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Tantangan Perlakuan Akutansi Pemerintah Pusat
Menyambut Aset yang Timbul dari Perjanjian KPBU
Didied Ary Setyanang
Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Dalam usaha untuk merealisasikan rencana Pemerintah jangka menengah nasional
2015–2019, Pemerintah dihadapkan pada kondisi ruang fiskal yang sangat sempit untuk
urusan pembiayaan pembangunan infrastruktur. Skema konvensional berupa
penerimaan pembiayaan dari pinjaman sebagai sumber pendanaan dirasa semakin
terbatas dalam kerangka pengelolaan utang Pemerintah dan semakin memberatkan
kerja tahunan APBN. Skema kekinian yang dilirik untuk mewujudkan pembiayaan
pembangunan infrastruktur Pemerintah adalah pola kerja sama Pemerintah dengan
badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum atau lebih
dikenal secara ketentuan dengan nama Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha
(KPBU) atau lebih dikenal Public-Private Partnership (PPP).
Penerapan skema KPBU bagi Pemerintah bukanlah hal baru. Sebelum tahun 2000,
kerja sama ini dikenal dengan nama Kerja Sama Pemerintah dengan Swasta (KPS). Salah
satu contoh hasilnya adalah jalan tol Jagorawi. Selanjutnya, skema kerja sama
Pemerintah dengan badan usaha diatur dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 67
tahun 2005 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan
Infrastruktur, sebagaimana telah diubah beberapa kali—terakhir dengan Perpres
Nomor 55 tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Perpres Nomor 67 tahun 2005,
sebelum akhirnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku melalui Perpres Nomor 38
Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan
Infrastruktur. Secara substantif, perubahannya adalah dalam rangka penyesuaian
praktik-praktik terbaru terkait PPP di dalam dan di luar negeri.
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Pengertian KPBU sebagaimana Perpres Nomor 38 tahun 2015 adalah kerja sama
antara Pemerintah dan badan usaha dalam penyediaan infrastruktur untuk kepentingan
umum dengan mengacu pada spesifikasi yang telah ditetapkan sebelumnya oleh
Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha
Milik Daerah, yang sebagian atau seluruhnya menggunakan sumber daya badan usaha
dengan memperhatikan pembagian risiko antara para pihak. Dari pengertian KPBU
tersebut, pelaksanaan KPBU akan menghasilkan aset dengan skema pengalihan aset
dan/atau pengelolaan asetnya dari badan usaha kepada Pemerintah sesuai perjanjian
KPBU. Pemerintah yang terlibat dengan badan usaha bisa merupakan Pemerintah pusat
atau Pemerintah daerah atau kombinasi keduanya. Misalnya, KPBU untuk proyek sistem
pengolahan air minum, baik Pemerintah pusat maupun Pemerintah daerah, secara
bersama-sama pihak yang bermitra dengan badan usaha.
Dalam dunia akuntansi sektor publik, perjanjian KPBU dan aset yang dihasilkan
dari KPBU dikenal dengan nama perjanjian konsesi jasa. Secara prinsip, terdapat
perkembangan yang mengarah kepada hal baru terkait akuntansi sektor publik dalam
memperlakukan aset perjanjian KPBU. Hal inilah yang membedakan dengan perlakuan
aset sehubungan perjanjian perolehan aset dari pembelian, perjanjian perolehan aset
dari hibah, perjanjian sewa aset, atau bahkan perjanjian kerja sama pemanfaatan aset.
Nomenklatur kerja sama pemanfaatan yang dikemas secara praktik di
pemerintahan, apapun bentuk kerja samanya, sebaiknya menggunakan istilah
perjanjian kerja sama operasi/operasional (KSO). Fokus diskusi saat ini ada sedikit
hubungannya juga dengan istilah perjanjian KSO, namun dibatasi substansinya terkait
kerja sama pemanfaatan infrastruktur yang timbul dari perjanjian KPBU, dan sekaligus
mengeluarkan dan membedakan kerja sama pemanfaatan yang bermaksud untuk
optimalisasi aset dan meningkatkan penerimaan negara bukan pajak.
Pembahasan akan terkonsentrasi pada tantangan perlakuan akutansi Pemerintah
pusat menyambut aset yang timbul dari perjanjian KPBU. Pertama, pembahasan cara
akuntansi Pemerintah pusat memotret penyajian aset KPBU di laporan keuangan yang
sudah berlangsung hingga saat ini dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan
yang berlaku. Kedua, pembahasan terkait perkembangan prinsip akuntansi sektor
publik atas perjanjian konsesi jasa. Ketiga, tantangan dan kendala yang kemungkinan
dihadapi entitas Pemerintah pusat serta usulan solusi dalam adaptasi prinsip akuntansi
sektor publik atas aset yang timbul dari perjanjian konsesi jasa atau KPBU.
Aset KPBU dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
Bentuk pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) berupa kerja sama penyediaan
infrastruktur telah disebutkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Hal ini tak lain telah mengakomodasi
transaksi dan kejadian sehubungan dengan BMN yang dimanfaatkan untuk keperluan
kontribusi atau andil Pemerintah pusat sesuai perjanjian KPBU dalam penyediaan
infrastruktur sebagaimana amanat Perpres Nomor 38 Tahun 2015.
Sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 1 (PSAP 1)
tentang Penyajian Laporan Keuangan, bahwa aset kerja sama dengan pihak ketiga
disajikan di Neraca sebagai Kemitraan dengan Pihak Ketiga dalam pos Aset Lainnya.
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Dengan demikian, pemanfaatan BMN untuk keperluan kontribusi atau andil Pemerintah
pusat sesuai perjanjian KPBU dalam penyediaan infrastruktur sebagaimana PP Nomor
27 Tahun 2014 dan Perpres Nomor 38 Tahun 2015, dipandu sesuai PSAP 1 untuk
disajikan di Neraca sebagai Kemitraan dengan Pihak Ketiga dalam pos Aset Lainnya.
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) merupakan laporan keuangan hasil
konsolidasian dari laporan keuangan Bendahara Umum Negara dan laporan keuangan
kementerian negara/lembaga (LK-KL). Dalam LKPP tahun 2017 audited, BMN yang
dilakukan kerja sama pemanfaatannya, baik kerja sama pemanfaatan penyediaan
infrastruktur maupun kerja sama pemanfaatan selain penyediaan infrastruktur,
disajikan di Neraca sebagai Kemitraan dengan Pihak Ketiga dalam pos Aset Lainnya
sebesar Rp140,93 triliun. Kemitraan dengan Pihak Ketiga yang tersaji di Neraca tersebut
berasal dari Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada masing-masing laporan keuangan
Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat,
Kementerian Pariwisata, Kementerian Negara PPN/Bappenas, dan Badan Pengusahaan
Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam. BMN yang dilakukan kerja
sama pemanfaatannya untuk penyediaan infrastruktur dan disajikan di Neraca sebagai
Kemitraan dengan Pihak Ketiga tersebut didominasi oleh aset berupa tanah.
Hal yang menarik dari penyajian dan penjelasan di LKPP pada Neraca atas
Kemitraan dengan Pihak Ketiga dalam pos Aset Lainnya adalah aset kemitraan tersebut
berasal dari pengadaan/perolehan BMN oleh sumber daya entitas Pemerintah, dan
pelaksanaan KPBU dalam penyediaan infrastruktur masih berlangsung dan belum ada
masa konsesi pasti. Hal yang menarik lainnya adalah tidak ada penyajian dan penjelasan
terkait aset kemitraan yang berasal dari sumber daya mitra badan usaha. Konsepsi yang
diatur dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 belum memuat serah terima aset dari sumber
daya mitra badan usaha dari pelaksanaan konsesi KPBU, atau mungkin terdapat serah
terima aset dari sumber daya mitra badan usaha, namun disajikan sebagai pos aset tetap
sehubungan aset yang diserahkan tersebut langsung digunakan untuk keperluan seharihari perkantoran dan pelayanan umum.
Prinsip Akuntansi Sektor Publik atas Perjanjian Konsesi Jasa
Prinsip akuntansi sektor publik atas perjanjian KPBU terutama perlakuan
akuntansi terhadap aset yang timbul dari perjanjian KPBU mengacu kepada
Internasional Public Sector Accounting Standard (IPSAS) 32 – Service Concession
Arrangements: Grantor. IPSAS 32 memberikan pedoman prinsip akuntansi sehubungan
dengan perjanjian konsesi jasa penyediaan layanan umum dari sisi Pemerintah sebagai
salah satu mitra dalam KPBU yang punya kendali signifikan atas aset konsesi jasa atau
KPBU.
Aset konsesi jasa menurut IPSAS 32 adalah aset yang digunakan untuk
menyediakan jasa layanan umum berdasarkan perjanjian konsesi jasa, yang dapat
berasal sebagian atau seluruhnya dari sumber daya mitra badan usaha dan/atau berasal
dari aset yang sudah ada pada Pemerintah misalnya tanah dan/atau gedung dan
bangunan yang tidak digunakan dalam operasional Pemerintah. Titik kritis dalam IPSAS
32 adalah pengakuan aset konsesi jasa penyediaan layanan umum yang berasal dari
sumber daya mitra badan usaha. Hal inilah yang menjadi tantangan dalam fokus diskusi
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ini yaitu perlakuan akuntansi atas pengakuan aset konsesi jasa atau KPBU yang berasal
dari sumber daya mitra badan usaha.
Aset konsesi jasa atau KPBU berasal dari kontribusi atau andil entitas Pemerintah
berupa aset tetap yang sudah ada, secara prinsip akuntansi dalam IPSAS 32 sudah
sejalan dengan praktik yang dilakukan sebagaimana tersaji di LKPP tahun 2017
(audited) dan PSAP 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan dan PSAP 7 tentang
Akuntansi Aset Tetap. Yaitu bahwa aset tetap yang sudah ada yang digunakan atau
dimanfaatkan dalam perjanjian KPBU oleh entitas Pemerintah dilakukan reklasifikasi
aset dari semula pos Aset Tetap dan/atau Aset Tak Berwujud menjadi Aset Kemitraan
dengan Pihak Ketiga pada pos Aset Lainnya di Neraca.
Selanjutnya, IPSAS 32 mengarahkan entitas Pemerintah yang mempunyai kuasa
memberikan hak penggunaan/pemanfaatan aset konsesi jasa atau KPBU, untuk
mengakui aset konsesi jasa atau KPBU yang berasal dari sumber daya mitra badan
usaha. Syaratnya yaitu entitas dalam perjanjian konsesi jasa atau KPBU di bawah IPSAS
32, sehingga akan sangat terasa bahwa kendali yang signifikan menjadi titik kritis
pengujian untuk entitas Pemerintah mengakui aset konsesi jasa atau KPBU yang berasal
dari sumber daya mitra badan usaha. Selain itu, perlu adanya pengujian kendali yang
signifikan atas pengakuan aset konsesi jasa atau KPBU yang berasal dari sumber daya
mitra badan usaha sangat jelas dan mudah diidentifikasi terhadap pengaturan entitas
Pemerintah atas jenis layanan, pengguna layanan, dan penetapan harga layanan.
Pengujian keberadaan kendali yang signifikan atas aset konsesi jasa atau KPBU yang
tidak kalah penting berikutnya adalah identifikasi terkait ada atau tidaknya kepemilikan
atau kemanfaatan yang menjadi hak entitas Pemerintah atas aset konsesi jasa atau KPBU
yang tersisa pada saat berakhirnya masa konsesi.
Hal yang menarik berikutnya adalah ketika aset konsesi jasa atau KPBU yang
berasal dari sumber daya mitra badan usaha telah lulus uji kendali yang signifikan dan
mengakibatkan pengakuan aset yang menambah nilai Aset Kemitraan dengan Pihak
Ketiga di Neraca. Sebagai dampak alami atas prinsip akuntansi tersebut, entitas
Pemerintah pada saat yang sama juga mengakui adanya kewajiban jangka panjang
KPBU. Secara prinsip akuntansi dalam IPSAS 32, perlakuan akuntansi atas pengakuan
kewajiban jangka panjang KPBU dikelompokkan ke dalam 2 (dua) model, yaitu model
kewajiban pembiayaan dan model pemberian hak usaha kepada mitra badan usaha.
Pada model kewajiban pembiayaan, ditandai dengan adanya pembayaran oleh
entitas Pemerintah kepada mitra badan usaha sesuai dengan perjanjian KPBU.
Pembayaran oleh entitas Pemerintah kepada mitra badan usaha sedapat mungkin
membedakan antara pembayaran untuk pembangunan aset konsesi jasa atau KPBU
yang berasal dari sumber daya mitra badan usaha dan pembayaran beban atas
penyediaan layanan/infrastruktur oleh mitra badan usaha yang diperhitungkan dan
ditentukan dalam perjanjian KPBU. Dalam hal tidak dapat dibedakan, IPSAS 32
membuka alternatif melalui teknik estimasi. Atas pembayaran oleh entitas Pemerintah
kepada mitra badan usaha tersebut mengurangi nilai outstanding kewajiban jangka
panjang KPBU di Neraca.
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Pada model pemberian hak usaha kepada mitra badan usaha, tidak ada
pembayaran oleh entitas Pemerintah kepada mitra badan usaha sesuai dengan
perjanjian KPBU, dan sebagai gantinya entitas Pemerintah memberikan hak usaha
kepada mitra badan usaha, misalnya mengutip penerimaan dari pemanfaatan aset jasa
konsesi atau KPBU, atau dari pemanfaatan aset di luar penyediaan layanan atau
infrastruktur yang diatur dalam perjanjian konsesi jasa atau KPBU. Secara prinsip
akuntansi dalam IPSAS 32, pengakuan pendapatan oleh entitas Pemerintah berdasarkan
substansi ekonomi dari perjanjian konsesi jasa atau KPBU mengurangi nilai outstanding
kewajiban jangka panjang KPBU di Neraca. Untuk alasan kepraktisan, dapat
dimungkinkan bahwa pengurangan nilai outstanding kewajiban jangka panjang KPBU di
Neraca dilakukan secara amortisasi garis lurus selama jangka waktu konsesi KPBU.
Kendala dan Tantangan serta Usulan Solusi dalam Adaptasi Prinsip Akuntansi
Sektor Publik atas Aset Konsesi Jasa atau KPBU
Sebagaimana telah dibahas sebelumnya di atas, bahwa aset konsesi jasa atau KPBU
disajikan sebagai Kemitraan dengan Pihak Ketiga pada pos Aset Lainnya di Neraca, dan
secara substansi merupakan transaksi penyesuaian yang berasal hasil reklasifikasi aset
tetap yang telah ada yang dimanfaatkan dalam rangka KPBU. Dengan demikian nilai Aset
Kemitraan dengan Pihak Ketiga tersebut belum ada penambahan dari penyesuaian nilai
yang berasal dari pengakuan aset konsesi jasa atau KPBU yang berasal dari sumber daya
mitra badan usaha selama berlangsungnya pelaksanaan operasi KPBU.
Belum adanya penambahan dari penyesuaian nilai yang berasal dari pengakuan
aset konsesi jasa atau KPBU yang berasal dari sumber daya mitra badan usaha selama
pelaksanaan operasi KPBU, dapat dipahami kendala utamanya adalah ketaatan terhadap
standar akuntansi Pemerintahan dan peraturan mengenai pengelolaan BMN.
Standar akuntansi Pemerintahan berbasis akrual sebagaimana PP Nomor 71 Tahun
2010 dapat dikatakan relatif masih baru dan memerlukan pengembangan kelengkapan
perangkat PSAP yang dapat memberikan panduan akuntansi atas kejadian atau
transaksi yang terjadi dan dilakukan oleh entitas Pemerintah sehubungan dengan aset
konsesi jasa atau KPBU. Dengan demikian, dalam hal terdapat kejadian atau peristiwa
yang lebih khusus dan saat ini sedang berlangsung pelaksanaan operasi KPBU, maka
entitas Pemerintah berpedoman pada kerangka konseptual akuntansi Pemerintahan
dan PSAP yang ada dan relevan. Atas hal tersebut, aset konsesi jasa atau KPBU yang
terpotret di LK-KL dan LKPP hanya berasal dari reklasifikasi aset tetap atau aset lainnya
yang sudah ada dan tidak memenuhi kelompok aset sebagaimana PSAP 7 Akuntansi Aset
Tetap, dan selanjutnya disajikan sebagai Kemitraan dengan Pihak Ketiga sesuai dengan
pemenuhan PSAP 1 Penyajian Laporan Keuangan. Sedangkan aset konsesi jasa atau
KPBU yang berasal dari sumber daya mitra badan usaha secara umum mempedomani
PSAP 7 Akuntansi Aset Tetap karena tidak ada PSAP khusus mengenai akuntansi konsesi
jasa. Aset konsesi jasa atau KPBU yang berasal dari sumber daya mitra badan usaha
tersebut baru boleh diakui dan dicatat sebagai BMN pada saat terdapat serah serima,
dan biasanya diserahkan pada akhir masa konsesi jasa atau KPBU. Sampai dengan saat
ini belum ada dari perjanjian KPBU yang berakhir masa konsesinya.
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Selain itu, penerapan prinsip akuntansi dalam IPSAS 32 atas pengakuan aset
konsesi jasa atau KPBU yang berasal dari sumber daya mitra badan usaha berdasarkan
pengujian kendali yang signifikan atas awal pengoperasian aset konsesi jasa,
dipertimbangkan tidak lazim dengan pengaturan yang ada dalam PP Nomor 27 Tahun
2014. Dalam pengaturannya, dokumen serah terima sangat dikedepankan. Dalam
rangka adaptasi prinsip akuntansi IPSAS 32, pengakuan aset konsesi jasa atau KPBU
yang berasal dari sumber daya mitra badan usaha berdasarkan pengujian kendali yang
signifikan pada awal pengoperasian dipertimbangkan tidak cukup, sehingga diperlukan
harmonisasi dengan PP Nomor 27 Tahun 2014 dan perlu diciptakan dokumen sumber
sebagai dokumen yang dipersamakan atau dokumen pengganti serah terima.
Dalam adaptasi prinsip akuntansi IPSAS 32, sebagian orang merasa terganggu
dengan penambahan nilai aset yang berasal dari sumber daya mitra badan usaha pada
awal pengoperasian aset konsesi. Hal ini terjadi karena pada saat yang sama nilai
kewajiban jangka panjang KPBU di Neraca dicatat. Sebagian orang ini lebih senang
mencatat aset konsesi jasa atau KPBU yang berasal dari sumber daya mitra badan usaha
di Neraca dan secara bersamaan dengan mencatat pendapatan kemitraan di Laporan
Operasional pada akhir masa konsesi berdasarkan dokumen serah terima BMN. Apabila
tidak diakui dan dicatat sebagai Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga, ada potensi BMN
dari aset konsesi jasa atau KPBU yang tidak tercatat, hilang dan/atau dikuasai pihak lain
yang tidak berhak seiring berlalunya waktu mengingat masa konsesi KPBU bisa lebih
dari 30 tahun.
Tantangan berikutnya adalah kebijakan penganggaran belanja negara yang
dialokasikan untuk pembayaran sehubungan perjanjian KPBU. Pertama pada tahap
pembangunan aset konsesi jasa atau KPBU, dalam hal terdapat penyerahan sejumlah
dana oleh entitas Pemerintah untuk kebutuhan pembangunan aset konsesi jasa atau
KPBU, perlu dipertimbangkan sebagai realisasi belanja modal di Laporan Realisasi
Anggaran dan menambah nilai outstanding Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga di
Neraca. Kedua pada tahap pengoperasian aset konsesi jasa atau KPBU, pembayaran oleh
entitas Pemerintah untuk kebutuhan pembayaran jasa layanan yang disediakan oleh
mitra badan usaha perlu dipertimbangkan sebagai realisasi belanja barang/jasa di
Laporan Realisasi Anggaran dan menjadi beban barang/jasa yang disajikan di Laporan
Operasional.
Isu penganggaran belanja negara terjadi dalam hal ketika adaptasi prinsip
akuntansi dalam IPSAS 32 diterapkan. Entitas Pemerintah mengakui penambahan nilai
outstanding Aset Kemitraan dengan Pihak Ketiga yang berasal dari sumber daya mitra
badan usaha dan kewajiban jangka panjang KPBU pada pengoperasian aset konsesi jasa
atau KPBU. Atas hal tersebut, pembayaran oleh entitas Pemerintah untuk kebutuhan
penggantian pembangunan aset oleh sumber daya mitra badan usaha perlu
dipertimbangkan sebagai realisasi belanja modal tetapi hal tersebut tidak menambah
nilai aset tetap/aset lainnya melainkan dalam rangka mengurangi kewajiban jangka
panjang KPBU.
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Tol Data : Integrasi Data UMKM
pada Lingkungan Kepentingan Sektoral Terfragmentasi
Lalu Fahany Yazikri & Hariatmoko
Direktorat Sistem Manajemen Investasi
Muhammad Faizal
Pusat Investasi Pemerintah
Pemerintah memiliki perhatian besar pada pengembangan Usaha Mikro Kecil dan
Menengah (UMKM) di Indonesia. Setidaknya 8 (delapan) kementerian mengambil
bagian dalam pengembangan UMKM. Pada satu sisi, banyaknya kementerian yang
terlibat pengembangan UMKM dilakukan pada setiap sektor di Indonesia. Namun di sisi
lain, banyaknya program membutuhkan integrasi dan koordinasi data yang intensif
untuk menghindari duplikasi dan ketidaksinkronan program. Koordinasi semacam ini
menjadi sebuah tantangan untuk diimplementasikan pada institusi di Indonesia. Hal
yang menjadi pertimbangan utama adalah karakter silos atau kepentingan sektoral yang
berbeda dan terfragmentasi pada masing-masing institusi.
Tantangan Integrasi pada Lingkungan Silos
Integrasi data menjadi sebuah tantangan pada lingkungan berkarakteristik silos.
Karakter ini mendorong pengembangan sistem secara mandiri pada masing-masing
institusi sehingga menimbulkan kompleksitas tinggi pada usaha pengintegrasian data.
Kompleksitas tersebut perlu pemecahan dengan memperhatikan urgensi tinggi pada
integrasi data UMKM dalam mendukung pengambilan kebijakan. Untuk menguraikan
kompleksitas tersebut, perlu dipahami tantangan kebutuhan institusi pada framework
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pengintegrasian data yaitu kemandirian pengembangan sistem serta kesetaraan dalam
mekanisme pertukaran data.
Kepentingan sektoral menyebabkan kebijakan yang bersifat silos pada institusi
Pemerintahan di Indonesia. Presiden Jokowi pernah meminta Kementerian/Lembaga
untuk menghilangkan silos dalam menyusun program pembangunan dan dalam
penerbitan perizinan.
Silos sektoral adalah salah satu hal yang perlu diuraikan untuk meningkatkan
efektivitas program Pemerintah. Putra A et al (2017) menempatkan silos kebijakan
sebagai salah satu ancaman dalam pengembangan keamanan maritim. Puspaningtyas et
al (2016) menekankan kebutuhan inovasi yang dapat mengatasi silos antar insitusi pada
tingkat daerah. Berbagai berita dan artikel juga menunjukkan kebutuhan solusi untuk
mencapai kesepakatan dalam lingkungan Pemerintah terfragmen dalam silos institusi.
Fragmentasi silos sering kali menjadi hambatan integrasi dan koordinasi lintas
institusi. Fragmentasi tersebut mendorong pengembangan organisasi, proses bisnis dan
kebijakan yang berfokus pada lingkup fungsi institusi secara parsial. Kondisi ini juga
memengaruhi sudut pandang institusi dalam pengembangan sistem dan pengelolaan
data. Sebagian besar institusi telah memiliki sistem berjalan yang dibangun secara
mandiri berdasarkan kebutuhan bisnis proses dan implementasi kebijakan. Hal ini
menyebabkan kompleksitas integrasi akibat varian struktur database, kode kunci, dan
sistem operasi.
Integrasi data juga menimbulkan tantangan ekualitas antara masing-masing institusi
pemilik data. Tantangan ini timbul dengan memperhatikan bahwa setiap institusi
memiliki kepentingan yang tidak boleh dikalahkan dengan kepentingan lain. Setiap
institusi juga memiliki hak yang sama untuk memberi atau tidak memberi akses kepada
institusi lain. Hak tersebut juga meliputi hak untuk membuka suatu bagian data dan
menutup bagian data yang lain. Oleh karena itu, dalam mekanisme integrasi pada
lingkungan silos, peran sistem suatu institusi sebagai pusat sistem sebisa mungkin
dihindari. Dengan kata lain, setiap institusi yang bergabung pada framework integrasi
semestinya memiliki kesetaraan dengan institusi lain.
Tol Data sebagai Solusi Integrasi Data pada Fragmentasi Kepentingan Sektoral
Fragmentasi pada kepentingan sektoral menjadi faktor yang diperhatikan dalam
desain arsitektur tol data. Model sistem desentralistik terdistribusi dapat
dipertimbangkan sebagai menjadi model yang paling ideal untuk diterapkan. Pada
model ini terdapat kemandirian serta kesetaraan antara masing-masing sistem institusi.
Permasalahan pengintegrasian antara sistem diselesaikan melalui adaptasi teknologi
Blockchain.
Setiap kementerian memiliki kebijakan tersendiri dalam mengelola UMKM yang
menjadi binaannya. Kementerian Kelautan dan Perikanan memiliki database nelayan
dan Kartu Nelayan untuk menatausahakan kebijakan UMKM pada sektor kelautan dan
perikanan. Kementerian Koperasi dan UMKM bekerja sama dengan operator seluler
untuk mengembangkan platform pembayaran. Kebijakan-kebijakan tersebut tentunya
dioperasionalkan dalam sistem yang disesuaikan dengan proses bisnisnya. Kondisi
serupa dimungkinkan juga terjadi pada kementerian lainnya. Masing-masing sistem
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akan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masing-masing serta akan terus tumbuh
melalui integrasi sistem lain untuk mendukung tujuan tiap institusi.
Perbedaan kepentingan antara kementerian tersebut tentu saja memiliki kesulitan
yang tinggi untuk diintegrasikan melalui suatu sistem tersentralisasi. Kalaupun
ditatausahakan pada suatu sistem, pengembangan proses bisnis suatu kementerian
tentu akan mengganggu proses bisnis yang lain. Sebenarnya end-user dari kebijakan
masing-masing kementerian adalah masyarakat Indonesia. Hal tersebut membuka
kemungkinan integrasi melalui suatu konsensus penggunaan identitas tunggal yaitu
nomor KTP elektronik.
Permasalahan integrasi dalam pembangunan sistem pada dasarnya tidak hanya
terkait penggunaan identitas tunggal, melainkan juga kemampuan beradaptasi pada
masa mendatang. Jumlah UMKM di Indonesia sangatlah besar dan diperkirakan secara
kuantitatif mendominasi porsi sektor usaha. Tentunya jumlah data yang dikelola akan
berkembang menjadi sedemikian besar. Selain itu, perkembangan data juga dipengaruhi
perkembangan proses bisnis yang melibatkan institusi di luar Pemerintah dan
pemanfaatan tren teknologi seperti sosial media serta Internet of Things (IOT) untuk
memberikan dukungan informasi pengambilan kebijakan yang komprehensif atas
aktivitas UMKM. Hal tersebut akan menyebabkan data UMKM berkembang menjadi
sangat besar serta tidak efektif lagi dikelola dengan sistem yang terpusat. Pada praktik
bisnis yang baik, model yang direkomendasikan pada sistem terfragmentasi adalah
aristektur sistem desentralistik terdistribusi.
Arsitektur sistem desentralistik terdistribusi merupakan arsitektur sistem yang
banyak berkembang dewasa ini. Drescher (2017) menguraikan berbagai kelebihan dan
kelemahan dari sistem terdistribusi. Beberapa kelebihan yang dimiliki arsitektur sistem
ini yaitu kekuatan komputasi yang lebih tinggi (higher computing power), penurunan
biaya (cost reduction), reliabilitas yang lebih tinggi (higher reliability), serta kemampuan
alami untuk berkembang (ability to grow naturally). Namun terdapat kelemahan dari
model arsitektur ini yaitu kebutuhan koordinasi dan komunikasi antar pihak,
ketergantungan pada jaringan, kompleksitas yang lebih tinggi serta isu-isu keamanan.
Kelemahan tersebut diminimalisasi dengan pemanfaatan teknologi Blockchain1.
Teknologi Blockchain menawarkan mekanisme enkripsi tingkat tinggi, konsensus
antar pengguna, dan sistem terdistribusi. Berbagai kelebihan tersebut menyebabkan
Varghese dan Goyal (2017) merekomendasikan penggunaan Blockchain pada sistem
perbankan dengan memperhatikan 3 manfaat utamanya. Manfaat pertama yaitu
keamanan kriptografi pada teknologi Blockchain memungkinkan informasi yang tidak
dapat diubah (immutable) dan berkredibilitas. Kedua, arsitektur ledger terdistribusi
menyediakan transaksi yang transparan dan dapat dirunut. Ketiga, mekanisme

1

Menurut Swan (2015), Blockchain adalah buku besar publik (public ledger) atas semua
transaksi Bitcoin yang telah dieksekusi. Drescher (2017) mendefinisikan Blockchain sebagai
alat untuk mencapai integritas pada sistem perangkat lunak terdistribusi. Raval (2016)
mendefinisikan Blockchain sebagai replika database secara masif untuk semua transaksi
pada jaringan Bitcoin.
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konsensus jaringan menyediakan sumber kebenaran tunggal (single source of truth)
yang memungkinkan penerbitan aset-aset finansial murni (native).
Teknologi Blockchain sebenarnya berkembang dari kebutuhan sistem untuk
digunakan pada transaksi mata uang digital. Teknologi ini dibangun bersamaan dengan
pengembangan mata uang cryptocurrency Bitcoin sehingga Blockchain sering disamakan
dengan Bitcoin. Sebenarnya kedua terminologi tersebut merupakan dua hal yang
berbeda. Blockchain merupakan suatu bentuk sistem, sedangkan Bitcoin merupakan
mata uang digital terenkripsi yang menggunakan teknologi Blockchain.
Istilah Blockchain sendiri mengacu pada teknologi yang digunakan untuk
mengintegrasikan transaksi-transaksi pada sistem terdistribusi. Pada awalnya,
teknologi ini dikembangkan untuk menjawab permasalahan duplikasi pembayaran
(double spending problem) pada pembayaran digital. Contoh masalah ini manakala suatu
pihak (sebut saja Pihak A) memiliki uang digital dalam bentuk file bit senilai Rp1.000,00
dengan kode enkripsi ‘ab12XpW’. Karena berbentuk file bit, uang tersebut dapat secara
mudah disalin menjadi 3 file dan dibayarkan kepada 3 (tiga) pihak yang berbeda (sebut
saja Pihak B, C dan D). Pihak B, C dan D akan memiliki uang digital dengan kode enkripsi
yang sama. Tentu saja hal ini merupakan suatu kecurangan (fraud) dalam sistem
pembayaran digital.
Untuk mencegah kecurangan tersebut, disusunlah mekanisme distribusi pencatatan
dan mekanisme konsensus antara pihak yang terlibat sehingga dapat menutup
kemungkinan pemanfaatan mata uang secara illegal. Dengan mekanisme Blockchain,
Pihak A, B, C dan D memiliki catatan yang sama dalam sistem mereka. Kode enkripsi dari
mata uang dihasilkan melalui sistem mining. Setiap terjadi transaksi, dilakukan
rekonsiliasi antara pemegang catatan. Setelah terdapat konsensus antara pihak
pemegang catatan, setiap pihak akan mencatat transaksi tersebut di dalam buku besar
mereka. Dengan demikian, apabila Pihak A melakukan pembayaran, setiap pihak akan
melakukan pengecekan pada ledger mereka apakah mata uang tersebut adalah milik
Pihak A dan Pihak A memiliki otorisasi untuk melakukan pembayaran. Hal ini disebut
dengan konsensus. Melalui mekanisme ini permasalahan duplikasi pembayaran
terselesaikan.
Mekanisme Blockchain terus mengalami revolusi. Pada versi 3.0, pengembangannya
tidak hanya untuk sistem pembayaran namun area yang lebih luas yang memungkinkan
mekanisme komputasi terdistribusi dan konsensus antar sistem. Mekanisme ini yang
selanjutnya diadopsi untuk menutup kemungkinan duplikasi pemberian fasilitas
Pemerintah kepada suatu UMKM.
Tol Data
Tol data merupakan terminologi yang dibangun sebagai protokol lalu lintas data
UMKM dengan mengadopsi konsep Blockchain. Penggunaan kata tol dimaksudkan untuk
memberikan konotasi analogi jalan bebas hambatan bagi kendaraan yang telah memiliki
izin menggunakan. Kata tol juga dimaksudkan agar teknologi ini dapat digunakan secara
masif, tidak hanya untuk data UMKM namun juga data-data lintas institusi di Indonesia.
Tol data dibangun dengan memperhatikan karakteristik adaptif, aman, dan
tepercaya. Karakter adaptif pada tol data menjelaskan bahwa setiap institusi yang
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menggunakannya tidak harus melakukan perubahan pada sistem yang berjalan di
internal mereka. Karakter aman menekankan pada tol data telah menggunakan enkripsi
tingkat tinggi secara berganda untuk menghindari adanya pihak lain yang
memanfaatkan data tanpa otorisasi. Sedangkan karakter tepercaya memberikan garansi
bahwa data yang melintas hanya dapat dipergunakan oleh institusi yang menjadi
tujuannya. Karakter tepercaya juga menjelaskan bahwa pemanfaatan tol data ditujukan
untuk menghindari masalah double spending yang biasa terjadi pada integrasi data lintas
sistem.
Pada awal perancangan, tol data ditujukan untuk mengintegrasikan data UMKM pada
8 (delapan) kementerian terkait. Namun pada perkembangannya nanti, tidak tertutup
kemungkinan pihak lain dapat memanfaatkan tol data untuk pertukaran data antar
institusi.
Gambar 1 Tol Data Mengintegrasikan Data UMKM di Delapan Kementerian

Gambar di atas mengilustrasikan desain tol data yang mengintegrasikan sistem pada
8 (delapan) Kementerian yang terkait dengan pembinaan UMKM. Setiap kementerian
diasumsikan memiliki data yang dapat dikomunikasikan dengan kementerian lain. Data
tersebut dikelola dalam suatu sistem dan tersimpan dalam database. Kedelapan
kementerian tersebut selanjutnya diberi akses pada tol data.
Sebelum memasuki jalur tol, data yang akan dikomunikasikan terlebih dahulu
dibungkus dalam sebuah protokol pada modul antara. Modul ini menghubungkan sistem
yang ada di kementerian tersebut dengan jalur tol data. Pada analogi jalan tol, data yang
akan ditransfer diibaratkan sebagai mobil. Semua mobil yang memperoleh izin dapat
melintas melalui tol data. Karakter adaptif tol data menyebabkan pengemudi tidak harus
membeli mobil baru apabila akan memanfaatkan tol data. Agar mobil tersebut
kompatibel dengan jalan tol, maka diperlukan aksesori tambahan. Aksesori tambahan
tersebut berupa bundling data pada format pengiriman standar yaitu Web Services
Description Languange (WSDL)2.
Untuk menjamin keamanan lalu lintas data pada tol data, dilakukan enkripsi
berganda yang memastikan bahwa data yang melintas merupakan data aman dan
2

Web Services Description Languange (WSDL) adalah suatu format Extensible Markup
Language (XML) yang mendeskripsikan service jaringan sebagai sekumpulan titik akhir
(endpoints) yang berisi pesan yang berisi informasi berorientasi dokumen dan berorientasi
prosedur.
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tepercaya. Enkripsi pertama dilakukan terhadap data yang akan dikirimkan. Data
tersebut ditandatangani secara digital yang memungkinkan data tidak dapat diubah oleh
sembarang orang. Tanda tangan digital tersebut merupakan sistem otentikasi
terstandar yang memungkinkan penerima dapat mengidentifikasi bahwa data yang
dikirimkan benar-benar berasal dari institusi yang dimaksud.
Enkripsi kedua dilakukan pada jalur data. Enkripsi ini dimaksudkan agar pihak
tertentu saja yang dapat masuk ke jalur data. Pada analogi jalan tol, enkripsi ini
merupakan tiket pintu gerbang yang memastikan tidak sembarang orang dapat masuk
ke jalur. Hanya sopir/petugas yang memiliki akses tol saja yang dapat masuk ke dalam
jalur. Untuk menjamin keamanan barang bawaan, seluruh bawaan yang masuk ke dalam
jalan tol dibungkus ulang dan diberi pengaman.
Secara teknis, high level architecture tol data dapat diilustrasikan pada gambar di
bawah ini:
Gambar 2 High Level Architecture Tol Data

Arsitektur di atas menggambarkan tol data dan 2 (dua) node yang menjadi kliennya
yang diwakili oleh K/L A dan K/L B. Apabila dilihat terdapat 3 (tiga) komponen
arsitektur pada tiap node yaitu (1) protokol ke tol data yang terdiri dari sistem yang
sudah ada, modul antara, dan security server; (2) Database OLAP dan OLTP3; serta (3)
Blockchain Peer.
Blockchain Peer (BP) merupakan salah satu komponen terpenting dalam tol data.
Pada BP, terdapat 2 (dua) komponen utama yaitu BC Transaction (BC TRX) dan BC
Mining (BC MN). BC TRX mempunyai fungsi untuk mengumpulkan data-data UMKM
yang ada pada node-node jaringan dalam suatu blok. Data-data tersebut tidak
terenkripsi dan dapat dibaca (human readable) sehingga pengolahan data dilakukan
3

Online Transaction Processing (OLTP) adalah sistem yang digunakan untuk memproses data
transaksi yang memiliki fungsi INSERT, UPDATE dan DELETE. Online Analytic Processing
(OLAP) adalah teknologi powerful untuk data discovery, kemampuan pelaporan yang tak
terbatas, kalkulasi analitis kompleks dan prediksi skenario jika-maka (what-if).

INDONESIAN TREASURY UPDATE Volume 3 Nomor 4 Tahun 2018

pada komponen ini. Selain BC TRX, juga terdapat BC Mining (BC MN). Komponen ini
bekerja seperti Miner pada sistem Bitcoin. Apabila dalam Bitcoin posisi Miner
didedikasikan pada node tertentu, pada tol data posisi BC Mining diberikan pada setiap
node. BC MN ini nantinya yang akan menghasilkan kode terenkripsi yang divalidasi oleh
node yang lain.
Arsitektur tol data telah diujicobakan pada sebuah pilot project yang melibatkan
Pusat Investasi Pemerintah (PIP) Kementerian Keuangan dengan Pusat Pengelolaan
Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan
Rakyat. Saat ini, kedua institusi dapat mengintegrasikan data melalui tol data dan
memanfaatkannya sesuai dengan kepentingan masing-masing.
Kesimpulan
Fragmentasi kepentingan sektoral menyebabkan kebijakan yang bersifat silos pada
institusi Pemerintahan di Indonesia. Fragmentasi silos seringkali menjadi sebuah
tantangan sendiri pada usaha integrasi dan koordinasi lintas institusi. Hal tersebut
kurang mendukung urgensi integrasi data UMKM yang dimiliki oleh beberapa
kementerian untuk pengambilan keputusan yang komprehensif.
Integrasi data pada lingkungan silos kiranya perlu menggarisbawahi kebutuhan
pengembangan sistem pada masing-masing institusi secara independen. Model yang
sesuai dengan kondisi tersebut adalah arsitektur sistem desentralistik terdistribusi.
Arsitektur ini memungkinkan adanya independensi setiap institusi untuk
mengembangkan sistem sesuai dengan kebijakan dan perkembangan proses bisnis
mereka. Solusi permasalahan integrasi dalam sistem terdistribusi dapat diselesaikan
dengan mengadopsi teknologi Blockchain yang menawarkan mekanisme enkripsi
tingkat tinggi, konsensus antar pengguna, dan independensi. Arsitektur tersebut telah
mulai dikembangkan dan diimplementasikan di Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Kami
menyebutnya sebagai tol data.
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Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
Puji Astutik
Direktorat Pelaksanaan Anggaran
Saat ini Indikator Kinerja Pelaksanaan anggaran (IKPA) menjadi hot issue para
pengelola keuangan, baik di level satker, level eselon I, maupun kementerian/lembaga.
Program monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran yang mulai dilakukan sejak
tahun 2014 ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan anggaran yang dilaksanakan
K/L sampai dengan tingkat satker dapat berjalan dengan baik. Pola penyerapan
anggaran setiap tahun yang tidak proporsional dan cenderung menumpuk di akhir
tahun serta rendahnya kepatuhan para pengelola keuangan satker terhadap peraturanperaturan terkait pelaksanaan anggaran mengindikasikan adanya permasalahan.
Oleh karena itu, perlu dilakukan pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran untuk
menilai sejauh mana satker atau K/L telah melaksanakan anggaran secara efektif,
efisien, dan optimal. Pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran juga dikembangkan
dengan maksud untuk mengubah paradigma bahwa tingkat penyerapan merupakan
satu-satunya indikator penentu keberhasilan pelaksanaan anggaran serta sebagai early
warning adanya permasalahan pada saat pelaksanaan anggaran. Pengukuran
dilaksanakan setiap triwulan dengan menilai kinerja pelaksanaan anggaran dari aspek
kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan anggaran, kepatuhan terhadap regulasi,
efektivitas pelaksanaan kegiatan, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan. Terdapat 12
indikator yang digunakan dalam program monitoring dan evaluasi pelaksanaan
anggaran yang dinamakan IKPA.
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Aspek kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan anggaran diukur dengan 3
indikator, yaitu indikator Revisi DIPA, Deviasi Hal III DIPA, dan Pagu Minus. Rendahnya
frekuensi revisi DIPA, rendahnya deviasi rencana penarikan pada Halaman III DIPA, dan
rendahnya pagu minus mengindikasikan bahwa pelaksanaan anggaran pada satuan
kerja dan kementerian/lembaga telah dilakukan sesuai dengan yang telah
direncanakan.
Aspek kepatuhan terhadap regulasi diukur dengan 4 indikator, yaitu indikator
Pengelolaan UP, Penyampaian LPJ Bendahara, Penyampaian Data Kontrak, dan
Dispensasi SPM. Aspek kepatuhan terhadap regulasi merupakan cermin seberapa tinggi
tingkat komitmen para pengelola keuangan dalam mematuhi peraturan-peraturan
pengelolaan keuangan. Aspek ini dihitung dari nilai indikator pengelolaan UP, ketepatan
waktu penyampaian data kontrak, dan ketepatan waktu penyampaian LPJ Bendahara.
Aspek efektivitas pelaksanaan kegiatan diukur dengan 3 indikator, yaitu indikator
Penyelesaian Tagihan, Penyerapan Anggaran, dan Retur SP2D. Salah satu tujuan belanja
negara adalah untuk meningkatkan perputaran perekonomian melalui multiplier effect
dari belanja negara. Belanja negara yang dilakukan pada saat yang tepat dan segera
dapat dimanfaatkan oleh penerima belanja negara akan menghasilkan multiplier effect
yang lebih banyak dibanding belanja yang terlambat dilakukan. Sedangkan aspek
efisiensi pelaksanaan kegiatan diukur dengan 2 indikator, yaitu indikator Renkas dan
kesalahan SPM.
Indikator Revisi DIPA
Revisi DIPA adalah perubahan rincian anggaran yang telah ditetapkan berdasarkan
APBN dan telah disahkan dalam DIPA. Revisi DIPA dilakukan oleh Satuan Kerja dalam
rangka menyesuaikan alokasi anggaran dengan kebutuhan.
Revisi DIPA merupakan salah satu sarana atau fasilitas untuk menyesuaikan alokasi
anggaran yang direncanakan sejak tahun lalu dengan perubahan kondisi saat ini. Revisi
DIPA diharapkan mampu meningkatkan anggaran yang dapat diserap sesuai dengan
target yang telah direncanakan. Namun tingginya frekuensi revisi DIPA dapat
menghambat penyerapan anggaran, karena mencerminkan adanya ketidaksesuaian
ketersediaan anggaran dan kebutuhan dalam pelaksanaan anggaran yang berpengaruh
pada tertundanya kegiatan yang telah rencanakan dan/atau efektivitas pelaksanaan
kegiatan secara keseluruhan. Semakin besar frekuensi revisi menunjukkan bahwa
perencanaan pelaksanaan kegiatan satker dimaksud masih kurang matang, sehingga
dapat berdampak pada rendahnya penyerapan anggaran. Selain itu, seringnya revisi
dilakukan oleh suatu satker menunjukkan bahwa koordinasi antara perencanaan dan
pelaksanaan kegiatan satker tersebut belum optimal dan berdampak pada
terhambatnya penyerapan anggaran.
Indikator Revisi DIPA dihitung dengan membandingkan jumlah revisi DIPA dalam
pagu anggaran tetap dengan target revisi dalam satu triwulan yang menurut Perdirjen
Perbendaharaan Nomor Per-03/PB/2018 adalah satu kali per triwulan.
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Indikator Hal III DIPA
Halaman III DIPA memuat rencana penarikan dan penerimaan dana dari suatu
Satker dalam satu tahun yang dijabarkan secara bulanan yang menjadi alat dalam
pengelolaan kas. Halaman III DIPA dapat menjadi pedoman jadwal kegiatan atau
pengadaan akan dilakukan dan rencana waktu pembayarannya.
Secara kumulatif, rencana penarikan dana dapat menjadi acuan perencanaan
manajemen kas Pemerintah. Pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan
direncanakan akan berdampak pada terbentuknya pola penyerapan yang teratur dan
dapat memberikan kepastian waktu dan jumlah penarikan dana sehingga perencanaan
kas dapat dirumuskan dengan baik.
Deviasi halaman III DIPA mengukur tingkat perbedaan antara perencanaan
penarikan dana terhadap realisasi setiap bulannya. Besar kecilnya nilai deviasi Hal III
DIPA menggambarkan tingkat keakuratan K/L dalam merencanakan pelaksanaan
kegiatannya. Rendahnya nilai deviasi Hal III DIPA menunjukan bahwa rencana kegiatan
K/L terlaksana sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Sebaliknya apabila
nilai deviasi Hal III DIPA tinggi menunjukan tidak terlaksananya kegiatan satuan kerja
K/L sebagaimana rencana waktu yang telah ditetapkan.
Sebagai alat manajemen kas pada DJPb, Halaman III DIPA memiliki informasi jumlah
uang yang akan dicairkan untuk melaksanakan kegiatan oleh satker setiap bulannya.
Jika hal III DIPA mengindikasikan kas negara mengalami surplus, kelebihan kas negara
dapat diinvestasikan pada instrumen investasi keuangan yang aman dan
menguntungkan. Namun jika kas mengalami defisit. Pemerintah dapat mengeluarkan
SPN atau SUN untuk menutupi kekurangan kas tersebut.
Saat ini, deviasi rencana penarikan dana masih tinggi. Perlu penegasan regulasi dan
perbaikan perencanaan anggaran dan kegiatan agar sesuai dengan jadwal pencairan
dananya. Hal ini penting untuk menjaga likuiditas Kas Negara dan meminimalkan cost of
fund dari penarikan utang yang tidak perlu.
Indikator Halaman III DIPA dihitung dari rata-rata persentase nilai gap absolut tiap
bulan antara rencana penarikan hal III DIPA dengan realisasi penarikan.
Indikator Pagu Minus
Pada prinsipnya pengeluaran negara atas dana APBN tidak dapat dilaksanakan jika
alokasi dana tidak tersedia atau tidak cukup tersedia dalam DIPA. Namun khusus untuk
Belanja Pegawai berupa Gaji dan Tunjangan yang melekat pada Gaji dapat dilakukan
melampaui pagu yang tertuang dalam DIPA sebelum dilakukan revisi DIPA terlebih
dahulu, sehingga dimungkinkan realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan yang melekat pada
Gaji melewati pagu (pagu minus).
Apabila diperkirakan akan terjadi pagu minus, KPA dapat segera melakukan revisi
pergeseran untuk menghindari pagu minus tersebut sebelum tahun anggaran berakhir.
Adanya pagu minus sampai akhir tahun anggaran dapat mengindikasikan perencanaan
anggaran pada satker tersebut belum dilakukan secara optimal. Indikator pagu minus
hanya dipergunakan pada pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran triwulan IV.
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Indikator Pengelolaan UP
Prinsip pembayaran tagihan atas beban APBN dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, adalah dengan mekanisme pembayaran
secara langsung (LS) kepada penyedia barang/jasa atau Bendahara Pengeluaran/pihak
lainnya yang berhak menerima pembayaran. Namun apabila pembayaran secara LS
tersebut tidak dapat dilakukan, maka pembayaran tagihan kepada penerima hak
dilakukan dengan Uang Persediaan (UP).
Pada awal tahun anggaran Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan permintaan
kebutuhan UP kepada KPPN sebesar kebutuhan operasional satker dalam satu bulan. UP
tersebut merupakan uang muka kerja dari Kuasa BUN (KPPN) kepada Bendahara
Pengeluaran yang dapat dimintakan penggantiannya (revolving). Revolving GUP dapat
dilakukan ketika UP telah digunakan sebesar 50%. Pengelolaan UP suatu satuan kerja
dapat dijadikan sebagai salah satu parameter kesesuaian besarnya UP yang dikelola oleh
satuan kerja, dengan norma waktu pengajuan UP selama 30 hari. Hal ini sejalan dengan
program pengurangan outstanding UP, sehingga idle cash pada bendahara akan semakin
berkurang.
Indikator Penyampaian LPJ Bendahara
Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran merupakan pejabat
perbendaharaan yang secara fungsional bertanggung jawab kepada Kuasa BUN dan
secara pribadi bertanggung jawab atas seluruh uang/surat berharga yang dikelolanya
dalam rangka pelaksanaan APBN. Pernyataan ini terdapat dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab
Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
230/PMK.05/2016.
Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan wajib menyusun Laporan
Pertanggungjawaban (LPJ) setiap bulan atas uang/surat berharga yang dikelolanya. LPJ
tersebut disusun berdasarkan pembukuan Bendahara yang telah direkonsiliasi dengan
Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA). LPJ yang disusun oleh Bendahara
Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran yang benar tersebut disampaikan kepada
KPPN setiap bulannya, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. LPJ tersebut akan
diverifikasi kebenarannya oleh KPPN. Tingkat ketepatan waktu penyampaian LPJ
Bendahara satker dapat dijadikan sebagai salah satu indikator kinerja pelaksanaan
APBN Satker karena dapat menunjukkan tingkat kepatuhan pelaksanaan
penatausahaan
transaksi-transaksi
APBN
yang
melalui
Bendahara
Penerimaan/Bendahara Pengeluaran.
Indikator Penyampaian Data Kontrak
Data kontrak diperlukan untuk memastikan komitmen yang telah dibuat
Pemerintah, telah dicadangkan dan tersedia dananya sehingga dapat dibayarkan pada
saat satker mengajukan permintaan pembayarannya. Data Kontrak yang memuat
ringkasan mengenai kontrak/perikatan yang dilakukan oleh satker dengan pihak ketiga
wajib dilaporkan kepada KPPN paling lambat lima hari setelah kontrak/perikatan
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tersebut ditandatangani. Kewajiban satker tersebut diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka
Pelaksanaan APBN. Data kontrak diperlukan untuk memastikan komitmen yang telah
dibuat Pemerintah telah dicadangkan dan tersedia dananya sehingga dapat dibayarkan
pada saat Satker mengajukan permintaan pembayarannya.
Penyebab keterlambatan penyampaian data kontrak ke KPPN antara lain:
1.

Satker mendahulukan pelaksanaan pekerjaan daripada penyelesaian masalah
admisnistrasi, termasuk penyampaian data kontrak.

2.

Kecenderungan satker untuk menyampaikan data kontrak bersamaan dengan
pengajuan SPM.

3.

Kurangnya pemahaman satker sehingga administrasi kontrak dibuat setelah
kontrak selesai dilaksanakan. Seharusnya administrasi pengadaan dibuat
secara simultan sesuai dengan jadwal dan prosedur pengadaan yang
sebenarnya.

4.

Terdapat data kontrak yang tidak akan ditagihkan walaupun sudah terdaftar
karena waktu yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan.

Semakin meningkatnya frekuensi ketepatan waktu penyampaian data kontrak dari
satker ke KPPN akan mendorong kinerja pelaksanaan APBN yang semakin baik. Data
kontrak yang digunakan dalam perhitungan IKPA adalah data tanggal verifikasi oleh
KPPN.
Indikator Dispensasi SPM
Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan APBN pada saat menjelang akhir tahun
anggaran, telah diatur batas waktu penyampaian SPM ke KPPN sesuai dengan masingmasing jenis SPM dan tahapan penyelesaian pekerjaan. Pembagian batas waktu tersebut
terutama ditujukan untuk kelancaran penyelesaian pembayaran dan optimalisasi
penyediaan kas. Kepatuhan satuan kerja terhadap jadwal penyampaian SPM tersebut
menunjukkan bahwa perencanaan pelaksanaan kegiatan dan perencanaan penarikan
dana dilakukan secara efektif dan efisien sehingga mendukung kelancaran pelaksanaan
APBN khususnya menjelang berakhirnya suatu tahun anggaran.
Terdapat kekhususan terhadap pelaksanaan pekerjaan dalam penanganan bencana
alam, adanya kondisi kahar (force majeur), dan pemilihan kepala daerah serentak, satker
dapat mengajukan dispensasi pengajuan SPM di luar jadwal yang telah ditentukan.
Namun terdapat juga kondisi tertentu berdasarkan surat pernyataan Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA) yang menyebabkan satker menyampaikan dispensasi pengajuan SPM.
Adanya pengajuan karena kondisi tertentu tersebut dapat mengindikasikan kurang
disiplinnya suatu satker mematuhi ketentuan-ketentuan pelaksanaan APBN.
Indikator Penyelesaian Tagihan.
Time frame penyelesaian tagihan atas beban APBN berdasarkan PMK 190 adalah 17
hari kerja yang dapat dibagi dalam empat tahap, yaitu 5 hari kerja untuk proses antara
BAST sampai dengan tagihan dari pihak ketiga disampaikan kepada satker, 5 hari kerja
untuk proses dari tagihan pihak ketiga menjadi SPP, 5 hari kerja untuk proses dari SPP
menjadi SPM untuk disampaikan ke KPPN, dan 2 hari kerja untuk proses dari SPM
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menjadi SP2D. Tagihan tepat waktu adalah jika SP2D telah terbit 17 hari kerja sejak
tanggal BAST. Jika lebih dari 17 hari kerja, maka dinyatakan terlambat.
Time frame penyelesaian tagihan tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu
parameter kinerja pelaksanaan anggaran. Semakin tinggi frekuensi penyelesaian
tagihan satker melebihi jangka waktu total tujuh belas hari kerja maka mengindikasikan
rendahnya kualitas kinerja pelaksanaan anggaran satker tersebut.
Penyelesaian tagihan merupakan salah satu hal yang ditegaskan dalam LangkahLangkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, khususnya
berkenaan dengan langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka menjamin ketepatan
waktu penyelesaian tagihan, antara lain dengan segera memproses/menyelesaikan
tagihan pembayaran kegiatan dan/atau termin pekerjaan yang sudah selesai sehingga
tidak menumpuk pada triwulan IV.
Indikator Penyerapan Anggaran
Anggaran yang dialokasikan pada satker merupakan instrumen untuk mendukung
pelaksanaan tugas dan fungsinya masing-masing. Sebagai salah satu indikator kinerja
pelaksanaan angaran, tingkat realisasi anggaran memang masih menjadi rujukan utama
pengukuran kinerja pelaksanaan anggaran mengingat sampai dengan saat ini realisasi
anggaran masih menjadi fokus perhatian belanja Pemerintah dan mencerminkan
progress pelaksanaan kegiatan pada K/L. Namun, jika ditelaah lebih dalam,
sesungguhnya penyerapan anggaran merupakan implikasi dari kinerja pelaksanaan
anggaran yang lebih mikro. Sebagai contoh, keterlambatan proses pengadaan
barang/jasa atau keterlambatan penetapan pejabat perbendaharaan akan
menyebabkan keterlambatan pencairan anggaran.
Setiap dana yang dialokasikan harus digunakan secara optimal agar belanja
Pemerintah dapat memberikan manfaat. Penyerapan anggaran yang optimal bukan
hanya memperhatikan persentase realisasi, melainkan juga pada periode/waktu
realisasi anggaran tersebut. Realisasi anggaran yang bertumpu di akhir tahun
berdampak pada berkurangnya multiplier effect atas belanja Pemerintah pada tahun
anggaran berkenaan. Selain itu, kinerja pelaksanaan anggaran K/L akan lebih relevan
bila dinilai berdasarkan kinerja yang dihasilkan dibandingkan dengan tingkat
penyerapan anggaran yang dicapai. Target penyerapan anggaran tw 1 = 15%, tw 2 =
40%, tw 3 = 60% dan tw 4 = 90%.
Indikator Retur SP2D
Retur SP2D adalah penolakan/pengembalian atas pemindahbukuan dan/atau
transfer pencairan APBN dari Bank/Kantor Pos Penerima kepada Bank/Kantor Pos
Pengirim. Retur SP2D mengakibatkan adanya utang negara kepada pihak ketiga dan
terlambatnya manfaat yang diterima pihak yang berhak mendapatkan pembayaran.
Selain itu, retur SP2D juga mengakibatkan realisasi anggaran yang terjadi bersifat
“semu” karena anggaran telah direalisasikan namun belum sampai kepada yang berhak
sehingga seolah multiplier effect dari belanja negara belum ada padahal sudah terjadi.
Penyebab retur SP2D antara lain kesalahan/perbedaan nama/nomor rekening pada
SP2D dengan data perbankan. Selain itu, kesalahan dalam penulisan nama bank
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penerima, rekening tidak aktif/tutup/pasif juga sering menjadi penyebab retur. Pada
prinsipnya retur terjadi sebagai akibat lemahnya verifikasi data supplier dan tidak
akuratnya penginputan data rekening yang dilakukan oleh satker ke dalam data supplier.
Indikator Renkas
KPA menyampaikan Rencana Penarikan Dana (RPD) Harian untuk semua jenis SPM
yang nilainya masuk dalam klasifikasi transaksi besar sebagai informasi kepada
Bendahara Umum Negara atau Kuasa Bendahara Umum Negara dengan tujuan
pengelolaan likuiditas kas negara berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
197/PMK.05/2017. Renkas/RPD harian wajib disampaikan ke KPPN 5 hari kerja
sebelum SPM diajukan ke KPPN untuk transaksi dengan nilai kotor lebih dari 1 milyar,
10 hari kerja sebelum SPM diajukan ke KPPN untuk transaksi 500 milyar atau lebih, dan
15 hari kerja sebelum SPM diajukan ke KPPN untuk transaksi 1 triliun atau lebih.
Ketepatan waktu penyampaian RPD Harian merupakan salah satu parameter kinerja
pelaksanaan anggaran suatu satker. Di satu sisi hal ini mendukung tata kelola
manajemen kas yang efektif bagi Bendahara Umum Negara, dan di sisi lain menunjukkan
perencanaan kegiatan dan perencanaan penarikan dana pada satker tersebut telah
disusun secara matang.
Indikator kesalahan SPM
Satker K/L mengajukan tagihan atas beban APBN dengan menerbitkan SPM yang
disampaikan ke KPPN. KPPN melakukan verifikasi terhadap SPM tersebut untuk
diterbitkan SP2D yang menjadi dasar pembayaran kepada pihak ketiga. Jika terdapat
berkas SPM yang tidak lengkap dan/atau kesalahan ADK SPM, SPM yang diajukan satker
ditolak oleh KPPN sehingga harus diperbaiki terlebih dahulu oleh satker agar dapat
dilakukan pembayaran kepada pihak ketiga. Kesalahan tersebut menyebabkan
tertundanya pembayaran kepada pihak ketiga yang akhirnya berdampak pada tingkat
realisasi anggaran.
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Saatnya Mengamankan Aset Tetap Ekstrakomtabel
Asri Isbandiyah Hadi
Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara
Aset Tetap dikelompokkan menjadi Aset Tetap Intrakomtabel dan Aset Tetap
Ekstrakomtabel. Penentuan Intrakomtabel dan Ekstrakomtabel suatu Aset Tetap
dikaitkan dengan nilai minimum kapitalisasi yang telah ditetapkan. Aset Tetap dengan
harga perolehan sama atau lebih besar dari nilai minimum kapitalisasi dikatagorikan
sebagai Aset Tetap Intrakomtabel. Untuk Aset Tetap dengan harga perolehan lebih kecil
dari nilai minimum kapitalisasi dikatagorikan sebagai Aset Tetap Ekstrakomtabel.
Tahun 2018 nilai minimum kapitalisasi sebagai amanat dari PMK/181.06/2016
tentang Penatausahaan Barang Milik Negara mulai diimplementasikan. Terdapat
peningkatan besaran nilai minimum kapitalisasi untuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin
yang semula Rp300.000,- menjadi Rp1.000.000,- dan Aset Tetap Gedung dan Bangunan
yang semula Rp10.000.000,- menjadi Rp25.000.000,-. Perubahan ini berpotensi
meningkatkan nilai Aset Tetap Ekstrakomtabel yang dikuasai oleh satker, terutama Aset
Tetap dalam wujud peralatan dan mesin. Masih banyak barang dalam katagori ini yang
harga belinya di bawah nilai minimum kapitalisasi.
Berpedoman pada PMK 225/PMK.05/2016 tentang Penerapan Standar Akuntansi
Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat, belanja untuk Aset Tetap
Ekstrakomtabel menggunakan Akun Belanja Barang (52xxxx) dan Aset Tetap yang
dihasilkan tidak terbawa dalam Laporan Keuangan Neraca Satker. Untuk
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memastikan Aset Tetap Ekstrakomtabel yang dikuasai oleh satker, secara tertib
dilakukan pencatatan pada Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik
Negara (SIMAK-BMN). Selanjutnya perlu dipastikan pula, nilai yang tercatat pada
SIMAK-BMN sesuai dengan transaksi Belanja Barang pada Sistem Akuntansi Instansi
Berbasis Akrual (SAIBA) yang menghasilkan Aset Tetap Ekstrakomtabel tersebut.
Aset Tetap dan Kapitalisasi Aset Tetap
Untuk dapat membedakan apakah suatu Aset sebagai Aset Tetap atau Barang
Persediaan perlu pemahaman sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah
(PSAP) No. 07 tentang Akuntansi Aset Tetap dan PSAP No. 05 tentang Persediaan.
Pengertian Aset Tetap sebagai Aset Berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari
12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan, dalam
kegiatan Pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Persediaan adalah
Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk
mendukung kegiatan operasional Pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan
untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Dengan
demikian Aset Tetap yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada
masyarakat dikatagorikan sebagai persediaan.
Nilai Aset Tetap diukur berdasarkan harga perolehannya dan apabila tidak
memungkinkan ditentukan harga perolehannya maka nilai aset tetap didasarkan pada
nilai wajar pada saat perolehan. Selanjutnya PSAP No. 07 paragraf 29 menyatakan
bahwa biaya perolehan suatu Aset Tetap terdiri dari harga beli atau konstruksinya,
termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam
membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk
penggunaan yang dimaksudkan.
Sementara itu, nilai rupiah pembelian barang atau harga perolehan pembelian
barang mempunyai batas minimal Kapitalisasi Aset Tetap yang telah ditetapkan
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. PSAP No. 07 paragraf 50
menyatakan “nilai kapitalisasi juga berlaku bagi pengeluaran setelah perolehan
awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan
besar memberi manfaat ekonomi pada masa yang akan datang dalam bentuk
kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada
nilai tercatat aset yang bersangkutan”.
Pencatatan Belanja Aset Tetap Ekstrakomtabel pada Aplikasi SAIBA
Pencatatan Belanja Barang (52xxxx) pada SAIBA dibedakan perlakuannya untuk
belanja yang menghasilkan Persediaan dan belanja yang tidak menghasilkan
Persediaan. Belanja yang menghasilkan Persediaan akan dicatat dalam jurnal akrual
sebagai Persediaan yang Belum Diregister. Belanja tersebut mencakup Belanja Barang
Persediaan dalam rangka Operasional, Belanja Barang Persediaan dalam rangka
Pemeliharaan , Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda , Belanja
Bantuan Sosial dalam bentuk Barang. Persediaan yang Belum Diregister sebagai akun
perantara berfungsi sebagai pengingat bahwa telah terjadi belanja barang yang
menghasilkan Persediaan dan harus dicatat pada SIMAK-BMN. Pada saat persediaan
tersebut telah tercatat pada SIMAK-BMN dan dilakukan pengiriman data melalui Arsip
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Data Komputer (ADK) ke SAIBA maka akun Persediaan Sebelum Diregister akan
tereliminasi . Terbentuklah akun Persediaan. Secara sistem telah dilakukan rekonsiliasi
kesesuaian antara akun dan nilai rupiah belanja Persediaan pada SAIBA dengan nilai
Persediaan yang tercatat pada SIMAK-BMN.
Belanja Aset Tetap Ekstrakomtabel termasuk Belanja Barang yang tidak
menghasilkan Persediaan. Akun yang digunakan adalah Belanja Barang Operasional
Lainnya (521119). Dalam penjelasan KEP-211/PB/2018 tentang Kodefikasi Segmen
Akun Pada Bagan Akun Standar dinyatakan bahwa Akun 521119 diperuntukkan
mencatat pengadaan barang yang tidak dapat ditampung dalam mata anggaran 521111,
521112, 521113, 521114, 521115 dalam rangka kegiatan operasional Satker dan tidak
menghasilkan Barang Persediaan. Pada saat terjadi Belanja dengan Akun 521119 akan
tercatat secara akrual sebagai Beban Lainnya. Belum diatur secara spesifik Akun yang
menunjukkan adanya aktivitas Belanja Barang Aset Tetap Ekstrakomtabel. Pada kondisi
ini keberadaan Aset Tetap Ekstrakomtabel belum dapat terpantau secara sistem.
Pencatatan Aset Tetap Ekstrakomtabel pada SIMAK–BMN sangat tergantung pada
kesadaran petugas satker. Tentunya terdapat beberapa risiko yaitu Aset Tetap
Ekstrakomtabel yang dibeli tidak dicatatkan pada SIMAK–BMN atau Aset Tetap
Ekstrakomtabel dicatatkan pada SIMAK–BMN dengan nilai yang tidak setara dengan
nilai belanjanya.
Langkah Pengamanan Aset Tetap Ekstrakomtabel
Secara fisik jenis barang maupun pemanfaatannya, Aset Tetap Ekstrakomtabel sama
dengan Aset Tetap Intrakomtabel. Ada kalanya barang dengan jenis yang sama
mempunyai harga yang berbeda dikarenakan beda merk/brand. Sesuai dengan sifatnya,
Aset Tetap Ekstrakomtabel mempunyai masa manfaat lebih dari dua belas bulan atau
berjangka panjang. Dengan demikian kontribusi yang diberikan oleh Aset Tetap
Ekstrakomtabel dalam operasional kantor diharapkan optimal sesuai dengan kapasitas.
Akan menjadi kerugian besar bagi Negara apabila Aset Tetap Ekstrakomtabel tidak
tercatat dengan baik dan tidak terjaga keamanannya. Diperlukan langkah kecil yang
akan memberikan nilai tambah bagi pemanfaatan APBN.
Dalam upaya mengamankan Aset Tetap Ekstrakomtabel, kiranya perlu dilakukan
pengembangan dari sisi peraturan dan sistem aplikasi. Dari sisi peraturan diperlukan
updating peraturan terkait Kodefikasi Segmen Akun Pada Bagan Akun Standar dengan
menambahkan akun khusus yang diperuntukkan bagi transaksi Belanja Barang yang
menghasilkan Aset Tetap Ekstrakomtabel. Apabila “Akun Belanja Barang Aset Tetap
Ekstrakomtabel” ini telah ditetapkan tentunya perlu diatur pula bagaimana
pencatatannya. Setiap kali terjadi Belanja Barang Aset Tetap Ekstrakomtabel akan
tercatat secara akrual Beban Aset Tetap Ekstrakontabel pada Laporan Operasional (LO).
Angka pada LO ini dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan rekonsiliasi dengan
angka Aset Tetap Ekstrakontabel yang tercatat pada SIMAK–BMN sesuai periodisasinya.
Untuk menunjang terlaksananya upaya pengamanan Aset Tetap Ekstrakomptabel
diperlukan pula pengembangan aplikasi existing saat ini. Pelaksanaan rekonsiliasi Aset
Tetap Ekstrakontabel yang tercatat pada SAIBA dengan Aset Tetap Ekstrakontabel yang
tercatat pada SIMAK – BMN dapat dilakukan secara sistem. Data dari SAIBA dan SIMAK–

INDONESIAN TREASURY UPDATE Volume 3 Nomor 4 Tahun 2018

BMN akan terkirim pada aplikasi E–Rekon LK G2 . Dengan demikian data Aset Tetap
Ekstrakontabel yang semakin akurat akan meningkatkan kualitas informasi yang
tertuang pada Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara.
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Penerimaan Negara dan Modul Penerimaan Negara
(MPN) G2
Kunandar, S.E., M.S.Ak.
KPPN Khusus Penerimaan
Modul Penerimaan Negara (MPN) merupakan suatu sistem yang dibangun oleh
Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai upaya modernisasi pengelolaan
perbendaharaan negara dalam menghimpun seluruh penerimaan negara. MPN
mempunyai slogan “Mudah, Praktis dan Nyaman” menghadirkan layanan penerimaan
negara secara eletronik.
MPN yang sekarang berjalan merupakan MPN Generasi Dua (MPN G2) yang
merupakan penyempurnaan dari MPN sebelumnya yaitu MPN G1 dan
G1.5. Pengembangan MPN G2 diarahkan pada penyediaan fleksibilitas yang lebih dari
generasi sebelumnya untuk kemudahan pengguna. MPN generasi dua ini menggunakan
Aplikasi Billing System sehingga Wajib Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor (WP/WB/WS)
dapat melakukan pengisian billing secara mandiri melalui portal yang disediakan secara
daring (online) oleh masing-masing biller. Billing adalah kode identifikasi yang
diterbitkan oleh sistem billing atas suatu pembayaran atau setoran yang akan dilakukan
oleh WP/WB/WS. Pembayaran atas billing yang dibuat dapat dilakukan secara mandiri
melalui channel/kanal elektronik seperti Automated Teller Machine/Anjungan Tunai
Mandiri (ATM), internet banking, mobile banking, short message service (SMS Banking),
eletronic data capture (EDC), self service terminal (SST), dan unstructured supplementary
service data (USSD) maupun melalui counter/teller.
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MPN G2 menuntut kemandirian WP/WB/WS (pengguna) dalam pembayaran
kewajibannya dari pembuatan billing sampai dengan penyetorannya ke kas
negara. Namun, yang terjadi saat ini adalah banyaknya masyarakat sebagai pengguna
MPN G2 yang belum paham tentang cara pembayaran penerimaan negara, terutama
pembayaran melalui kanal-kanal elektronik pada bank persepsi. Selain itu, sebagian
besar masyarakat masih beranggapan bahwa penerimaan negara itu dibayarkan melalui
transfer kepada suatu rekening bank. Penerimaan negara dibayarkan melalui
mekanisme pembayaran menggunakan kode billing yang diperoleh dari biller bukan
menggunakan sistem transfer. Karena faktor-faktor ini, masyarakat sebagai pengguna
MPN G2 sering mengajukan keluhan atau masalah terkait tata cara pembayaran
penerimaan negara bank persepsi kepada KPPN Khusus Penerimaan. Salah satu faktor
yang menyebabkan rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pembayaran
penerimaan negara ini adalah kurangnya sosialiasi tentang petunjuk pembayaran
penerimaan negara ini.
Selama ini para biller, yaitu Direktorat Jenderal Pajak sebagai biller pajak, Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai sebagai biller bea dan cukai serta Direktorat Jenderal Anggaran
sebagai biller Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam pemberian informasi berfokus
pada cara pembuatan billing saja, kalaupun ada pembayaran, lebih ke arah pembayaran
melalui teller. Di sisi bank sebagai penerima setoran penerimaan negara juga tidak ada
sosialisasi khusus mengenai cara pembayaran secara elektronik.
Muncul dalam pemikiran kami, siapakah sebenarnya yang berkewajiban
memberikan pengetahuan mengenai cara pembayaran, apakah biller sebagai pemilik
tagihan, ataukah bank sebagai tempat penyetoran penerimaan negara yang notabene
merekalah yang memiliki kanal tersebut dan lebih mengetahui langkah-langkah
bagaimana proses pembayaran MPN G2. Sebagai jalan keluar dari permasalahan
tersebut, KPPN Khusus Penerimaan yang salah satu fungsi pokoknya adalah
melaksanakan fungsi layanan pengguna (customer service) dan bantuan layanan
(helpdesk) penerimaan negara berinisiatif untuk membuat media informasi yang
ditujukan untuk pengguna MPN G2 tentang petunjuk pembayaran penerimaan negara
melalui kanal elektronik.
Media Informasi Petunjuk Pembayaran Penerimaan Negara melalui MPN G2
Pembuatan media informasi tentang petunjuk pembayaran penerimaan negara
melalui kanal elektronik diharapakan akan dapat membantu masyarakat dalam
mendapatkan informasi yang berhubungan dengan MPN G2, khususnya cara
pembayaran penerimaan negara dengan menggunakan kanal eletronik. Saat ini ada 84
mitra bank/pos persepsi sebagai penyedia layanan penerimaan setoran penerimaan
negara yang posisinya sebagai collecting agent dalam sistem penerimaan negara
menggunakan surat setoran elektronik. Dari jumlah tersebut 83 adalah bank persepsi
dan satu pos persepsi. Kewajiban pengembangan kanal eletronik dalam penerimaan
setoran negara oleh bank persepsi merupakan suatu keharusan yang harus dijalankan
oleh bank persepsi paling lambat satu tahun setelah bank tersebut disetujui oleh
Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai bank persepsi.
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Dari bank persepsi yang telah menggunakan kanal elektronik sebagai layanan
penerimaan negara, hanya sedikit yang telah membuat panduan penerimaan negara,
yang tentunya informasi tersebut tersebar pada masing-masing website atau brosur
tiap-tiap bank. Dengan menyatukan informasi dalam satu media, tentunya akan lebih
memudahkan pengguna MPN G2 dalam mendapatkan informasi yang diperlukan dalam
hal pembayaran penerimaan negara. Selain memudahkan pengguna mendapatkan
informasi, juga akan lebih banyak informasi yang dapat digunakan untuk pembayaran,
baik alternatif kanal pembayaran maupun alternatif bank pembayaran.
Data yang digunakan untuk pembuatan media informasi adalah data yang diperoleh
dari bank persepsi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Data yang langsung
diperoleh dari bank persepsi adalah data yang langsung diberikan oleh bank persepsi
sebagai balasan permintaan KPPN Khusus Penerimaan melalui surat resmi. Sedangkan
data yang diperoleh secara tidak langsung adalah data yang diambil dari situs web
(website) bank persepsi yang sudah menyediakan informasi tersebut dan data yang
diambil dari dokumen User Acceptance Test (UAT) yang digunakan pada saat proses UAT
penambahan kanal eletronik tersebut dilakukan.
Berikut ini data kanal-kanal yang digunakan 84 bank/pos persepsi:

Berbagai media informasi yang digunakan terkait penerimaan negara melalui MPN
G2 antara lain:
1. Situs web http://penerimaan-negara.info
Dari data yang dipublikasikan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia
(APJII) lebih dari 50% atau sekitar 143 juta orang dari 262 juta orang di Indonesia telah
terhubung jaringan internet sepanjang 2017. Hal ini mengindikasikan bahwa sekarang
ini media daring atau internet sudah menjadi media yang sudah biasa digunakan oleh
masyarakat kita. Bertolak dari hal tersebut maka media internet sangat mendukung
untuk digunakan dalam usaha meningkatkan pemahaman pengguna MPN G2.
Media info bayar MPN G2 dalam jaringan internet dapat diakses dengan
menggunakan alamat situs web di http:// penerimaan-negara.info. Laman ini
menyajikan tata cara atau petunjuk melakukan pembayaran penerimaan negara melalui
kanal elektronik seluruh bank persepsi. Internet digunakan sebagai media informasi
pembayaran MPN G2 karena faktor kemudahan aksesnya. Diharapkan dengan
kemudahan aksebilitasnya, informasi pembayaran MPN G2 dapat membantu
meningkatkan pemahaman masyarakat tentang petunjuk pembayaran penerimaan
negara.
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Gambar 1. Tampilan situs web http:\\\\penerimaan-negara.info

2. Aplikasi Android
Sistem operasi Android menjadi Operating System (OS) mobile populer. Menurut
Firma Net Market Share dalam situsnya, bahwa sistem operasi Android memiliki
populasi sebesar 68 persen lebih dari total keseluruhan OS mobile di dunia. Smartphone
dengan OS Android merupakan barang yang dapat dinikmati atau digunakan oleh semua
kalangan masyarakat. Bahkan, smartphone seolah sudah menjadi barang primer yang
wajib dimiliki oleh semua orang. Salah satu faktor yang menyebabkan hal tersebut
adalah karena akses informasi yang mudah dan dapat dilakukan di mana saja sepanjang
masih terhubung dengan internet. Banyak aplikasi yang sengaja dibuat untuk
memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-hari.
Oleh karena itu, penyebaran informasi tentang pembayaran MPN G2 dikembangkan
dengan aplikasi berbasis android. Aplikasi berbasis android yang dikembangkan
merupakan shortcut (pintasan) ke halaman situs web http:\\\\penerimaannegara.info tanpa menggunakan perambah (browser). Menu dalam aplikasi android
sama dengan menu-menu yang ada dalam info petunjuk pembayaran berbasis situs web.
Aplikasi berbasis android dapat diunduh di Google Playstore dengan kata kunci
“Infobayar MPN G2”. Tampilan Infobayar MPN G2 pada aplikasi android adalah sebagai
berikut:
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Gambar 2. Tampilan Aplikasi Android
3. Publikasi E-book: Buku Saku Petunjuk
Pembayaran Penerimaan Negara Melalui
Kanal Elektronik
Media internet maupun aplikasi
Android memerlukan koneksi internet
setiap akan membuka atau mencari
informasi yang diperlukan. Hal ini
memungkinkan tidak dapat diaksesnya
sumber informasi yang diperlukan jika
sewaktu-waktu pengguna kehabisan kuota
internet sementara mereka memerlukan
informasi cara bayar. Oleh karena itu,
selain menggunakan media situs web dan
aplikasi Android, yang notabene harus
menggunakan jaringan internet setiap
akan mengakses informasi, perlu juga
menggunakan media buku elektronik
(Electronic
book/e-book).
Dengan
menggunakan media e-book maka
informasi tentang tata cara pembayaran
MPN G2 dapat diakses secara luring
(offline).
Pengaksesan menggunakan jaringan
internet hanya pada saat berkas e-book
diunduh. Melalui e-book Buku Saku
Petunjuk Pembayaran Penerimaan Negara
Melalui Kanal Elektronik, masyarakat
dapat membaca buku ini dimanapun dan
kapanpun mereka berada tanpa adanya
koneksi jaringan internet. Buku ini disusun sesuai dengan data petunjuk tiap kanal dari
masing-masing bank persepsi dan saat ini masih dipublikasikan dalam bentuk format
pdf berisi 110 halaman. E-book dapat diunduh dengan cara mengakses alamat
http://bitly.com/infobayarMPNG2 atau juga dapat menggunakan tautan yang ada
dalam aplikasi android maupun situs web.
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Gambar 3. Tampilan E-book: Buku Saku
Petunjuk
Pembayaran
Penerimaan
Negara Melalui Kanal Elektronik
Kesimpulan
Banyaknya pertanyaan yang masuk baik
melalui sarana telepon maupun surel
berkaitan dengan cara pembayaran
penerimaan negara dalam MPN G2 bermula
dari kurangnya informasi yang ada
mengenai hal tersebut. Oleh karena itu,
pembuatan media petunjuk pembayaran
penerimaan negara terutama melalui
eletronik sangat diperlukan. Media yang
digunakan adalah situs web dan aplikasi
android untuk yang berbasis daring
sedangkan untuk yang luring adalah
dengan menggunakan e-book. Dengan
ketiga
media tersebut,
diharapkan
pengguna MPN G2 dapat lebih mudah
dalam mencari informasi berkaitan dengan
cara pembayaran melalui kanal elektronik.
Rujukan:
https://id.wikipedia.org
https://www.kemenkeu.go.id
https://www.apjii.or.id
https://netmarketshare.com
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Pentingnya Aplikasi Pembuatan Kode Billing Offline
untuk Daerah Minim Koneksi Internet
Moh. Hatta Hasanudin, S.S.T., M.Sc.
Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Utara
MPN G2 sebagai sistem penerimaan negara yang berlaku saat ini, merupakan hasil
pengembangan sistem penerimaan negara sebelumnya dengan berkaca dari berbagai
kelemahan-kelemahan yang terdapat pada MPN G1, baik dari sisi layanan maupun
database, dengan memberikan solusi terbaik atas kelemahan tersebut. MPN G2
merupakan contoh hasil sinergi beberapa eselon I di Kementerian Keuangan, yakni DJPb
selaku pengelola sistem settlement, DJP, DJBC dan DJA sebagai sistem biller dan Pusintek
sebagai pengelola infrastruktur dan jaringan. Dalam simpul besar inilah MPN G2
menjadi jawaban atas penatausahaan penerimaan negara yang mampu memberikan
kemudahan layanan, kecepatan layanan serta transparansi dan peningkatan
akuntabilitas pencatatan dan pelaporan setoran penerimaan negara.
Sistem MPN G2 mampu meningkatkan jumlah payment point secara signifikan
dengan perubahan pola kerjasama dengan Bank Persepsi yakni langsung dengan Kantor
Pusat Bank. Pola baru tersebut mewajibkan seluruh unit layanan bank yang bergabung
dengan MPN G2, dari kantor pusat hingga unit layanan terkecilnya, memberikan layanan
penerimaan negara baik nasabah maupun non nasabah bank dimaksud. Hingga saat ini
terdapat 80 Bank Persepsi yang bergabung dengan MPN G2, terdiri dari 4 Bank BUMN,
26 Bank Daerah 49 Bank Umum, dan 1 Pos Persepsi. Selain teller sebagai layanan wajib,
terdapat beberapa Bank Persepsi yang juga memberikan layanan MPN G2 secara
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elektronik melalui ATM di 42 Bank Persepsi, Internet Banking di 32 Bank
Persepsi, Mobile Banking di 8 Bank Persepsi, hingga SMS Banking.
Modernisasi sistem dengan optimalisasi jaringan internet memang menjadi kunci
utama penerapan sistem MPN G2, mulai dari proses pembuatan kode billing, verifikasi
dan settlement pada Bank Persepsi, hingga pemberian kode NTPN sebagai bukti bayar
serta proses pelaporan.
Mapping Permasalahan
Implementasi MPN G2 sebagai sistem penerimaan negara yang baru bukan
merupakan titik final. Pengembangan dan perbaikan MPN G2 tetap perlu dilakukan demi
pelayanan yang lebih baik kepada WP/WB/WS. Secara umum perbaikan dapat di-cluster
menjadi tiga kelompok besar. Pertama, dari penguatan infrastruktur sistem settlement,
yang kedua perbaikan struktur database untuk kebutuhan rekonsiliasi data dan
pelaporan dan yang terakhir adalah pembuatan kode billing.

Pada permasalahan pertama, infrastruktur yang tersedia pada Dit. SITP maupun
Pusintek saat ini adalah pengoptimalan infrastruktur yang telah tersedia, artinya
menggunakan produk lama yang berkapasitas tidak terlalu besar. Dengan jumlah
transaksi yang semakin besar dengan adanya interkoneksi beberapa penerimaan PNBP
K/L dengan Simponi seperti Paspor, SIM dan lain-lain, semakin menambah beban sistem
settlement. Kondisi tersebut mengakibatkan lambatnya respon sistem dalam
memberikan nomor NTPN dan bahkan sistem akan crashed atau down. Atas
permasalahan tersebut, Dit. SITP dan Pusintek telah mengalokasikan anggaran untuk
peningkatan kapasitas dan kemampuan sistem settlement melalui pengadaan
infrastruktur baru.
Permasalahan yang kedua adalah perbaikan struktur database MPN G2. Kondisi
yang ada saat ini, terhambatnya proses konfirmasi akibat data penerimaan MPN G2
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belum atau tervalidasi oleh SPAN. Hal tersebut diakibatkan adanya perbedaan struktur
data antara MPN G2 dengan struktur database SPAN, yang mengakibatkan proses load
ke SPAN terhambat dan data yang akan digunakan untuk kegiatan konfirmasi di KPPN
tidak muncul. Bahkan pada tahun 2017, aktivitas konfirmasi atas penerimaan negara
oleh satuan kerja pada KPPN, baru dapat dilakukan konfirmasi pada H+20. Terkait
permasalahan tersebut, pengelola settlement mengambil jalan pintas bahwa untuk
proses konfirmasi setoran penerimaan negara yang menggunakan MPN G2, data yang
akan digunakan bersumber langsung pada database sistem settlement yang belum
masuk ke database SPAN. Namun untuk ke depannya perlu adanya perbaikan struktur
database MPN G2 yang dapat mengakomodasi atau sesuai dengan database SPAN
sehingga semua proses bisnis terkait konfirmasi dan pelaporan dapat menggunakan
database SPAN untuk lebih meningkatkan reliabilitas dan akuntabilitas pelaporan.
Sedangkan pada permasalahan yang terakhir, yaitu pembuatan kode billing,
setidaknya terdapat dua lubang besar yang perlu diperbaiki. Yang pertama, terpisahnya
portal pembuatan kode billing untuk masing-masing jenis penerimaan negara. Pada saat
ini pembuatan kode billing pajak menggunakan portal https://sse.pajak.go.id, PNBP
menggunakan portal simponi https://simponi.kemenkeu.go.id, dan Bea Cukai
menggunakan portal https://customer.beacukai.go.id. Hal tersebut tentu menyulitkan
pengguna, terutama pengguna awal, untuk membuat kode billing dikarenakan pengguna
perlu mengingat username dan password yang berbeda-beda. Selain itu, fitur yang
terdapat di masing-masing portal tidak terstandardisasi dikarenakan menyesuaikan
kebutuhan masing-masing biller.
Atas permasalahan tersebut Tim MPN G2 saat ini sedang dalam tahap pembangunan
aplikasi Single Sign-On (SSO) untuk pembuatan kode billing yang berlaku untuk
semua biller. Pertimbangan yang diperlukan adalah bagaimana melakukan
migrasi database user ke dalam portal SSO sehingga pengguna lama tidak perlu
membuat username dan password yang baru.
Sedangkan permasalahan kedua dalam cluster ini, adalah proses pembuatan kode
billing yang WAJIB terkoneksi dengan internet. Calon penyetor diharuskan terkoneksi
dengan internet untuk mengakses situs biller dan membuat kode billing. Proses yang
dibutuhkan dalam pembuatan kode billing tersebut pun tidak dapat dibilang cepat,
tergantung bandwith/sinyal yang tersedia pada pengguna. Bagaimana dengan calon
penyetor yang tinggal daerah yang jaringan internet atau sinyal provider yang tidak
stabil atau tidak bagus. Peningkatan pelayanan inilah yang perlu menjadi perhatian
pengembangan sistem MPN G2.
Tidak dapat dimungkiri bahwa kondisi geografis di Indonesia yang terdiri dari
banyak pulau dan pegunungan, mengakibatkan tidak meratanya pembangunan
infrastruktur atau jaringan internet. Meskipun secara besaran nilai per transaksi,
tentunya dapat dipastikan pengusaha-pengusaha besar, selaku WP/WB/WS, tinggal di
daerah perkotaan yang notabene jaringan internetnya stabil/lancar. Namun dari sisi
layanan Pemerintah terhadap masyarakat, Pemerintah tidak dapat mengabaikan calon
penyetor “kecil” yang tersebar di daerah minim koneksi internet.
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Permasalahan inilah yang akan dibahas lebih lanjut, terkait opsi layanan yang dapat
diberikan kepada calon penyetor di daerah yang susah terhubung dengan internet.
Opsi pembuatan billing untuk daerah remote yang jaringan internet lemah
Pada implementasi MPN G2 tahun 2016 dan 2017, Tim MPN sudah melakukan
mitigasi risiko terkait calon penyetor yang kesulitan dalam pembuatan billing, baik
dikarenakan kurang pemahaman atau jaringan internet yang tidak stabil. DJP dan DJPb
telah menginstruksikan instansi vertikal untuk membuka layanan pendampingan
pembuatan kode billing atas calon penyetor yang memiliki keterbatasan tersebut. KPPN
selaku kantor vertikal DJPb dan KPP selaku kantor vertikal DJP yang memang memiliki
jaringan internet yang cukup stabil, menyediakan beberapa komputer khusus untuk
digunakan oleh calon penyetor. Selain itu, beberapa Bank Persepsi juga bersedia
memberikan layanan yang sama sesuai permintaan DJPb. Kebijakan tersebut saat itu
dinilai cukup untuk memberikan layanan kepada calon penyetor.
Namun, kebijakan tersebut pastinya hanya bersifat sementara, memiliki
keterbatasan, antara lain pihak penyetor yang berasal dari daerah pelosok kecamatan
harus sering balik ke KPPN atau KPP yang notabene berlokasi di Kota Kabupaten. Hal
tersebut sangat tidak efektif serta tidak mencerminkan falsafah MPN G2 sendiri yaitu
membayar penerimaan negara lebih cepat dan mudah. Masalah utama tetap ada di mana
calon penyetor tidak bisa membuat kode billing karena jaringan internet yang lemah.
Selain opsi tersebut, MPN G2 juga menawarkan layanan pembuatan billing
khususnya pajak melalui SMS. DJP telah bekerjasama dengan salah satu jasa layanan
komunikasi (provider) yakni Telkomsel Kode dengan kode akses yang digunakan
adalah *141*500#. Dari sisi teknis, jenis layanan tersebut sangat membantu calon
penyetor yang berada di daerah yang susah sinyal internet. Namun kendala terbesar
layanan tersebut adalah hanya dapat digunakan untuk pembayaran pajak, bukan jenis
setoran lain seperti PNBP dan Cukai.
Opsi lain pembuatan billing untuk daerah yang susah internet adalah pengembangan
Aplikasi Pembuatan Billing secara Offline (Aplikasi Billing Offline). Gambaran singkatnya
adalah aplikasi ini akan menghasilkan data yang terenkripsi untuk selanjutnya dibawa
ke Bank Persepsi untuk pembuatan kode billing sekaligus pembayaran. Jadi proses
pembuatan Kode Billing dilakukan dengan memanfaatkan koneksi internet yang
dimiliki perbankan.
Namun terdapat permasalahan cara melakukan transfer data dari Aplikasi Billing
Offline ke sistem perbankan. Ada dua opsi, pertama dengan menggunakan media
flashdisk. Namun metode ini kemungkinan besar akan ditolak oleh perbankan karena
sistem perbankan akan sangat berpotensi terkena virus atau malware. Opsi yang kedua
yang lebih aman untuk sistem perbankan adalah dengan memanfaatkan teknologi QR
Code. Opsi inilah yang akan dibahas lebih lanjut terkait kemungkinan implementasinya.
QR Code dan penggunaannya
QR Code atau Quick Response Code adalah pengembangan bentuk barcode (kode
batang) yang sudah lazim digunakan yang mengenkripsi data menjadi sebuah kode 2-D.
Hingga saat ini QR Code telah merambah berbagai sektor bahkan layanan pembayaran
seperti Alipay dan Go-Pay di Indonesia. Perbankan di Indonesia juga telah
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mempersiapkan layanan pembayaran yang menggunakan platform tersebut dan bahkan
Bank Indonesia berniat untuk meciptakan standarisasi penggunaan QR Code untuk
sektor keuangan (Kontan.co.id).

Teknologi QR Code dikembangkan pertama kali oleh Denso Wave, anak perusahaan
Toyota, untuk melacak komponen otomotif dalam kecepatan tinggi, hemat biaya,
sistematis dan terintegrasi. (plimbi.com). Tools yang digunakan adalah dengan
menggunakan kamera bukan laser layaknya barcode.
Perbedaan yang mendasar antara barcode dan QR Code adalah QR Code bisa
menyimpan data lebih banyak daripada Barcode dengan cara memuat data secara
horizontal dan vertikal (Yanuar, 2014) . Jika barcode hanya berisi angka, maka QR Code
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dapat berisi berbagai karakter termasuk huruf dan simbol. Jumlah alphanumeric
mampu menampung sampai dengan 4296 karakter, bahkan untuk jenis iQR bisa sampai
dengan 40 ribu karakter (qrcode.meetheed.com). Sangat jauh jika dibandingkan dengan
barcode yang hanya mampu menyimpan maksimal 20 karakter.
Prinsip dasar dan konfigurasi Aplikasi Billing Offline dengan QR Code
Prinsip pada MPN G2, penginputan data sepenuhnya menjadi tanggung jawab
penyetor. Perbankan tidak diperkenankan melakukan penginputan apapun selain kode
billing. Dengan mengacu pada prinsip dasar tersebut dan memahami cara kerja QR Code
dapat disusun prinsip kerja Aplikasi Billing Offline. Pertama, Aplikasi hanya
menghasilkan kode enkripsi dalam bentuk QR Code yang berisi data yang kurang lebih
sama seperti yang harus diinput pada saat bikin kode billing online. Kedua, proses
pembuatan kode billing dilakukan dengan memanfaatkan interkoneksi perbankan
dengan pihak biller. Bank merupakan “tempat khusus” yang memiliki jaringan internet
cukup stabil di lokasi yang koneksi internet secara umum kurang lancar. Ketiga, proses
pembuatan
kode
billing
akan
langsung
dilanjutkan
dengan
proses
pembayaran/settlement. Dengan ketiga prinsip kerja tersebut, falsafah mendasar MPN
G2 dimana data sepenuhnya menjadi tanggung jawab penyetor, bukan perbankan, akan
tetap terjaga.
Secara mudahnya tergambar pada konfigurasi pembuatan QR Code, pembuatan kode
billing hingga settlement di bawah ini :

Keterangan:
1. WP/WB/WS menginput elemen data untuk pembuatan billing di Aplikasi Billing
Offline yang akan menghasilkan output berupa QR Code-Billing. QR Code – Billing
selanjutnya dibawa ke Bank Persepsi untuk dibuatkan Kode Billing sekaligus
melakukan pembayaran.
2. a. Teller men-scan QR Code-Billing yang dibawa WP/WB/WS ke dalam sistem.
b. Sistem generate data dari QR Code-Billing.
c. Teller mengkonfirmasi kebenaran data kepada penyetor: Nama, akun, dan nilai.
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3.

4.
5.
6.

d. Teller melakukan eksekusi untuk mengakses Sistem Biller dan men-generate
Kode Billing
a. Sistem Biller mengirimkan Kode Billing ke Bank Persepsi untuk selanjutnya
dilakukan pembayaran.
b. Sistem Biller mengirimkan Kode Billing ke Sistem Settlement secara simultan
Bank Persepsi melakukan pembayaran dengan mengakses Sistem Settlement
berdasar Kode Billing yang diterima dari Sistem Biller
Sistem Settlement mengirimkan No NTPN kepada Bank Persepsi
Bank Persepsi menerbitkan BPN untuk diserahkan kepada penyetor

Strategi penerapan
Dalam penerapan Aplikasi Billing Offline terdapat hal-hal yang perlu menjadi
perhatian. Pertama, Aplikasi Billing Offline untuk tahap awal hanya diberlakukan khusus
di daerah remote yang memang susah mendapatkan sinyal atau koneksi internet. Hal
tersebut bertujuan untuk menekan biaya investasi dari perbankan, karena dalam
operasioanlnya akan diperlukan investasi baik dari pengembangan sistem MPN G2 di
perbankan maupun penyediaan hardware berupa kamera untuk membaca QR Code.
Penentuan daerah remote bisa dilakukan/ditetapkan oleh pihak perbankan ataupun
masukan dari para Biller dan Ditjen Perbendaharaan. Kedua, perlu dilakukan mapping
jumlah Bank yang sudah melakukan interkoneksi dengan sistem Biller. Berdasarkan
data dari Ditjen Pajak, hingga saat ini sudah terdapat 19 (sembilan belas) Bank BUMN
maupun Swasta yang ter-interkoneksi dengan sistem Biller DJP untuk pembuatan
Billing, baik single billing (satuan) maupun batch billing (bulk/gelondongan). 17 (tujuh
belas) diantaranya ter-interkoneksi untuk pembuatan single billing. Namun jika melihat
jangkauan layanan perbankan, Bank BRI dapat menjadi perintis pengembangan aplikasi
ini karena layanannya unit nya hingga ke pelosok/daerah remote. Bank BRI juga telah
mempunyai satelit sendiri (BRIsat) untuk menunjang kegiatan operasionalnya terutama
di wilayah 3T (tertinggal, terdepan dan terluar) (Setiawan, 2018). Ketiga, hal yang perlu
dilakukan selanjutnya tentunya adalah sosialisasi tentang Aplikasi Billing Offline.
Sosialisasi dapat dilakukan oleh instansi vertikal Kementerian Keuangan di daerah
seperti KPP, KPPN, KPBC dan Kanwil mengingat target implementasi adalah di daerah
remote.
Analisis Pros dan Cons implementasi Billing dengan menggunakan QR Code
Berdasarkan matriks berikut tergambar pros dan cons implementasi Aplikasi Billing
Offline menggunakan QR Code:
Pros
1. Peningkatan kepercayaan publik terutama dari layanan setoran penerimaan negara
2. Kode Billing dapat dibuat tanpa koneksi internet
3. QR Code Generator tidak berbayar (free)
4. QR Code terdapat di semua platform: Android, iOS, Windows dll
5. Peningkatan potensi penerimaan negara
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Cons
1. Perlu biaya investasi pengembangan aplikasi
2. Interkoneksi yang tersedia baru dengan DJP, perlu interkoneksi pembuatan billing
dengan biller lain
3. Perlu biaya sosialisasi
Kesimpulan
Pengembangan Aplikasi Billing Offline – MPN G2 bukan secara langsung bertujuan
untuk peningkatan penerimaan negara. Tujuan utama pengembangan aplikasi ini lebih
kepada peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta keadilan pemberian layanan
oleh Pemerintah kepada warga negara calon penyetor penerimaan negara, khususnya
yang berada di wilayah 3T (Tertinggal, Terdepan, dan Terluar) yang minim koneksi
internet. Satu hal yang perlu dipahami adalah, kegiatan menyetor/membayar
penerimaan negara bagi setiap WP/WB/WS adalah “liability” atau tanggungan yang
berakibat pengeluaran uang bagi mereka. Jika mereka merasa dipersulit dengan sistem
penerimaaan negara secara elektronik untuk melakukan penyetoran, yang bahkan
untuk membuat kode billing pun wajib terkoneksi dengan internet, maka WP/WB/WS
akan enggan melakukan pembayaran setoran penerimaan negara.
Aplikasi Billing Offline dengan menggunakan QR Code hanyalah sebuah opsi untuk
memudahkan masyarakat di daerah remote yang susah terkoneksi dengan jaringan
internet. Analisis Feasibilitas perlu dilakukan lebih lanjut terutama untuk
mengetahui besar investasi baik dari sisi pengembangan aplikasi maupun
pengembangan sistem MPN G2 pada perbankan. Namun satu hal yang pasti adalah
pengembangan dan perbaikan MPN G2 perlu terus dilakukan demi pelayanan kepada
seluruh Warga Negara Indonesia, tak terkecuali untuk mereka yang tinggal di daerah
remote. Selain itu, MPN G2 juga perlu diselaraskan dengan program Pemerintah lainnya
seperti program Transaksi Non Tunai dan National Payment Gateway oleh Bank
Indonesia. Artinya Sistem Penerimaan Negara MPN G2 yang saat ini ada jelas belum
bersifat final, pengembangan demi pelayanan terbaik harus terus digulirkan.
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