatkan kekesalanya, tetap senyum dan dongkol di hati saja)
Petugas FO : Sebentar ya Bang saya panggilkan atasanku (saking
dikit kesalnya lalu panggil atasanya yaitu Kasi PDMS)
Kasi PDMS : Bagaimana Mas.
Petugas FO : Ini looh pak ada pegawai baru masuk , status tidak
kawin tapi ada suami dan anak.
Kasi PDMS : Iya mas, mestinya status K/1, coba saya ketemu
bendaharanya (dengan keramahan dan kewibawaanya menemui
bendahara).
Bendahara : Siap Bapak!
Kasi PDMS : Ibu Sumiati ini mestinya status K/1 bang.
Bendahara : Tidak Bapak, itu su benar Bapak, (dengan nada sedikit
nada tinggi dan muka cemberut).
Kasi PDMS : Harus diperbaiki ya Bang.
Bendahara : Begini Bapak, saya jelaskan ya, bahwa data tersebut
sudah benar bahwa nama suami itu “tarada” artinya tidak ada
suami, dan nama anak tarada artinya juga tidak ada anak Bapak.
[]
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