
Taklukkan Tantangan, 
Pertahankan Raihan

Terbitan II/2018



2 Majalah Treasury Indonesia 2/2018 3Majalah Treasury Indonesia 2/2018

 PEMBINA: Direktur Jenderal Perbendaharaan

PENANGGUNG JAWAB: Sekretaris Ditjen Perbendaharaan

 REDAKSI: Kepala Bagian Umum, Kepala Subbagian Kehumasan, Layanan Informasi, dan Protokoler,

Sugeng Wistriono, Tino Adi Prabowo

EDITOR UTAMA :  Purwo Widiarto

EDITOR PELAKSANA : Leila Rizki Niwanda, Dianita Suliastuti

 DESAIN GRAFIS dan FOTOGRAFER : Sugeng Wistriono, Tino Adi Prabowo, Mahardika Argha Mariska

 KONTRIBUTOR TULISAN/PENULIS: Purwo Widiarto, Leila Rizki Niwanda, Dinar Rafikhalif, Joko Tri Prasetyo, M. Syaifuddin Luthfi, Mauritz CR Meta,

Widjanarko, Dian Pustakawan, Edy Sutriono, Sarimin, Bachrul Ulum

SEKRETARIAT:  Imam Nur Arifin, Dinar Rafikhalif, Trisno Santoso

Marwanto Harjowiryono
Direktur Jenderal Perbendaharaan

The Treasurer
Para pembaca yang budiman,

Di tahun ini, pelaporan keuangan pemerintah yang merupakan salah 
satu core business Ditjen Perbendaharaan kembali menorehkan 
catatan penting. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 
2017 memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Ini berarti Pemerintah mempertahankan 
raihan opini WTP pertama kali dalam sejarah untuk LKPP tahun 2016, 
yang sekaligus merupakan pertanda bahwa raihan opini WTP tersebut 
bukanlah suatu kebetulan belaka. Melainkan, opini WTP ini memang 
menjadi indikasi kuat bahwa upaya peningkatan kualitas pengelolaan 
APBN dan pertanggungjawabannya benar-benar dilaksanakan oleh 
pemerintah secara sungguh-sungguh, sistematis, dan terencana.
Salah satu faktor utama yang mendukung peningkatan kualitas LKPP 
dan dipertahankannya opini WTP adalah penerapan teknologi informasi 
dalam pengelolaan keuangan negara. Mulai dari pencatatan transaksi 
sampai ke penyusunan laporan. 

Dengan penerapan teknologi informasi, ternyata banyak permasalahan 
yang bisa diatasi, banyak kesalahan dan ketidakakuratan yang bisa 
dikoreksi. Aspek penerapan teknologi informasi dalam penyusunan 
laporan keuangan pemerintah ini menjadi salah satu sajian utama 
yang bisa disimak dalam Majalah Treasury Indonesia terbitan kali ini, 
di samping artikel-artikel dan liputan lain tentang sejumlah dinamika 
perbendaharaan dan keuangan negara serta keorganisasian yang 
kiranya menarik untuk kita simak bersama.

Tidak lupa, seiring dengan dua momen istimewa: Peringatan HUT RI 
ke-73, 17 Agustus 2018 dan Asian Games ke 18 Jakarta-Palembang, 
18 Agustus-2 September 2018, kami, segenap jajaran Ditjen 
Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI turut pula menyampaikan 
Salam Kemerdekaan, “Dirgahayu Indonesiaku, Jayalah Negeriku”, 
teriring komitmen untuk turut serta mewujudkan “Kerja Kita, Prestasi 
Bangsa”. Terus menjalankan tugas dan fungsi kami, menyelenggarakan 
layanan perbendaharaan di seluruh pelosok negeri, demi ikut 
mewujudkan tegaknya NKRI.

Tak ketinggalan, dukungan dan apresiasi juga kami sampaikan 
kepada seluruh penyelenggara dan duta-duta olahraga bangsa yang 
berjuang mencurahkan segenap daya guna kesuksesan—tak hanya 
penyelenggaraan, tetapi juga prestasi—demi nama besar Indonesia. 
Sebagai salah satu perwujudan harapan kita bersama agar bangsa ini 
kiranya dapat mendapat posisi terhormat di antara bangsa-bangsa Asia, 
bahkan dunia.

Selamat menikmati terbitan ini.

Salam Treasury,
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CakrawalaCakrawala

Desa Takpala

Perubahan pola pikir, atensi dan keterbukaan terhadap kemajuan, tidak serta merta berarti menggantikan 

semua hal lama yang sudah ada selama sekian waktu dengan hal-hal yang mungkin lazim dianggap sebagai ciri 

kemajuan atau modernitas.

Demikianlah yang diahami dan dijalani masyarakat Desa Takpala, Alor Tengah Utara, Pulau Alor, Nusa Tenggara 

Timur. Sebuah desa tradisional atau adat yang walaupun belasan keluarga di sana sudah sangat mengikuti kemajuan 

seperti menyekolahkan hampir seluruh anaknya, membuka akses komunikasi dan interaksi dengan ‘orang kota’, serta 

mulai menerapkan cara-cara berbisnis dalam perdagangan guna mencari penghasilan, nyatanya tetap memilih untuk 

mempertahankan sisi-sisi tradisionalitas dalam berbagai aspek kehidupan lainnya. 

Ritme dan pola hidup mereka, cara mereka berumah tangga, mengolah produk kerajinan, bahkan sampai memilih 

mempertahankan jalan desa dari susunan batu dan tanah ketimbang menyetujui tawaran mengecornya dengan beton, 

menunjukkan bahwa banyak pula hal-hal lama yang karena nilai filosofisnya tetap perlu dipertahankan, bahkan dijaga 

demi mempertahankan identitas.

“Kalau yang lama-lama itu hilang, berubah semua, nanti di sini sudah bukan lagi desa namanya,” demikian  

pemahaman warga Takpala sebagaimana disampaikan salah seorang warganya.

Foto dan Teks: Purwo W.
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Laporan Utama Laporan Utama

Taklukkan Tantangan, 
Pertahankan Raihan

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah 

Pusat (LKPP) Tahun 2017, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali memberikan 

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Opini audit terbaik atas laporan keuangan 

ini sebelumnya pertama kali diraih atas LKPP Tahun 2016. Dengan diraihnya prestasi 

tersebut, maka LKPP dinyatakan telah memenuhi keempat kriteria sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggung 

Jawab Keuangan Negara, yaitu kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, 

kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan 

efektivitas Sistem Pengendalian Internal (SPI).

LKPP merupakan konsolidasian dari 

Laporan Keuangan Kementerian Negara/

Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan 

Bendahara Umum Negara (LKBUN). 

Berdasarkan Undang-undang nomor 17 

Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, 

paling lambat enam bulan setelah tahun 

anggaran berakhir, Pemerintah harus 

menyampaikan pertanggungjawaban 

atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (APBN) kepada 

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam 

bentuk LKPP yang telah diperiksa oleh 

BPK. Sebelumnya, yaitu paling lambat 

tiga bulan setelah tahun anggaran 

berakhir, LKPP dimaksud disampaikan 

terlebih dahulu kepada Badan Pemeriksa 

Keuangan. 

LKPP tahun 2017 disampaikan kepada 

BPK pada 28 Maret 2018. Penyampaian 

LKPP tersebut dimaksudkan sebagai 

wujud transparansi dan akuntabilitas 

keuangan negara, sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2003 tentang Keuangan Negara dan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 

tentang Perbendaharaan Negara.

Sebagaimana disajikan dalam LKPP 2017, 

Realisasi Belanja Negara TA 2017 adalah 

sebesar Rp2.007,35 triliun atau 94,10% 

dari target APBN-P TA 2017, terdiri 

atas Belanja Pemerintah Pusat sebesar 

Rp1.265,35 triliun dan Transfer ke 

Daerah dan Dana Desa sebesar Rp741,99 

triliun. Realisasi Belanja tersebut 

meningkat Rp143,08 triliun atau 7,7% 

dibandingkan dengan realisasi TA 2016. 

Peningkatan realisasi Belanja Negara 

tahun 2017 mencerminkan komitmen 

Pemerintah untuk menjadikan APBN 

sebagai tools untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. 

Secara kualitas, yang diindikasikan 

dengan capaian ouput yang dapat 

dirasakan langsung oleh masyarakat, 

belanja negara menghasilkan manfaat di 

antaranya pembangunan jalan sepanjang 

794 km, pembangunan jalan desa 

sepanjang 107,90 ribu km, penyaluran 

Kartu Indonesia Pintar kepada 19,80 juta 

siswa, penyaluran Kartu Indonesia Sehat 

kepada 92,10 juta jiwa, serta penyaluran 

Program Keluarga Harapan bagi 6 juta 

keluarga penerima manfaat.

Adapun Realisasi Defisit sebesar 

Rp340,97 triliun masih berada pada 

kisaran yang aman, yakni 2,51% 

terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), 

dan lebih rendah dari defisit indikatif 

dalam undang-undang APBN-P TA 2017 

yang sebesar 2,92%. Realisasi Defisit 

tersebut juga masih di bawah ambang 

batas 3% yang diatur dalam undang-

undang. Artinya, Pemerintah sangat 

berhati-hati dalam mengelola APBN 

dengan terus berupaya meningkatkan 

penerimaan negara serta menjaga 

disiplin belanja negara. Defisit anggaran 

tersebut selanjutnya ditutup dengan 

Pembiayaan (neto) sebesar Rp366,62 

triliun sehingga dihasilkan Sisa Lebih 

Pembiayaan Anggaran (SiLPA) untuk TA 

2017 sebesar Rp25,64 triliun.

Dari Neraca, terlihat bahwa selama 

tahun 2017 terdapat kenaikan aset 

sebesar Rp490,95 Triliun atau 9% dari 

Aset per 31 Desember 2016. Saldo 

Ekuitas per 31 Desember 2017 menjadi 

lebih rendah sebesar 1,67% dari Ekuitas 

per 31 Desember 2016. Penurunan 

ekuitas pemerintah pusat ini disebabkan 

antara lain karena tidak semua belanja 

negara dapat dinilai dan dikapitalisasi 

sebagai aset milik Pemerintah Pusat 

sebagaimana aset infrastruktur. 

Contohnya, alokasi belanja untuk 

pembangunan kualitas sumber daya 

manusia tidak dapat diperhitungkan 

menambah aset pemerintah pusat. 

Belanja tersebut antara lain belanja 

pendidikan, belanja kesehatan, dan 

transfer ke daerah. Hasil dari jenis-

jenis belanja ini tetap sangat penting, 

seperti peningkatan kualitas pendidikan, 

peningkatan kualitas kesehatan, maupun 

peningkatan kemampuan keuangan bagi 

Pemerintah Daerah untuk membiayai 

pembangunan di daerah.

Sedangkan peningkatan kewajiban 

tahun 2017 sebagian besar berasal 

dari penerbitan Surat Berharga Negara 

(SBN), terutama yang digunakan 

dalam rangka memenuhi berbagai 

kebutuhan prioritas nasional, seperti 

pembangunan infrastruktur, perbaikan 

kualitas pendidikan dan kesehatan, 

serta peningkatan dana jaminan 

sosial. Namun demikian, rasio utang 

Pemerintah tetap terjaga pada tingkat 

yang aman, yaitu pada kisaran 29,4% 

terhadap PDB. Nilai tersebut masih jauh 

di bawah batasan 60% yang diatur dalam 

undang-undang.

LKPP Kembali Raih Opini WTP

LHP BPK atas LKPP tahun 2017 diserahkan oleh 

Ketua BPK RI Moemahardi Soerja Djanegara kepada 

Presiden RI Joko Widodo yang didampingi oleh Menteri 

Keuangan di Istana Negara Jakarta pada tanggal 4 

Juni 2018. Presiden RI dalam kesempatan tersebut 

menyatakan harapannya agar ke depan jumlah entitas 

yang memperoleh opini WTP bertambah, sehingga 

tidak ada lagi yang mendapatkan opini Wajar dengan 

Pengecualian (WDP) maupun Tidak Memberikan 

Pendapat (TMP atau disclaimer).
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Laporan Utama Laporan Utama

LKPP tahun 2017 merupakan konsolidasian dari 87 LKKL 

dan satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara 

(LKBUN). Oleh karena itu, capaian Opini WTP atas LKPP 

tahun 2017 tidak terlepas dari kualitas LKKL dan LKBUN 

tahun 2017. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya 

untuk menyelesaikan permasalahan signifikan baik pada 

LKKL dan LKBUN. Pada tahun 2017, Pemerintah membentuk 

Task Force untuk menyelesaikan permasalahan penyebab 

opini TMP yang melibatkan Kementerian Keuangan, Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta K/L 

terkait yang dikoordinasikan langsung oleh Wakil Menteri 

Keuangan. 

Di samping itu, Kementerian Keuangan juga membentuk 

Task Force yang ditugaskan khusus untuk menyelesaikan 

permasalahan SAL yang merupakan temuan berulang pada 

LKBUN dan LKPP tahun 2016 dan tahun-tahun sebelumnya. 

Pembentukan Task Force tersebut cukup efektif, yang 

dibuktikan dengan berkurangnya jumlah KL yang 

mendapatkan opini TMP dari 6 KL pada tahun 2016 menjadi 

2 KL pada tahun 2017 serta tidak adanya temuan terkait SAL 

pada LKBUN dan LKPP Tahun 2017. 

Berbagai langkah dan inovasi yang telah dilakukan oleh 

Ditjen Perbendaharaan merupakan wujud komitmen Ditjen 

Perbendaharaan dalam mewujudkan pengelolaan dan 

pertanggungjawaban keuangan negara yang lebih baik. 

Dengan pengelolaan keuangan negara yang semakin lebih 

baik di masa mendatang tentunya opini WTP atas LKPP 

sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan APBN dapat tetap 

dipertahankan.

Seiring dengan meningkatnya tren pemanfaatan teknologi 

informasi di Indonesia, misalnya melalui e-governance, DJPB 

juga tidak ketinggalan menggunakan teknologi informasi 

sebagai sarana mendukung upaya pembenahan dalam 

meningkatkan kualitas LKPP. Bahkan, teknologi informasi 

menjadi (salah satu) kunci dalam mempertahankan opini 

WTP yang diraih oleh LKPP. Lebih mendalam tentang 

teknologi informasi sebagai salah satu kunci penyusunan 

LKPP yang lebih baik akan dipaparkan dalam artikel 

berikutnya. 

Teks: Joko Tri Prasetyo (Dit. APK), Leila Rizki Niwanda

Tak Kenal Lelah Terus Berbenah

Peningkatan kualitas LKPP tersebut tidak lepas dari upaya-upaya 

pemerintah yang dilakukan secara berkesinambungan, khususnya 

oleh Kementerian Keuangan cq Ditjen Perbendaharaan selaku 

pengelola laporan keuangan pemerintah. Belajar dari temuan yang 

masih terdapat dalam LHP atas LKPP Tahun 2016, pemerintah terus 

berbenah melakukan perbaikan agar kualitas LKPP semakin meningkat. 

Pemanfaatan sistem teknologi dan informasi dalam penyusunan 

laporan keuangan Pemerintah kian dioptimalkan. Sejak tahun 

2017,  LKPP Tahun 2017 telah dapat dihasilkan dari Aplikasi Sistem 

Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN).

Atas LKPP Tahun 2017, BPK masih menemukan sejumlah permasalahan 

yang perlu mendapat perhatian dari Pemerintah. Permasalahan 

tersebut di antaranya terkait optimalisasi Sistem Pengendalian Intern 

(SPI) dalam penatausahaan penerimaan, realisasi belanja, sasaran 

program subsidi, serta pencatatan Barang Milik Negara (BMN). Selain 

itu, terdapat pula permasalahan terkait ketidakpatuhan terhadap 

peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan penerimaan 

negara bukan pajak (PNBP) dan dana alokasi khusus (DAK) ke daerah. 

Meskipun temuan tersebut tidak berpengaruh langsung terhadap 

kewajaran angka yang disajikan dalam LKPP Tahun 2017, tetapi 

pemerintah dalam hal ini Kemenkeu c.q. DJPb tetap menyikapinya 

secara serius dengan menyusun rencana tindak lanjut yang memadai 

terhadap catatan-catatan BPK tersebut.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati 

berkali-kali menekankan bahwa 

APBN yang dikelola oleh pemerintah 

merupakan alat atau instrumen negara untuk 

mencapai kesejahteraan rakyat, sehingga APBN 

bukanlah merupakan tujuan. “Kebijakan APBN 

harus mampu menjadi alat untuk mengurangi 

kemiskinan, kesenjangan dan juga meningkatkan 

lapangan pekerjaan, dengan demikian tujuan 

dibentuknya negara oleh Republik Indonesia oleh 

para pendiri bangsa untuk mencapai bangsa yang 

bermartabat, adil, makmur akan dapat diwujudkan 

di masa yang akan datang termasuk melalui 

penggunaan instrumen APBN yang efektif,” 

ungkap Sri Mulyani.

Menkeu juga selalu menekankan bahwa 

pemerintah akan selalu berkomitmen untuk 

mengelola APBN secara profesional dengan 

integritas sehingga selalu ada peningkatan 

kualitas anggaran pada capaian setiap tahunnya. 

APBN adalah uang rakyat, setiap rupiah yang 

dibelanjakan harus bermanfaat bagi rakyat. Setiap 

rupiah yang dibelanjakan tidak boleh tercederai 

oleh penyelewengan dan korupsi. Uang rakyat 

harus kembali pada rakyat

(dari berbagai sumber)

Menteri Keuangan 
Sri Mulyani Indrawati 
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Direktur APK: Di Satu Sisi Kita Bangga, 
Tetapi Kita Juga Harus Waspada

Mempertahankan prestasi pada 

umumnya dianggap lebih sulit 

ketimbang meraihnya. Tahun ini, 

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 

Tahun 2017 kembali berhasil meraih opini Wajar 

Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa 

Keuangan (BPK) RI. Apa saja upaya yang dilakukan 

oleh Ditjen Perbendaharaan selaku unit penanggung 

jawab penyusunan LKPP demi mempertahankan 

raihan tersebut? Untuk menjawab pertanyaan 

itu, MTI mewawancarai Direktur Akuntansi dan 

Pelaporan Keuangan Firmansyah N. Nazaroedin.

Tindak lanjut atas rekomendasi BPK di 

tahun sebelumnya

Tindak lanjut yang memiliki dampak 

signifikan terhadap peningkatan kualitas 

LKPP Tahun 2017 di antaranya adalah 

penyusunan LKPP berbasiskan SPAN. Hal 

ini sesuai dengan rekomendasi BPK agar 

Pemerintah menyusun sistem informasi 

yang terintegrasi, khususnya dalam 

mengkonsolidasikan dan menyusun laporan 

keuangan. Tahun sebelumnya, LKPP 

disusun secara manual, dan masih memiliki 

risiko terjadinya perbedaan pencatatan 

dengan entitas yang dikonsolidasikan. 

Dengan digunakannya Aplikasi Terintegrasi, 

penyusunan LKPP menjadi lebih baik 

dengan menyajikan data yang lebih dapat 

ditelusuri (traceable), lebih akurat dan lebih 

andal.

Selain itu, diselesaikan juga Transaksi 

dalam Konfirmasi (TDK) Belanja antara K/L 

dan BUN. TDK menunjukkan perbedaan 

pencatatan realisasi belanja antara K/L 

dan BUN, dan sudah ada sejak pertama kali 

LKPP disusun. Nilainya berfluktuasi dari 

ratusan miliar rupiah, hingga pada LKPP 

Tahun 2016 dapat ditekan menjadi ratusan 

juta rupiah. Melalui kerja keras banyak 

pihak di K/L dan BUN, khususnya DJPb 

dan instansi vertikalnya di daerah, nilai 

TDK pada LKPP Tahun 2017 dapat ditekan 

hingga menjadi sangat tidak signifikan, di 

bawah seribu rupiah atau hanya Rp248.

Sebagaimana TDK, permasalahan selisih 

catatan dan fisik SAL sudah ada sejak 

LKPP pertama kali disusun. Nilainya 

pun berfluktuasi dari angka triliunan, 

ratusan miliar hingga terakhir mencapai 

angka Rp2 miliar pada LKPP Tahun 2013. 

Sebenarnya Pemerintah telah berhasil 

menjelaskan atau menihilkan selisih 

SAL ini mulai LKPP Tahun 2014. Namun 

demikian, karena masih terdapat selisih 

perhitungan transaksi Kiriman Uang (KU), 

PFK dan Selisih Saldo Kas yang dicatat 

K/L dan BUN, maka BPK belum dapat 

menerima penjelasan Pemerintah, dan 

tetap menjadikan hal ini sebagai temuan 

yang harus ditindaklanjuti. Segala upaya 

maksimal telah dilakukan Pemerintah, 

hingga akhirnya pada LKPP Tahun 2017, 

selisih perhitungan KU, PFK dan Kas dapat 

dinihilkan, sehingga rekomendasi BPK atas 

temuan ini dinyatakan selesai. 

Selain itu, pemerintah juga  memperbaiki 

aplikasi yang digunakan dalam penyusunan 

Laporan Keuangan, baik yang digunakan 

oleh K/L maupun oleh BUN. Tidak 

ketinggalan, menyempurnakan peraturan 

perundang-undangan di bidang keuangan 

negara, mulai dari PMK, PP, hingga UU, 

agar proses penganggaran, pelaksanaan 

anggaran hingga pertanggungjawaban 

dapat dilaksanakan dengan lebih 

akuntabel. Sistem dan kebijakan akuntansi 

terkait penerapan Standar Akuntansi 

Pemerintahan (SAP) baru ditetapkan, 

misalnya implementasi PSAP 13 tentang 

Penyajikan Laporan Keuangan Badan 

Layanan Umum. Sistem dan/atau 

kebijakan akuntansi atas peristiwa atau 

transaksi yang baru dalam pengelolan 

keuangan Pemerintah juga ditetapkan 

atau disesuaikan, misalnya atas 

pengelolaan Aset KKKS sebagai dampak 

dari metode Gross Split dalam KKS yang 

sebelumnya menggunakan metode Cost 

Recovery. 

Koordinasi antar K/L pun terus 

ditingkatkan dalam rangka percepatan 

penyelesaian rekomendasi BPK, 

khususnya yang sifatnya lintas K/L, 

seperti masalah subsidi PSO KAI, 

Subsidi Energi dan permasalahan Desifit 

Dana Jaminan Sosial (DJS) pada BPJS 

Kesehatan. Peran Aparat Pengawas 

Internal Pemerintah (APIP) juga 

dioptimalkan dalam proses pelaksanaan 

APBN, yang dimulai dari siklus 

perencanaan, sampai dengan proses 

pertanggungjawaban.

Langkah-langkah demi tercapainya 

kembali opini WTP 

Pemerintah, khususnya pimpinan di 

lingkungan Kementerian Keuangan 

berkomitmen untuk mempertahankan 

Opini WTP pada LKPP Tahun 2017. 

Segala hal yang dapat mendukung hal 

tersebut seoptimal mungkin dilakukan 

oleh Pemerintah. Sedangkan, sebaliknya, 

atas hal-hal yang mengancam opini 

WTP, maka dilakukan antisipasi dan 

langkah-langkah mitigasi sehingga 

Opini WTP dapat tetap dipertahankan. 

Kami mendukung peningkatan kapasitas 

SDM pada K/L dan BUN di bidang 

akuntansi dan pelaporan keuangan, 

misalnya melalui sosialisasi, bimbingan 

teknis maupun Focus Group Discussion 

(FGD). Sarana penunjang bagi K/L pun 

disediakan, agar lebih mudah dalam 

memahami dan menjalankan aplikasi 

serta mengimplementasikan 

peraturan baru di bidang akuntansi 

dan pelaporan keuangan, misalnya 

melalui penyediaan Video 

Tutorial Aplikasi SAIBA. K/L bisa 

berkonsultasi untuk membantu 

penyelesaian permasalahan 

pengelolaan keuangan di K/L 

melalui Klinik Akuntansi, Mini 

TLC dan HAI DJPB. Koordinasi dan 

kerja sama terus dilakukan untuk 

menyelesaikan permasalahan yang 

bersifat lintas K/L atau antara 

K/L dengan BUN, sehingga dapat 

meningkatkan kualitas LKKL, 

LKBUN, maupun LKPP.

Dengan BPK, kami melakukan 

pembahasan, konsultasi dan 

konfirmasi tentang progres 

penyelesaian tindak lanjut 

rekomendasi BPK yang telah dilakukan 

Pemerintah. Jika terdapat peristiwa 

atau kondisi baru dalam pelaksanaan 

anggaran kami segera berkomunikasi 

aktif dengan BPK, untuk memperoleh 

masukan ataupun warning agar tidak 

menjadi masalah di kemudian hari. 

Kami lakukan pula antisipasi dan 

mitigasi risiko atas peristiwa atau 

kebijakan baru yang berpotensi menjadi 

masalah pada saat implementasi dan 

pertanggungjawaban dalam laporan 

keuangan nantinya. Sistem, kebijakan, 

peraturan maupun proses bisnis terus 

disesuaikan dan disempurnakan atas 

kondisi atau permasalahan yang ditemui 

dalam pelaksanaan anggaran maupun 

penyusunan laporan keuangan.

APIP K/L didorong untuk berperan 

aktif dalam mengawal penyusunan 

laporan keuangan, menindaklanjuti 

temuan BPK dan mencegah terjadinya 

temuan berulang, antara lain dengan 

mendorong diterapkannya Pengendalian 

Internal atas Pelaporan Keuangan (PIPK) 

serta menyelenggarakan rakor yang 

melibatkan APIP K/L.

Sebagaimana amanat UU P2 APBN 

TA 2017, semua K/L yang LKKL-nya 

belum WTP akan mendapat perlakuan 

khusus, agar bisa segera WTP. Sesuai 

hasil konsultasi dan arahan Pimpinan 

Kementerian Keuangan, Kementerian 

Keuangan membentuk Task Force 

Penyelesaian Permasalahan Penyebab 

Opini TMP dan WDP, bagi kedelapan K/L 

tersebut. 

Task Force ini, selain melibatkan tim 

pembina laporan keuangan dari DJPb, 

juga melibatkan tim teknis dari Ditjen 

Kekayaan Negara, Itjen Kemenkeu. 

Di samping itu, Task Force ini  juga 

melibatkan Tim pengelola keuangan 

pada Setjen dan APIP  kedelapan K/L 

yang belum WTP tersebut. 

Tugas dan fungsi tim task force ini 

antara lain menganalisis permasalahan, 

menyusun kerangka kerja penyelesaian 

permasalahan serta memastikan semua 

permasalahan ditindaklanjuti sesuai 

dengan rekomendasi BPK. Task Force 

ini diharapkan akan meningkatkan 

komitmen Menteri/Pimpinan Lembaga 

dalam menciptakan laporan keuangan 

yang berkualitas, sehingga dapat 

terbebas dari Opini TMP atau WDP pada 

LKKL masing-masing.
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Sebagaimana disampaikan 

oleh Direktur Jenderal 

Perbendaharaan Marwanto 

Harjowiryono, dalam penyelesaian 

masalah terkait penyusunan 

laporan keuangan, perlu adanya 

pengaturan skala prioritas. Prioritas 

penyelesaian dapat dimulai dari 

temuan dengan nominal yang besar, 

kemudian temuan dengan nominal 

kecil tetapi strategis, juga temuan 

yang jika dibiarkan akan membawa 

dampak baru. 

Untuk yang terakhir, contohnya 

adalah perbedaan pencatatan realisasi 

belanja antara Kementerian Keuangan 

selaku BUN dengan pencatatan 

pada satuan kerja di Kementerian 

Negara/Lembaga. Permasalahan ini 

merupakan temuan berulang sejak 

awal penyusunan LKPP dan menjadi 

salah satu penyebab terjadinya selisih 

transaksi antar entitas pada saat 

LKPP disusun menggunakan basis 

akrual untuk pertama kali pada tahun 

pelaporan 2015. Pada LKPP tahun 

2017, perbedaan pencatatan belanja 

dapat ditekan pada angka yang sangat 

minimal sehingga tidak menjadi 

permasalahan audit.

Ketika diwawancarai oleh salah 

satu media, Direktur Jenderal 

Perbendaharaan menyebutkan bahwa 

saat LKPP masih memperoleh opini 

WTP selisih karena ketidaksesuaian 

pencatatan ini mencapai angka Rp7 

triliun. Dengan adanya pemanfaatan 

teknologi informasi, selisih tersebut 

turun hingga menyentuh angka Rp1 

miliar dan saat ini tinggal ratusan 

rupiah.

Salah satu terobosan yang 

dilakukan oleh Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan (DJPb) dalam 

proses penyusunan laporan laporan 

sebagai pertanggungjawaban tingkat 

Kementerian Negara/Lembaga 

(K/L) adalah menghadirkan aplikasi 

e-Rekon&LK. Sebuah aplikasi berbasis 

web yang berfungsi mendukung 

pelaksanaan rekonsiliasi secara efisien 

dan efektif dan proses konsolidasi 

laporan keuangan K/L (LKKL) secara 

terpusat.

Aplikasi e-Rekon&LK yang 

dikembangkan oleh Direktorat 

Sistem Informasi dan Teknologi 

Pebendaharaan (SITP) DJPb hadir 

untuk menjawab tantangan dan 

tuntutan perkembangan teknologi 

sehingga proses rekonsiliasi yang pada 

awalnya dilakukan dengan cara satuan 

kerja (satker) mendatangi Kantor 

Pelayanan Perbendaharaan Negara 

(KPPN) sebagai unit vertikal  DJPb di 

daerah dapat dilakukan secara mudah 

dan cepat. 

Dengan e-Rekon&LK, satker tidak 

perlu lagi datang ke KPPN dengan 

membawa Arsip Data Komputer 

(ADK), tapi cukup dengan cara meng-

upload ADK ke aplikasi e-Rekon&LK. 

Demikian juga, proses tanda tangan 

Berita Acara Rekonsiliasi (BAR), dapat 

digantikan dengan tanda tangan 

elektronik sehingga satker tidak harus 

bolak-balik untuk proses tanda tangan 

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan 

KPPN selaku kuasa Bendahara Umum 

Negara (BUN) . 

Pemanfaatan Teknologi Informasi 
untuk LKPP Mumpuni

Tanggapan K/L atas upaya yang 

dilakukan 

Secara umum, K/L cepat merespon atas 

upaya-upaya perbaikan yang dilakukan 

DJPb. Kami banyak menerima feedback 

dan masukan atas upaya perbaikan yang 

dilakukan, sehingga hal ini akan membuat 

upaya perbaikan tersebut menjadi lebih 

efektif dan mencapai target penyelesaian 

yang diharapkan. 

Apabila terdapat permasalahan, biasanya 

K/L segera melakukan konsultasi melalui 

berbagai sarana yang tersedia. Walaupun 

pada awalnya selalu banyak pertanyaan 

dan permasalahan, tapi pada akhirnya K/L 

dapat mengimplementasikan peraturan, 

kebijakan ataupun sistem baru yang 

disiapkan DJPb dalam rangka perbaikan 

pengelolaan keuangan di K/L. Pada 

akhirnya, respon dan kerjasama yang baik 

ini akan berdampak positif, bukan hanya 

bagi LKPP, melainkan juga bagi LKBUN 

maupun LKKL itu sendiri.

Opini WTP kembali diperoleh untuk 

LKPP Tahun 2017

Opini WTP atas LKPP Tahun 2017 

merupakan sebuah berkah bagi 

bangsa Indonesia yang sangat patut 

kita syukuri. Opini ini menunjukkan 

bahwa Pemerintah tetap baik dalam 

mempertanggungjawabkan pelaksanaan 

APBN TA 2017 lalu. Hal ini tentunya 

membawa banyak manfaat bagi 

Pemerintah, khususnya dalam hal 

meningkatnya kepercayaan para pemangku 

kepentingan terhadap Pemerintah dalam 

mengelola keuangan negara, mulai dari 

masyarakat, investor, hingga wakil rakyat di 

DPR/DPD. 

Namun demikian, seharusnya kita tidak 

cepat berpuas diri atas Opini WTP ini. 

Mempertahankan opini WTP saat ini 

dirasakan lebih berat dari pada meraihnya 

pada pada tahun lalu. Hal ini di satu sisi 

membuat kita bangga, tapi juga di sisi lain 

membuat kita harus waspada. Tahun depan, 

ujiannya mungkin akan lebih berat lagi. 

Di samping kondisi perekonomian yang 

kembali fluktuatif belakangan ini, terdapat 

beberapa kebijakan Pemerintah tahun ini 

yang berpotensi menjadi masalah dalam 

pertanggungjawaban yang akan dilakukan 

pada tahun depan atau 2019. Mulai dari 

masalah revaluasi aset tetap, kebijakan 

Pemerintah terkait DJS yang masih defisit, 

hingga potensi permasalahan pengelolaan 

subsidi energi listrik dan BBM yang nilainya 

semakin meningkat. 

Tantangan ke depan

Sebagaimana kita pahami bersama, kalau 

tahun ini LKPP WTP, tidak menjamin 

bahwa tahun depan LKPP akan kembali 

WTP. Namun demikian, kita tetap 

berkomitmen untuk mempertahankan 

Opini WTP ini pada tahun 2019 dan tahun-

tahun yang akan datang. Oleh karena itu, 

Pemerintah perlu memahami hal-hal apa 

saja yang berpotensi akan berdampak pada 

upaya Pemerintah mempertahankan Opini 

WTP atas LKPP. 

Secara garis besar, terdapat beberapa 

hal yang menjadi tantangan Pemerintah 

dalam mempertanggungjawabkan APBN 

TA 2018, antara lain dampak dari fluktuasi 

perekonomian global; tidak adanya APBN-P 

pada TA 2018 ini; penerapan Revaluasi 

BMN yang belum selesai dan masih harus 

menunggu validasi dari BPK; belum 

pulihnya keuangan (defisit) DJS pada BPJS 

Kesehatan; permasalahan subsidi energi 

yang meningkat; dan potensi masalah lain 

yang berasal dari peningkatan signifikasi 

permasalahan temuan tahun sebelumnya 

yang belum terselesaikan.  

Tantangan ini harus dihadapi dan 

diantisipasi sedemikian rupa, melalui kerja 

sama dan koordinasi dengan berbagai 

pihak, baik dari internal Pemerintah, 

maupun dengan BPK sebagai auditor 

eksternal Pemerintah. Antisipasi mulai 

dilakukan dari tahun berjalan sehingga 

dapat berdampak efektif bagi upaya 

mempertahankan Opini WTP di tahun yang 

akan datang.

Harapan untuk LKPP 

Harapan utama tentunya LKPP Tahun 

2018 dapat kembali meraih Opini WTP, 

dengan kualitas yang lebih baik, walaupun 

tantangan yang dihadapi mungkin 

masih akan berat sebagaimana tahun 

ini. Harapan ini tentunya lebih mungkin 

dapat diwujudkan apabila ada kerja sama 

dan koordinasi yang baik dari seluruh 

K/L dan BUN, khususnya komitmen dari 

Pimpinan K/L dan Pimpinan di lingkungan 

Kementerian Keuangan, sehingga dapat 

lebih menjamin tercapainya kembali Opini 

WTP atas LKPP Tahun 2018. 

Opini WTP bukanlah merupakan sebuah 

tujuan akhir. Sesuai arahan Presiden RI, 

Joko Widodo, Opini WTP merupakan 

standar minimal kualitas pengelolaan 

keuangan negara yang baik. Sehingga, 

seharusnya semua laporan keuangan 

Pemerintah memiliki kualitas WTP. Untuk 

itu, para pengelola keuangan negara perlu 

memiliki sikap profesional, penuh dedikasi 

dan mengedepankan integritas dalam 

melaksanakan tugasnya masing -masing. 

Kualitas WTP atas LKPP perlu dijaga 

melalui pengelolaan keuangan negara yang 

prudent, efektif, efisien, transparan, dan 

akuntabel, sehingga akhirnya APBN yang 

kita kelola dapat bermanfaat sebesar-

besarnya bagi keadilan, kesejahteraan dan 

kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia.

Teks: Joko Tri Prasetyo (Dit.APK)

“Opini WTP seyogyanya menjadi penyemangat bagi 

pengelola keuangan negara untuk senantiasa mengelola 

keuangan negara secara profesional, penuh dedikasi dan 

mengedepankan integritas.”
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diusung oleh e-Rekon&LK, yaitu: easy, 

simple, accountable.

Selain peningkatan dan perluasan fitur-

fitur yang mendukung proses penyusunan 

dan validitas laporan keuangan, pada 

tahun anggaran 2017 e-Rekon&LK telah 

dilengkapi fitur monitoring deteksi dini 

adanya indikasi ketidaksinkronan transaksi 

transfer yang menjadi isu signifikan. 

Dengan fitur ini, setiap unit akuntansi dapat 

menganalisis satker-satker yang belum atau 

tidak tepat dalam membukuan transaksi 

transfer keluar dan/atau transfer masuk 

sehingga dapat dilakukan perbaikan seraca 

lebih dini.

Pada usianya yang menginjak tahun ketiga, 

e-Rekon&LK telah merilis versi Generasi2-

nya (e-Rekon&LK G2) pada Mei 2018 yang 

mengintegrasikan data Barang Milik Negara 

(BMN) yang dihasilkan oleh aplikasi Sistem 

Informasi Manajemen dan Akuntansi 

Barang Milik Negara (SIMAK BMN) ke 

dalam e-Rekon&LK. Dengan integrasi data 

BMN ini, maka pelaksanaan rekonsiliasi 

internal data BMN antara laporan BMN 

dengan laporan neraca dapat dilakukan 

secara mudah, efisien, dan efektif. Selain itu, 

proses validasi data-data BMN juga dapat 

dilakukan dengan cepat sebagaimana pada 

data keuangan. 

Sebelum penerapan teknologi informasi, 

praktik penyusunan LKPP menghabiskan 

70% waktu, tenaga, dan biaya untuk 

melakukan penyusunan dokumen dan hanya 

30% saja yang dihabiskan untuk melakukan 

proses telaah dan analisis data transaksi 

keuangan yang ada. Pasca penerapan 

e-Rekon&LK, praktik penyusunan LKPP 

tentu lebih simpel dan semakin cepat.

Meskipun opini WTP atas LKPP telah 

berhasil diraih dengan memanfaatkan 

teknologi informasi, tetapi sumber daya 

manusia tetap harus memberikan value 

added atas laporan tersebut. SDM harus 

semakin banyak berperan di area analisis 

sehingga mampu memanfaatkan data 

LKPP secara komprehensif. Peran SDM 

seperti inilah yang seharusnya dimainkan 

di era otomatisasi berbagai proses bisnis 

pengelolaan keuangan yang memanfaatkan 

teknologi informasi.

Hal lain yang sedang dalam proses 

pengembangan adalah perluasan ruang 

lingkup rekonsiliasi BMN, yaitu korelasi 

antara realisasi belanja dengan kapitalisasi 

BMN. Sejalan dengan hal ini, maka akses 

terhadap e-Rekon&LK diperluas bagi unit 

akuntansi barang di lingkup K/L. Integrasi 

data BMN ke dalam e-Rekon&LK juga 

melahirkan sinergi DJPb dengan Direktorat 

Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) mulai dari 

KPKNL, Kanwil DJKN, hingga Kantor Pusat 

DJKN dalam pelaksanaan rekonsiliasi BMN.

Dengan dukungan penuh dari segenap 

Pimpinan DJPb, Tim Pengembang dan 

operasional e-Rekon&LK terus berupaya 

meningkatkan perannya  dengan 

mengembangkan cara-cara terbaik dalam 

proses penyusunan LKKL dan LKPP sebagai 

bentuk pertanggungjawaban keuangan 

sehingga dapat disajikan secara transparan, 

akuntanbel, akurat dan tepat waktu secara 

mudah dan sederhana. 

DJPb juga aktif berperan serta 

dalam mendukung langkah tiap-tiap 

Kementerian Negara/Lembaga (K/L) 

dalam meningkatkan kualitas SDM yang 

bertugas menangani pengelolaan dan 

pertanggungjawaban keuangan Negara. 

Kendati pengerjaan laporan keuangan 

telah banyak memanfaatkan teknologi 

informasi lewat  berbagai aplikasi yang 

dibangun, tetapi kompetensi SDM 

tetap menentukan jalannya pengerjaan 

penyusunan laporan keuangan. Pembinaan 

SDM K/L melalui pelatihan dan bimbingan 

teknis dilaksanakan secara reguler dan 

berkelanjutan oleh DJPb dalam koordinasi 

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan 

Kementerian Keuangan. 

Dukungan lainnya diwujudkan dengan 

koordinasi berkelanjutan dengan pejabat 

maupun staf yang menangani laporan 

keuangan, baik melalui forum diskusi, media 

sosial, maupun call center. Sejak tahun lalu, 

Ditjen Perbendaharaan telah membuka 

layanan konsultasi melalui telepon di 

saluran 14090, guna melengkapi layanan 

helpdesk lewat situs Help-Answer-Improve 

(HAI) DJPb dengan fitur chat dan e-mail 

yang telah beroperasi sebelumnya.

Teks: Muhammad Syaifuddin Luthfi (Dit. 

SITP), Leila Rizki Niwanda

Pada saat yang sama, aplikasi SAIBA (Sistem 

Akuntansi Instansi Berbasis Akrual) yang 

berbasis desktop dan standalone yang 

digunakan oleh K/L dalam menyusun  LKKL  

menggunakan pendekatan konsolidasi secara 

berjenjang mulai dari level satker, wilayah, 

eselon I sampai dengan K/L mengandung 

risiko atas integritas data yang dikonsolidasi 

pada level LKKL. Data satker yang sudah 

direkonsiliasi dengan KPPN belum tentu 

merupakan data yang dikonsolidasi di level 

K/L, akibat ketidaktertiban penyampaian 

ADK yang dilakukan secara berjenjang. Hal 

ini tercermin pada hasil proses rekonsiliasi 

pada setiap jenjang unit akuntansi yang tidak 

konsisten. Selain itu, proses rekonsiliasi yang 

dilakukan secara berjenjang relatif memakan 

waktu dikarenakan proses rekonsiliasi baru 

dapat dilakukan setelah data terkonsolidasi.

Hal lain yang lebih mendasar dari proses 

rekonsiliasi adalah masih tingginya angka 

selisih antara realisasi anggaran yang 

dibukukan oleh K/L dengan yang dibukukan 

oleh BUN atau yang sering disebut dengan 

suspen atau saat ini diistilahkan dengan 

transaksi dalam konfirmasi (TDK), dan TDK 

ini tidak dapat dijelaskan secara terperinci 

dan memadai.

Permasalahan di atas kemudian dicermati 

oleh Badan Pemeriksa Keuangan 

(BPK), sehingga dalam laporan hasil 

pemeriksaannya, BPK merekomendasikan 

agar Kementerian Keuangan membangun 

suatu sistem aplikasi yang terintegrasi 

agar integritas data LKKL mulai dari satker 

sampai dengan K/L dapat terjaga.

Bertolak dari situasi dan kondisi di 

atas, aplikasi e-Rekon&LK yang mulai 

dikembangkan pada akhir 2015 dan dirilis 

Mei 2016 hadir dengan tiga pendekatan 

dasar, yaitu: kepatuhan, kelengkapan, dan 

validitas. 

Pertama, dengan pendekatan kepatuhan, 

e-Rekon&LK harus mampu mengidentifikasi 

satker yang belum melaksanakan rekonsiliasi 

berikut progress pelaksanaannya. Perilaku 

satker dalam pelaksanaan rekonsiliasi 

juga dapat dipetakan, terkait seberapa 

sering satker melakukan perbaikan dan 

kapan kecenderungan satker melakukan 

rekonsiliasi. Ketidapatuhan dalam 

pelaksanaan rekonsiliasi akan berdampak 

langsung pada ketidaklengkapan data secara 

keseluruhan. 

Kedua, dengan pendekatan kelengkapan, 

e-Rekon&LK harus mampu mengidentifikasi 

satker-satker yang hasil rekonsiliasinya 

masih mempunyai TDK pada setiap jenis 

rekonsiliasi yang berkorelasi langsung 

terhadap kelengkapan dan akurasi serta 

kualitas LKKL, dan tentunya juga berdampak 

pada Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 

(LKPP). 

Ketiga, dengan pendekatan validitas, 

e-Rekon&LK mampu mendeteksi adanya 

indikasi data-data yang tidak valid secara 

cepat dengan cara shortcut, misalnya adanya 

neraca satker yang tidak balance, saldo tidak 

normal, penggunaan akun yang tidak tepat, 

dan sebagainya yang semuanya disajikan 

sampai pada level satker yang berkontribusi 

atas ketidavalidan data tersebut.

e-Rekon-LK, Kawal Penyusunan 

LK agar Kualitasnya Terjaga

Tiga pendekatan yang diusung oleh 

e-Rekon&LK memberikan kesempatan 

bagi seluruh pengguna e-Rekon&LK di 

semua jenjang unit akuntansi untuk dapat 

melakukan monitoring dan deteksi dini 

dalam melakukan verifikasi dan telaah 

laporan keuangan. Termasuk dalam hal ini 

adalah Aparat Pengawas Intern Pemerintah 

(APIP) sebagai salah satu pengguna 

e-Rekon&LK juga dapat melakukan reviu 

secara paralel dalam artian yang sebenarnya, 

karena dapat dilakukan tanpa harus 

menunggu laporan  secara lengkap selesai 

disusun oleh unit-unit akuntansi. Demikian 

juga di internal DJPb, pengguna e-Rekon&LK  

mulai dari KPPN, Kanwil DJPb dan Kantor 

Pusat DJPb dapat melakukan monitoring 

atas tiga hal di atas. Seiring dengan hal ini, 

maka praktis aplikasi SAIBA wilayah, eselon 

I dan KL dinonaktifkan dan berpindah ke 

e-Rekon&LK.

Dengan terbukanya akses pengguna terhadap 

e-Rekon&LK (tentunya sesuai dengan 

batasan dan ruang lingkup kewenangan 

masing-masing) yang begitu luas termasuk 

juga untuk BPK, maka jika terdapat 

ketidakpatuhan, ketidaklengkapan, dan 

ketidavalidan data satker dalam pelaksanaan 

rekonsiliasi dan penyusunan laporan 

keuangan, secara tidak langsung berdampak 

pada timbulnya sanksi sosial bagi satker 

dan unit-unit akuntansi di atasnya secara 

vertikal. Sanksi sosial tersebut memberikan 

tekanan tersendiri untuk segera melakukan 

perbaikan.

Pada tahun pertama dirilis, e-Rekon&LK 

telah  mampu mengambil peran dalam 

penyelesaian TDK yang merupakan salah 

satu isu LKPP. Sebagai dampaknya, pada 

tahun anggaran 2016, LKPP untuk pertama 

kalinya mendapatkan opini WTP seiring 

dengan penyelesaian permasalahan SAL 

yang memanfaatkan Sistem Perbendaharaan 

dan Anggaran Negara (SPAN). 

TDK merupakan indikasi adanya 

ketidaktepatan pembukuan dan pelaporan 

yang terjadi pada LKKL, selain berdampak 

langsung terhadap kualitas LKKL juga 

berdampak pada penyajian LKPP baik pada 

laporan realisasi anggaran (LRA) maupun 

pada laporan perubahan ekuitas (LPE) 

terutama terkait transaksi antar entitas 

(TAE).  Pada tahun 2016, nilai TDK telah 

dapat ditekan sampai batas yang sangat 

kecil dan atas perbedaan tersebut juga dapat 

dijelaskan dan diuraikan serta ditelusuri 

sampai pada level detil transaksi.

Dalam perkembangan selanjutnya, 

e-Rekon&LK terus meningkatkan perannya 

dalam mengawal kualitas LKPP yang salah 

satunya dimulai dari LKKL dengan maksud 

agar LKKL dan LKPP dapat disajikan secara 

transparan, akuntabel, akurat, dan tepat 

waktu tetapi dilakukan secara mudah dan 

sederhana sebagaimana tag line  yang 
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Direktur SITP: Teknologi Informasi 
Mempermudah Penyusunan LKPP secara 
Cepat, Akurat dan Akuntabel

D
itjen Perbendaharaan juga 

memanfaatkan teknologi informasi 

guna meningkatkan kualitas hasil 

pelaksanaan tugas dan fungsinya, tak 

terkecuali dalam proses pengelolaan keuangan 

negara dan pelaporan keuangan pemerintah. 

Untuk mengetahui peranan DJPb dalam 

mendukung diraihnya opini Wajar tanpa 

Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan 

Pemerintah Pusat (LKPP), MTI mewawancarai 

Direktur Sistem Informasi dan Teknologi 

Perbendaharaan (SITP) Sudarto.

Teknologi informasi 

mewujudkan laporan 

keuangan yang transparan 

dan akuntabel

Teknologi informasi telah berkembang 

dengan pesat sehingga mengubah 

sendi kehidupan sosial masyarakat 

termasuk cara manusia dalam bekerja. 

Kemampuan beradaptasi dengan 

perubahan lingkungan menjadi 

elemen penting dalam mencapai 

hasil terbaik karena cara lama sudah 

tidak relevan lagi untuk diterapkan. 

Penyusunan laporan keuangan 

pemerintah yang transparan dan 

akuntabel selama ini membutuhkan 

pengerahan sumber daya, waktu, dan 

tenaga yang cukup besar. Hal ini dapat 

terlihat dari: (a) tingginya praktik 

pertukaran data, (b) panjangnya 

proses penyusunan laporan keuangan 

manual yang dilakukan secara 

berjenjang dari level satuan kerja 

hingga berakhir di level Kementerian/

Lembaga (K/L) hingga (c) keterbatasan 

fisik manusia untuk melakukan 

identifikasi transaksi keuangan dalam 

volume yang besar. 

Aplikasi pengelolaan keuangan 

negara yang memanfaatkan 

teknologi informasi dapat membantu 

penyusunan laporan keuangan secara 

lebih cepat sehingga integrasi data 

dapat dilakukan secara cepat tanpa 

konsolidasi manual. 

Akuntabilitas data juga dapat dijamin 

karena dapat dilakukan penelusuran 

dokumen sumber transaksi secara 

mudah karena penggunaan database 

yang terintegrasi. Di sisi keakuratan 

data, teknologi informasi mampu 

bergerak secara cepat untuk 

mengidentifikasi data-data invalid 

(early warning system) sehingga 

menghemat waktu pegawai untuk 

melakukan penelusuran data secara 

manual. 

Dalam rangka memitigasi risiko 

dan pengelolaan perubahan atas 

implementasi sistem informasi, kita 

perlu menetapkan dan melaksanakan 

strategi implementasi sesuai dengan 

kemampuan dan daya dukung 

sistem informasi yang dimiliki oleh 

Ditjen Perbendaharaan, dengan 

tetap memperhatikan kemajuan 

teknologi sistem informasi dan 

tantangan lingkungan organisasi 

Ditjen Perbendaharaan, baik internal 

maupun eksternal.  

Dalam rangka memitigasi risiko 

dan pengelolaan perubahan atas 

implementasi sistem informasi, kita 

perlu menetapkan dan melaksanakan 

strategi implementasi sesuai dengan 

kemampuan dan daya dukung sistem 

informasi yang dimiliki oleh Ditjen 

Perbendaharaan, dengan tetap 

memperhatikan kemajuan teknologi 

sistem informasi dan tantangan 

lingkungan organisasi Ditjen 

Perbendaharaan, baik internal maupun 

eksternal.

Hal inilah  yang menjadi pertimbangan 

adanya aplikasi-aplikasi yang bersifat 

bridging, aplikasi yang bersifat antara, 

yang dikembangkan dan digunakan 

sebelum seluruh target dalam blueprint 

IT Ditjen Perbendaharaan dapat kita 

laksanakan sepenuhnya. Aplikasi-

aplikasi eksisting yang masih digunakan 

saat ini, seperti SAS, SAIBA, SIMAK, 

E-Rekon dan LK, karena sifatnya 

sebagai aplikasi bridging, pada saatnya 

nanti akan digantikan oleh sistem 

informasi yang terintegrasi.

Peranan SDM

SDM masih menempati posisi yang 

penting dalam meningkatkan kualitas 

LKPP. Aplikasi pengelolaan keuangan 

negara berbasis teknologi informasi 

yang selama ini dikembangkan oleh 

Direktorat SITP selalu mengacu pada 

tagline “sebagus apa pun aplikasinya, 

tingkat keberhasilan implementasinya 

sangat ditentukan oleh user-nya”. 

Pencapaian WTP atas LKPP menjadi 

tidak berarti manakala SDM tidak 

mampu untuk memberikan value 

added atas laporan tersebut. Ke depan, 

sebenarnya idealnya lebih banyak 

bermain di area analisis sehingga 

mampu memanfaatkan data LKPP 

secara komprehensif, misalnya 

mampu membuat prediksi terkait tren 

penyerapan anggaran dan transaksi 

keuangan di K/L (predictive value) 

dan mampu merencanakan waktu 

dan jumlah dana yang dibutuhkan 

untuk melakukan pengadaan 

barang milik negara (BMN) di K/L 

di masa depan. Peran SDM seperti 

inilah yang seharusnya dimainkan 

di era otomatisasi berbagai proses 

bisnis pengelolaan keuangan yang 

memanfaatkan teknologi informasi.    

Dukungan dalam Penyusunan 

LKPP

Sebagaimana diketahui bersama 

bahwa untuk mewujudkan visi 

DJPb, salah satu misi DJPb adalah 

mewujudkan akuntansi dan pelaporan 

keuangan negara yang akuntabel, 

transparan, dan tepat waktu, dengan 

mengembangkan kapasitas pendukung 

sistem perbendaharaan yang andal, 

profesional, dan modern.  

Untuk mewujudkan hal tersebut, 

Direktorat SITP telah mengembangkan:

a. Aplikasi berbasis teknologi 

informasi untuk mempermudah 

dan mempercepat proses bisnis 

dalam penyusunan LKPP dan 

memenuhi kaidah standar akuntansi 

pemerintahan, yaitu: 

• Sistem Perbendaharaan 

dan Anggaran Negara (SPAN) yang 

digunakan oleh Ditjen Perbendaharaan 

selaku Bendahara Umum Negara 

(BUN) dalam penyusunan LKPP. SPAN 

mengintegrasikan seluruh proses 

bisnis dari penganggaran sampai 

dengan pencatatan laporan keuangan 

pemerintah di sisi BUN. 

• e-Rekon & LK yang ditopang 

oleh SPAN untuk digunakan K/L dalam 

melakukan rekonsiliasi data transaksi 

keuangan yang dicatat oleh K/L dengan 

KPPN selaku Kuasa BUN di daerah. 

Kedua aplikasi tersebut tidak bisa 

dilepaskan dari data feeder yang 

disediakan oleh aplikasi pengelolaan 

keuangan seperti SAS, RKAKL-DIPA, 

SAIBA, SIMAK BMN dan Persediaan 

yang saat ini masih digunakan di satker 

non-Kementerian Keuangan. Berbagai 

permasalahan di aplikasi tersebut 

apabila tidak diselesaikan terlebih 

dahulu akan terbawa ke dalam aplikasi 

e-Rekon & LK. 

b. Interface data agar data 

transaksi keuangan yang terpisah-pisah 

tersebut di atas (SAS, RKAKL-DIPA, 

SAIBA, SIMAK BMN dan Persediaan) 

dapat diintegrasikan dalam satu single 

database secara online.  Keberhasilan 

dalam interface dapat meniadakan 

berbagai praktik pertukaran data antar 

aplikasi sehingga dapat meminimalisasi 

kesalahan manusia (human error) dalam 

pengelolaan keuangan negara. 
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 Awal dibangunnya aplikasi 

e-Rekon-LK 

e-Rekon & LK merupakan sebuah inovasi 

teknologi informasi berbasis web yang 

dikembangkan oleh Direktorat SITP 

untuk menjawab tuntutan pengguna 

layanan yang terus meningkat. E-Rekon 

& LK berawal dari kompleksnya 

proses rekonsiliasi data transaksi 

keuangan antara K/L dengan KPPN 

yang membutuhkan waktu, tenaga dan 

biaya pemrosesan cukup tinggi, seperti 

tingginya tuntutan frekuensi tatap 

muka K/L ke KPPN untuk melakukan 

rekonsiliasi, pertukaran data transaksi 

antar-aplikasi di K/L yang membutuhkan 

waktu proses yang panjang dan berlapis-

lapis, serta tingginya selisih angka 

antara realisasi anggaran K/L vs realisasi 

anggaran BUN (data suspend) yang tidak 

dapat dijelaskan secara terperinci dan 

memadai sehingga menjadi temuan 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 

Seperti yang saya sampaikan sebelumnya, 

aplikasi e-Rekon & LK, bagaimanapun 

juga merupakan aplikasi yang bersifat 

sementara sebagai bridging sebelum 

integrasi penuh seluruh database 

keuangan negara dapat diterapkan di 

seluruh kementerian/lembaga. Apabila 

sistem informasi kita sudah menerapkan 

single database, tentu proses rekonsiliasi 

ini sudah tidak relevan lagi.

Kendala yang ditemui oleh 

Direktorat SITP dalam 

mewujudkan kualitas Laporan 

Keuangan yang semakin baik

Sejauh ini, tujuan yang ingin dicapai 

dari setiap penyusunan LKPP adalah 

diperolehnya status WTP. Secara umum, 

terdapat tiga jenis kendala yang dihadapi 

oleh Direktorat SITP yaitu perubahan 

isu, tantangan eksternal K/L dan internal 

DJPb sendiri.

Tantangan untuk mencapai WTP selalu 

mengalami perubahan dari tahun ke 

tahun. Direktorat SITP harus selalu 

berbenah dan meng-update aplikasi 

pengelolaan 

keuangan 

negara sesuai 

dengan 

isu yang 

berkembang. 

Misalnya 

dalam tiga 

tahun terakhir, 

kita harus meng-update tools, aplikasi 

e-Rekon & LK untuk mengantisipasi 

tingginya data suspend  dan SAL (2016), 

ketidaksinkronan data transaksi transfer 

keluar dan transfer masuk (TKTM) BMN 

(2017), pelaksanaan revaluasi BMN ,dan 

rekonsiliasi internal data BMN (Laporan 

BMN vs Neraca). 

Penyusunan LKPP di masa depan harus 

lebih baik dibandingkan di masa lalu 

sehingga permasalahan yang terjadi 

di masa lalu, seharusnya tidak pernah 

muncul lagi di masa depan (continuous 

improvement). Permasalahan akan terus 

berkembang sehingga bisa menimbulkan 

persepsi kurang baik di mata K/L karena 

seolah-oleh Ditjen Perbendaharaan 

mencari-cari kesalahan. Dukungan public 

relations yang handal dalam menciptakan 

mutual understanding menjadi penting 

agar tujuan organisasi dapat tercapai;

Selanjutnya, bagi DJPb sendiri 

pemanfaatan teknologi informasi 

membawa berbagai perubahan proses 

bisnis dan idealnya semua pegawai siap 

dengan perubahan tersebut. Aplikasi 

pengelolaan keuangan negara tidak 

bisa berdiri sendiri, harus didukung 

oleh unit teknis terkait seperti regulasi 

maupun teknis pencatatan transaksi 

keuangan sesuai standar akuntansi 

pemerintahan. Dukungan kepercayaan 

secara penuh diperoleh saat Direktorat 

SITP telah mampu membuktikan bahwa 

aplikasi yang dikembangkannya mampu 

memberikan manfaat secara nyata dalam 

mempermudah penyusunan LKPP secara 

cepat, akurat, dan akuntabel.

Rencana Direktorat SITP ke 

depan dalam membangun 

sistem agar penyusunan 

laporan keuangan semakin 

efektif dan efisien

Sistem aplikasi akan selalu diberikan 

pembaharuan (update) sesuai dengan 

perkembangan di lapangan (tantangan 

penyusunan LKPP selalu dinamis setiap 

tahunnya). Selain pengembangan fitur-

fitur aplikasi e-Rekon & LK saat ini yang 

berfokus untuk mengakomodasi revaluasi 

BMN, Direktorat SITP juga memiliki 

berbagai terobosan inovasi yang sedang 

dalam tahap pengembangan antara lain

pengembangan Sistem Aplikasi Keuangan 

Tingkat Instansi (SAKTI) berbasis 

jaringan yang mengintegrasikan seluruh 

proses bisnis pengelolaan keuangan 

negara di sisi K/L yang meliputi 

pengelolaan anggaran hingga pencatatan 

laporan keuangan. 

SAKTI akan mengambil seluruh peran dari 

aplikasi eksisting yang bersifat parsial 

seperti RKAKL-DIPA, SAS, SAIBA, SIMAK 

BMN hingga Aplikasi Persediaan.

Inovasi lainnya adalah pengembangan 

proyek Single Sign On (SSO) agar semua 

aplikasi-aplikasi yang dikelola oleh Ditjen 

Perbendaharaan dapat diakses melalui 

satu user via digital signature (DS). Proyek 

ini mirip seperti yang dikembangkan 

oleh Google untuk mengakses semua 

aplikasinya (email, video, drive, dll) melalui 

satu akun. SSO akan mempermudah user 

dalam mengoperasikan seluruh aplikasi 

karena tidak perlu repot membuat berbagai 

macam user dan password untuk setiap 

aplikasi yang dikembangkan oleh Ditjen 

Perbendaharaan.

Dibangun juga perluasan fitur aplikasi 

e-Rekon & LK untuk berbagai peluang 

otomatisasi beberapa jenis pekerjaan yang 

saat ini masih dilakukan secara manual 

seperti: (1) otomatisasi BAR (didukung oleh 

proses bisnis), (2) otomatisasi tanda tangan 

KPA bila rekonsiliasi data transaksi sudah 

“pasti” sama  sehingga tidak mengandung 

resikonya, (3) interface aplikasi e-Rekon & 

LK dengan aplikasi konversi SPM sehingga 

akan terjadi penolakan SPM secara 

otomatis bila satuan kerja yang berkenaan 

belum melakukan rekonsiliasi (KPPN 

tidak perlu menghabiskan tenaga, waktu 

dan biaya untuk membuat berbagai surat 

teguran, penjatuhan sanksi dan pencabutan 

sanksi).   

Harapan terhadap peranan 

sistem teknologi informasi 

dalam mengawal keuangan 

negara

Teknologi informasi bagi sebuah organisasi 

seperti DJPb harus makin mampu 

menjalankan lima peranan mendasarnya, 

yaitu Fungsi Operasional untuk mengambil 

alih sebagian fungsi, Monitoring and Control 

di mana dengan keberadaan teknologi 

informasi yang embedded di dalam setiap 

fungsi manajer, span of control dapat 

berjalan efektif.

Fungsi lain, Planning and Decision, 

teknologi informasi harus mampu 

dimanfaatkan sebagai knowledge generator 

bagi para pimpinan untuk mengambil 

keputusan sehari-harinya.

Berikutnya Fungsi Communication dari 

teknologi informasi untuk menjadi 

sarana atau media bagi organisasi 

dalam berkomunikasi, berkolaborasi, 

berkooperasi, dan berinteraksi.

Yang terakhir Fungsi Interorganisational, 

di mana teknologi informasi DJPb 

mampu melakukan kolaborasi atau 

menjalin kemitraan dengan unit 

lain dalam Kementerian Keuangan, 

atau dengan kementerian/lembaga 

melalui pengembangan shared services, 

pengembangan Enterprise Resource 

Planning.

Ke depan, teknologi informasi juga 

diharapkan makin menciptakan value bagi 

Ditjen Perbendaharaan.  Kita tentu saja 

tidak akan puas dengan capaian-capaian 

yang telah dan akan kita raih dengan 

implementasi teknologi informasi.  Banyak 

hal-hal strategis yang tadinya tidak sempat 

dilakukan karena waktu kita habis untuk 

mengerjakan hal-hal yang bersifat klerikal.  

Fokus organisasi DJPb idealnya akan 

diarahkan pada penciptaan nilai tambah 

bagi Kementerian Keuangan dan negara 

kita pada umumnya.

Perkembangan teknologi informasi terakhir 

yang ditandai dengan pesatnya teknologi 

internet dengan cloud computing, 

perkembangan fintech, block chain, 

IoT, telah memaksa organisasi besar 

untuk menciptakan realitas baru, yang 

pada gilirannya akan menjadi tuntutan 

stakeholder yang harus dipenuhi.  Hal 

ini akan bergulir kembali terus menerus, 

sehingga DJPb akan selalu relevan 

dengan perkembangan lingkungan 

organisasi maupun dunia internasional.
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LKPP yang Berkualitas 

Modal Evaluasi Pemerintah

Opini WTP atas LKPP menjadi 

modal bagi Pemerintah untuk 

mempertahankan pencapaian 

tersebut, sekaligus bisa menjadi 

bahan evaluasi. Raihan opini 

tersebut memiliki sejumlah manfaat, 

di antaranya memberikan informasi 

kepada publik bahwa APBN 

telah dikelola secara transparan 

dan akuntabel, yang seharusnya 

memberikan hasil pembangunan 

berupa peningkatan kesejahteraan 

rakyat, menurunnya tingkat 

kemiskinan dan pertumbuhan 

ekonomi  yang berkelanjutan. 

Pengelolaan keuangan negara yang 

baik mencakup pula efisiensi dan 

efektivitas penggunaan APBN. 

Diharapkan, manfaat yang dirasakan 

oleh rakyat Indonesia pun semakin 

besar, dan dampak positifnya bisa 

dinikmati lebih luas. Sebagaimana 

disampaikan oleh Ketua BPK 

beberapa waktu yang lalu, opini WTP 

dapat menjadi indikator pengelolaan 

keuangan pemerintah yang tepat 

sasaran melalui program-program 

pemerintah yang bersentuhan 

langsung dengan rakyat. 

Selain itu, LKPP dengan orpini 

WTP diharapkan memberikan 

informasi yang dapat diandalkan 

bagi pemerintah untuk tujuan 

manajerial dan pengambilan 

keputusan mulai dari perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan, dan 

pertanggungjawaban.

Informasi yang tersaji dalam 

laporan keuangan pun digunakan 

oleh pemerintah sebagai bahan 

pertimbangan untuk menentukan 

kebijakan. Jika laporan keuangan 

telah berkualitas baik, tentu juga 

dapat diandalkan sebagai dasar 

pengambilan keputusan. Dalam 

hal perencanaan penganggaran 

untuk pembangunan misalnya. 

Pemerintah dapat menentukan 

fokus pembangunan dan bagaimana 

mengelola sumber daya keuangan 

untuk keperluan tersebut, dengan 

berkaca pada pelaksanaan tahun 

sebelumnya yang informasinya 

tersaji dalam LKPP. Contohnya, 

menentukan besarnya target aset 

yang akan dibentuk oleh pemerintah 

di masa yang akan datang, 

menentukan seberapa banyak target 

utang yang diperkenankan, juga 

memperhitungkan kemampuan 

keuangan pemerintah dalam 

melaksanakan pembiayaan atas 

berbagai kegiatan pembangunan. 

Kalkulasi yang tepat amat penting 

agar target pembangunan dapat 

tercapai dan hasilnya dapat 

dirasakan oleh segenap masyarakat 

Indonesia, baik pembangunan fisik 

infrastruktur maupun pembangunan 

nonfisik terutama di bidang 

peningkatan kualitas sumber daya 

manusia.

LKPP beropini WTP pun berpotensi 

meningkatkan kepercayaan 

masyarakat kepada pemerintah, 

bahwa uang yang dipungut dari 

pajak dan sumber-sumber lain telah 

dikelola dengan baik, dipergunakan, 

dan dipertanggungjawabkan 

untuk peningkatan kesejahteraan 

masyarakat sesuai dengan amanat 

konstitusi.
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LKPP WTP, Modal Menguatnya 
Kepercayaan Publik dan 
Pertumbuhan Ekonomi

Sebagaimana pernah diungkapkan oleh Presiden RI pada Rapat Kerja 

Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 

Tahun 2017, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukan tujuan. 

Tujuan akhirnya adalah bagaimana sebuah program memberikan hasil dan 

tepat sasaran. Pencapaian Opini WTP tidak lantas menyurutkan komitmen 

Pemerintah untuk selalu meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan 

negara. 

LKPP yang menyandang Opini WTP tidak hanya bertujuan untuk menyajikan laporan keuangan secara 

transparan dan akuntabel, tetapi harus mengawal dan mendukung setiap program yang dibiayai APBN 

agar dapat memberikan hasil bagi kesejahteraan masyarakat. 

Capaian opini terbaik atas laporan keuangan merupakan salah satu indikator dari praktik pengelolaan 

keuangan negara yang sehat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan best practices. 

Capaian tersebut tidak semata-mata ditentukan oleh penyajian laporan keuangan yang berkualitas dan 

kecukupan pengungkapan, tetapi juga harus ditopang oleh efektivitas sistem pengendalian intern yang 

memadai serta kepatuhan terhadap perundang-undangan.

Untuk pertumbuhan ekonomi 

kita, butuh investasi dari dalam 

dan luar negeri. Saya tidak 

targetkan berapa, tapi dengan adanya 

LKPP WTP dan rating bagus ini akan 

memberikan dampak positif terhadap 

persepsi investasi di Indonesia, dan akan 

bisa memicu keputusan investasi baik 

investor dalam negeri melalui capital 

market, pendanaan perbankan, atau 

pendanaan korporasi sendiri. Dengan 

adanya hasil yang positif dari dua hal ini, 

memberikan keyakinan positif, sehingga 

perusahaan akan memiliki keputusan 

yang bisa meningkatkan tingkat investasi 

di Indonesia. Diharapkan, nilai investasi 

dapat terus meningkat melalui berbagai 

sektor. Pemerintah pun akan terus 

berupaya agar investasi di Indonesia 

dapat mengalami peningkatan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati 

dalam Konferensi Pers Pemeringkatan 

Credit Rating Indonesia dari S& P

“

“



Opini WTP yang diberikan oleh BPK juga turut andil dalam 

meningkatkan kepercayaan publik. Masyarakat bisa melihat 

laporan keuangan pemerintah yang diunggah secara 

terbuka, dan ini menunjukkan keseriusan pemerintah 

meyakinkan masyarakat bahwa uang rakyat telah dikelola 

dengan sebaik-baiknya. Mengingat opini WTP adalah 

tingkatan tertinggi atas kualitas sebuah laporan keuangan, 

opini tersebut juga menunjukkan upaya pemerintah dalam 

mempertanggungjawabkan pengelolaan APBN.

Opini tertinggi tersebut juga dapat meningkatkan 

kredibilitas pengelolaan keuangan dan kepercayaan publik 

internasional kepada pemerintah Indonesia, termasuk para 

investor dari mancanegara, untuk melakukan investasinya 

di Indonesia sehingga akan mendorong percepatan 

pembangunan terutama pada sektor-sektor yang menjadi 

prioritas nasional.

Kinerja pemerintah dalam mengelola keuangan negara 

dengan baik akan memantapkan langkah para pelaku usaha 

untuk bergerak memajukan usahanya. Termasuk bagi 

para investor dari dalam dan luar negeri. Kepastian bahwa 

keuangan negara telah dikelola dengan baik, didukung oleh 

perekonomian yang stabil, akan membuat para investor 

yakin untuk menanamkan modal mereka. 

Dalam waktu yang berdekatan, muncul kabar bahwa rating 

Indonesia naik menjadi Layak Investasi (Investment 

Grade) dari lima lembaga internasional yaitu Fitch Ratings, 

Moody’s Investor Services, Standard & Poor’s, Japan Credit 

Rating Agency, dan  Rating & Investment Information 

Inc.. Ini menandakan bahwa dalam pandangan kalangan 

internasional, khususnya lembaga pemeringkat yang 

kredibel, Indonesia layak mendapatkan kepercayaan 

sebagai sasaran investasi. 

Salah satu faktor yang dapat mendukung tercapainya 

status ini adalah kepercayaan bahwa keuangan negara 

Indonesia telah dikelola dengan baik oleh pemerintahnya. 

Kemampuan mengelola keuangan negara ini antara lain 

bisa dilihat dari opini terbaik yang disematkan oleh BPK. 

Seperti disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani 

Indrawati pada konferensi pers tahun lalu, Laporan 

Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang mendapat opini 

wajar tanpa pengecualian (WTP) dan rating yang bagus dari 

S&P akan memberikan dampak positif terhadap persepsi 

investasi di Indonesia. 

Jika pengelolaan keuangan negara baik, maka potensi 

gejolak ekonomi yang dapat berpengaruh pada hasil dari 

investasi pun dapat diredam. Jadi, walaupun banyak faktor 

yang berpengaruh pada diraihnya status investment grade 

Indonesia, laporan keuangan pemerintah yang andal dapat 

menjadi gambaran bagi para investor agar investor lebih 

percaya diri dalam menanamkan modalnya. Investasi 

baik dari dalam maupun luar negeri secara proporsional 

diharapkan menggerakkan pertumbuhan ekonomi nasional 

dan mempercepat laju pembangunan, yang hasilnya dapat 

dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia.

Mauritz Cristianus Raharjo Meta (Dit. APK), Leila Rizki 

Niwanda

Credit Rating Score Outlook Date

Fitch Ratings BBB Outlook Stable 2 September 2018

Moody’s Investor Services Baa2 Outlook Stable 13 April 2018

Standard & Poor’s BBB- Outlook Stable 31 May 2018

Japan Credit Rating Agency BBB Outlook Stable 8 February 2018

Rating & Investment BBB Outlook Stable 7 March 2018

Sovereign Credit Rating Indonesia
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Laporan Utama Laporan Utama

Perlakuan Akuntansi 
Tepat, Akuntabilitas 
LKPP Terus Meningkat

Akuntansi berbasis akrual dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah telah 

diimplementasikan sejak penyusunan LKPP tahun 2015, sesuai dengan amanat 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 

(SAP). Sebelum implementasi akuntansi basis akrual tersebut, penyusunan laporan 

keuangan Pemerintah menggunakan basis kas menuju akrual (cash towards accrual) sejak 

tahun 2004. Artinya, dalam penyusunan LKPP tahun 2017, penggunaan basis akrual sudah 

memasuki periode tahun kedua sejak pertama kali diimplementasikan. Implementasi 

pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual ini juga merupakan 

salah satu wujud reformasi dalam pengelolaan keuangan negara, sesuai dengan amanat 

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 
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Laporan Utama Laporan Utama

Berdasarkan Undang-undang Nomor 

17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara, implementasi akuntansi 

berbasis akrual dalam pelaporan 

keuangan adalah paling lambat lima 

tahun setelah penetapan Undang-

Undang Keuangan Negara, atau dalam 

hal ini selambat-lambatnya pada 

tahun 2008. Akan tetapi, berbagai 

kendala yang dihadapi, yaitu dari 

kompleksitas dalam penilaian, 

pengakuan, dan pelaporan yang 

merupakan karakteristik basis 

akrual, hingga kesiapan dalam aspek 

kebijakan, sumber daya, sistem 

informasi. Dengan berbagai kendala 

tersebut, Pemerintah (melalui 

persetujuan DPR) melakukan langkah 

strategis dengan mengubah waktu 

implementasi menjadi tahun 2015. 

Perubahan waktu implementasi 

tersebut, secara legal diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 

71 tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan. 

Tahapan dan proses yang telah dilalui 

untuk mengimplentasikan akuntansi 

berbasis akrual bukanlah sebuah hal 

yang bersifat instan. Dalam kurun 

waktu tahun 2004 hingga 2014, 

Pemerintah menggunakan basis 

kas menuju akrual (cash towards 

accrual), di mana pendapatan dan 

belanja dicatat dengan basis kas, 

sedangkan aset, kewajiban, dan 

ekuitas dicatat secara akrual. Dalam 

kurun waktu tersebut, Pemerintah 

melakukan beberapa perubahan 

yang bersifat progresif dari aspek 

kebijakan, peraturan, sistem 

informasi, dan sumber daya manusia, 

untuk mempersiapkan implementasi 

akuntansi berbasis akrual. Akhirnya, 

dengan kerja keras Pemerintah serta 

dukungan dari beberapa stakeholders 

maka akuntansi berbasis akrual 

pertama kali diimplementasikan 

dalam penyusunan LKPP Tahun 2015.

Hingga saat ini, belum banyak negara 

yang mengimplementasikan akuntansi 

berbasis akrual. Hal tersebut tidak 

terlepas dari karakteristik basis 

akrual yaitu menggunakan metode 

yang cenderung lebih kompleks 

dibandingkan dengan basis kas 

dalam pelaporan keuangan. Sejumlah 

negara yang sudah menggunakannya, 

berdasarkan data International 

Federation of Accountants (IFAC) 

antara lain Amerika Serikat, Inggris, 

Australia, Selandia Baru, dan Swedia. 

Dengan benchmark negara-negara 

maju tersebut, maka tidak berlebihan 

jika dikatakan bahwa pelaporan 

keuangan Pemerintah kita telah 

dilakukan sesuai dengan international 

best practice. Dengan demikian, 

selain meningkatkan kedudukan 

Indonesia di mata dunia internasional, 

implementasi akuntansi berbasis 

akrual dalam pelaporan keuangan 

Pemerintah merupakan sebuah 

milestone dalam upaya mewujudkan 

pengelolaan keuangan negara yang 

lebih baik. 

Dalam konteks pengambilan 

keputusan yang dilakukan oleh 

Pemerintah, implementasi 

akuntansi basis akrual seyogianya 

merupakan sebuah kebutuhan. 

Dengan penggunaan basis akrual, 

informasi terkait pendapatan, belanja/

beban, maupun posisi keuangan 

Pemerintah (aset, kewajiban, dan 

ekuitas) memiliki karakteristik 

kualitatif berupa relevan, andal, dapat 

dibandingkan, dan dapat dipahami. 

Dengan karakteristik kualitatif 

tersebut, maka diharapkan keputusan-

keputusan strategis Pemerintah 

dalam mewujudkan kesejahtaraan 

masyarakat dapat diambil dengan 

menggunakan informasi keuangan 

yang berkualitas. Hal tersebut 

memberikan pesan yang positif bagi 

seluruh masyarakat bahwa adanya 

komitmen nyata dari Pemerintah 

untuk senantiasa mewujudkan tujuan 

bernegara yang termaktub dalam 

konstitusi.

Sejak penerapan akuntansi berbasis 

akrual mulai pelaporan tahun 2015, 

dalam dua tahun terakhir (2016 dan 

2017), LKPP berhasil mendapatkan 

opini Wajar Tanpa Pengecualian 

(WTP) dari BPK. Opini tersebut 

merupakan tingkatan opini yang 

terbaik dalam pemeriksaan laporan 

keuangan. Meskipun demikian, 

prestasi tersebut bukan sebuah 

akhir dalam upaya untuk terus 

mengembangkan implementasi 

akuntansi berbasis akrual dalam 

pelaporan keuangan Pemerintah. 

Masih diperlukan langkah-langkah 

strategis lainnya dalam agar 

implementasi akuntansi berbasis 

akrual tidak bersifat stagnan pada 

level tertentu tetapi merupakan 

sebuah proses yang terus menerus 

berkembang. Hal ini merupakan 

sebuah keharusan mengingat dunia 

saat ini mengalami perkembangan 

yang pesat dan tidak terkecuali 

perkembangan transaksi keuangan 

beserta kompleksitas dan variasinya 

yang juga mengalami perkembangan. 

Fenomena ini kiranya menjadi 

trigger bagi seluruh stakeholders agar 

terlibat aktif dalam mewujudkan 

implementasi akuntansi berbasis 

akrual yang berlandaskan prinsip 

continuous improvement. 

Teks: Joko Tri Prasetyo (Dit. APK)

BPK: Kualitas Laporan 
Keuangan Terus Meningkat

B
adan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI merupakan 

lembaga yang memiliki tugas memeriksa pengelolaan 

dan tanggung jawab keuangan negara dalam rangka 

mendorong terwujudnya akuntabilitas dan transparansi 

keuangan negara. Tahun ini, BPK kembali memberikan opini 

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap Laporan Keuangan 

Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2017. Untuk menggali 

pandangan terhadap LKPP dari sudut pandang BPK selaku 

auditor, MTI mewawancarai Novian Herodwijanto, Auditor Utama 

Keuangan Negara II BPK.

Kekuatan LKPP 2017 sehingga bisa 

kembali memperoleh status WTP

Unsur penilaian utama yang menjadi 

kekuatan LKPP 2017 adalah kewajaran 

penyajian laporan keuangan yang 

mendukung akuntabilitas dan transparansi 

pertanggungjawaban pengelolaan 

keuangan negara. Hal ini didukung 

dengan komitmen pemerintah untuk 

terus-menerus memperbaiki pengelolaan 

dan pertanggungjawaban keuangan 

negara, di antaranya dengan tindak 

lanjut rekomendasi BPK baik di tingkat 

Pemerintah pusat maupun Kementerian/

Lembaga. 

Dengan unsur penilaian utama tersebut, 

BPK memberikan opini Wajar Tanpa 

Pengecualian (WTP) atas LKPP Tahun 2017 

yang didukung dengan opini terhadap 87 

LKKL sebagai berikut:

- Wajar Tanpa Pengecualian 

terhadap 79 LKKL dan 1 LKBUN (91%). 

Meningkat dari tahun 2016 sebanyak 74 

LKKL.

- Wajar dengan Pengecualian 

terhadap 6 LKKL

- Tidak Menyatakan Pendapat 

pada 2 LKKL.

Pandangan BPK terhadap upaya 

pemerintah sejauh ini dalam 

mempertahankan dan meningkatkan 

kualitas opini LKPP

Pemerintah telah berupaya untuk 

meningkatkan keandalan LKPP Tahun 2017 

melalui proses validasi data, konfirmasi, 

dan rekonsiliasi. Pada LKPP Tahun 2017, 

pemerintah telah berhasil menyelesaikan 

rekomendasi terkait penyajian Saldo 

Anggaran Lebih (SAL) dengan tidak 

adanya selisih Kas di Bendahara 

Pengeluaran, rincian Utang Kepada 

Pihak Ketiga yang sudah terjelaskan, 

dan tidak ada saldo utang utang minus. 

Akan tetapi, permasalahan terkait 

Transaksi Antar Entitas (TAE) khususnya 

di akun Transfer Masuk dan Transfer 

Keluar masih memerlukan perbaikan 

di sisi implementasi sistem informasi. 

Permasalahan TAE pada LKPP Tahun 

2017 tersebut telah ditindaklanjuti oleh 

Pemerintah dengan memperbaiki sistem 

informasi melalui aplikasi e-Rekon&LK 

agar dapat melakukan monitoring transaksi 

reklasifikasi.

Di sisi lain, penerapan akuntansi 

berbasis akrual juga telah mendorong 

akuntabilitas dan transparansi dalam 

pertanggungjawaban keuangan negara. 

Hal tersebut dengan mempertimbangkan 

bahwa penyajian Laporan Operasional, 

Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan 

Perubahan Saldo Anggaran Lebih yang 

merupakan komponen laporan keuangan 

tambahan dari sebelumnya empat 

komponen (Neraca, Laporan Realisasi 

Anggaran, Laporan Arus Kas, dan 

Catatan atas Laporan Keuangan) telah 

dapat menyajikan informasi dari seluruh 

Wawancara dengan Novian Herodwijanto, Auditor Utama Keuangan Negara II BPK

Foto: BPK RI
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Wawancara Wawancara

sumber daya yang dikendalikan oleh 

Pemerintah dan penggunaan dari 

sumber daya tersebut, dapat menilai 

posisi keuangan, kinerja keuangan, 

dan arus kas Pemerintah, serta dapat 

membantu dalam pengambilan 

keputusan tentang penyediaan 

sumber daya, atau melakukan kegiatan 

Pemerintah. Hal tersebut telah sejalan 

dengan tujuan penyusunan laporan 

keuangan berbasis akrual berdasarkan 

International Public Sector Accounting 

Standards Board –IPSASB (2011).

Support BPK selaku auditor dan 

mitra kerja pemerintah 

Dalam kerangka konseptual Standar 

Akuntansi Pemerintah dijelaskan 

bahwa pelaporan keuangan 

pemerintah seharusnya menyajikan 

informasi yang bermanfaat bagi para 

pengguna dalam menilai akuntabilitas 

dan membuat keputusan ekonomi, 

sosial, maupun politik. Jika laporan 

keuangan disusun sesuai dengan 

kriteria yang ada, maka diharapkan 

para pemangku kepentingan akan 

mendapat informasi yang bermanfaat 

bagi masyarakat.

Sesuai dengan visi BPK untuk menjadi 

pendorong pengelolaan keuangan 

negara untuk mencapai tujuan negara 

melalui pemeriksaan yang berkualitas 

dan bermanfaat, maka BPK senantiasa 

mendorong pemerintah untuk dapat 

meningkatkan kualitas laporan 

keuangannya. BPK, dalam setiap 

pemeriksaan laporan keuangan, telah 

berupaya memberikan rekomendasi 

atas permasalahan-permasalahan 

mendasar yang ada yang pada 

akhirnya akan berdampak terhadap 

perbaikan laporan 

keuangan.

Peran BPK dalam 

mewujudkan hal 

ini, salah satunya 

adalah melalui 

pemeriksaan 

BPK pada 

tahun 2015 atas 

Internal Control 

Over Financial 

Reporting (ICOFR) 

atas pelaporan 

keuangan 

pemerintah pusat 

berbasis akrual 

berdasarkan 

Laporan Hasil 

Pemeriksaan Nomor 109/LHP/

XV/12/2015 tanggal 31 Desember 

2015. Pemerintah telah melakukan 

perbaikan mendasar sebagai 

tindak lanjut rekomendasi utama 

pemeriksaan kinerja atas ICOFR, 

yaitu melalui penetapan PMK Nomor 

14/PMK.09/2017 tentang Pelaporan 

Keuangan Pemerintah Pusat. PMK 

ini mengatur penerapan three lines of 

defense dalam ICOFR, yang mencakup 

(1) unit kerja (manajemen), (2) tim 

penilai (manajemen), dan (3) APIP.

Namun demikian, implementasi 

PMK Nomor 14/PMK.09/2017 

tersebut belum selesai dan efektif 

diterapkan dalam penyusunan 

LKPP/LKKL/LKBUN tahun 2017 

karena kebijakan penerapannya 

yang bertahap dilakukan. BPK 

mendorong manajemen risiko melalui 

Pemeriksaan Kinerja ICOFR yang 

mendorong perhatian entitas di setiap 

jenjang terhadap risiko setiap proses 

bisnis.

Melalui penerapan ICOFR yang efektif, 

diharapkan control self assessment atas 

penyusunan laporan keuangan juga 

semakin meningkat, sehingga dapat 

mencegah temuan berulang yang 

didukung dengan perubahan kebijakan 

dan sistem informasi. Melaui 

penerapan ICOFR, selain menjadi 

pertimbangan bagi APIP dalam 

melakukan reviu atas LK, juga untuk 

mendukung penerbitan statement of 

responsibility dan Representation Letter 

atas LK dengan metodologi yang lebih 

andal.

Makna atas dipertahankannya opini 

WTP dalam dua tahun berturut-turut 

Makna penting dipertahankannya 

opini WTP atas LKPP dalam dua 

tahun berturut-turut adalah bahwa 

Pemerintah telah menunjukkan 

komitmen untuk memperbaiki 

pertanggungjawaban pelaksanaan 

APBN baik di tingkat Kementerian/Lembaga maupun di tingkat 

konsolidasian. Hal ini juga menunjukkan komitmen Pemerintah 

untuk menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan BPK 

dalam pemeriksaan LKPP maupun LKKL. Tanpa komitmen dari 

pemerintah, maka tidak mungkin terjadi peningkatan kualitas 

LKPP.

Yang masih menjadi catatan

Seperti kita ketahui, LKPP tahun 2017 memperoleh opini 

WTP, sama dengan perolehan opini atas LKPP Tahun 2016. 

BPK memberikan Paragraf Penekanan atas Suatu Hal dalam 

opininya atas LKPP Tahun 2017, yaitu terkait Mekanisme 

Pelaksanaan Anggaran pada Kementerian Pertahanan yang 

masih menggunakan mekanisme khusus. 

BPK juga masih menemukan permasalahan antara lain 

pada sistem informasi penyusunan LKPP Tahun 2017, 

sistem pengendalian piutang, Dana Jaminan Sosial 

Kesehatan, penambahan pagu anggaran subsidi listrik, serta 

penatausahaan dan pencatatan PNBP, belanja, persediaan, aset 

tetap, dan utang.

Rekomendasi BPK untuk peningkatan kualitas LKPP dan 

pertanggungjawaban APBN pemerintah ke depan

Terhadap temuan-temuan pemeriksaan atas sistem 

pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan 

perundang-undangan yang dimuat dalam Laporan Hasil 

Pemeriksaan atas LKPP Tahun 2017, BPK memberikan 

rekomendasi kepada pemerintah untuk perbaikan pengeloaan 

dan pertanggungjawaban APBN tahun mendatang, antara 

lain agar memperbaiki sistem informasi pelaporan keuangan 

dan piutang perpajakan; menetapkan kebijakan penyelesaian 

kelebihan/kekurangan pendapatan dari hasil penjualan 

minyak solar dan premium; membuat skema kebijakan yang 

tepat dalam penyelesaian kewajiban BPJS kepada kepada 

Pihak Rumah Sakit dan peserta; meningkatkan pengendalian 

dalam pengelolaan PNBP, Belanja, Persediaan, Aset Tetap, dan 

Utang pada Kementerian/Lembaga; serta menyempurnakan 

mekanisme pelaksanaan anggaran untuk pengelolaan 

keuangan Kementerian Pertahanan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.

Harapan selaku auditor BPK 

Sejalan dengan kualitas laporan keuangan yang terus 

meningkat, yang ditunjukkan dengan perbaikan perolehan 

opini LKPP/LKKL/LKBUN pada lima tahun terakhir, Pemerintah 

harus tetap menjaga kualitas penyusunan laporan keuangan 

melalui penerapan manajemen risiko yang lebih efektif. Hal 

ini menjadi penting karena meskipun telah memperoleh opini 

WTP, masih banyak ditemukan temuan berulang baik dari hasil 

pemeriksaan BPK, BPKP, maupun oleh Inspektorat Jenderal/

APIP pada masing-masing K/L.

Teks: Leila Rizki Niwanda
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Kata Mereka

Ketua BPK Moermahadi Soerja Djanegara 
14 Mei 2018

Saat ini harapan dan perhatian masyarakat terus meningkat terhadap opini BPK 

atas laporan keuangan, karena opini BPK merupakan tolok ukur kualitas laporan 

keuangan. Masyarakat dapat menilai tingkat transparansi dan akuntabilitas 

pemerintah dalam menyediakan informasi terkait dengan pengelolaan dan 

tanggung jawab keuangan negara pada publik. 

www.bpk.go.id

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan
7 Juni 2018

Kami Pimpinan MPR RI memang sangat ketat dan keras sekali soal 

transparansi di MPR karena memang kewajiban kami untuk itu. Tidak 

boleh ada kesalahan sekecil apa pun, terutama soal anggaran.  Kalau 

ada yang salah cepat dibetulkan, kalau perlu tombok, karena kita ingin 

pertanggungjawaban MPR sempurna.

www.mpr.go.id

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo
30 Mei 2018

BPK  dengan peran yang begitu besar dengan teliti dan cermat 

menggerakkan kami semua sehingga Kemendagri empat tahun 

berturut-turut mendapat WTP dan BNPB juga. Kami akan segera 

melaksanakan beberapa rekomendasi perbaikan yang ada dari BPK. 

Jadi selama ini di Kemendagri punya komitmen terus WTP.

www.kemendagri.go.id

Pengamat ekonomi dari Asia Development Bank Institute 
Eric Alexander Sugandi 
7 Juni 2018

[Raihan] ini tentu positif, terutama terhadap para investor portofolio. Opini WTP dari 

BPK lebih ke arah transparansi pengelolaan keuangan negara. Sedangkan peringkat 

utang, cakupannya bukan hanya pada aspek transparansi keuangan negara, 

melainkan juga mencakup pengelolaan APBN, pelaksanaan kebijakan fiskal dan 

moneter, serta hal-hal yang terkait dengan stabilitas ekonomi makro.

Bisnis.com

Kata Mereka
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy
8 Juni 2018

Semoga laporan hasil pemeriksaan ini dapat mendorong seluruh jajaran 

Kemendikbud untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dalam 

menunjang mutu layanan pendidikan dan kebudayaan. (Kita) akan segera 

menindaklanjuti dengan meningkatkan pengawasan dan pengendalian terhadap 

pengelolaan keuangan negara dan penatausahaan BMN pada kantor/satuan kerja. 

Kemendikbud akan terus berupaya optimal untuk melakukan perbaikan-perbaikan 

dalam meningkatkan mutu layanan pendidikan dan kebudayaan.

www.kemdikbud.go.id

Menteri Koordinator Bidang Politik, 
Hukum dan Keamanan Wiranto
6 Juni 2018

WTP itu bukan prestasi, bukan satu ujian untuk lulus atau tidak. Tapi WTP 

itu merupakan kewajiban dari para penyelenggara negara ini untuk dapat 

melaksanakan kegiatannya dengan uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan 

dengan baik. Penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK ini merupakan puncak 

dari proses bagaimana pejabat negara mempertanggungjawabkan keuangan 

rakyat. Pejabat negara ini mewakili hak rakyat untuk mengelola negeri ini, termasuk 

mengelola keuangan negara. Kita mengharapkan suatu saat tidak ada disclaimer 

lagi, mengharapkan bahwa seluruh pengelolaan keuangan negara oleh pejabat 

pemerintah dan instansi pemerintah, apakah itu kementerian, lembaga dan badan, 

itu dapat dilaksanakan dengan transparan, akuntabel, dan sempurna.

www.polkam.go.id

Oleh: Leila Rizki Niwanda, Mahardika Argha Mariska



SPRINT, Berpacu 
untuk Validitas Data 
Rekening

Ini bukan bukan tentang lari ke hutan seperti 

puisi Rangga dalam film Ada Apa dengan Cinta?, 

bukan pula cabang olahraga Lari 100 Meter yang 

melambungkan nama atlet Lalu Muhammad Zohri. 

SPRINT ini adalah Sistem Pengelolaan Rekening 

Terintegrasi yang menjadi penggebrak baru dalam 

pengelolaan rekening pemerintah milik satker. 

Tak tanggung-tanggung, SPRINT didesain untuk 

mengintegrasikan 3 aplikasi pengelolaan rekening 

yang sebelumnya dikelola secara terpisah, yaitu: 

•	 Aplikasi PBN Open yang digunakan untuk 

pengelolaan rekening satker (Rekening 

Pengeluaran, Rekening Penerimaan, dan 

Rekening Pemerintah Lainnya) dengan basis web

•	 Aplikasi Treasury Notional Pooling (TNP) yang 

digunakan untuk pengelolaan ADK rekening 

(Rekening Pengeluaran, Rekening Penerimaan, 

dan Rekening Pemerintah Lainnya-kecuali 

rekening BLU) yang dimasukkan program TNP 

dari bank dengan basis desktop

•	 Aplikasi SILABUN yang digunakan untuk 

mengelola LPJ Bendahara satker (memuat 

rekening Bendahara Penerimaan dan 

Pengeluaran) dengan basis web.

Aplikasi SPRINT benar-benar mengintegrasikan 3 

database rekening yang dikelola pada masing-masing 

aplikasi di atas.

Selain itu, aplikasi SPRINT pun menjadi perwujudan 

atas pelaksanaan beberapa peraturan yaitu:

1. PMK Nomor 61/PMK.05/2009 tentang Penerapan 

Treasury Notional Pooling pada Rekening 

Bendahara Pengeluaran 

2. PMK Nomor 126/PMK.05/2009 tentang 

Penerapan Treasury Notional Pooling pada 

Rekening Bendahara Penerimaan

3. PMK Nomor 152/PMK.05/2011 tentang 

Penerapan Treasury Notional Pooling pada 

Rekening Lainnya

4. PMK Nomor 162/PMK.05/2013 jo PMK No. 230/

PMK.05/2016 tentang Kedudukan dan Tanggung 

Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

5. PMK Nomor 182/PMK.05/2017 tentang 

Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja 

Lingkup Kementerian Negara/ Lembaga.

Keberadaan SPRINT seolah menjadi representasi 

tunggal atas pengelolaan rekening pemerintah di sisi 

K/L, di mana rekening pemerintah milik K/L menjadi 

separuh dari objek pengelolaan rekening pemerintah 

pusat di samping rekening milik Bendahara 

Umum Negara. Rekening pemerintah pusat sendiri 

merupakan separuh dari objek pengaturan rekening 

pemerintah secara keseluruhan yang diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2007 tentang 

Pengelolaan Uang Negara/Daerah. Karenanya, tak 

berlebihan bila SPRINT dianggap sebagai representasi 

dari seperempat bagian dari rekening pemerintah 

Indonesia.

Klaim itu tak berlebihan mengingat untuk 

kondisi per 30 Juni 2018 saja terdapat 2.039 

rekening Bendahara Penerimaan, 23.873 

rekening Bendahara Pengeluaran, 2.383 

rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu, 

dan 8.850 Rekening Pemerintah Lainnya 

dengan total 37.145 rekening yang tersebar 

di 86 K/L pada 58 bank di seluruh Indonesia. 

Maka sekali lagi keberadaan SPRINT menjadi 

sangat vital dalam pengelolaan rekening 

pemerintah milik K/L.

Lebih jauh, SPRINT mampu mempersingkat 

proses bisnis izin pembukaan dan 

penutupan rekening serta memangkas 

prosedur tatap muka dalam perizinannya 

melalui web-based aplication model yang 

bisa diakses oleh seluruh satker, bahkan 

bank, dengan kewenangannya masing-

masing. Sebelumnya, satker harus datang ke 

KPPN untuk mengajukan izin pembukaan 

rekening Bendahara Pengeluaran, Bendahara 

Pengeluaran Pembantu, dan Bendahara 

Penerimaan serta sebagian Rekening Lainnya 

dengan membawa dokumen persyaratan 

untuk mendapatkan surat persetujuan. Surat 

persetujuan ini kemudian perlu dibawa ke 

bank untuk pembukaan rekening. Setelah 

pemanfaatan aplikasi SPRINT, maka kini  

petugas satuan kerja tidak perlu lagi datang 

ke KPPN untuk proses tersebut. 

Proses di atas bisa dilakukan via aplikasi 

SPRINT, di mana satker cukup meng-upload 

dokumen-dokumen yang diperlukan untuk 

diproses oleh KPPN. Surat persetujuannya 

pun di-upload oleh KPPN di SPRINT dan 

bisa langsung di-download oleh Satker. 

Bahkan, izin pembukaan sebagian rekening 

pemerintah lainnya (rekening BLU misalnya) 

yang sebelumnya harus disampaikan 

ke Kantor Pusat Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan pun kini telah didelegasikan 

ke KPPN dan bisa diproses via aplikasi 

SPRINT pula.

Aplikasi SPRINT juga bisa diakses oleh 

kantor pusat bank untuk menyampaikan 

ADK saldo rekening-rekening yang masuk 

dalam program TNP setiap hari. Fitur ini 

sebelumnya hanya ada di aplikasi TNP dan 

masih semi manual karena bank masih harus 

mengirim ADK untuk kemudian diproses di 

aplikasi SPRINT. Ke depannya, bila berhasil 

dilakukan koneksi host to host dengan bank, 

data saldo masing-masing rekening maupun 

rekap secara nasional pun bisa diketahui 

setiap hari dengan filter per jenis rekening, 

per K/L, per KPPN, per Kanwil, maupun per 

bank.

Setelah bicara berbagai kelebihannya, 

mungkin akan tebersit apa urgensi 

pengelolaan rekening pemerintah via 

SPRINT? Bicara tentang pengelolaan 

rekening pemerintah maka tak bisa lepas 

dari sejarah berbagai upaya penertiban 

rekening pemerintah dan tujuan pengelolaan 

rekening pemerintah. Penertiban rekening 

pemerintah mulai dilakukan setelah era 

reformasi yang saat itu berhadapan dengan 

masalah paling mendasar, yaitu berapa saldo 

kas pemerintah? Bagaimana bisa mengetahui 

saldo kas pemerintah bila tidak diketahui 

saldo itu ada di rekening mana saja? Maka 

muncullah Instruksi Presiden Nomor 9 

Tahun 1999 tentang Penertiban Rekening 

Departemen/Lembaga Pemerintah Non 

Departemen di era Presiden BJ Habibie yang 

memerintahkan agar seluruh departemen 

(sekarang kementerian) melaporkan seluruh 

rekening beserta saldo untuk kondisi 31 

Agustus 1999.

Instruksi itu dirasa belum efektif sehingga 

terbitlah Instruksi Presiden No. 4 Tahun 2000 

hal yang sama di era Presiden Abdurrahman 

Wahid. Hasil dari pengumpulan data atas 

kedua instruksi presiden tersebut belum 

bisa ditindaklanjuti akibat ketiadaan dasar 

hukum. Oleh karena itu, Menteri Keuangan 

Sri Mulyani Indrawati di era Presiden 

Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan 

paket Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan 

Rekening Milik Kementerian Negara/

Lembaga/Kantor/Satuan Kerja dan PMK 

Nomor 58/PMK.05/2007 tentang Penertiban 

Rekening Pemerintah Pada Kementerian 

Negara/Lembaga. Untuk memperkuat, 

diterbitkanlah PMK Nomor 67/

PMK.05/2007 tentang Pengenaan 

Sanksi dalam Rangka Pengelolaan dan 

Penertiban Rekening Pemerintah pada 

Kementerian/Lembaga/Kantor/ Satuan 

Kerja. 

Pada tahun 2010, PMK Nomor 57/

PMK.05/2007 diubah dengan PMK 

Nomor 05/PMK.05/2010. PMK-PMK 

dimaksud kemudian digabungkan 

dan diperbaiki melalui PMK Nomor 

252/PMK.05/2014 tentang Rekening Milik 

Kementerian Negara/Lembaga/Satuan Kerja. 

Untuk mengakomodasi perkembangan dan 

berbagai kebijakan yang mempengaruhi 

pengelolaan rekening maka diterbitkanlah 

PMK Nomor 182/PMK.05/2017 tentang 

Pengelolaan Rekening Milik Satuan Kerja 

Lingkup Kementerian Negara/Lembaga 

sebagai pengganti. Pada pasal 40 PMK 

dimaksud, terdapat amanat untuk melakukan 

berbagai kegiatan pengelolaan rekening 

melalui aplikasi rekening. Di sinilah 

kehadiran SPRINT menjadi sebuah amanat 

peraturan yang implementatif.
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Fungsi cash management dalam sebuah 

Kementerian Keuangan, menurut Mike 

Williams (2004) dalam Government Cash 

Management: Good and Bad Practice, 

terdiri atas 4 fase yaitu:

1. Single Treasury Account, yaitu 

mengintegrasikan seluruh rekening 

pemerintah dan mengumpulkannya 

dalam satu rekening di bank sentral

2. Forecasting Capability, kemampuan 

untuk memonitor arus masuk dan 

keluar kas

3. Rough Tuning, terkait dengan 

optimalisasi kas jangka pendek

4. Fine Tuning, terkait dengan 

optimalisasi kas jangka panjang.

Dalam hal ini, penertiban rekening dan 

konsolidasi data rekening adalah bagian 

dari fase pertama.

Setelah seluruh data rekening pemerintah 

baik BUN maupun kementerian negara/

lembaga terkumpul dan valid, sesuatu 

yang masih terus-menerus dilengkapi 

hingga kini, kita menapak pada tujuan 

dari pengelolaan rekening pemerintah 

yaitu optimalisasi uang negara, atau 

masuk fase 3 dan 4 menurut Mike 

Williams. Ini diawali dengan kesepakatan 

bersama antara Menteri Keuangan 

dengan Gubernur Bank Indonesia Nomor 

17/KMK.05/2009 dan Nomor 11/3/

Kep.GBI/2009 mengenai Koordinasi 

Pengelolaan Uang Negara dengan tujuan 

untuk optimalisasi return dari dana 

pemerintah (dalam hal ini rekening BUN). 

Sementara untuk rekening milik 

kementerian negara/lembaga, optimalisasi 

itu dilakukan dengan pemberlakuan 

TNP). TNP menjadi alternatif yang 

dipilih pemerintah saat keinginan untuk 

menerapkan TSA secara utuh terkendala 

oleh keterbatasan teknis pada BI dan Bank 

Umum. TNP adalah sebuah mekanisme 

konsolidasi dari seluruh rekening bank 

umum tertentu tanpa harus melakukan 

pemindahbukuan. 

Dari saldo konsolidasi tersebut, 

pemerintah mendapatkan remunerasi 

dengan rate di bawah pasar. Namun, 

meskipun di bawah pasar, nilai remunerasi 

yang diperoleh pemerintah tidak bisa 

dianggap enteng. Nilai itu memang lebih 

kecil dari remunerasi atas Penempatan 

Uang Negara pada Bank Indonesia 

sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 

90/PMK.05/2009 tentang Pengelolaan 

Uang Negara di Bank Indonesia, tetapi 

lebih tinggi dari Penempatan Uang Negara 

pada Bank Umum sebagaimana diatur 

dalam PMK Nomor 3/PMK.05/2014 Jo PMK 

No 77/PMK.05/2016 tentang Penempatan 

Uang Negara pada Bank Umum. Hal 

itu terkait dengan upaya pemerintah 

yang harus memperhatikan keadaan 

moneter, khususnya dalam upaya untuk 

menurunkan suku bunga di Indonesia 

menjadi single digit. 

Selain itu, saldo TNP dimaksud tidak 

melibatkan rekening-rekening pada satker 

BLU yang justru memiliki saldo rekening 

yang jauh lebih besar dari kebanyakan 

satker non BLU. Besaran optimalisasi 

saldo rekening pada BLU bisa dilihat dari 

Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU.

Disarikan dari LKPP Tahun 2015-2017 

dan data Imbalan Jasa Perbendaharaan 

yang dibayarkan oleh KPPN Khusus 

Penerimaan, data pendapatan yang 

diperoleh negara dari penempatan 

pada Bank Umum, penempatan pada 

Bank Indonesia, pelaksanaan TNP dan 

pendapatan jasa layanan perbankan 

BLU dibandingkan dengan imbalan 

jasa perbendaharaan yang dibayarkan 

negara kepada Bank/Pos persepsi adalah 

sebagaimana tabel berikut:

Keterangan 2017 2016 2015

Optimalisasi Rekening Milik BUN (dalam rupiah)

Pendapatan atas 

Penempatan Uang Negara 

pada Bank Umum

148.697.096.222 68.728.806.768 2.090.000

Pendapatan atas  

Penempatan Uang Negara 

pada BI

4.607.739.085.627 4.186.014.863.053 4.244.250.149.101

Optimalisasi Rekening Milik K/L

Pendapatan dari 

Pelaksanaan TNP

285.028.502.724 258.151.870.578 145.111.991.766

Pendapatan Jasa Layanan 

Perbankan BLU

2.311.074.174.733 1.560.183.278.810 1.966.656.321.824

Beban Pembayaran Jasa Perbankan

Imbalan Jasa 

Perbendaharaan

443.974.100.000 319.211.420.000 395.251.445.000

Pendapatan atas optimalisasi uang 

negara di rekening milik BUN terlihat dari 

pendapatan atas penempatan pada BI 

dan Bank Umum (sepenuhnya dilakukan 

oleh BUN), sementara optimalisasi 

atas rekening milik K/L terlihat dari 

pendapatan atas pelaksanaan TNP (oleh 

BUN) dan pendapatan jasa layanan 

perbankan BLU (oleh satker BLU). 

Bila dibandingkan dengan beban yang 

negara bayar kepada bank/pos persepsi 

melalui Imbalan Jasa Perbendaharaan, 

bisa dikatakan bahwa optimalisasi 

keseluruhan kas pemerintah pusat jauh 

melebihi beban yang dibayar.

Hal yang menarik dari data pendapatan 

atas pelaksanaan TNP di atas adalah 

trennya yang terus naik dari tahun 2015-

2017. Pendapatan TNP dipengaruhi oleh 

2 hal yaitu jumlah saldo konsolidasi dan 

rate suku bunga. Jumlah saldo konsolidasi 

dipengaruhi oleh jumlah rekening dan 

saldo masing-masing rekening. Dalam 

hal ini, jumlah rekening yang dimasukkan 

dalam program TNP menjadi faktor 

yang paling berpengaruh terhadap saldo 

konsolidasi. Sebab rate suku bunga yang 

juga berpengaruh justru mengalami 

tren penurunan akibat kebijakan BI 

yang berupaya agar suku bunga bank 

bisa mencapai single digit. Sedangkan 

faktor saldo tiap rekening yang juga 

mempengaruhi saldo konsolidasi justru 

ditekan dengan berbagai kebijakan 

pengetatan UP; seperti batasan saldo 

di brankas, pembayaran secara non-

cash, dan sebagainya; dan mendorong 

pembayaran secara LS langsung ke 

rekening tujuan. Maka faktor yang paling 

mempengaruhi besarnya pendapatan atas 

pelaksanaan TNP adalah jumlah rekening 

yang didaftarkan dalam program TNP.

Data tahun 2015-2017 adalah saat belum 

diterapkannya SPRINT. Harapannya, 

di tahun 2018 dan seterusnya, jumlah 

rekening yang bisa didaftarkan dalam 

program TNP bisa lebih optimal. Optimal 

di sini bukan berarti selalu naik, tetapi 

jumlah rekening yang seharusnya 

mengikuti program TNP bisa lebih valid, 

karena validasi data rekening menjadi 

syarat optimalisasi rekening pemerintah 

milik K/L.

Namun, sebagus apa pun program yang 

disusun pasti tidak akan bisa berhasil 

bila tidak didukung oleh semua pihak 

yang terkait. Dalam hal ini, perlu disusun 

strategi untuk terus mensosialisasikan 

urgensi pengelolaan rekening via SPRINT 

dan monitoring untuk memastikan 

validasi data yang ada dalam SPRINT 

tetap terjaga. Surat Direktur Jenderal 

Perbendaharaan Nomor S-3303/PB/2018 

tanggal 11 April 2018 hal Penggunaan 

Aplikasi SPRINT (Sistem Pengelolaan 

Rekening Terintegrasi) menjadi awal dari 

sosialisasi tentang SPRINT, khususnya 

dalam penggunaannya oleh KPPN dan 

satker. Terhitung sejak surat tersebut 

dikeluarkan, SPRINT memasuki masa roll-

out. Manual aplikasi pun telah diedarkan 

bersamaan dengan surat dimaksud 

sehingga memudahkan KPPN untuk 

menguasai aplikasi dimaksud sekaligus 

membimbing satker-satker di wilayah 

kerjanya.

Sosialisasi pun bisa dilanjutkan dengan 

adanya launching secara besar-besaran 

kepada K/L dan Bank Mitra pemerintah. 

Selain itu, sebagai tindak lanjut atas 

peraturan yang ada, monitoring harus 

terus dilakukan melalui rekonsiliasi 

bertingkat antara satker dengan KPPN 

maupun K/L dengan Kantor Pusat 

DJPb dan Kantor Pusat DJPb dengan 

Kantor Pusat Bank Mitra. Bila hal-

hal di atas konsisten dilakukan, maka 

keberhasilan implementasi SPRINT 

lebih mudah tercapai. Lebih jauh, data 

rekening terintegrasi yang valid hasil 

dari implementasi SPRINT memudahkan 

berbagai upaya optimalisasi kas 

pemerintah.

Teks: Sarimin (Dit.PKN)
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Menjaga Transparansi dan Akuntabilitas 
Pengelolaan Hibah Langsung Luar Negeri di 
Era Perkembangan Inovasi Teknologi

Pengesahan RUU 

Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan APBNP 

(P2APBNP 2017) oleh Dewan 

Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia (DPR RI) pada akhir Juli 

2018 kiranya patut disambut lega. 

Kelegaan tersebut rasanya tidak 

berlebihan bila mengingat waktu 

dan tenaga yang terkuras selama 

hampir satu tahun lamanya untuk 

penyusunan Laporan Keuangan 

Pemerintah Pusat (LKPP) 2017. 

Upaya tersebut pada akhirnya 

terbayar dengan terwujudnya 

prinsip transparansi dan 

akuntabilitas pengelolaan keuangan 

negara. 

Kelegaan tersebut bahkan 

mempunyai makna istimewa, 

khususnya bagi pengelolaan 

hibah luar negeri. Pada mulanya 

terdapat rasa pesimistis akibat 

tingginya resistensi donor untuk 

melaporkan pemberian hibahnya 

kepada pemerintah. Penghargaan 

layak diberikan kepada Tim 

Kemenkeu dan Kementerian/

Lembaga (K/L) yang dengan 

ketekunan dan kesabarannya 

dengan tidak mengenal kata lelah 

sejak tahun 2006, serta dukungan 

pemeriksaan Badan Pemeriksa 

Keuangan Republik Indonesia (BPK 

RI) yang super ketat, telah berhasil 

mendorong awareness donor untuk 

secara konsekuen menepati janjinya 

memenuhi prinsip aid effectiveness.  

Sesuai Deklarasi Paris (2005) 

yang dijabarkan dalam Jakarta 

Commitment (2008), donor telah 

berkomitmen untuk menaati 

aturan local country Indonesia 

dalam setiap pemberian hibahnya 

kepada Indonesia. Prinsip tersebut 

meliputi: a) ownership (Recipient 

Country mengarahkan inisiatif dan 

menetapkan jumlah kebutuhannya), 

b) harmonisasi dengan kerangka 

nasional (RPJM); c) Mutual 

Accountability (transparan dan 

akuntabilitas bersama), d) alignment 

dengan local country system – 

perencanaan; penganggaran dalam 

DIPA, procurement, dan pelaporan, 

serta e) Accounting development for 

result (quality assurance) yang dapat 

dimonitor. 

Sesuai dengan data Direktorat 

Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen 

Direktorat Jenderal Pengelolaan 

Pembiayaan dan Risiko (DEAS 

DJPPR) Kemenkeu, temuan BPK RI 

atas hibah (luar negeri dan dalam 

negeri) yang  tidak dilaporkan 

kepada Kemenkeu mencapai sebesar 

Rp3,9 triliun dari 15 K/L pada 

tahun 2008. Melalui sosialisasi dan 

edukasi yang intensif dan rutin, 

jumlah temuan hibah yang tidak 

terlaporkan kepada Kemenkeu 

berangsur-angsur menurun dan 

sama sekali nihil pada tahun 2017. 

Bila realisasi pendapatan hibah (luar 

negeri dan dalam negeri) dalam tahun 

2008 mencapai sebesar Rp850 miliar 

dari pagu Rp2,95 triliun, maka pada 

tahun 2017 jumlahnya meningkat 

menjadi Rp20,16 triliun dengan porsi 

hibah luar negeri mencapai Rp9,79 

triliun atau 48% dari total realisasi 

pendapatan hibah. Sedangkan 

pendapatan hibah dalam APBN 2017 

diproyeksikan sebesar Rp3,11 triliun. 

Jumlah temuan yang nihil tersebut 

telah memainkan peran penting dalam 

membantu tercapainya opini Wajar 

Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI 

atas LKPP kedua kalinya. 

Prinsip Transparansi dan 

Akuntabilitas

Pasal 23 Undang Undang Republik 

Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 

tentang Keuangan Negara mengatur 

bahwa seluruh Technical Assistance (TA) 

berupa training/beasiswa; tenaga ahli; 

development study; project; dan grant aid/

uang kas yang dikategorikan sebagai 

jenis hibah terencana harus mendapat 

persetujuan DPR RI  dalam APBN. 

Hibah terencana merupakan hibah 

yang dilaksanakan melalui mekanisme 

perencanaan dan dituangkan dalam 

Daftar Rencana Kegiatan Hibah (DRKH) 

yang terlebih dahulu disetujui oleh 

Badan Perencanaan Pembangunan 

Nasional (Bappenas). 

Perkecualian dari UU 17/2003 tersebut 

hanya dapat diberikan kepada jenis 

hibah langsung (Non-DRKH atau tidak 

melalui mekanisme perencanaan) yang 

sifatnya untuk keadaan darurat karena 

bencana alam, wabah penyakit, dan 

jenis hibah langsung khusus permintaan 

donor. Dalam praktiknya, jenis hibah 

langsung khusus permintaan donor 

tersebut   juga dituangkan dalam DRKH, 

tetapi tidak dialokasikan dalam APBN. 

Sekalipun demikian, jenis hibah 

langsung (non-DRKH) dan hibah khusus 

permintaan donor (dengan DRKH) 

yang dikecualikan tidak dialokasikan 

dalam APBN tidak menggugurkan 

kewajiban K/L untuk mewujudkan 

prinsip transparansi dan akuntabilitas 

dengan mempertanggungjawabkannya 

dalam P2APBN. Dalam kaitan ini, sangat 

penting bagi K/L untuk tidak bosan-

bosannya mensosialisasikan kepada 

donor tentang perlunya menaati secara 

konsisten pasal 38 Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 

2004 tentang Perbendaharaan Negara. 

Pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 2004 

tersebut diturunkan menjadi Peraturan 

Pemerintah (PP) Nomor 10 tahun 2011 

tentang Tatacara Pengadaan Pinjaman 

Luar Negeri dan Penerimaan Hibah 

serta Peraturan Menteri Keuangan 

(PMK) Nomor 99/PMK.05/2017 

tentang Administrasi Pengelolaan 

Hibah. Sebagaimana diatur dalam 

PP 10 tahun 2011 dan PMK 99/

PMK.05/2017 tersebut, mekanisme 

pertanggungjawaban jenis hibah 

dalam bentuk uang kas (Non DRKH 

maupun dengan DRKH) yang tidak 

dialokasikan dalam APBN dilakukan 

dengan prinsip 3R-1P  yaitu Register 

kepada Kanwil DJPb/DJPPR; pembukaan 

Rekening; Revisi DIPA; dan Pengesahan. 

Sedangkan pertangunggungjawaban 

jenis hibah langsung dalam bentuk 

barang dan jasa (donor executed 

grant) dilakukan dengan mekanisme 

penandatanganan perjanjian/MoU 

hibah; register; penandatanganan 

Berita Acara Serah Terima (BAST); 

dan pengesahan pendapatan dan aset/

persediaan/beban jasa pada KPPN Mitra.  

Dengan kemajuan teknologi baru 

yang mendorong inovasi sebagai alat 

transfer ilmu pengetahuan, globalisasi 

yang memudahkan akses aliran 

informasi, munculnya entrepreneur 

baru (new actor), serta semangat Kerja 

Sama Selatan Selatan (KSS), ke depan, 

jumlah hibah luar negeri dalam bentuk 

TA kepada Indonesia akan semakin 

meningkat pesat. Dalam hubungan ini, 

kewaspadaan tetap perlu ditingkatkan 

oleh K/L khususnya terhadap tawaran 

jenis hibah langsung oleh pemain baru 

yang belum sepenuhnya memahami 

local country system Indonesia. 

Demikian juga, karena 

kekurangpahaman local country 

system oleh Pemda, masih dijumpai 

donor memberikan hibah luar negeri 

dalam bentuk TA secara langsung 

kepada daerah tanpa sepengetahuan 

Pemerintah Pusat. Praktik ini jelas 

melanggar UU Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah dan 

UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah Pusat dan Pemerintah 

Daerah, yang melarang mekanisme 

pemberian hibah luar negeri langsung 

dari donor kepada daerah tanpa melalui 

persetujuan Pemerintah Pusat. 



foto: Tino Adi Prabowo
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Pengalaman pengelolaan 

hibah TA untuk Tsunami 

Aceh 2005 dapat 

dijadikan pelajaran 

bagi pengelolaan hibah 

luar negeri untuk 

korban bencana alam, 

misalnya gempa bumi 

di Lombok baru-baru 

ini. Kealpaan terhadap 

kewajiban pelaporan 

akan menciderai 

prinsip transparansi 

dan akuntabilitas 

dan berakibat pada 

meningkatnya moral 

hazard. Jenis hibah 

langsung untuk 

bencana, karena 

sifatnya darurat, K/L 

ataupun Pemda dapat 

menerimanya tanpa 

dialokasikan terlebih 

dahulu dalam APBN atau 

APBD, karena sifatnya 

kemanusiaan. Namun 

proses administrasinya 

tetap harus dilanjutkan 

sampai dengan tahap 

pertanggungjawabannya 

dalam P2APBN.

Lesson Learned

Pengelolaan hibah pada 

dasarnya bukan hanya 

menyangkut aspek 

pengakuan (recognition) 

pendapatan hibah 

yang harus dibukukan 

dalam P2APBN, tetapi 

juga menyangkut 

aspek pengelolaan aset 

barang milik negara 

(BMN) sebagaimana 

diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Republik 

Indonesia Nomor 27 

Tahun 2014 Tentang 

Pengelolaan Barang 

Milik Negara/Daerah. 

Oleh karena itu, 

opini WTP BPK RI 

atas LKPP 2016 dan 

2017 tidak secara 

otomatis diartikan 

bahwa  pengelolaan 

hibah luar negeri 

tidak meninggalkan 

pending issues atas 

transaksi sebelumnya. 

Penyelesaian pending 

issues dalam waktu 

segera akan memainkan 

peran penting guna 

mengurangi potensi 

timbulnya risiko 

temuan berulang yang 

sifatnya material dan 

dapat menurunkan 

kualitas LKPP di masa 

mendatang.  

Beberapa pending issues 

atas pengelolaan hibah 

langsung yang perlu 

ditindaklanjuti antara 

lain: 

a)  belum dapat 

diterbitkannya Berita 

Acara Serah Terima 

(BAST/Hand Over 

Certificate) sebagai 

dokumen  pengakuan 

pemberian hibah 

langsung karena 

terjadinya perselisihan 

(dispute) antara donor 

dan K/L. Perselisihan 

timbul disebabkan 

terjadinya  kegagalan 

donor menyerahkan 

output-nya (performance 

obligation) sesuai 

harapan yang 

diperjanjikan dengan 

K/L. Proyek berhasil 

dibangun namun tidak 

dapat beroperasi karena 

b) dengan tujuan 

mengenalkan inovasi 

teknologi, donor 

menawarkan proyek 

tenaga listrik ramah 

lingkungan (fuel cell) 

dan pembangkit tenaga 

listrik bersumber arus 

bawah laut. Proyek 

berhasil dibangun 

tetapi harus dibongkar 

kembali karena biaya 

operasionalnya yang 

mahal dan teknologinya 

ternyata sudah out of 

date kesalahan aspek 

tehnik pihak donor. 

c) pilot project pengadaan cerobong 

asap bebas polusi (green chiller) yang 

penerima akhirnya merupakan badan 

usaha swasta yang sampai saat ini 

belum dapat diserahterimakan dari 

donor kepada K/L. Hal ini disebabkan, 

walaupun sudah ada pengaturan 

mekanisme pemindahtanganan BMN 

dari K/L kepada  swasta, tetapi masih 

memerlukan kejelasan dalam aturan 

pelaksanaannya.

Contoh lain dari pending issues 

yang terkait dengan adminstrasi 

pembukuan dan pembebasan pajak 

antara lain: 

a) hibah luar negeri yang telanjur 

diterima, tetapi belum dapat 

dibukukan dalam tahun sebelumnya 

padahal aset yang dihasilkan dari 

hibah telah dimanfaatkan, 

b) pembebasan bea masuk dan 

PPnBM (tax exemption) atas proyek 

yang dibiayai hibah langsung 

melalui procurement agent yang 

bukan berkategori donor; ataupun 

pilot project penelitian pengadaan 

mobil listrik ramah lingkungan yang 

memerlukan pembebasan bea masuk,  

c) inkonsistensi jenis hibah luar 

negeri dalam bentuk TA berupa 

kas kepada K/L yang rekeningnya 

dibuka di luar negeri, tetapi 

dipertanggungjawabkan dalam bentuk 

hibah langsung barang.

Perlu Kehati-hatian dalam Memilih 

Bentuk Hibah

Sebagai bentuk pengawalan terhadap 

konsistensi terwujudnya prinsip 

transparansi dan akuntabilitas, 

perlu kehati-hatian dalam 

mempertimbangkan tawaran hibah 

yang mengatasnamakan kemajuan 

inovasi teknologi, juga adanya 

hibah mengikat (tied aid) sebagai 

promosi produk (motif ekonomi).  

Pertimbangan secara masak perlu 

dilakukan bila tawaran hibah luar 

negeri dalam bentuk peralatan, 

misalnya pengamatan cuaca, 

mengharuskan pembelian balon/

transmitter cuaca secara rutin dari 

negara donor.  

Demikian juga, paket hibah luar 

negeri dalam bentuk TA yang 

dikaitkan dengan persyaratan untuk 

mengikat perjanjian pinjaman, 

hendaknya hanya dapat diterima 

sepanjang berfungsi pengungkit 

terhadap pertumbuhan ekonomi 

dan membantu menurunkan defisit 

saldo neraca modal pada neraca 

pembayaran. 

Dari pengalaman selama ini, 

justru hibah luar negeri dalam 

bentuk TA yang dilatarbelakangi 

oleh motif sosial tanpa disertai 

motif ekonomi dan hidden agenda 

politik yang dapat mengganggu 

stabilitas keamanan negara, banyak 

mengalami keberhasilan. Sesuai arah 

pemanfaatan hibah luar negeri untuk 

mendukung pencapaian prioritas 

pembangunan dalam RPJM 2015-

2019,  terdapat tiga dimensi untuk 

menjadi acuan yaitu pembangunan 

manusia, pembangunan sektor 

unggulan, dan pemerataan dan 

kewilayahan. 

Beberapa contoh hibah luar negeri 

yang selama ini telah diterima dari 

berbagai negara donor bilateral dan 

multilateral yang berdampak pada 

peningkatan pemberdayaan ekonomi 

dan pengurangan kesenjangan 

antarwilayah antara lain: 

a) peningkatan akses perempuan 

dalam rangka mewujudkan kesetaraan 

gender; 

b) pelayanan dasar dan penciptaan 

lapangan kerja melalui pembangunan 

berbasis masyarakat pada akar 

rumput untuk pengentasan 

masyarakat dari kemiskinan; 

c) perbaikan sistem pasar dan input 

yang berkualitas serta pertanian yang 

baik yang melibatkan mitra bisnis dan 

petani kecil, 

d) pengembangan peluang-peluang 

ekonomi produktif terutama di sektor 

non-pertanian melalui penyuluhan. 

Hibah luar negeri semacam itu layak 

untuk diteruskan dalam kaitannya 

dengan nawacita pemerintahan, 

yaitu “membangun Indonesia dari 

pinggiran” dengan menguatkan 

sisi sosial dan ekonomi, dan 

pengembangan sumber daya manusia 

di seluruh wilayah Indonesia, 

termasuk daerah tertinggal dan 

kepulauan. 

Teks: Widjanarko (Widyaiswara 

Pusdiklat Keuangan Umum, BPPK, 

Kemenkeu)
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KUR untuk TKI, Bentuk Kepedulian 
Pemerintah bagi Pejuang Devisa

Tanggal 1 Mei ditetapkan 

menjadi hari libur nasional 

oleh pemerintah Indonesia, 

sebagai bentuk solidaritas atas 

peringatan Hari Buruh Internasional. 

Menengok kepada sejarah, tanggal 

tersebut dipilih karena menandai 

keberhasilan aksi buruh tahun 1886 

di Amerika Serikat yang menuntut 

pemberlakuan delapan jam kerja dalam 

sehari.

Istilah buruh dalam persepsi sebagian 

besar masyarakat dikonotasikan 

sebagai pekerja yang cenderung bekerja 

dengan menggunakan otot. Sebaliknya 

untuk orang kantoran, kebanyakan dari 

kita menyebut pekerja, pegawai, atau 

karyawan. Merujuk kepada Undang-

Undang Ketenagakerjaan, istilah 

buruh, pekerja, pegawai, atau karyawan 

sesungguhnya mempunyai arti sama 

dan tidak ada pembedaan, yakni tenaga 

kerja atau manusia yang menggunakan 

tenaga dan kemampuannya untuk 

mendapatkan balasan berupa 

pendapatan baik berupa uang maupun 

bentuk lainnya dari pemberi kerja atau 

pengusaha atau majikan. 

Masih soal buruh, terdapat pula warga 

negara Indonesia yang bekerja di luar 

negeri seperti Malaysia, Timur Tengah, 

Taiwan, Australia dan Amerika Serikat 

dalam hubungan kerja untuk jangka 

waktu tertentu dengan menerima 

upah. Pekerja tersebut dikenal dengan 

sebutan Tenaga Kerja Indonesia atau 

TKI. Untuk TKI perempuan sering 

disebut dengan Tenaga Kerja Wanita 

(TKW). 

Tenaga kerja di Indonesia memang 

masih memiliki berbagai persoalan 

sejalan dengan meningkatnya jumlah 

penduduk dan angkatan kerja. Tingkat 

upah yang wajar dan memadai serta 

perlindungan tenaga kerja, khususnya 

TKI/TKW merupakan isu yang selalu 

mengemuka. Secara teoretis, sistem 

pengupahan sesuai permintaan dan 

penawaran dalam mekanisme pasar 

tenaga kerja dan perlunya campur 

tangan pemerintah dalam regulasi 

pengupahan merupakan hal pokok 

yang juga selalu diperdebatkan. Di 

sisi lain, penetapan Upah Minimum 

Regional (UMR), perluasan lapangan 

kerja, jaminan sosial, bantuan sosial, 

penempatan dan perlindungan TKI 

serta program padat karya tunai, yang 

baru-baru ini sangat santer terdengar, 

merupakan upaya-upaya pemerintah 

untuk meregulasi ketenagakerjaan.   

Penulis tidak akan membahas 

persoalan di atas, tetapi lebih 

memfokuskan untuk mengingat 

kembali sebuah upaya pemerintah 

sebagai solusi dalam membantu 

permodalan awal untuk TKI yakni 

skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) 

untuk penempatan TKI. Mungkin dari 

kita selama ini mempersepsikan KUR 

hanya diperuntukkan bagi kelompok 

pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah yang berdagang dan/atau 

memproduksi barang/jasa. Skema KUR 

Penempatan TKI merupakan program 

pemerintah yang memberikan kredit 

murah sebagai modal awal kepada TKI 

yang akan berangkat ke luar negeri. 

Program ini merupakan wujud nyata 

upaya pemerintah melalui instrumen 

APBN yang berusaha menjalankan 

fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi 

agar sistem keuangan inklusif dapat 

secara konkret dirasakan masyarakat. 

Foto: Leila Rizki Niwanda

KUR Penempatan TKI, Modal 

Awal

KUR Penempatan TKI merupakan kredit 

perbankan kepada para TKI yang tidak 

memiliki modal awal. Biasanya, TKI 

yang hendak berangkat ke luar negeri 

dalam rangka bekerja atau magang perlu 

mengurus berbagai pemberkasan maupun 

perizinan dan melalui serangkaian 

pemeriksaan. Maksimum kredit yang 

dapat diberikan adalah sebesar Rp25 juta 

setiap TKI dengan suku bunga sebesar 7% 

efektif per tahun. Suku bunga ini berlaku 

mulai tahun 2018, dan besaran tersebut 

mengalami penurunan dibandingkan 

tahun sebelumnya yang sebesar 9% per 

tahun. Mengingat KUR merupakan kredit, 

maka secara otomatis TKI memiliki 

kewajiban untuk mengembalikannya. 

Adapun jangka waktu kredit KUR 

Penempatan TKI paling lama sama dengan 

kontrak kerjanya dan tidak boleh melebihi 

jangka waktu maksimum yaitu tiga tahun. 

TKI dapat memperoleh fasilitas KUR 

ini dengan mudah dan tanpa agunan ke 

perbankan. Untuk mendapatkannya, TKI 

dapat berkonsultasi dengan Pemerintah 

Daerah, Badan Nasional Penempatan 

dan Perlindungan TKI (BPN2TKI),, atau 

perwakilan Kementerian Keuangan di 

daerah (Kanwil Ditjen Perbendaharaan 

di setiap Provinsi). Secara umum, 

persyaratan yang diperlukan antara 

lain (1) memiliki KTP/ SIM/Surat 

Keterangan; (2) surat hasil medical check-

up yang menyatakan fit untuk bekerja 

dari rumah sakit/medical center yang 

ditunjuk oleh pemerintah; (3) memiliki 

Perjanjian Penempatan bagi TKI yang 

ditempatkan oleh PPTKIS (Pelaksana 

Penempatan TKI Swasta); (4) memiliki 

Perjanjian Kerja dengan Pengguna bagi 

TKI baik yang ditempatkan oleh PPTKIS, 

Pemerintah, atau TKI yang bekerja secara 

perseorangan; dan (5) memiliki paspor. 

Kredit yang diterima TKI tersebut dapat 

digunakan untuk biaya pengurusan 

dokumen jati diri, pemeriksaan kesehatan 

dan psikolog, pelatihan kerja dan 

sertifikasi kompetensi kerja, dan/atau 

biaya lain-lain seperti biaya hidup dan 

biaya penagihan. 

Lantas kemudian yang menjadi 

pertanyaan, upaya dan peran pemerintah 

melalui APBN tadi di mana? Pemerintah 

berupaya memberikan kemudahan 

kepada para TKI dengan mengalokasikan 

dan membelanjakan sebagian APBN 

dalam bentuk subsidi bunga. Suku bunga 

pinjaman yang berlaku umum sejatinya 

bukanlah sebesar 7%, tetapi lebih dari 

itu. Belanja subsidi bunga yang diberikan 

pemerintah untuk KUR Penempatan 

TKI ini sebesar 14%. Dengan demikian, 

pemerintah mensubsidi sebagian bunga 

yang harusnya dibebankan kepada TKI. 

Plafon untuk keseluruhan skema KUR 

pada APBN Tahun 2018 adalah sebesar 

Rp120 triliun. Selain itu, pemerintah juga 

mengalokasikan dalam bentuk imbal jasa 

penjaminan (IJP) untuk menjamin KUR 

tersebut. 

Kondisi Pemanfaatan KUR 

Penempatan TKI
Menurut data BPN2TKI, penempatan TKI 

berjumlah 234.451 orang selama tahun 

2016 dan sebanyak 261.820 orang pada 

2017 atau mengalami kenaikan sebesar 

11,7%. Sementara itu, untuk 2018 sampai 

dengan Februari telah ditempatkan TKI 

sebanyak 41.122 orang. Khusus untuk 

Provinsi Kepri, jumlah TKI sebesar 1.068 

orang pada 2016, kemudian meningkat 

di 2017 menjadi 1.882 orang dan sampai 

dengan Februari 2018 sebanyak 239 orang.  

Dari jumlah TKI tersebut, dan 

membandingkan dengan data dari 

Sistem Informasi Kredit Program (SIKP) 

Ditjen Perbendaharaan, penyaluran KUR 

Penempatan TKI secara nasional masih 

relatif rendah. Penyaluran KUR TKI 2017 

sebesar Rp329,629 miliar untuk 22.663 

orang TKI atau hanya 8,7% dari total TKI. 

Untuk 2018 sampai dengan 28 Februari, 

telah disalurkan KUR sebesar Rp41,574 

miliar kepada 2.793 debitur  (6,8%  

dari jumlah TKI). Sedangkan realisasi 

penyaluran KUR TKI untuk wilayah Kepri 

Tahun 2016 sebesar Rp111,9 juta kepada 

9 TKI, 2017 tidak tersalur, dan sampai 

dengan Februari 2018 hanya satu TKI 

sebesar Rp10,7 juta.  

 

Perlu Peran Semua Pihak 
Penyebab minimnya penyaluran KUR 

TKI disebabkan antara lain (1) TKI 

tidak mengetahui dan memperoleh 

informasi yang cukup tentang KUR TKI; 

(2) terdapat keengganan perbankan 

untuk menyalurkan skema KUR TKI; 

(3) belum optimalnya peran aktif 

instansi pemerintah di daerah dalam 

memberikan pembekalan, termasuk 

informasi mengenai KUR TKI. Hal 

tersebut membawa dampak TKI justru 

berpotensi memanfaatkan pinjaman dari 

Penyalur Jasa Tenaga Kerja Indonesia 

(PJTKI) yang belum tentu dapat 

dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya. 

Padahal pemberian KUR TKI juga memiliki 

tujuan lain, yaitu pemerintah dapat 

memantau keberadaan TKI dalam rangka 

pengawasan dan perlindungan TKI.

Oleh karena itu, diperlukan peran semua 

pihak yakni perbankan, Pemda, Kemenkeu 

cq. Kanwil Ditjen Perbendaharaan, 

OJK, hingga Bank Indonesia untuk 

mengedukasi masyarakat secara masif 

mengenai KUR, khususnya skema 

Penempatan TKI. Pemda berperan sebagai 

pelaku utama untuk mengetahui jumlah 

dan profil TKI dan menempatkan data 

tersebut ke dalam SIKP untuk selanjutnya 

menjadi bahan bagi perbankan untuk 

memberikan KUR. Perbankan diharapkan 

dapat secara aktif menyukseskan 

pemberian KUR kepada para TKI sebagai 

program pemerintah. Itu semua demi 

kemudahan dan perlindungan pahlawan-

pahlawan devisa kita. 

Teks: Edy Sutriono (Kanwil Ditjen 

Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau)
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Implementasi Go-Green pada 
Ditjen Perbendaharaan

Beberapa tahun terakhir, penerimaan 

negara khususnya penerimaan 

perpajakan meleset dari target yang 

ditetapkan. Penerimaan perpajakan terakhir 

kali mencapai target pada tahun 2008. Kondisi 

tersebut mendorong pemerintah untuk 

mencari cara untuk menjaga defisit APBN. 

Berbagai upaya dilakukan, antara lain dengan 

meningkatkan efisiensi pelaksanaan tugas 

khususnya efisiensi anggaran birokrasi.

Menteri Keuangan melalui Instruksi Menteri 

Keuangan nomor 346/IMK.01/2017 tentang 

Gerakan Efisiensi sebagai Penguatan Budaya 

Kementerian Keuangan menginstruksikan 

upaya-upaya efisiensi anggaran. Upaya 

tersebut antara lain meliputi pembatasan 

perjalanan dinas, rapat-rapat, konsumsi, 

honorarium, penggunan daya dan jasa, 

serta optimalisasi proses pengadaan secara 

elektronik. 

Gerakan efisiensi di lingkungan kantor 

bukanlah merupakan hal baru bagi Direktorat 

Jenderal Perbendaharaan (DJPb). Pada 

peringatan Hari Bakti Perbendaharaan tahun 

2017, DJPb mencanangkan gerakan green office 

dan less paper yang dilaksanakan di seluruh 

unit kerja secara serentak. Gerakan tersebut 

kemudian ditindaklanjuti dengan Program 

Perbendaharaan Go Green melalui surat 

edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan 

nomor SE-18/PB/2017. Program yang mulai 

diimplementasikan tahun 2017 tersebut 

bertujuan untuk meningkatkan produktivitas 

organisasi dan mendorong kepedulian seluruh 

stakeholders terhadap lingkungan.

Langkah-langkah pelaksanaan program 

Perbendaharaan Go Green saat ini yang 

dilaksanakan antara lain adalah:

1. Penghematan listrik, meliputi 

penggunaan lampu hemat energi 

dan peralatan listrik lainnya, serta 

penggunaan peralatan listrik seperlunya;

2. Penghematan air, antara lain dengan 

penggunaan air secukupnya, dan 

responsif terhadap kerusakan instalasi 

air;

3. Penghematan kertas, antara lain dengan 

digitalisasi dokumen, penggunaan e-mail 

dalam pengiriman dokumen, penggunaan 

kertas bekas dalam mencetak draft 

dokumen, serta menggunakan mode draft 

dalam mencetak;

4. Peningkatan kenyamanan, antara lain 

dengan optimalisasi tata ruang kantor, 

menjaga kebersihan, dan tidak merokok 

dalam kantor;

5. Program kebersihan, antara lain dengan 

menyediakan tempat sampah terpisah;

6. Program penghijauan, antara lain dengan 

menyediakan tanaman di dalam dan luar 

kantor, pembuatan lubang biopori, dan 

membuat kebun tanaman lokal.
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Jika kita bandingkan beban listrik tiga tahun terakhir, biaya listrik 

seluruh unit kerja lingkup Ditjen Perbendaharaan (tidak termasuk 

BLU) mulai tahun 2016 mengalami penurunan. Penurunan biaya listrik 

tahun 2016 sebesar 6,47% lebih tinggi dibandingkan dengan penurunan 

biaya listrik di tahun 2017 yaitu sebesar 5,77%. Akan tetapi, jika 

menghilangkan pengaruh kenaikan tarif dasar listrik tahun berkenaan, 

maka sebenarnya penurunan beban listrik tahun 2017 sebesar 9,6% 

lebih tinggi dari tahun 2016 sebesar 1,04%. Penurunan yang cukup 

signifikan tersebut terjadi sejak diimplementasikannya program go 

green di lingkungan Ditjen Perbendaharaan tahun 2017.

Sejalan dengan penurunan biaya listrik, belanja barang persediaan 

barang konsumsi juga mengalami penurunan di tahun 2017 sebesar 

3,04% setelah sebelumnya mengalami kenaikan sebesar 12,43% di 

tahun 2016. Belanja barang persediaan barang konsumsi dapat berupa 

kertas, alat tulis, bahan cetakan dan barang habis pakai lainnya yang 

menghasilkan persediaan.

Kedua indikator tersebut menunjukkan implementasi program go green 

telah berhasil mendorong efisiensi belanja beberapa pos angggaran 

pada DJPb. Namun demikian, perlu diingat bahwa program go green 

di satu sisi dapat menekan pengeluaran anggaran tetapi di sisi lain 

berpotensi membebani pos-pos anggaran lain. Harga-harga peralatan 

listrik hemat daya seperti lampu hemat energi, AC low watt, dan keran 

otomatis dijual dengan harga lebih mahal dari peralatan standar. 

Di samping itu, pembelian peralatan tambahan misalnya scanner 

untuk digitalisasi dokumen membutuhkan biaya yang lebih mahal 

daripada pembelian printer untuk mencetak dokumen. Lebih lanjut, 

beberapa langkah pelaksanaan go green membutuhkan biaya yang besar 

seperti penyesuaian tata ruang kantor, pengadaan kendaraan baru 

(menggantikan kendaraan lama yang telah usang), pembuatan lubang 

bipori, serta pembuatan kebun tanaman lokal. 
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Opini Opini

Langkah-langkah tersebut tentunya akan 

sangat membebani anggaran jika dilakukan 

secara serentak di kantor-kantor vertikal. 

Terlebih lagi alokasi anggaran tersebut 

dapat mengurangi alokasi anggaran untuk 

pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen 

Perbendaharaan.

Hal lain yang perlu diperhatikan adalah 

terjadinya pergeseran penggunaan anggaran 

sebagai dampak upaya efisiensi, misalnya 

peningkatan konsumsi bahan bakar genset 

untuk mengurangi penggunaan daya listrik 

kantor atau peningkatan biaya pemeliharaan 

untuk peralatan tambahan seperti scanner. 

Tambahan biaya pemeliharaan tersebut akan 

membebani anggaran pada tahun-tahun 

berikutnya. Evaluasi keberhasilan program go 

green dalam meningkatkan efisiensi belanja 

harus memperhitungkan pergeseran anggaran 

tersebut.  

Untuk menjamin program go green dapat 

berjalan efektif dan berkelanjutan, DJPb perlu 

melakukan langkah-langkah strategis antara 

lain:

1. Menuangkan program go green ke 

dalam rencana strategis DJPb

Perlu disadari bahwa program go green hanya 

akan berjalan efektif apabila dilaksanakan 

secara berkelanjutan. Untuk itu, program 

go green perlu ditetapkan dalam rencana 

strategis DIrektorat Jenderal Perbendaharaan 

agar upaya upaya menuju go green dapat 

dilaksanakan secara harmonis. Sebagai 

contoh pembangunan gedung kantor baru 

yang mengusung konsep go green, juga 

standardisasi sarana dan prasarana  serta 

kebijakan infrastruktur IT. 

Penetapan program go green dalam rencana 

strategis juga akan menjamin rencana kerja 

tahunan DJPb disinkronisasikan dengan 

program go green. Sinkronisasi tersebut pada 

akhirnya berpengaruh pada anggaran yang 

akan dialokasikan untuk program go green. 

Sebagai contoh pengadaan lampu hemat 

energi, pengadaaan scanner, atau pengadaan 

AC hemat energi. Program go green juga 

dapat diimplementasikan pada program 

dan kegiatan DJPb lain, misalnya pada 

penyelenggaraan Hari Bakti Perbendaharaan, 

pemilihan kantor terbaik, atau sebagai bagian 

dari penilaian kinerja pejabat/pegawai DJPb. 

2. Melaksanakan audit energi di 

seluruh unit kerja secara bertahap

Sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM 

nomor 14 tahun 2012, audit energi 

didefinisikan sebagai proses evaluasi 

pemanfaatan energi dan identifikasi peluang 

penghematan energi serta rekomendasi 

peningkatan efisiensi pada pengguna sumber 

energi dan pengguna energi dalam rangka 

konservasi energi. DJPb perlu melakukan 

audit energi terutama di unit unit kerja yang 

mendapat alokasi belanja operasional tinggi. 

Kantor-kantor yang berhasil menurunkan 

konsumsi energi perlu mendapat insentif 

sebagai bagian dari penilaian unit kerja 

terbaik. Audit energi tersebut dapat 

melibatkan instansi terkait seperti 

Kementerian ESDM atau dengan konsultan-

konsultan yang telah memiliki kompetensi 

sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.

Rekomendasi dari hasil pelaksanaan audit 

energi tersebut hendaknya menjadi bagian 

dari sasaran kinerja yang harus dicapai oleh 

unit kerja. Misalnya penurunan konsumsi 

listrik sebesar 10% dalam jangka waktu 

1 tahun ditetapkan menjadi sasaran IKU 

Kepala Kantor. Rekomendasi hasil audit 

juga dapat dijadikan pertimbangkan dalam 

mengalokasikan dana terkait implementasi 

program go green pada unit kerja tertentu.

3. Menjadikan hemat energi sebagai 

budaya 

Tidak semua upaya menuju go green 

membutuhkan alokasi anggaran yang besar. 

Banyak hal yang dapat dilakukan yang 

tidak memerlukan biaya, seperti kebiasaan 

mematikan AC setengah jam sebelum jam 

kerja berakhir, mematikan lampu yang tidak 

dipakai atau setelah jam kerja berakhir, 

membatasi lembur, dan menggunakan 

kertas bekas untuk mencetak draft dokumen. 

Kebiasaan tersebut harus senantiasa 

diingatkan kepada seluruh pegawai pada 

setiap kesempatan misalnya pada saat 

pelaksanaan GKM, sosialisasi, atau rapat-

rapat. 

4. Melakukan evaluasi secara rutin dan 

komprehensif

Implementasi go green berpotensi 

menimbulkan pergeseran anggaran. Oleh 

karena itu, perlu dilakukan evaluasi secara 

komprehensif dan berkelanjutan dengan 

menyandingkan biaya yang berhasil dihemat 

dan biaya yang timbul akibat implementasi go 

green. Biaya yang timbul akibat implementasi 

go green harus dapat diidentifikasi dengan 

jelas dalam struktur anggaran sehingga tidak 

menimbulkan bias saat evaluasi. Penilaian 

cost and benefit program go green juga harus 

memperhitungkan ukuran ukuran nonmateri 

seperti kenyamanan pegawai, kepuasan 

stakeholders, dan peningkatan kinerja. 

Memperhatikan kondisi tersebut, evaluasi 

yang komprehensif baru dapat dilakukan 

apabila program go green telah berjalan 

beberapa tahun.

Akhirnya, keberhasilan program go green 

sangat ditentukan oleh komitmen pimpinan 

di DJPb. Implementasi program go green 

tidak boleh menghambat pelaksanaan 

tugas dan fungsi DJPb terutama dari sisi 

alokasi dana yang digunakan. Nantinya, 

keberhasilan pelaksanaan program go green 

pada DJPb dapat menjadi contoh bagi instansi 

pemerintah lain khususnya unit kerja di 

lingkungan Kementerian Keuangan.

Teks: Dian Pustakawan

(Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi 

Kepulauan Riau)
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Wakil Menkeu Mardiasmo membuka Rakor 
Dewas BLU. Wamenkeu menekankan, 
BLU merupakan organisasi publik yang 
(idealnya) minim dari belenggu birokrasi 
dan campur tangan politik. Jumlah satuan 
kerja yang menerapkan pola pengelolaan 
keuangan BLU semakin banyak dan 
diikuti dengan pendapatan yang semakin 
meningkat. Dirjen Perbendaharaan 
Marwanto Harjowiryono menyebutkan, 
“Pada tahun 2008 pendapatan BLU 
tercatat sebesar Rp3,7 triliun dan tumbuh 
hingga mencapai lebih dari 12 kali lipat 
yaitu Rp47,3 triliun di tahun 2017.”

Dirjen Perbendaharaan Marwanto 
Harjowiryono melakukan kunjungan kerja 
ke KPPN Magelang. Ia mengungkapkan, 
disiplin dan loyalitas setiap pegawai perlu 
ditingkatkan supaya pekerjaaan yang 
diamanahkan dapat selesai tepat waktu 
dan pelayanan yang diterima stakeholders 
ketika mencairkan dan mempertanggung 
jawabkan dana APBN bisa maksimal. . 

R E K A M 
P E R I S T I W A

Dirjen Perbendaharaan membuka 
Raker Unit Kepatuhan Internal Ditjen 
Perbendaharaan 2018. “Pengendalian 
internal menjadi bagian dari perhatian 
pihak eksternal BPK. Di 2016 kemarin 
kita berhasil menjaga itu dengan baik 
sehingga kita mendapat WTP,” sebut Dirjen 
Perbendaharaan.

Mei 07 08

DJPb mengintegrasikan indikator 
kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) ke 
dalam aplikasi Online Monitoring Sistem 
Perbendaharaan dan Anggaran Negara 
(OM SPAN). Tujuan integrasi ini adalah agar 
seluruh Kementerian Negara/Lembaga (K/L) 
dan satuan kerja (Satker) dapat melihat hasil 
kinerja pelaksanaan anggarannya melalui 
aplikasi OM SPAN.

09 16

FGD bertema “Membangun Sinergi dalam 
Meningkatkan Kualitas Jurnal Ilmiah DJPb: 
Indonesian Treasury Review (ITRev)” 
diselenggarakan. Dirjen Perbendaharaan 
berharap, “Nantinya tulisan yang ada bisa 
dijadikan pembelajaran dan referensi dalam 
pengambilan keputusan pada masa depan.”

Seiring dengan telah ditetapkannya 
Peraturan Pemerintah Nomor 18, 19, dan 
20 tahun 2018 yang mengatur pemberian 
gaji, pensiun, atau tunjangan ke-13 dan 
THR tahun 2018, DJPb menyalurkan 
pembayaran Gaji/Pensiun/Tunjangan ke-13 
dan THR tahun 2018.

Pada kegiatan pelantikan para 
pejabat eselon III lingkup Kementerian 
Keuangan di Gedung Dhanapala, 
sebanyak 129 orang pejabat Ditjen 
Perbendaharaan turut dilantik. 
Menkeu Sri Mulyani berpesan secara 
khusus kepada para pejabat di 
lingkungan Ditjen Perbendaharaan 
agar melakukan simplifikasi proses 
pencairan anggaran dan proses 
pelaporan.

04

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tinjau 
perkembangan penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro 
(UMi) di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. “Bagus 
melihat kegiatan ekonomi masyarakat terus bergulir 
meningkatkan usahanya dan pemerintah akan terus 
mendukung dengan kebijakan-kebijakan ekonomi yang 
mendukung perekonomian rakyat,” ungkap Sri Mulyani.

26

2309

LKPP Tahun 2018 kembali meraih opini WTP. 
Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan 
(LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah 
Pusat (LKPP) Tahun 2017, Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK) memberikan Opini Wajar 
Tanpa Pengecualian (WTP).

05
Juni

Dirjen Perbendaharaan membuka Workshop 
Pinjaman dan Hibah 2018. Marwanto 
menekankan, utang harus mampu dikelola 
dengan sebaik-baiknya dan pada saat 
bersamaan pengelolaan utang juga harus 
akuntabel.

19
Juli

Dirjen Perbendaharaan memberikan 
keynote speech dalam Seminar 
Perbendaharaan, Keuangan Negara, dan 
Kebijakan Publik dengan tema Tantangan 
Pengelolaan Keuangan Negara pada Era 
Disrupsi Teknologi. “Reformasi Keuangan 
Negara dilakukan dalam setiap proses 
mulai dari penganggaran, pelaksanaan 
anggaran, hingga pertanggungjawaban 
dengan melibatkan penggunaan 
teknologi informasi seperti Sistem 
Perbendaharaan dan Anggaran Negara 
(SPAN),” papar Dirjen Perbendaharaan.

Dirjen Perbendaharaan Marwanto 
Harjowiryono melakukan kunjungan 
kerja ke KPPN Bandar Lampung. 
Dirjen Perbendaharaan berharap 
setiap perwakilan KPPN mampu 
mendapatkan nilai terbaik dalam audit 
ISO sebagai bentuk komitmen DJPb 
dalam memberikan pelayanan prima. 
ISO Pelayanan Publik yang sebelumnya 
9001:2008 akan diperbarui ke tingkat 
yang lebih tinggi yaitu ISO 9001:2015. 

Agustus

Tujuh Rumah Sakit di Lingkungan 
Kementerian Pertahanan dan TNI 
ditetapkan mulai menerapkan Pola 
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 
Umum (BLU). “Kami tentu berharap 
dengan adanya status BLU ini akan 
memberikan dampak yang nyata dan 
cukup cepat mengenai kinerja dan 
juga dari sisi kemampuan kesehatan 
keuangan dari ketujuh rumah sakit ini,” 
pesan Menkeu Sri Mulyani.

06 07 15

Ditjen Perbendaharaan berhasil 
meraih dua gelar bergengsi dalam 
perhelatan Ministry of Finance Human 
Capital Summit and Expo Tahun 
2018 (HC Summit 2018 & Expo). 
Ditjen Perbendaharaan mendapatkan 
penghargaan sebagai unit Eselon I 
di Kementerian Keuangan RI dengan 
inovasi pengelolaan SDM terbaik 
pertama, juga sebagai booth terfavorit 
pilihan pengunjung.

DJPb melalui Treasury Dealing Room 
(TDR), melakukan transaksi perdana 
pembelian Surat Berharga Negara (SBN) 
di pasar sekunder. Selain sebagai bentuk 
perluasan instrumen pengelolaan kas 
negara, pembelian SBN ini merupakan 
bentuk upaya pemerintah dalam 
meningkatkan kepercayaan terhadap 
keberadaan SBN di pasar sekunder.

Final Reporting Workshop KSP 
2017/2018: Pembelajaran Infrastruktur 
dari Korea Selatan. KSP 2017/2018 kali ini 
mengambil topik Developing Monitoring 
and Evaluation System for Infrastructure 
Development Programs in Indonesia dan 
Improving Efficiency and Effectiveness 
of Infrastructure Spending by Enhancing 
Public Investment Management System in 
Indonesia.

Dirjen Perbendaharaan: Keselamatan dan 
Kewaspadaan Tetap menjadi Prioritas saat 
Memberikan Layanan Kepada Satuan 
Kerja di Mataram, NTB. Hal tersebut 
disampaikan Dirjen Perbendaharaan 
ketika mengunjungi Kantor Wilayah 
Ditjen Perbendaharaan Provinsi Nusa 
Tenggara Barat dan KPPN Mataram untuk 
melakukan pengecekan kondisi gedung 
dan kelancaran layanan perbendaharaan 
pasca terjadi gempa bumi (21/08).

16

21

Oleh : Sugeng Wistriono
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Innovation is not Merely 
about Creating New Things

English Lounge

Compared to the previous decades, 

our works have improved very 

well nowadays. Most of them are 

utilized with application systems, so we 

can save time and do them more precisely 

and efficiently. But, have you ever thought 

whether other people use the same 

application systems or not? Who create the 

systems? Or, who made the first concept 

or idea? These questions showed that the 

emergence of innovations isn’t only about 

the creation itself, but also how to make 

particular system to be more beneficial 

and widely used throughout the entire 

organization. Moreover, it’s also important 

to appreciate the creators by a proper 

recognition to keep them innovating.

Let’s have a brief moment to see what 

innovation actually is. If we see the Oxford, 

Mcmillan, or other dictionaries, most of 

them defined innovation simply as “new 

idea, method, product, etc.”. However, in 

business context, we need to define it more 

specific. Innovation should simplify the 

processes and efficient, yet the goal is still 

achieved. 

Now, the question is, does it have to be a 

really ‘new thing’? No, it doesn’t. We may 

consider a development or improvement 

of existing method to become an 

innovation as well. For instance, we add 

a small specific feature such as prompt-

up notification or SMS gateway into an 

existing system, or combine it with our 

specific needs, that may also become an 

innovation. The most important things 

are the facts that we bring something new 

to achieve our goals; more effective and 

efficient; and have never been used before.

Unfortunately, some innovations within 

the organization are sometimes not well 

informed. As a result, people created 

similar things on different occasions. It 

is happened because they don’t know 

what innovations out there that available 

to be used or replicated. This leads the 

employees to create what they think as an 

innovation. Unluckily, other employees also 

created the same thing. 

In many cases, a poor management of 

innovations led to the theft of ideas. Why? 

Once you published your ideas, people 

could simply copy them and act faster than 

you. This actually is a serious problem that 

makes people demotivated. Therefore, 

innovations need to be managed well and 

informed to all employees. If so, people 

could directly refer or replicate them so 

they save time and work efficiently. Also, 

it’s possible that they could be focusing 

on inventing other innovations. Isn’t that 

better?

Furthermore, appreciating innovative 

people is crucial. You can’t expect people 

to work well and creatively without any 

appreciation. In this case, innovative 

people need to be protected as a respect 

to their ideas or creations. Therefore, 

the organization needs to implement a 

system that secures the originality of an 

idea or creation. The initiators need to 

be convinced that their ideas will not be 

copied and then claimed by others who 

are actually not involved in the creation 

processes.

As an alternative for the organization 

in managing innovations, Knowledge 

Management Systems (KM Systems) could 

be considered as a “must have” system. This 

sort of system is not only deal with tacit, 

implicit, and explicit knowledge within the 

organization, but also identify and keep the 

originality of the sources, enabling people 

to learn directly from the original one, the 

owner of ideas. Hence, the theft of ideas 

could be prevented and the employees may 

be motivated to introduce more ideas to 

the organization. Have we implemented the 

KM Systems? Hopefully we have it soon.

Text: Bachrul Ulum

(Kasubbag Kepegawaian Kanwil DJPb Prov. 

Kalimantan Barat)

Cetak biru atau blueprint merupakan bagian dasar 

yang harus dikuasai ketika ingin mahir dalam hal 

tertentu. Dalam dunia investasi yang beraneka 

ragam, juga terdapat Investor Blueprint, yakni teknik 

dasar berinvestasi yang harus diketahui para investor 

agar strategi yang diambil dalam berinvestasi mampu 

membuahkan hasil secara optimal. 

Ryan Filbert, penulis buku tersebut, memaparkan 

pentingnya membangun aset melalui tabungan ataupun 

investasi. Hal itu penting untuk dipahami oleh setiap 

orang sehingga mereka tergerak untuk mulai terjun 

dalam dunia investasi yang produktif, daripada terjebak 

dalam pola hidup yang konsumtif. “Investasi adalah 

kenikmatan yang tertunda. Sedangkan, konsumsi adakah 

kenikmatan yang dirasakan di awal, meski kemudian 

menderita (bayar) di belakang,” begitu penjelasan 

yang tertulis dalam buku ini ketika membahas mental 

block yang sering dijadikan alasan orang untuk tidak 

berinvestasi.

Berbagai instrumen investasi yang dipaparkan seperti 

saham, emas/logam mulia, reksa dana, obligasi, maupun 

properti memiliki kadar nilai pasti dan ketidakpastian 

yang berbeda satu sama lain. Dengan menggunakan 

analisis makro sederhana dan bahasa yang mudah 

dipahami, pembaca akan lebih mudah untuk menyimak 

dan segera untuk mulai berinvestasi melalui beragam 

karakteristik instrumen investasi yang menjadi 

pilihannya.

Tips yang disajikan dalam setiap akhir pembahasan 

instrumen investasi, dapat membantu para investor 

untuk menentukan bagaimana cara yang cerdas untuk 

berinvestasi pada instrumen tersebut. Pergerakan data 

historis yang relevan dengan setiap instrumen juga 

disajikan sebagai tools pendukung yang membantu 

pertimbangan dalam berinvestasi seperti data 

perkembangan laju inflasi di Indonesia, pergerakan harga 

emas dunia, maupun fluktuasi BI rate.

Beragam testimonial positif yang dimuat dalam buku ini, 

mulai dari kalangan media, pegawai, wiraswasta, hingga 

motivator semakin menunjukkan bahwa Ryan Filbert 

mampu menyajikan topik investasi yang biasanya begitu 

rumit menjadi hal yang menarik dan sederhana sehingga 

bisa dicerna oleh segala kalangan. 

Buku Investor Blueprint dapat digunakan sebagai guidance 

bagi siapa saja yang ingin berinvestasi melalui beragam 

instrumen. Pengalaman penulis sebagai praktisi dalam 

dunia investasi di Indonesia menjadikan tulisannya 

mudah untuk langsung dipraktikkan, menginspirasi para 

calon investor untuk segera terjun dalam dunia investasi 

dan merencanakan keuangan di masa depan dengan lebih 

tertata.

Teks: Dinar Rafikhalif

Judul buku: Investor Blueprint
Penulis: Ryan Filbert
Tebal: 202 halaman
Penerbit: Elex Media Komputindo
ISBN: 978-602-02-9106-2

Peta Sukses Investasi 
ala Investor Dunia

Resensi Buku
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Pelita Pelita

Ditjen Perbendaharaan 

merupakan organisasi 

dengan sumber daya manusia 

yang memiliki semangat untuk terus 

berprestasi. Inovasi yang terus bergulir 

pada organisasi merupakan buah dari 

kreativitas para insan perbendaharaan. 

Tidak hanya untuk kemajuan Ditjen 

Perbendaharaan, ide dan gagasan yang 

muncul juga mampu memberikan 

dampak positif bagi masyarakat.

Sulamto Singgih Partono, biasa 

dipanggil Lamto, adalah Kepala 

Seksi Verifikasi Akuntansi dan 

Kepatuhan Internal (Vera/KI) pada 

Kantor Pelayanan Perbendaharaan 

Negara (KPPN) Tanjung Redeb, yang 

merupakan ujung tombak pelayanan 

Ditjen Perbendaharaan di Kabupaten 

Berau, Provinsi  Kalimantan Timur.

Meski harus bekerja jauh dari kampung 

halamannya di Klaten, Jawa Tengah, 

semangatnya untuk mengabdi kepada 

bangsa dan negara tidak pernah surut. 

Di tengah kesibukannya sebagai Kepala 

Seksi Vera/KI dalam menyusun Laporan 

Keuangan Bendahara Umum Negara 

(LK BUN), pria berusia 43 tahun ini juga 

mengisi waktunya dengan berbagai 

kegiatan produktif di luar kantor. 

Salah satunya ialah menyalurkan hobi 

melukisnya dengan mendesain dan 

memproduksi kain batik. 

“Jadi awalnya saya melihat bahwa 

potensi wisata di sini sangat besar, 

jadi kami menggagas untuk membuat 

kampung wisata yang bisa menjadi 

destinasi wisata budaya, memutar 

ekonomi masyarakat, sekaligus 

menambah identitas khas kedaerahan 

sehingga bisa dijadikan oleh-oleh 

yang menarik,” papar Lamto yang 

sudah sejak tahun 2015 tinggal di 

Tanjung Redeb. “Jangan sampai ada 

waktu untuk berdiam diri,” begitu 

motto hidupnya yang membuat dirinya 

selalu bergerak dan berkarya untuk 

menghasilkan sesuatu yang besar.

Berkat ketekunan dan keuletannya, 

Batik Berau yang dirintisnya mendapat 

sambutan positif dari masyarakat. 

Banyak pihak yang turut membantu 

dalam memperkenalkan Batik Berau,  

mulai dari instansi pemerintah 

daerah, tim penggerak Pembinaan 

Kesejahteraan Keluarga (PKK), 

Dewan Kerajinan Nasional Daerah 

(Dekranasda), Dinas Perindustrian 

dan Koperasi (Perindakop), termasuk 

sekolah dan perusahaan tambang. 

Bantuan tersebut berupa fasilitas 

pendidikan dan pelatihan (diklat), 

sarana prasarana, serta pemasaran 

produk. Dengan berbagai dukungan 

tersebut, pada awal tahun 2017 Lamto 

kemudian mendirikan Rumah Batik 

Berau di Tanjung Redeb dengan 

dibantu oleh Firman Junaedi, salah satu 

pegawai KPPN Tanjung Redep, serta 

istri Firman Junaedi.

Terus Bergerak dan Berkarya 
dengan Batik Berau

Membudayakan Batik ke 

Masyarakat Setempat

Rumah Batik Berau tidak hanya menjual kain 

batik, tetapi juga baju, kaos, tas, dan aneka 

pernak-pernik khas Berau lainnya. Saat ini 

sebagian produksi batik sudah dibuat di 

Berau, terutama untuk produk batik cap colet 

dan batik tulis termasuk kaos batik, setelah 

sebelumnya produksi dilakukan di Solo, Jawa 

Tengah. Lamto mengupayakan agar produksi 

secara keseluruhan 

berangsur-angsur dapat 

dilakukan di Berau 

melalui pelatihan 

kepada warga sekitar. 

Ide mengangkat 

budaya batik memang 

upaya Lamto untuk 

mempromosikan 

berbagai destinasi wisata 

di daerah Berau dengan 

mengangkat tema wisata 

sebagai motif batik 

Berau. Perpaduan unsur budaya lokal ke dalam 

batik menjadikan motif Batik Berau menjadi 

unik dan orisinil karena belum pernah ada 

sebelumnya. 

“Motif ikan Pari Manta ini menggambarkan 

wisata daerah pulau Maratua, kalau motif Hiu 

Tutul Talisayang menggambarkan wisata ikan 

hiu tutul raksasa di daerah Talisayang. Motif 

ini sudah ditetapkan oleh pemda setempat 

sebagai batik khas daerahnya,” papar Lamto 

ketika menjelaskan aneka motif batik di 

Rumah Batik bersitus www.batikberau.com 

tersebut. 

Kain batik yang diproduksi Lamto untuk dijual 

juga beraneka ragam. Ada yang berupa batik 

tulis (hand made), 

batik print, atau 

batik cap dengan 

kisaran harga yang 

bervariasi mulai 

Rp140.000,00 

hingga 

Rp450.000,00 per 

lembar. 

”Dari awal kami 

sebenarnya 

memiliki 

misi untuk 

membudayakan 

batik ke 

masyarakat. Alhamdulillah, proses dagang jadi 

mengikuti sebagai bonus,” kata Lamto.

“Dari sisi kenyamanan juga nggak menyesal, 

karena Batik Berau menggunakan kain yang 

sesuai dengan pilihan kita yaitu katun,” ujar 

salah satu warga setempat, Ali Muutaqin, yang 

juga menjadi pembeli produk Rumah Batik 

Berau.

Sebagian dari hasil penjualannya, oleh Lamto 

digunakan untuk mengadakan pelatihan 

membatik secara gratis kepada masyarakat 

setempat di Rumah Batik Berau dengan 

beragam peserta, mulai dari anak sekolah 

hingga kelompok ibu-ibu setempat. Beberapa 

event yang memang memerlukan dana 

operasional juga dapat dibiayai melalui hasil 

penjualan yang telah disepakati oleh Lamto 

bersama timnya untuk disisihkan.

Rumah Batik Berau yang dikelola Lamto 

memang beberapa kali mengikuti kegiatan 

seperti Talisayang Expo 2017, peragaan busana 

Pekan Raya Berau (PRB 2017), dan Berau 

Youth Festival 2017. Selain itu, Lamto sendiri 

pernah menerima studi banding dari pemda 

Kabupaten Pekalongan dan PT Freeport Papua 

dalam rangka mengembangkan Berau sebagai 

destinasi wisata seni dan edukasi. “Kalau 

ada momen tertentu, kita ajak orang yang 

berkompeten dan tahu seluk beluk batik kami. 

Kadang kami mengajak para duta wisata atau 

duta batik,” papar Lamto.

Kepala KPPN Tanjung Redeb, Martina Sri 

Mulyani, mengapresiasi kreativitas dari 

Lamto. “Pak Lamto adalah pejabat yang sangat 

bertanggung jawab. Beliau sangat santun 

dan kreatif. Batik Berau 

adalah wujud karya nyata 

yang membanggakan KPPN 

Tanjung Redeb, diterima 

dengan baik oleh masyarakat 

dan jajaran pemda Berau. 

Dan aktivitas tersebut tidak 

mengurangi totalitasnya 

dalam bekerja di kantor,” 

tuturnya. 

Begitulah selayaknya menjadi 

insan perbendaharaan. Selain 

bekerja dengan optimal, 

diharapkan juga mampu menemukan cara 

untuk bisa membangkitkan energi meskipun 

ditempatkan di kota yang jauh dari kampung 

halaman. Salah satunya ialah dengan mencari 

kegiatan positif di luar rutinitas sehari-hari, 

aktivitas yang bisa menggetarkan jiwa. Tidak 

hanya mengawal APBN, namun juga bersama 

masyarakat membangun negeri.

(Teks: Martina, Dinar | Foto: Sulamto)
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Gapura Gapura

KPPN Mojokerto sebagai 

salah satu instansi vertikal 

Ditjen Perbendaharaan tidak 

ketinggalan membangun gapura 

dengan wujud menyerupai candi 

bentar. “Bahkan kami menjadi 

pelopor instansi pemerintah 

yang membuat gapura seperti 

ini di kawasan Kota Mojokerto 

dulu, di saat belum ada instruksi 

dari Pemerintah Kota terkait 

pelestarian warisan budaya,” 

sebut Riskian Lestari, Kepala 

KPPN Mojokerto. Atas 

inisiatif desain gedung yang 

mencerminkan kearifan lokal 

tersebut, KPPN Mojokerto 

mendapatkan apresiasi dari 

Dinas Pariwisata, Kepemudaan 

dan Olahraga Kabupaten 

Mojokerto.

Bukan hanya terinspirasi dalam 

hal arsitektur, KPPN Mojokerto 

juga menjaga semangat 

kejayaan Majapahit melalui 

kinerja yang mumpuni hingga 

membuahkan prestasi. 

Tahun lalu, KPPN Mojokerto 

berhasil meraih peringkat 

ketiga Peringkat III Kantor 

Pelayanan Terbaik (KPT) 

Kementerian Keuangan kategori 

DJPb. Pada bulan Oktober 2017 

KPPN Mojokerto juga telah 

dinyatakan memenuhi kriteria 

Pembangunan Zona Integritas 

Menuju Wilayah Bebas dari 

Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih 

dan Melayani (WBK/WBBM).

Riskian menggarisbawahi, 

dengan 50% SDM yang berada 

di KPPN Mojokerto tergolong 

generasi baby boomers, semangat 

untuk berkontribusi memberikan 

pelayanan terbaik tetap terjaga. 

Masa penilaian untuk pemilihan 

KPT Kementerian Keuangan juga 

dijalani secara kompak oleh para 

pegawai yang keseluruhannya 

berjumlah 38 orang. Sejumlah 

hal dilakukan untuk menghadapi 

penilaian KPT, antara lain 

membentuk tim pelaksana, 

mendokumentasikan seluruh 

data dukung sesuai persyaratan 

yang ditentukan dalam 

penilaian KPT, berkoordinasi 

dengan Kanwil DJPb Provinsi 

Jawa Timur, serta sharing 

dengan KPPN lain yang pernah 

memenangkan KPT.

Perjuangan Meraih Gelar KPT

Tantangannya, selama masa 

penilaian KPT 2017, KPPN 

Mojokerto sempat mengalami 

pergantian pimpinan bukan 

hanya sekali, melainkan sampai 

tiga kali. Diawali dengan 

pensiunnya kepala kantor di 

awal masa penilaian, kemudian 

jabatan kepala kantor dipegang 

oleh Plt dari Kanwil DJPb 

Provinsi Jawa Timur, hingga 

secara definitif dipimpin oleh 

Riskian sejak bulan Agustus 2017.

Riskian Lestari, Kepala 

KPPN Mojokerto.

KPPN Mojokerto, Menjaga Semangat 
Kejayaan Majapahit Lewat Prestasi

Wilayah Mojokerto 

terkenal sebagai daerah 

yang menyimpan 

peninggalan kejayaan Kerajaan 

Majapahit. Di sana banyak 

ditemukan situs yang memang 

dibangun pada masa kerajaan 

terbesar di Indonesia tersebut. 

Sebagai bentuk pelestarian budaya, 

bangunan-bangunan di Mojokerto 

pun banyak yang dibuat dengan 

gerbang masuk yang mengadopsi 

arsitektur candi bentar khas 

Kerajaan Majapahit, yaitu bentuk 

gapura dari bahan batu bata merah.

Salah satu persyaratan yang ditentukan 

dalam penilaian yaitu video profil juga 

diupayakan pembuatannya oleh para 

pegawai secara mandiri, dengan alat-alat 

pinjaman yang cukup terbatas.

Diakui oleh Riskian, penghargaan KPT 

menimbulkan kebanggaan dan rasa syukur 

bagi para pegawai KPPN Mojokerto, 

karena telah menjadi bagian dari kantor 

yang berprestasi. Selain itu, penghargaan 

tersebut menambah semangat dan rasa 

percaya diri dalam memberikan pelayanan 

terbaik di kantor yang wilayah kerjanya 

meliputi Kota Mojokerto, Kabupaten 

Mojokerto, dan Kabupaten Jombang dengan 

total pagu tahun 2018 sebesar 2.380 triliun 

ini.

Tak berpuas diri sampai di situ, KPPN 

Mojokerto terus berbenah. Kegiatan 

seperti apel pagi yang dilanjutkan dengan 

pengarahan, GKM maupun sharing session 

rutin dijalankan agar informasi terbaru 

dapat segera diketahui dan diterapkan oleh 

para pegawai.

Inovasi Tiada Henti

Dalam hal pelayanan, KPPN Mojokerto 

pun terus melakukan inovasi. Untuk 

kenyamanan petugas satker, selain ruang 

tunggu di dalam kantor, KPPN Mojokerto 

juga memiliki Pondok Pintar. Pondok 

Pintar yang berupa gazebo di atas kolam 

ikan di taman kantor ini menjadi tempat 

untuk edukasi bagi satuan kerja. Sejumlah 

kegiatan seperti Service on The Spot, 

talkshow di radio daerah, dan KPPN Go to 

School juga diselenggarakan. Service on The 

Spot adalah layanan kunjungan ke kantor 

satuan kerja, agar jika ditemukan adanya 

masalah bisa segera teratasi dengan tuntas 

dan menyeluruh. 

“Kalau di kantor, kadang-kadang 

petugas satker sungkan atau tidak mau 

mengungkapkan kendala yang dihadapi, 

padahal di data kami terlihat adanya 

masalah. Jadi, staf kami berinisiatif 

datang on the spot, ke kantor satker,” 

terang Riskian. Salah satu hasilnya, KPPN 

Mojokerto meraih peringkat pertama dalam 

Penilaian Kinerja Pelaksanaan Anggaran 

Semester I TA 2018 Tingkat Kuasa BUN 

kategori KPPN Tipe A1 tingkat Kanwil DJPb 

Provinsi Jawa Timur.

Di samping itu, KPPN Mojokerto 

juga memanfaatkan teknologi untuk 

membuat Aplikasi Gabungan Juknis 

Aplikasi Perbendaharaan Media Android 

(Gajahmada), Video Singkat Online MPN 

G-2 Edukasi Robota (Visioner) sebagai 

panduan dengan bantuan robot pintar, dan 

Smiling Token untuk mengukur kepuasan 

satker. 

Selalu Ingin Meningkatkan Pelayanan

Mendukung program Perbendaharaan Go 

Green, KPPN Mojokerto menerapkan Green 

Office dengan memanfaatkan peralatan 

yang hemat energi, menanam berbagai 

jenis pepohonan baik 

di lingkungan kantor 

maupun rumah dinas, 

mengurangi pemakaian 

kertas untuk surat-

menyurat, memasang 

jendela besar untuk 

memudahkan cahaya 

alami masuk sehingga 

penggunaan penerangan 

berkurang. 

Ke depannya, Riskian 

berharap agar kantor yang dipimpinnya 

ini terus mempertahankan prestasi 

yang telah diraih dan berusaha untuk 

meningkatkan pelayanan yang lebih baik. 

“Juga mengembangkan inovasi yang telah 

ada disesuaikan dengan perubahan proses 

bisnis, serta menerapkan layanan yang 

berstandar internasional,” tutupnya.

Teks: Leila Rizki N.; foto : Sugeng Wistriono

“KPPN memberikan kontribusi lahirnya 

pengelola keuangan yang handal bagi BNN 

Kota Mojokerto”

KPPN turut membidani lahirnya BNN 

Kota Mojokerto selaku Institusi baru, 

yang mana kami nol, masih tidak paham 

tentang pengelolaan anggaran. Dengan 

kami sering berkonsultasi ke KPPN, saat 

ini para staf pengelola anggaran bisa 

di katakan sudah pintar, termasuk staf 

pengelola keuangan kami bisa diandalkan 

kemampuannya serta lahir pengelola 

keuangan yang masih muda, tidak korup 

dan selalu berpedoman pada peraturan.

Kepala Satker Badan Narkotika Nasional 

Kota Mojokerto/ KPA Suharsi

Secara keseluruhan, pelayanan di KPPN 

Mojokerto sudah baik. Kami tidak perlu 

mengantre lama. Yang kami sukai adalah 

sifat pelayanannya yang kekeluargaan. 

Ramah, seperti keluarga sendiri. Jadi 

saat bertanya apabila ada kesulitan 

yang ditemui, kami bisa menyampaikan 

masalah yang dihadapi tanpa takut, dan 

segera mendapatkan jawabannya. Staf 

saya juga menyampaikan, pernah suatu 

kali menanyakan kendala yang dihadapi di 

waktu tengah malam, maksudnya supaya 

paginya bisa segera mendapatkan jawaban 

dan cepat bisa diterapkan solusinya 

di kantor. Ternyata malah langsung 

mendapatkan balasan solusi dalam waktu 

tidak terlalu lama, malam itu juga.

Kepala Satker Balai Pelestarian Cagar 

Budaya Jawa Timur Andi Muhammad Said



1. Pantai Banyutibo Pacitan

2. Penambang Belerang Kawah Ijen

3. Penambang Belerang Kawah Ijen 

4. Kawah Kaldera Gunung Bromo

5. Air terjun Madakadipura

Foto : Tino Adi Prabowo
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Persona Persona

Cegah, Pilah, dan Olah, 
Upaya untuk Minim Sampah

Selama kurang lebih 5 tahun ini, Dini 

berusaha hidup dengan lebih ramah 

lingkungan. Perjalanannya dimulai 

dari membuat komposter dan biopori, menjadi 

anggota bank sampah, membuat tempat sampah 

terpilah, hingga kini menjadi penggerak untuk 

menuju zero waste.

Dian Kusuma Wardhani atau yang biasa 

disapa dengan Dini dulu dikenal sebagai 

penulis khususnya penulis buku bacaan anak 

dengan nama pena DK Wardhani atau Dini 

Capungmungil. Ia juga pernah mengajar 

di Jurusan Perencaan Wilayah dan Kota 

Fakultas Teknik Universitas Brawijaya Malang, 

sekaligus menjadi Kepala Laboratorium 

Studio Perancangan Kota di jurusan tersebut. 

Sebagai dosen, Dini belum berpikir untuk 

hidup minim sampah. Ia hanya merasa 

sedikit gundah karena seringkali memegang 

mata kuliah yang berisi tentang manajemen 

lingkungan, perencanaan permukiman, sampai 

perhitungan timbulan sampah. “Saat itu saya 

mengajarkan semuanya sebagai teori, belum 

merasuk dalam praktik keseharian,” kata Dini.

“Ketika mengajar, saya yang mantan arsitek ini 

kemudian harus banyak belajar tentang ilmu 

tata kota termasuk persampahan, drainase, 

sanitasi lingkungan dan sebagainya. Saya 

mendapatkan banyak pengetahuan justru 

saat saya mengajar Studio Perencanaan 

Permukiman, di mana saya menjadi 

pembimbing untuk tim sektor persampahan. 

Juga saat saya membimbing Studio 

Perencanaan Kota,” kenangnya.

Setiap kali merencanakan permukiman atau 

suatu wilayah perkotaan,  mahasiswa harus 

merencanakan perluasan tempat pembuangan 

sampah sementara (TPS) atau akhir (TPA), 

bahkan harus merencanakan lokasi baru. Dini 

melihat, paradigma penata kota sampai saat 

ini adalah menyelesaikan bagian hilir sampah 

yaitu TPA. Jarang yang menyentuh bagian 

hulu yaitu rumah tangga.

“Karena saya harus banyak mencari bahan 

ajar, akhirnya saya menemukan sendiri fakta-

fakta tentang sampah dan dampaknya. Saya 

pun masuk ke tahap berikutnya, mulai gemas 

melihat sampah bercampur. Akhirnya saya 

masuk ke fase memilah dan daur ulang. Di 

tahap itu saya merasa sudah settled, karena 

merasa sudah melakukan sesuatu,” cerita Dini.

Kesadaran muncul saat Dini menulis buku-

buku anak, menginisiasi kegiatan anak-anak 

yakni Sahabat Alam Cilik, dan banyak bergaul 

dengan teman-teman yang peduli dengan isu 

lingkungan dan teman-teman praktisi zero 

waste. 

“Saya belajar bahwa recycling can not solve 

everything,”  ujarnya. Dini baru paham bahwa 

sampah seharusnya diselesaikan dari hulu, 

dicegah dari awal jangan sampai sampah itu 

terjadi, dengan pendekatan pola konsumsi dan 

gaya hidup. 

Untuk pendekatan ke keluarga, lanjut Dini, 

pastinya dijalankan secara bertahap. “Saya 

berusaha menjadikan hidup ramah lingkungan 

(tidak hanya zero waste saja) sebagai 

eksperimen yang menyenangkan.” Anak-

anak Dini memang menjalani home schooling, 

dan Dini merancangkan program belajar 

yang meliputi pula hidup ramah lingkungan, 

dengan narasumber teman-teman Dini yang 

kompeten untuk mengisi ruang belajar hidup 

yang ia buat untuk anak-anak lainnya juga. 

Karena rumah keluarga Dini menjadi base 

camp, otomatis suaminya juga ikut menyimak 

dan terlibat. “Kami juga suka nonton bareng 

film dokumenter seperti di NatGeo, BBC Earth, 

dll. Termasuk juga zero waste ala Bea Johnson. 

Semua ada di YouTube.”

Dari situlah kesadaran sekeluarga dibangun. 

“Mengelola sampah rumah ya sama juga 

dengan menyeterika, mencuci piring, dll. 

Anak-anak sudah terbiasa merawat kompos, 

memasukkan sisa dapur ke biopori. Suami 

mencuci plastik bekas sebelum setor ke bank 

sampah. Itu bukan hal terpisah dari hidup 

kami,” tegas pemegang gelar magister teknik 

dari ITB ini.

Bulan Mei lalu Dini mengisi workshop 

creative writing di sebuah hotel. Ternyata 

panitianya mau menyelenggarakan acara 

yang minim sampah bahkan memberi 

slot untuk menyampaikan edukasi di 

tengah jadwal workshop. Dari situlah awal 

terbentuknya kelas 

#belajarzerowaste, 

dengan pesertanya 

adalah para peserta 

workshop yang 

ditawari untuk 

melanjutkan 

eksperimen zero waste 

living.

Gerakan 

#belajarzerowaste 

kemudian menjadi 

tagar yang diikuti 

oleh siapa saja 

yang mencoba 

menantang dirinya 

untuk merdeka dari 

sampah. Ada yang 

memakai istilah 5R 

dengan berbagai 

versinya – salah satu 

yang banyak dipakai 

adalah urutan Refuse, 

Reduce, Reuse, Recycle, Rot, ada juga yang 

menyederhanakan dengan bahasa Dini, 

“cegah, pilah, dan olah”. 

“Cegah” maksudnya adalah menolak 

penggunaan wadah plastik dan styrofoam, 

termasuk tas kresek sekali pakai saat 

berbelanja, dan menggantinya dengan 

tempat lain seperti tas kain, rantang, daun 

pisang, atau botol minum. Mencegah calon 

sampah masuk ke rumah juga bisa dilakukan 

dengan menahan diri dalam berbelanja atau 

mengonsumsi sesuatu, dengan membedakan 

antara kebutuhan dengan keinginan.

Langkah berikutnya adalah “pilah”, yaitu 

membagi sampah di rumah sesuai dengan 

kategorinya dan menyediakan tempat 

sampah untuk masing-masing kategori. 

Misalnya sampah daur ulang, sampah kertas, 

sampah kompos, sampah bahan beracun 

dan berbahaya (B3, misalnya baterai, kabel, 

obat kedaluwarsa), serta sampah lain-lain. 

Sampah daur ulang nantinya bisa diolah 

sendiri maupun disumbangkan kepada 

pemulung atau bank sampah terdekat. Saat 

ini di beberapa tempat juga telah tersedia 

drop box untuk sampah khusus, misalnya 

sampah elektronik seperti ponsel.

“Saya bersyukur, ternyata masih banyak hati 

yang mau peduli dan berpikir jauh ke depan 

melampaui keinginan untuk hidup praktis 

tanpa ribet. Peduli akan kehidupan anak-

anak kita, karena bumi hanya pinjaman yang 

harus kita kembalikan utuh kepada Sang 

Pemilik. Saya hanya berusaha memberikan 

awareness, bahwa bumi harus dijaga, 

dirawat, dan disayangi. Karena bumi hanya 

satu, kita tidak bisa pindah ke planet lain. 

Tidak ada plan B,” tegasnya.

Perempuan kelahiran 1979 ini menegaskan, 

dengan membuka kelas bukan berarti 

dirinya merasa sudah sempurna atau lebih 

pintar, tapi karena ia berpikir harus ada 

yang memulai. “Saya melakukan apa yang 

saya bisa. Saat ini saya bisanya membuka 

kelas online, ya itu yang saya jalani, karena 

ini masalah kita bersama. Kita kejar-kejaran 

dengan waktu. Kerusakan 

alam dan usaha perbaikan 

kita enggak sepadan laju 

kecepatannya. Kita baru 

belajar mencegah, di saat 

yang sama 1000 sedotan 

mungkin sudah terbuang di 

tempat sampah,” tutur Dini.

Meski bagi sebagian orang 

dirinya telah memberi 

inspirasi, tetapi Dini merasa 

yang dilakukannya belum 

apa-apa. “Apakah saya sudah 

selevel Lauren Singer dan 

Bea Johnson yang dalam dua 

tahun hanya menghasilkan 

setoples sampah? Saya 

jawab dengan jujur, belum. 

Dan saya yakin banyak yang 

seperti saya, hanya bisa 

mengagumi mereka dari 

jauh,” terang ibu sepasang 

anak kembar ini. Kini, Dini 

sedang merampungkan buku terbarunya 

yang berfokus pada refleksi dan tips dalam 

menjalani belajar hidup minim sampah, 

agar semakin banyak yang terbuka hati dan 

wawasannya untuk lebih mencintai bumi.

Teks: Leila Rizki Niwanda, Foto: Dok.DK 

Wardhani



“Imbas positif dari dikeluarkannya opini Wajar Tanpa Pengecualian 
(WTP) oleh BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) adalah 
meningkatnya trust baik pihak internal maupun eksternal seperti investor, 
bahwa pemerintah telah berhasil mengelola keuangan negara secara benar 
sesuai prinsip-prinsip yang berlaku secara internasional. Dengan kata lain, 
Indonesia telah memiliki laporan keuangan pemerintah yang akuntabel 
dan kredibel.”

- Direktur Jenderal Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono


