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The Treasurer
Pembaca yang budiman, 

Menapaki tahun anggaran baru, 2017, Ditjen Perbendaharaan 
terus melakukan review dan upaya peningkatan dalam segala 
aspek pelaksanaan tugas fungsinya. Mungkin belum banyak 

diketahui oleh publik, bahwa di samping menjalankan misi treasury yang 
‘konvensional’ seperti pencairan anggaran, pengelolaan kas negara, 
serta akuntansi dan pelaporan, Ditjen Perbendaharaan juga mengemban 
‘misi khusus’ (special mission) yang secara esensi sebetulnya sangat 
berkaitan, langsung maupun tidak langsung dengan kepentingan 
masyarakat dan akselerasi pembangunan dan perekonomian.

Dua misi khusus yang dimaksud adalah pembinaan pengelolaan 
keuangan Badan Layanan Umum (BLU) dan pengelolaan investasi 
pemerintah. Sebagaimana diketahui, fungsi dan tujuan BLU adalah 
untuk menyediakan layanan pemenuhan kebutuhan publik (public 
services) yang beberapa diantaranya adalah kebutuhan dasar/pokok 
seperti kesehatan dan pendidikan. Adalah keniscayaan belaka, bahwa 
layanan yang baik hanya dapat diwujudkan oleh BLU yang ‘sehat’ dan 
berkinerja baik. Dalam sisi inilah kemudian Ditjen Perbendaharaan 
sebagai salah satu unit eselon I Kementerian Keuangan mendapatkan 
porsi amanat untuk turut membina dan menciptakan BLU yang sehat 
secara finansial, mandiri dan berkinerja, sehingga mampu menyediakan 
layanan yang baik bagi masyarakat.

Selanjutnya, komitmen #DJPBNkawalAPBN juga diwujudkan melalui 
‘pengawalan’ atas investasi pemerintah yang disalurkan baik kepada 
institusi yang juga menyediakan ‘hajat publik’ seperti PDAM misalnya. 
Dapat disebut pula pemberdayaan ekonomi kerakyatan di sektor usaha 
menengah, kecil dan mikro (UMKM) sebagai salah satu soko guru 
ketahanan ekonomi nasional melalui berbagai skema Kredit Usaha 
Rakyat (KUR) yang tidak lain dimaksudkan untuk turut mendukung 
komitmen pemerintah untuk ‘hadir di tengah rakyat’ dalam wujud 
konkretnya.

Untuk lebih mengenalkan kiprah Ditjen Perbendaharaan dalam 
menjalankan misi-misi khusus yang menjadi amanat tugas dan fungsinya 
sebagai ‘the real state treasury manager’, dalam edisi perdana 
Majalah Treasury Indonesia di tahun 2017 ini kami kupas berbagai sisi 
pelaksanaan misi khusus dimaksud. Mulai dari konsepsi, kondisi sampai 
berbagai upaya inovasi dan optimalisasi yang telah dan akan terus 
dilakukan Ditjen Perbendaharaan akan dipaparkan dalam rangkaian 
artikel Laporan Utama.
Dilengkapi dengan sejumlah konten dalam rubrik tetap lainnya seperti 
berbagai dinamika dan rekam peristiwa yang terjadi pada Ditjen 
Perbendaharaan sebagai institusi, ekspos atas capaian dan prestasi, 
serta sejumlah artikel featurette lainnya, terbitan kali ini diharapkan 
dapat memberikan tambahan khazanah pengetahuan baru terkait Ditjen 
Perbendaharaan dan pengelolaan perbendaharaan negara di Indonesia 
kepada publik.

Selamat menikmati sajian dalam terbitan kali ini, dan selamat 
berkontribusi bagi kemajuan negeri.

  Salam Treasury!

  Marwanto Harjowiryono,
  Direktur Jenderal Perbendaharaan

The Treasurer
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Menenun Tradisi 
di Tengah Arus Zaman

Karya yang berakar  dari tradisi leluhur ketika 

dipadukan dengan inovasi mengindahkan akulturasi 

budaya ternyata dapat mewujud menjadi karya 

yang tidak hanya bernilai tradisi tapi juga memiliki nilai 

estetika tinggi. Demikianlah selayaknya setiap inovasi dalam 

berbagai aspek peri kehidupan dilakukan.  Mengantisipasi 

perkembangan jaman dan beradaptasi terhadap tuntutan  

kemajuan tanpa melupakan nilai nilai tradisi dan kearifan lokal 

kita sebagai masyarakat Indonesia.

*Pembuatan tenun Donggala (Batik Bomba) di Towale, 

Kabupaten Donggala

Teks & Foto : Tino Adi Prabowo
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Pola Pengelolaan 
Keuangan BLU 
untuk Pelayanan 
yang Lebih Baik

Konsultan global McKinsey pada tahun 

2013 memberikan diagnostik atas kinerja 

Ditjen Perbendaharaan, di antaranya 

menyoroti fungsi perbendaharaan special mission 

yang menurut penilaian masuk dalam kategori “cukup” 

atau perlu lebih dioptimalkan lagi di masa yang akan 

datang. Dalam penjelasannya, McKinsey menyebut 

bahwa untuk special mission masih ditemui sejumlah 

catatan seperti kebijakan terpecah, unit investasi 

tersebar, dan visi belum terlalu jelas. 

Selain Pencairan Dana dan Penerimaan 

(Disbursement and Receipt), Manajemen Likuiditas 

(Liquidity Management), serta Akuntansi dan Pelaporan 

(Accounting and Reporting), Ditjen Perbendaharaan 

sebagai salah satu unit eselon I di bawah Kementeri 

Keuangan memang menjalankan fungsi misi khusus 

(Special Mission). Special mission ini meliputi 

pengelolaan terhadap hal-hal yang bersentuhan 

langsung dengan kehidupan rakyat Indonesia, di 

antaranya terkait dengan pemberdayaan Usaha Kecil, 

Menengah, dan Mikro (UMKM) serta penyediaan 

layanan publik yang baik. 

Ditjen Perbendaharaan terus berupaya untuk 

meningkatkan kinerja berbagai aspek yang menjadi 

tanggung jawabnya. Untuk fungsi special mission, 

upaya tersebut bisa dilihat dari penguatan Direktorat 

Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan 

Umum (PPK-BLU) dan Direktorat Sistem Manajemen 

Investasi (SMI) baik dari segi peraturan, sumber daya 

manusia, maupun pemanfaatan teknologi informasi. 

Harapannya, dengan performa optimal, maka 

pelayanan kepada masyarakat oleh BLU yang dibina 

Direktorat PPK-BLU bisa kian memuaskan. Penyaluran 

subsidi pemerintah untuk menggerakkan perekonomian 

rakyat melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang 

sistemnya dipantau oleh Direktorat SMI pun semakin 

berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Foto : Sugeng Wistriono
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Undang-Undang Dasar 
Negara Republik 
Indonesia Tahun 

1945 mengamanatkan agar 
keuangan negara dikelola 
secara profesional, terbuka, 
dan bertanggung jawab untuk 
sebesar-besar kemakmuran 
rakyat. Guna melaksanakan 
amanat tersebut Pemerintah 
telah menetapkan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2003 
tentang Keuangan Negara dan 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 
2004 tentang Perbendaharaan 
Negara.

Sebagai salah satu upaya 
meningkatkan pelayanan 
kepada masyarakat, Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2004 
mengamanatkan pembentukan 
Badan Layanan Umum 
(BLU). BLU adalah instansi di 
lingkungan Pemerintah yang 
dibentuk untuk memberikan 
pelayanan kepada masyarakat 
berupa penyediaan barang dan/
atau jasa tanpa mengutamakan 
mencari keuntungan dan 
dalam melakukan kegiatannya 
didasarkan pada prinsip 
efisiensi dan produktivitas. 
Sesuai dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 
2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan 
Umum, BLU bertujuan untuk 
meningkatkan pelayanan 
kepada masyarakat 
dalam rangka memajukan 
kesejahteraan umum dan 
mencerdaskan kehidupan 
bangsa dengan memberikan 
fleksibilitas dalam pengelolaan 
keuangan dan penerapan 
praktik bisnis yang sehat. 
Menteri/pimpinan lembaga 
terkait diberi kewajiban untuk 
membina aspek teknis BLU, 

sementara Menteri Keuangan 
berfungsi sebagai pembina di 
bidang pengelolaan keuangan. 

Dalam Peraturan Pemerintah 
tersebut dinyatakan bahwa BLU 
wajib menghitung harga pokok 
dari layanannya dengan kualitas 
dan kuantitas yang distandarkan 
oleh menteri teknis pembina. 
Dalam pertanggungjawabannya, 
BLU harus mampu menghitung 
dan menyajikan anggaran yang 
digunakannya dalam kaitannya 
dengan layanan yang telah 
direalisasikan. Dengan kata 
lain, BLU berperan sebagai 
agen dari menteri/pimpinan 
lembaga induknya. Kedua 
belah pihak menandatangani 
kontrak kinerja (a contractual 
performance agreement), 
di mana menteri/pimpinan 
lembaga induk bertanggung 
jawab atas kebijakan layanan 
yang hendak dihasilkan, dan 
BLU bertanggung jawab untuk 
menyajikan layanan yang 
diminta.

BLU, Langkah 

‘Mewiraswastakan Pemerintah’ 

dengan Tetap Berorientasi 

pada Layanan Publik

Konsep BLU awalnya muncul 
dari reformasi sektor publik di 
Inggris pada tahun 1980-an 
dengan membuat institusi publik 
yang lebih otonom dengan tata 
kelola seperti swasta (private-
like manner). Negara-negara 
lain juga memiliki entitas 
dengan konsep BLU seperti 
Agentschappen di Belanda, 
Special Operating Units (SOAs) 
di Kanada, Independent 
Administrative Institution (IAIs) 
di Jepang. 

Instansi pemerintah yang 
melaksanakan tugas operasional 
pelayanan publik, misalnya 
layanan kesehatan, pendidikan, 
pengelolaan kawasan, dan 
pengelola dana khusus dalam 
rangka meningkatkan ekonomi 
dan/atau pelayanan kepada 
masyarakat, dapat menerapkan 
pola pengelolaan keuangan 
BLU yang fleksibel dengan 
paradigma mewiraswastakan 
pemerintah (enterprising the 
government) sambil tetap 
berorientasi public services. 
Fleksibilitas dalam pola 
pengelolaan keuangan BLU 
antara lain meliputi pengelolaan 
pendapatan dan belanja, 
pengelolaan kas, pengadaan 
barang/jasa, serta pengelolaan 
aset. Pendapatan operasional 
BLU dapat dikelola langsung 
untuk membiayai belanjanya 
tanpa perlu disetorkan 
terlebih dahulu ke kas negara, 
tetapi perlu dilaporkan untuk 
mendapatkan pengesahan ke 
KPPN selaku kuasa BUN.

BLU juga dapat diberi 
kewenangan untuk mengangkat 
dan memberhentikan tenaga 
profesional non-pegawai 
negeri sipil serta memberikan 
imbalan jasa kepada pegawai 
sesuai dengan kontribusinya. 
Bergabungnya sumber daya 
manusia yang berkualitas, baik 
terkait manajemen maupun 
teknis, bisa menjadi salah 
satu kekuatan BLU untuk 
meningkatkan mutu layanan 
kepada masyarakat. Selain 
itu penentuan tarif layanan 
BLU juga dapat didelegasikan 
kepada pemimpin BLU dengan 
memperhatikan karakteristik 
layanan BLU serta pengaruhnya 
terhadap layanan masyarakat.
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Tata kelola keuangan yang fleksibel 
tersebut memberikan keleluasaan bagi 
BLU dalam mengelola sumber daya untuk 
meningkatkan kualitas dan kuantitas 
layanan kepada masyarakat. Fleksibilitas 
tersebut juga diharapkan mampu 
mendorong BLU untuk mengoptimalkan 
seluruh potensi pendapatannya sehingga 
dapat mewujudkan kemandirian BLU 

dalam membiayai seluruh pengeluarannya 
tanpa bergantung pada dana yang 
disediakan oleh APBN/APBD. Dengan 
demikian, keberadaan BLU dapat 
meningkatkan kapasitas dan ruang 
fiskal pemerintah sekaligus memberikan 
kontribusi positif terhadap APBN/APBD. 

Selanjutnya BLU diproyeksikan dapat 

menjadi bagian dari agen perubahan 
(agent of change) bagi pembaharuan 
manajemen keuangan sektor publik yang 
mengutamakan inovasi, produktivitas, 
efisiensi, dan efektivitas. Misalnya dengan 
penerapan standard operation procedures 
(SOP) yang mengacu pada SOP korporasi 
di bidang yang sejenis.
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Mengingat BLU tidak mengutamakan 
pencarian laba, tentu akan ada 
penyesuaian, tidak bisa sepenuhnya 
mengikuti SOP yang berlaku di 
perusahaan swasta. Namun, SOP yang 
mendekati pola korporasi digadang 
dapat meningkatkan profesionalisme 
sumber daya manusia di BLU, yang 
akan berdampak positif pada kepuasan 

masyarakat sebagai pelanggan. 
Agar fleksibilitas pengelolaan keuangan 
BLU dapat dioptimalkan, maka dibentuk 
Dewan Pengawas (Dewas) BLU sebagai 
wujud dari keterwakilan Kementerian 
Keuangan, Kementerian Teknis, dan 
Tenaga Profesional untuk memonitor, 
mengevaluasi, dan mengendalikan 
penyelenggaraan organisasi BLU. Dewas 

BLU sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Menteri Keuangan (PMK) nomor 180/
PMK.05/2016 mengemban tugas untuk 
melakukan pengawasan dan memberikan 
nasihat kepada Pejabat Pengelola 
BLU mengenai pengelolaan BLU, baik 
dari aspek layanan maupun aspek 
pengelolaan keuangan.
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Dwifungsi DJPBN, Regulator 

sekaligus Mitra BLU

Pola Pengelolaan Keuangan 
BLU (PPK-BLU) adalah pola 
pengelolaan keuangan yang 
memberikan fleksibilitas berupa 
keleluasaan untuk menerapkan 
praktik-praktik bisnis yang sehat 
untuk meningkatkan pelayanan 
kepada masyarakat dalam rangka 
memajukan kesejahteraan umum 
dan mencerdaskan kehidupan 
bangsa. Hal ini merupakan 
pengecualian dari ketentuan 
pengelolaan keuangan negara 
pada umumnya. 
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Menteri Keuangan RI: “BLU merupakan salah satu wajah 
atau representasi Pemerintah dalam mendukung perbaikan 
kesejahteraan masyarakat, terutama kelompok miskin. 
Kesadaran bagi BLU untuk terus memperbaiki tata kelola 
keuangan dan meningkatkan standar pelayanannya sehingga 
publik melihat pemerintah hadir secara profesional dengan 
memberikan pelayanan terbaik. Ini adalah salah satu bentuk 
jendela untuk melihat wajah pemerintah di hadapan rakyat,” 
jelas Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat 
Koordinator Nasional BLU, 22 November 2016.

“Saat pertama kali dibentuk BLU pada tahun 2005, jumlah 
BLU baru sebanyak 13 instansi. Hingga kini jumlah BLU 
menjadi sebanyak 182 dan pada ta hun 2016, ada 16 BLU 
baru yang bera sal dari 4 kementerian,” lanjutnya. Disampaikan 
Sri Mulyani, BLU tidak bersifat komersial penuh. BLU adalah 
salah satu bentuk reformasi manajemen keuangan negara 
pada instansi pemerintah. Khususnya BLU untuk memberi 
layanan pada masyarakat dengan penciptaan praktek bisnis 
yang sehat, fleksibilitas dengan tujuan meningkatkan kinerja 
melayani masyarakat. Fleksibilitas BLU harusnya benar-benar 
dimanfaatkan untuk mendukung tujuan dari BLU, namun tetap 
akuntabel dan sesuai azas-azas dari sisi audit yang baik

BLU sekarang ini didominasi rumah sakit dan institusi pendidikan 
yang merupakan dua institusi yang sangat penting di dalam 
pelayanan publik dalam rangka pengentasan kemiskinan dan 
memberikan perbaikan bagi kesejahteraan masyarakat. “Di era 
JKN ini, hampir 70% dari klaim BPJS berasal dari layanan rumah 
sakit pemerintah, terutama rumah sakit-rumah sakit besar yang 
di antaranya merupakan BLU/BLUD,” sebut Sri Mulyani memberi 
contoh. Rumah sakit BLU terbesar saat ini yaitu RSCM dan 
RSPAD pendapatannya lebih dari satu triliun rupiah per tahun, 
dan keduanya menjadi barometer kinerja layanan kesehatan 
publik.

"BLU merupakan salah satu 
wajah atau representasi 
Pemerintah dalam mendukung 
perbaikan kesejahteraan 
masyarakat, terutama kelompok 
miskin..."

Satuan kerja (satker) 
yang menyelenggarakan 
pelayanan umum seperti 
penyedia barang dan 
jasa di bidang kesehatan, 
pendidikan, pengelolaan 
wilayan/kawasan dan 
pengelolaan dana 
khusus dapat diajukan 
menerapkan pola keuangan 
BLU sepanjang kinerja 
pelayanan umumnya layak 
dikelola dan ditingkatkan 
pencapaiannya melalui 
penerapan BLU, memiliki 
kinerja keuangan 
yang sehat, dan dapat 
menyajikan dokumen-
dokumen administratif yang 
dipersyaratkan. Direktorat 
Jenderal Perbendaharaan 
bertindak sebagai regulator 
yang setidaknya memiliki 
peran dalam tiga aspek 
yaitu penetapan, dan 
atau pencabutan BLU, 
penetapan tarif layanan  
BLU dan penetapan 
remunerasi BLU. 

Setelah ditetapkan 
sebagai BLU, satuan 
kerja tetap harus terus 
menjaga kinerja.  Kinerja 
tersebut tercermin dalam 
indikator-indikator yang 
telah disepakati di awal 
tahun yang pencapaiannya 
dilaporkan secara periodik 
oleh BLU kepada Ditjen 
Perbendaharaan. Apabila 
kinerja BLU sangat baik 
yang dicerminkan dari 
ketercapaian KPI di 
atas 100%, maka BLU 
berhak mengajukan 
insentif atas kelebihan 

capaian KPI kepada Ditjen 
Perbendaharaan. Demikian 
pula sebaliknya, apabila 
hasil monitoring dan 
evaluasi terhadap kinerja 
BLU dinilai masuk dalam 
kriteria buruk, maka Menteri 
Keuangan dapat mencabut 
penerapan PPK-BLU. 
Penyebab lain dicabutnya 
status BLU adalah jika 
ada usulan dari Menteri/
Pimpinan Lembaga, atau 
usulan dari Direktorat 
Jenderal Perbendaharaan 
akibat berakhirnya masa 
berlaku status bertahap.

Pencabutan penerapan 
PPK-BLU berdasarkan 
hasil monitoring dan 
evaluasi yang dilakukan 
oleh Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan dapat 
dilakukan ketika BLU tidak 
lagi memenuhi persyaratan 
substantif, teknis dan/atau 
administratif atau BLU 
tidak mengikuti ketentuan 
perundang-undangan 
di bidang pengelolaan 
keuangan BLU.

Teks : Bayu Andy Prasetia, 
Taufik. Direktorat BLU
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Setelah melewati satu dekade 
sejak ditetapkannya Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 

2005 tentang Pengelolaan Keuangan 
Badan Layanan Umum, masih 
terindikasi adanya beberapa masalah 
dalam implementasi pengelolaan 
keuangan BLU (PK BLU) untuk 
mencapai tingkat layanan publik yang 
optimal sebagaimana menjadi tujuan 
dari penetapan status sebuah BLU. 
Masalah tersebut di antaranya adalah 
masih ditemukannya beberapa BLU 
yang belum dapat mengoptimalkan 
fleksibilitas PK BLU termasuk 
optimalisasi aset BLU dalam rangka 
penguatan peran BLU terhadap 
kesinambungan fiskal, konflik regulasi 
PK BLU dengan ketentuan pengelolaan 
keuangan negara lainnya, serta 
kelemahan sistem pengendalian intern 
BLU. Masalah tersebut berdampak 

pada rendahnya kualitas dan kuantitas 
layanan beberapa BLU dengan salah 
satu indikator belum baiknya hasil 
survei kepuasan masyarakat terhadap 
penyelenggaraan pelayanan publik oleh 
BLU.
 
Sebagai solusi atas permasalahan 
implementasi PK BLU, Direktorat 
Jenderal Perbendaharaan c.q. 
Direktorat Pembinaan PK BLU telah 
menerapkan beberapa upaya dan 
strategi antara lain: melakukan kajian 
dan merumuskan Rancangan Peraturan 
Pemerintah (RPP) pengganti Peraturan 
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum; penyempurnaan 
beberapa regulasi antara lain 
yang menyangkut penetapan dan 
pencabutan status PK BLU, pedoman 
umum tarif layanan BLU, Dewan 

Pengawas BLU, pedoman pembinaan 
PK BLU, serta pedoman penilaian 
kinerja BLU; penandatanganan kontrak 
kinerja antara Dirjen Perbendaharaan 
atas nama Menteri Keuangan dengan 
Pimpinan BLU; juga penetapan 
peraturan baru tentang pengelolaan 
aset BLU. Selanjutnya pada tahun 
2017 diselenggarakan monitoring 
dan evaluasi atas penerapan PK 
BLU secara komprehensif untuk 
menilai kelayakan suatu satker yang 
sebelumnya telah ditetapkan untuk 
menerapkan PK BLU. Akan dirumuskan 
pula Rancangan Peraturan Menteri 
Keuangan tentang penarikan dan 
pengembalian dana BLU, tata kelola 
BLU pengelola dana, dan sistem 
pengendalian intern BLU.

Foto : Sugeng Wistriono

 Satu Dekade PPK-BLU, Menuju
 Optimalisasi Kualitas dan Kuantitas
Layanan BLU
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Menteri atau pimpinan 
lembaga mendapatkan 
pedoman yang komprehensif 
dalam proses penilaian 
kelayakan suatu satker 
untuk menerapkan pola 
pengelolaan keuangan BLU 
dengan mempertimbangkan 
seluruh aspek yang 
berpengaruh terhadap 
kualitas dan kuantitas 
layanan antara lain indeks 
kepuasan masyarakat, 
peluang peningkatan 
kinerja layanan, peraturan 
perundang-undangan dan 
kebijakan yang kondusif atau 
mendukung peningkatan 
kinerja layanan, serta 
profesionalitas sumber daya 
manusia. 

Dengan adanya ketentuan 
yang tegas tentang pedoman 
pencabutan penerapan PK 
BLU, BLU terpacu untuk 
meningkatkan kualitas 
sumber daya manusianya 
dan pelayanan kepada 
masyarakat secara 
berkelanjutan. Di sisi lain, 
PMK tersebut memberikan 
pedoman yang lebih jelas 
bagi instansi pemerintah 
dalam memenuhi syarat 
untuk menerapkan PK BLU 
sekaligus memberikan 
kepastian atas layanan 
yang diterima dari Ditjen 
Perbendaharaan.

Selanjutnya, Peraturan 
Menteri Keuangan Republik 
Indonesia Nomor 136/
PMK.05/2016 tentang 
Pengelolaan Aset pada 
Badan Layanan Umum 
memberikan kepastian 
hukum dan fleksibilitas 
bagi BLU dalam mengelola 
asetnya dan menggunakan 
langsung hasil pengelolaan 
aset tersebut untuk 
meningkatkan layanan 
kepada masyarakat, 
Aturan tersebut menjadi 

landasan bagi BLU 
agar bisa meningkatkan 
pendayagunaan aset 
yang dikelolanya serta 
meningkatkan kemandirian 
BLU dalam menyediakan 
dana untuk membiayai 
seluruh pengeluarannya. 
Selain itu, PMK ini juga 
menjadi dasar hukum bagi 
Ditjen Perbendaharaan guna 
mendorong BLU melakukan 
optimalisasi asetnya dalam 
rangka penguatan peran BLU 
terhadap kesinambungan 
fiskal.

Dalam Peraturan Menteri 
Keuangan Republik 
Indonesia Nomor 100/
PMK.05/2016 tentang 
Pedoman Umum 
Penyusunan Tarif Badan 
Layanan Umum disebutkan 
bahwa Menteri Keuangan 
dapat mendelegasikan 
kewenangan penetapan tarif 
layanan BLU kepada menteri/
pimpinan lembaga dan/atau 
pemimpin BLU. Fleksibilitas 
ini memberikan kepastian 
hukum untuk simplifikasi 
proses penetapan tarif 
layanan BLU. PMK tersebut 
juga menyempurnakan 
akuntabilitas dan 
transparansi proses 
bisnis yang dilaksanakan 
Ditjen Perbendaharaan 
dalam penetapan usulan 
tarif layanan BLU serta 
memberikan pedoman yang 
lebih baik bagi menteri/
pimpinan lembaga dalam 
proses penilaian usulan 
tarif layanan BLU dengan 
mempertimbangkan seluruh 
aspek yang berpengaruh 
terhadap tarif layanan BLU, 
antara lain kontinuitas dan 
pengembangan layanan, 
daya beli masyarakat, asas 
keadilan dan kepatutan, serta 
kompetisi yang sehat.

Kajian dan perumusan RPP 
pengganti PP Nomor 23 Tahun 2005 
tersebut sejalan dengan penerapan 
nilai-nilai profesionalisme yaitu 
learning organization dan 
research-based policy. Kegiatan 
ini diselenggarakan bekerja 
sama dengan seluruh pemangku 
kepentingan sehingga dapat 
dihasilkan RPP yang menerapkan 
praktik-praktik bisnis yang sehat 
dan harmonis dengan peraturan 
perundang-undangan lainnya, 
serta dapat diterapkan oleh satker 
BLU tanpa konflik dengan instansi 
pemerintah lainnya. Dengan 
koordinasi yang baik dalam 
perumusan RPP pengganti PP 
Nomor 23 Tahun 2005 tersebut akan 
dihasilkan PP yang mendorong 
satker BLU untuk meningkatkan 
kualitas dan kuantitas pelayanan 
kepada masyarakat secara 

berkelanjutan.

Penyempurnaan Perangkat 

Aturan, Alat Kontrol, dan Pemacu 

Kinerja BLU

 
Dengan ditetapkannya Peraturan 
Menteri Keuangan Republik 
Indonesia Nomor 180/PMK.05/2016 
tentang Penetapan dan Pencabutan 
Penerapan Pola Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum 
pada Satuan Kerja Instansi 
Pemerintah, diperoleh beberapa 
dampak positif. Terdapat kepastian 
hukum yang lebih baik dengan 
disempurnakannya akuntabilitas 
dan transparansi proses bisnis 
yang dilaksanakan Ditjen 
Perbendaharaan dalam penetapan 
dan pencabutan penerapan PK 
BLU.
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Peraturan Menteri Keuangan 
Republik Indonesia Nomor 95/
PMK.05/2016 tentang Dewan 
Pengawas Badan Layanan 
Umum menyempurnakan 
pengaturan tentang kewenangan 
dan tanggung jawab 
Kementerian Keuangan c.q. 
Ditjen Perbendaharaan dalam 
memberikan persetujuan atau 
penolakan usulan anggota Dewan 
Pengawas BLU. 
PMK ini juga memberikan 
pedoman yang lebih komprehensif 
bagi menteri/pimpinan lembaga 
untuk melakukan penilaian atas 
realisasi omzet tahunan BLU, 
komposisi keanggotaan, serta 
pemenuhan persyaratan umum 
dan persyaratan khusus calon 
anggota Dewan Pengawas BLU.

Penetapan PMK ini juga dalam 
rangka peningkatan kualitas 
sumber daya manusia anggota 
Dewan Pengawas BLU yang 
mampu mengarahkan BLU untuk 
meningkatkan pelayanan kepada 
masyarakat serta memperbaiki 
kualitas pengelolaan keuangan 
BLU. Pengelolaan keuangan yang 

baik akan mendorong kemandirian 
BLU dalam menyediakan 
dana untuk membiayai seluruh 
pengeluarannya.

Adapun Peraturan Direktur 
Jenderal Perbendaharaan 
Nomor PER-7/PB/2015 tentang 
Pedoman Pembinaan Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum 
sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Direktur Jenderal 
Perbendaharaan Nomor PER-48/
PB/2016 mengatur pelaksanaan 
tugas pembinaan pengelolaan 
keuangan BLU oleh Direktorat 
Pembinaan PK BLU dan 
Kanwil Ditjen Perbendaharaan. 
Peraturan ini menjadi pedoman 
teknis pembinaan PK BLU 
yang komprehensif, mencakup 
perencanaan, pelaksanaan, 
pelaporan, serta monitoring dan 
evaluasi pelaksanaan tugas 
sehingga menjamin kualitas output 
atas pelaksanaan pembinaan PK 
BLU oleh Ditjen Perbendaharaan. 

Dalam pelaksanaan pembinaan 
terhadap kinerja layanan BLU 
melalui monitoring dan evaluasi 

secara langsung atau berbentuk 
kunjungan, kementerian negara/
lembaga teknis terkait ikut 
dilibatkan. Hal ini sekaligus 
diharapkan mampu membangun 
kesepahaman pemikiran dalam 
pelaksanaan pembinaan 
secara berkelanjutan. Untuk 
mengapresiasi Kementerian/
Lembaga sebagai pembina 
teknis BLU dalam melaksanakan 
tugasnya, Kementerian Keuangan 
pada Rakornas BLU tahun 2016 
memberikan penghargaan kepada 
beberapa kementerian yang dinilai 
berprestasi dalam membina BLU 
yang menjadi kewenangannya, 
yaitu Kementerian Kesehatan 
sebagai pelopor penerapan 
BLU dan tata kelola yang baik; 
Kementerian Agama sebagai 
pendorong penyedia layanan BLU 
dengan akses yang  terjangkau; 
dan Kementerian Perhubungan 
sebagai pendorong kemandirian 
BLU. Penghargaan ini juga 
sekaligus bertujuan mendorong 
peran aktif Kementerian/Lembaga 
induk BLU.

Melalui capaian 

kontrak kinerja, 

regulator dapat 

mengikuti sekaligus 

melakukan monitoring 

dan evaluasi terhadap 

janji-janji layanan 

yang diberikan oleh 

BLU. Secara umum 

penilaian dilaksanakan 

terhadap komponen/

indikator yang menjadi 

dasar yaitu aspek 

rasio keuangan dan 

kepatuhan pengelolaan 

keuangan BLU, 

termasuk penetapan 

tarif

Foto : Sugeng Wistriono

16

Laporan Utama



Penandatanganan Kontrak Kinerja 

selaku Kesepakatan akan Janji 

Layanan

Guna meningkatkan kinerja satker BLU 
dan kualitas pelayanan BLU kepada 
masyarakat, Dirjen Perbendaharaan atas 
nama Menteri Keuangan setiap awal 
tahun melakukan penandatanganan 
kontrak kinerja dengan pimpinan BLU. 
Lebih lanjut Ditjen Perbendaharaan c.q. 
Direktorat Pembinaan PK BLU melakukan 
penilaian kinerja BLU berdasarkan 
pedoman penilaian kinerja satker BLU 
yang berlaku. Melalui capaian kontrak 
kinerja, regulator dapat mengikuti 
sekaligus melakukan monitoring dan 
evaluasi terhadap janji-janji layanan 
yang diberikan oleh BLU. Secara 
umum penilaian dilaksanakan terhadap 
komponen/indikator yang menjadi 
dasar yaitu aspek rasio keuangan dan 
kepatuhan pengelolaan keuangan BLU, 
termasuk penetapan tarif. Sedangkan 
indikator secara spesifik untuk setiap 
bidang mengacu pada ketentuan 
sebagai berikut:

1. Peraturan Direktur Jenderal 
Perbendaharaan Nomor PER-32/
PB/2014 tentang Pedoman Penilaian 
Kinerja Badan Layanan Umum 
Bidang Layanan Pendidikan, 
sebagaimana telah diubah dengan 
Perdirjen Perbendaharaan Nomor 
PER-21/PB/2015, di antaranya 
meliputi akreditasi program studi, 
tersedianya tenaga kependidikan 
yang memadai, dan kenaikan jumlah 
mahasiswa berprestasi unggul.

2. Peraturan Direktur Jenderal 
Perbendaharaan Nomor PER-
33/PB/2014 tentang Pedoman 
Penilaian Kinerja Badan Layanan 
Umum Bidang Layanan Lainnya, 
sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan 
Perdirjen Perbendaharaan Nomor 
PER-35/PB/2016, di antaranya 
meliputi waktu penyelesaian 
layanan pengelolaan lahan, izin 
peralihan hak, lalu lintas barang, 
pembangunan sarana dan 
prasarana, layanan pemotongan 
ternak, serta untuk layanan 
pengelolaan air dan limbah. 

3. Peraturan Direktur Jenderal 
Perbendaharaan Nomor PER-36/
PB/2016 tentang Pedoman Penilaian 

Kinerja Badan Layanan Umum 
Bidang Layanan Kesehatan di 
antaranya meliputi waktu tunggu 
pasien sampai mendapatkan 
pelayanan di unit rawat jalan, 
kecepatan pelayanan resep obat, 
waktu tunggu hasil laboratorium dan 
radiologi, angka infeksi di fasilitas 
kesehatan, serta angka kematian 
pasien.

Antara Peningkatan Pendapatan BLU 

dan Tarif Terjangkau bagi Masyarakat, 

Upaya dan Peran DJPBN  

    
Tahun 2017 pendapatan BLU ditargetkan 
sebesar Rp37,6 triliun, yang artinya 
mengalami penurunan dibandingkan 
dengan realisasi pendapatan BLU tahun 
2016. Hal ini dikarenakan pada tahun 
2017 terdapat empat Universitas yang 

statusnya berubah dari BLU menjadi 
Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum 
(PTN BH). Sejak diberlakukannya pola 
pengelolaan keuangan BLU, pendapatan 
BLU masih didominasi oleh pendapatan 
dari layanan kesehatan dan pendidikan, 
sehingga dengan beralihnya status 
keempat Perguruan Tinggi tersebut dari 
BLU menjadi PTNBH akan memengaruhi 
jumlah pendapatan BLU secara 
keseluruhan.
Untuk mencapai target pendapatan 
tahun ini, Kementerian Keuangan cq. 
DJPBN selaku pembina keuangan BLU 
menempuh upaya-upaya berikut: 

a) Mendorong peningkatan 
pendapatan dari pengelolaan aset-
aset BLU dengan mendelegasikan 
sebagian kewenangan pengelolaan 
aset BLU kepada pimpinan BLU. 
Saat ini optimalisasi aset tersebut 

telah memiliki payung hukum secara 
operasional dalam bentuk Peraturan 
Menteri Keuangan yakni Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 136/
PMK.05/2016 tentang Pengelolaan 
Aset pada Badan Layanan Umum; 

b) Melaksanakan monitoring dan 
evaluasi atas kinerja layanan 
dan keuangan seluruh BLU dan 
melaporkan hasil monev kepada 
kementerian/lembaga dan pihak-
pihak terkait 

c) Menetapkan kebijakan remunerasi 
yang mendorong motivasi BLU 
untuk meningkatkan pelayanan 
dan pendapatannya yakni 
dengan mengaitkan remunerasi 
dengan capaian kinerjanya (Key 
Performance Indicator/KPI);  

d) Melaksanakan updating tarif layanan 
BLU yang mengacu pada Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 100/
PMK.05/2016 tentang Pedoman 
Penyusunan Tarif BLU, dengan 
memperhatikan aspek kontinuitas 
pengembangan layanan, daya beli 
masyarakat, keadilan, kepatutan, 
dan kompetitor; 

e) Mengarahkan agar peningkatan 
pendapatan BLU tetap terkendali 
sehingga akses atau keterjangkauan 
layanan bagi masyarakat yang 
membutuhkan (UMKM, masyarakat 
miskin/berpenghasilan rendah, 
korban bencana, dan masyarakat 
yang perlu dilindungi) tetap dapat 
dilayani, dengan memasukkan 
indikator tersebut dalam kontrak 
kinerja BLU.

Teks : Pramudya Mulyono Muslim, I Made Ambara. 
Direktorat BLU
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Badan Layanan Umum (BLU) 
merupakan instansi pemerintah 
yang pola pengelolaannya 

berbeda dengan satuan kerja (satker) 
pemerintah pada umumnya. Peraturan 
Pemerintah nomor 23 tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan BLU menyebutkan 
bahwa pembentukan BLU bertujuan 
untuk meningkatkan pelayanan kepada 
masyarakat dalam rangka memajukan 
kesejahteraan umum dan mencerdaskan 
kehidupan bangsa. Dengan tujuan 
tersebut, sampai saat ini satker BLU 
didominasi oleh institusi kesehatan seperti 
rumah sakit dan institusi pendidikan seperti 
perguruan tinggi. BLU dikelola ala bisnis 
(business like), dengan fleksibilitas dalam 
pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip 
ekonomi dan produktivitas dan penerapan 
praktik bisnis yang sehat. Dalam rangka 
mencapai tujuan BLU sekaligus sebagai 
bentuk pertanggungjawaban atas 
keleluasaan yang dimiliki, beberapa proses 
bisnis BLU pun berbeda jika dibandingkan 
dengan satker pada umumnya. Keunikan 
proses bisnis tersebut mencakup mulai 
dari penganggaran sampai dengan 
pertanggungjawaban.

Dalam implementasinya, berbagai proses 
bisnis tersebut saling bersinggungan dan 

menggunakan data yang saling berkaitan. 
Satu data yang sama dapat digunakan oleh 
berbagai proses bisnis, output dari proses 
bisnis yang satu digunakan sebagai input 
bagi proses bisnis lainnya dan sebaliknya. 
Pengambilan keputusan bisnis oleh 
manajemen di BLU maupun penyusunan 
regulasi oleh regulator  sangat tergantung 
dari kuantitas dan kualitas dari output 
yang dihasilkan. Output yang diharapkan 
tersebut sangat tergantung dari validitas 
data yang ada, juga pada kemudahan dan 
kecepatan dalam mengakses data yang 
belum bisa dipenuhi seutuhnya dari proses 
bisnis yang ada.

Dalam kondisi seperti ini maka database 
yang menyeluruh dan konsisten untuk 
semua satker BLU menjadi hal yang 
sangat penting untuk menjamin hasil 
kerja yang reliable, efisien, produktif dan 
efektif dalam pencapaian tujuan BLU. 
Meminimalkan penggunaan kertas dan 
percepatan penyelesaian proses bisnis 
adalah beberapa contoh aspek efisiensi 
yang dapat ditingkatkan. Mengubah 
pola pekerjaan pegawai BLU dari klerikal 
ke arah analitikal juga menjadi faktor 
pendorong produktivitas. Pengambilan 
keputusan yang cepat dan tepat dari 
hasil analisis yang berdasarkan data 

yang reliable menjadi hal yang dapat 
ditingkatkan dari sisi efektivitas proses 
bisnis.

Aplikasi web-based BIOS untuk proses 

bisnis yang lebih efisien dan efektif 

BLU Integrated Online System (BIOS) 
dikembangkan sebagai bagian 
dari pelaksanaan business process 
improvement, dengan memanfaatkan 
perkembangan teknologi dan informasi. 
Terintegrasinya data layanan dan keuangan 
dalam satu pusat database, simplifikasi 
proses bisnis, terbukanya akses data 
bagi BLU, Pembina Teknis, Pembina 
Keuangan dan Dewan Pengawas, serta 
pendayagunaan SDM ke arah yang bersifat 
analisis dari yang sebelumnya administratif 
diharapkan mampu untuk mewujudkan 
proses bisnis yang lebih efisien, produktif, 
dan efektif. Hasil dari proses bisnis tersebut 
dapat digunakan untuk kepentingan 
pengambilan kebijakan dan keputusan 
bisnis yang lebih cepat, tepat dan akurat, 
yang pada gilirannya akan meningkatkan 
kualitas layanan kepada pemangku 
kepentingan, misalnya masyarakat luas di 
bidang kesehatan dan pendidikan.

BIOS, Aplikasi Terintegrasi Penunjang 
Monitoring Kinerja BLU
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BIOS mendukung 
penyelenggaraan 
proses bisnis mulai dari 
penganggaran sampai 
dengan pertanggungjawaban 
dan penilaian kinerja yang 
dilakukan secara elektronik 
menggunakan aplikasi berbasis 
web. Pengembangan BIOS 
dilakukan secara bertahap 
yang terdiri dari beberapa 
modul antara lain Modul Profil, 
Modul Perencanaan, Modul 
Pembinaan, Modul Analisis 
Data, Modul Tarif, Modul 
Remunerasi, Modul Permohonan 
Izin, Modul Laporan Keuangan 
Keuangan Manajerial, dan 
Penilaian Kinerja.
BIOS yang diluncurkan pada 
tanggal 15 Oktober 2015 ini 
dikembangkan oleh Direktorat 
Pembinaan Pengelolaan 
Keuangan BLU bekerja sama 
dengan Direktorat Informasi 
dan Teknologi Perbendaharaan 
serta Pusat Informasi 
dan Teknologi Keuangan 
Kementerian Keuangan. BIOS 
diharapkan dapat menyajikan 

informasi mengenai BLU 
yang andal dan terintegrasi 
untuk bisa dimanfaatkan oleh 
para stakeholders BLU yaitu 
kementerian teknis, Kementerian 
Keuangan terutama Direktorat 
PPK BLU dan Kantor Wilayah 
Ditjen Perbendaharaan, dan 
pihak internal BLU sendiri 
seperti jajaran pemimpin BLU 
sebagai alat pengambilan 
keputusan dan dewan 
pengawas sebagai alat untuk 
melakukan monitoring kinerja.
 
BIOS dengan basis web 
dikembangkan berlandaskan 
pada prinsip-prinsip single 
database dan single entry point. 
Detail database tetap ada di 
masing-masing BLU, sistem 
BIOS hanya meng-capture 
informasi yang diperlukan 
sehingga ketika ada BLU ada 
yang melakukan perubahan 
di sistem IT-nya, integrasi 
BIOS ini tidak terganggu. 
Terbentuknya pusat data mulai 
dari perencanaan sampai 
dengan pertanggungjawaban, 

kejelasan jejak audit (audit trail) 
dan kemudahan akses data 
dan informasi diharapkan dapat 
meningkatkan nilai dari suatu 
data (value of data) dengan 
tetap menjaga fleksibilitas 
yang dimiliki BLU. BIOS juga 
dapat memangkas biaya, 
tempat dan waktu pembuatan, 
pemberkasan, pengiriman 
sampai dengan penyimpanan 
berkas laporan keuangan BLU. 
Para pembina dalam hal ini 
Kanwil Ditjen Perbendaharaan, 
Eselon I, Kementerian dan 
Direktorat PPK BLU bisa 
mendapatkan data laporan 
keuangan BLU secara singkat 
sebagai dasar untuk pembinaan 
dan pengambilan keputusan. 

Teks :  Pramudia Mulyono Muslim. 
Direktorat BLU. Leila Rizki Niwanda
Foto : Mahardika Argha Mariska
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Melengkapi gambaran tentang 
optimalisasi Badan Layanan 
Umum (BLU) dan konteks 

tuntutan masyarakat saat ini akan 
pelayanan publik yang berkualitas, 
berikut Redaksi sajikan hasil wawancara 
dengan salah satu pemangku otoritas 
utama dalam pengembangan BLU 
di Indonesia, Direktur Pembinaan 
Pengelolaan Keuangan BLU (PPK-BLU) 
Ditjen Perbendaharaan Kementerian 
Keuangan RI, Drs. Djoko Hendratto, 
MBA.

Urgensi keberadaan Badan Layanan 

Umum (BLU) bagi masyarakat 

 
Seberapa penting dan mendesaknya 
keberadaan BLU bagi masyarakat bisa 
diilustrasikan dengan banyak tidaknya 
komplain dari masyarakat terkait 
pelayanan publik yang dikelola secara 
birokrasi. Dengan kata lain, urgent-
tidaknya keberadaan BLU berbanding 
terbalik dengan seberapa buruk 
pelayanan publik dengan menggunakan 
metode birokrasi. 
Bahkan negara-negara Eropa pun pernah 
mengalami hal yang sama. Pada tahun-
tahun sebelum terjadi reformasi melalui 
pelayanan publik menggunakan agensi, 
masyarakat di sana berhadapan dengan 
buruknya pelayanan publik yang dikelola 
secara birokrasi. 
Selaras dengan reformasi birokrasi, salah 

satu alternatif yang perlu dipikirkan oleh 
pemerintah sekarang adalah membentuk 
agensifikasi. Dengan agensifikasi banyak 
sekali aspek layanan publik dapat 
lebih terukur dengan tepat dibanding 
menggunakan modelling birokrat yang 
kerap menimbulkan berbagai persoalan 
karena memang sudah tidak lagi dapat 
memenuhi tuntutan zaman.

Pencapaian BLU sebagai opsi 

pelayanan publik

Pencapaian BLU mestinya diukur secara 
objektif dari seberapa banyak yang 
kemudian bisa diwujudkan di dalam 
metode agensifikasi ini. Indikatornya 
bisa saja diumpamakan di dalam ukuran 
dari PNBP: seberapa besar tata kelola 
PNBP ini sudah mencapai efisiensi, 
dan seberapa besar layanan yang 
sebenarnya ingin ditingkatkan oleh rekan-
rekan BLU bagi masyarakat. 
Dari nilai realisasi PNBP yang berkisar 
300-an triliun rupiah saat ini, PNBP dari 
BLU sendiri ternyata baru mencakup 
sekitar 10%-nya, yaitu 40-an triliun rupiah. 
Idealnya, PNBP itu seharusnya dikelola 
ala agensifikasi sehingga ukurannya, 
manajerialnya bisa dikelola secara jelas, 
clear.

Tantangan

Tantangan yang mungkin paling 
dirasakan justru dari sisi internal 

pemerintah sendiri. Masih ada pemikiran 
bahwa dengan dibentuknya BLU ini 
seolah pendapatan BLU menjadi sesuatu 
di luar sumber daya yang digunakan 
untuk pembangunan. Beberapa pimpinan 
kita masih berpikir dengan adanya 
BLU itu dana pendapatan digunakan 
langsung, sehingga seolah-olah 
pendapatan itu dikeluarkan kembali 
tanpa memberi arti dalam pembangunan, 
padahal itu jelas salah. Jelas sekali di 
dalam penggunaan pendapatannya, BLU 
itu merupakan bagian dari satuan kerja 
pemerintah sehingga seluruh aktivitas 
BLU hanya diperuntukkan untuk layanan 
kepada masyarakat. Yang berat justru 
adalah menghadapi paradigma tersebut 
dengan memberikan pemahaman 
terhadap internal pemerintah sendiri. 
Dari sisi BLU sendiri, memang juga 
terdapat tantangan atau hambatan 
di sana-sini. Antara lain paradigma 
berpikir ala birokrat yang masih dimiliki 
sejumlah kalangan terhadap BLU. Ini 
perlu diubah menjadi paradigma yang 
berorientasi kepada sesuatu yang 
sifatnya ala business like atau business 
mechanism. Diperlukan waktu dan cara 
untuk menyelaraskan pola pikir ini, itulah 
kenapa kita perlu (tenaga) profesional-
profesional dari luar untuk membantu 
perubahan paradigma berpikir di sisi 
BLU-nya sendiri. 

“...BLU: Bukan Mengurangi PNBP, Tapi 
Justru Meringankan Beban APBN Rupiah 
Murni”

Djoko Hendratto
Direktur PPK-BLU Ditjen 
Perbendaharaan 

20

Laporan Utama



Peran Ditjen Perbendaharaan dalam 

mewujudkan BLU yang sesuai dengan 

tujuannya

Ditjen Perbendaharaan dalam mendesain tata 
kelola BLU membuat blueprint yang berdasarkan 
pada riset. Perancangan dilakukan tidak hanya 
berdasarkan uji coba, apalagi berdasarkan 
pada hal yang sifatnya trial and error, tetapi 
semua direncanakan berdasar pada konsep-
konsep yang terukur, yang telah dan pernah 
teruji di luar negeri. Tolok ukurnya, kita melihat 
bandingannya dengan praktik yang berlaku di 
luar negeri. Dalam pengembangan itulah, Ditjen 
Perbendaharaan berperan penting.
Pada pengembangan tata kelola BLU, Ditjen 
Perbendaharaan perlu mengkomunikasikan 
kepada seluruh stakeholders, baik itu pihak 
kementerian/lembaga terkait, juga pada BLU-
nya sendiri, serta pihak-pihak internal lain 
yang mempunyai hubungan dengan BLU dan 
tata kelolanya. Komunikasi dan pemberian 
pemahaman itu penting untuk menciptakan 
adanya ekosistem, sehingga semua pihak 
mampu memberikan kontribusi hidup dalam 
upaya peningkatan pelayanan publik. Tanpa 
ekosistem yang diciptakan oleh Ditjen 
Perbendaharaan, rasanya BLU hanya akan 
menjadi persoalan lain, bukannya menciptakan 
solusi tetapi justru bisa menjadi potensi pemicu 
munculnya persoalan lain. Konkretnya, Ditjen 
Perbendaharaan berperan menciptakan solusi 
tanpa menimbulkan persoalan.

Optimalisasi dan pengembangan BLU ke 

depan

Pertama, kita harus menegaskan dalam tata 
kelola BLU ini landasannya adalah bahwa 
layanan BLU sifatnya bisa diukur dengan bisnis. 
‘Diukur dan dikelola secara bisnis’ mesti menjadi 
prioritas dan syarat untuk bisa diterapkannya 
pola BLU ini. 
Kedua, dengan pengelolaan ala bisnis, setiap 
langkah BLU tentu harus diukur melalui Key 
Performance Indicator (KPI) untuk melakukan 
perbaikan. Jadi antara reward yang diberikan 
pada pengelolanya dan KPI-nya harus searah. 
Demikian halnya juga kalau BLU melakukan hal 
yang tidak semestinya, searah juga penaltinya. 
Semua akan terukur melalui key performance 
indicator-nya, itu yang paling utama.
Ukuran yang lain adalah dalam KPI tiap BLU kita 

‘cantolkan’ dua hal pokok: adanya BLU harusnya 
meringankan tata kelola penganggaran 
Pemerintah, di mana alokasi APBN (dalam hal 
ini APBN Rupiah Murni/RM) untuk operasional 
BLU tersebut berkurang. Lantas, yang paling 
utama dan lebih utama adalah layanan 
pada masyarakat harus meningkat. Ini yang 
sesungguhnya menjadi tujuan dari segala 
hal yang dilakukan oleh pemerintah dalam 
aktivitasnya, yaitu layanan kepada masyarakat 
yang semakin meningkat.

Harapan untuk keberhasilan program 

pembinaan BLU ke depan

Harapan pertama adalah, dengan kita 
bisa memahami esensi BLU, kita akan 
bisa membentuk satu ekosistem. Artinya, 
setiap stakeholder yang terlibat di BLU 
mampu memberikan kontribusi yang saling 
menghidupkan. Kontribusi saling menghidupkan 
itulah esensi ekosistem yang dimaksud. 
Misalnya, rekan-rekan di Ditjen Anggaran 
(DJA) yang mengalokasikan anggaran, 
dengan memahami betul peran BLU dapat 
memposisikan BLU sebagai opsi penghasil 
pendapatan yang justru dapat meringankan 
beban Rupiah Murni APBN, bukan sebagai 
pengurang terhadap aktivitas pendapatan lain. 
Ditjen Perbendaharaan juga harus bisa 
memantau betul penggunaan dana BLU itu 
sendiri. Apakah memang dananya betul-
betul dipakai untuk menghidupkan putaran 
layanannya lagi. Sedangkan untuk pihak 
Kementerian/Lembaga sebagai pembina teknis 
BLU yang ada di bawah kewenangannya, 
dapat melakukan kontribusi pemantauan 
terhadap kinerja layanan di BLU itu. Dengan 
demikian, dapat dipastikan bahwa BLU yang 
bersangkutan benar memberikan manfaat baik 
dari aspek peningkatan layanan maupun dari 
aspek peningkatan pendapatan. Kemudian 
berkat adanya peningkatan pendapatan, BLU 
akhirnya akan dapat memberi kontribusi dalam 
meringankan alokasi APBN Rupiah Murni karena 
mampu menghasilkan pendapatan sendiri untuk 
menjalankan misi layanan publiknya. 

Teks : Dwi Edhie Laksono, Direktorat BLU

Foto : Tino Adi Prabowo

"Komunikasi 

dan pemberian 

pemahaman itu 

penting untuk 

menciptakan adanya 

ekosistem, sehingga 

semua pihak mampu 

memberikan kontribusi 

hidup dalam 

upaya peningkatan 

pelayanan publik."

‘Diukur dan dikelola 

secara bisnis’ mesti 

menjadi prioritas dan 

syarat untuk bisa 

diterapkannya pola 

BLU ini.
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Pada tahun 2017 pemerintah menargetkan penyaluran Kredit Usaha 

Rakyat (KUR) mencapai Rp 110 Trilliun. Jumlah ini meningkat 10% dari 

target tahun sebelumnya sebesar Rp 100 Trilliun.

Membuka Akses Luas ke Bank, 
Pemerintah Majukan UMKM 
dengan Skema KUR Baru

22

Laporan Utama



UMKM : Bertahan di Tengah 

Krisis, Roda Pendorong Ekonomi 

Kerakyatan

Langkah pemerintah untuk 
meningkatkan penyaluran Kredit 
Usaha Rakyat (KUR) tahun ini 

terutama ke sektor usaha produktif 
bukan tanpa alasan. Usaha Mikro, Kecil, 
dan Menengah (UMKM) teruji mampu 
bertahan menghadapi krisis ekonomi 
yang melanda Indonesia beberapa 
tahun belakangan. UMKM di Indonesia 
pada umumnya  menghasilkan barang 
konsumsi dan jasa yang dekat dengan 
kebutuhan sehari-hari masyarakat 
kita. Selain itu, mayoritas UMKM juga 
mengandalkan bahan baku lokal dalam 

proses produksi mereka. Faktor-faktor 
itulah yang kemudian membuat UMKM 
di Indonesia tidak mudah terpengaruh 
pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap 
Dolar AS yang sering menghantui 
fluktuasi harga barang-barang yang 
bahan baku utamanya diimpor dari luar 
negeri. Keunggulan lain yang dimiliki 
UMKM adalah mampu menyerap 
banyak tenaga kerja lokal terutama di 
wilayah Pulau Jawa seperti di Provinsi 
Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa 
Barat  yang notabene mempunyai 
populasi tenaga kerja usia produktif 
tertinggi di Indonesia.
 
Geliat pelaku usaha muda Indonesia 
yang berlomba-lomba membuka 

berbagai jenis bisnis usaha baru 
(start up) belakangan ini turut 
mendorong pemerintah untuk lebih 
fokus melebarkan penyaluran KUR 
ke sektor produktif, termasuk pada 
bisnis yang merambah penyediaan 
jasa berbasis media digital yang 
akhir-akhir ini sedang merebak. Hal 
ini berimbas pada target pemerintah 
untuk menyalurkan KUR ke sektor 
usaha produktif meningkat menjadi 
40%, porsi yang dianggap lebih serius 
apabila dibandingkan dengan target 
tahun lalu yang hanya 22,4% dari total 
penyaluran KUR. Pemerintah sangat 
berharap sektor ini menjadi tumpuan 
perekonomian Indonesia dalam jangka 
panjang nanti. 
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Di balik kesuksesan realisasi penyaluran KUR tahun 
lalu di kisaran 94% masih terdapat kekurangan yang 
menjadi perhatian pemerintah tahun ini terutama 
penyaluran ke sektor usaha produktif. Rendahnya 
penyaluran KUR ke sektor usaha produktif di 
tahun-tahun sebelumnya ditengarai terjadi karena 
beberapa faktor, di antaranya adalah penilaian resiko 
yang ketat dari pihak bank. UMKM yang baru saja 
berdiri sering mengeluhkan rumitnya memenuhi 
persyaratan dari bank penyalur. Harus diakui, 
bank memang menerapkan prinsip kehati-hatian 
penyaluran dengan sangat ketat. Pemerintah saat 
ini sedang mencari jalan tengah untuk mendorong 
kemudahan akses pembiayaan KUR dengan pihak 
bank tanpa mengabaikan hal tersebut. Mendorong 
pihak perbankan untuk lebih pro kepada kebijakan 
pemerintah memajukan UMKM dan Koperasi.

Permasalahan KUR Lama, Trigger Untuk 

Melangkah Lebih Baik

  
Tahun ini pemerintah berkomitmen penuh untuk 
dapat menyalurkan KUR ke berbagai lapisan 
jenis usaha dan penjuru daerah di Indonesia. 
Di sisi lain kemajuan perangkat digital yang 
dinikmati masyarakat kini semakin memudahkan 
akses informasi bagi pelaku usaha baru untuk 
mendapatkan beragam referensi dalam membuka 
usaha, pun demikian dengan akses informasi 

mengenai penyaluran KUR yang sangat mudah 
menyebar bagaikan jamur di musim hujan. Namun 
melalui akses informasi yang mudah ini pula satu 
persatu muncul keluhan masyarakat tentang kendala 
penyaluran KUR ke permukaan.

Permasalahan yang muncul antara lain keluhan 
dari ketatnya pemenuhan persyaratan pembiayaan 
dari pihak bank yang memberatkan calon penerima 
KUR dan suku bunga KUR yang dianggap belum 
bersahabat dengan iklim usaha yang dijalani UMKM. 
Selain itu, duplikasi data debitur juga menjadi 
masalah tersendiri pada skema penyaluran KUR 
yang lama. Belum adanya database yang terintegrasi 
membuat bank penyalur sulit menentukan apakah 
seorang debitur sebelumnya sudah masuk dalam 
database KUR atau belum. Permasalahan database 
inilah yang  kemudian dijawab dengan implementasi 
SIKP melalui Ditjen Perbendaharaan Kementerian 
Keuangan.

Realisasi, Akses Informasi, 
dan Suku Bunga

Tidak dipungkiri kemampuan pemerintah menyalurkan dana KUR di tahun lalu menjadi 
suatu prestasi tersendiri dari sisi realisasi penyaluran. Penyaluran KUR pada tahun 2016 
memang jauh lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Pada 2015, KUR yang 
disalurkan sebesar Rp22,75 Trilliun, pada tahun 2014 sebesar Rp40,29 Trilliun, pada 
tahun 2013 sebesar Rp40,89 Trilliun, dan pada tahun 2012 sebesar Rp34,23 Trilliun. 
Prestasi inilah yang kemudian dijadikan pemerintah sebagai tantangan untuk lebih 
meningkatkan realisasi penyaluran KUR di tahun mendatang.

Sekali lagi, kemudahan akses informasi KUR menjadi faktor kunci yang membuat 
penyaluran KUR tahun 2016 semakin mudah dilakukan oleh bank penyalur. Kemajuan 
teknologi nirkabel hingga ke pelosok negeri sangat membantu pemerintah untuk 
menyosialisasikan fasilitas KUR baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga 
informasi dapat cepat terserap oleh pelaku usaha baru di daerah. 
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Sementara itu realisasi 
penyaluran KUR berdasarkan 
wilayahnya masih didominasi 
oleh wilayah-wilayah di Pulau 
Jawa. Beragam fasilitas 
informasi yang mudah 
didapatkan oleh masyarakat 
yang tinggal di Pulau Jawa 
sangat berpengaruh pada 
realisasi penyaluran KUR. Tiga 
provinsi dengan penyaluran 
KUR tertinggi adalah Jawa 
Tengah, Jawa Timur, dan Jawa 
Barat. Provinsi di luar Pulau 

Jawa dengan penyaluran KUR 
yang tinggi adalah Sulawesi 
Selatan dan Sumatera Utara. 
Berdasarkan kondisi di atas, 
pemerataan penyaluran 
KUR secara geografis kini 
menjadi tantangan tersendiri 
bagi pemerintah ke depan. 
Pemerintah berharap daerah-
daerah di wilayah Indonesia 
timur mengikuti jejak 
daerah di Pulau Jawa untuk 
memanfaatkan fasiltas KUR.
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Faktor lainnya yang patut diperhatikan adalah 
semakin menurunnya suku bunga KUR tahun 2016 
hingga 9%. Hal ini tentu saja menjadi magnet 
tersendiri bagi kalangan wirausahawan karena 
beban bunga menjadi berkurang sehingga harga jual 
produk mereka bisa ditekan untuk bersaing dengan 
produk yang sama di pasaran.
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Mendukung fokus pemerintah 
pada tahun ini untuk 
menyalurkan porsi KUR 
lebih banyak ke sektor 
produktif, pemerintah tentu 
saja memperhatikan porsi 
KUR yang terserap di tahun 
sebelumnya. Tahun lalu KUR 
Mikro mencatatkan porsi 
penyaluran terbesar, mencapai 
Rp65,5 Trilliun atau 69,5%, 
kemudian diikuti dengan 
KUR Ritel sebesar Rp28,6 
Trilliun atau 30,3%, dan KUR 
Penempatan Tenaga Kerja 
Indonesia sebesar Rp117 
Milliar atau 0,2%. Penyaluran 
KUR Mikro yang besar kurang 
lebih mencerminkan bahwa 
UMKM di Indonesia sebagian 
besar berdiri dengan modal 
usaha yang tidak terlalu besar 
namun tersebar banyak dalam 
cakupan wilayah tertentu.

Pemerintah menetapkan 

arah kebijakan dan strategi 

yang berfokus pada 

peningkatan daya saing 

UMKM dan koperasi supaya 

tumbuh menjadi usaha 

yang berkelanjutan dengan 

skala yang lebih besar untuk 

mendorong kemandirian 

perekonomian nasional.

Menurut data pemerintah, tercatat suku bunga KUR pernah 
mencapai 21% pada Juli 2015 yang kemudian diturunkan menjadi 
12% di tahun yang sama. Pada tahun 2016, suku bunga KUR turun 
lagi menjadi 9%. Sebagai catatan, suku bunga tersebut adalah 
bagi penerima KUR. Suku bunga yang diterapkan oleh bank tentu 
saja lebih tinggi. Kemudian dari mana selisih antara suku bunga 
yang dikenakan bank dengan yang diterapkan kepada debitur? 
Jawabannya adalah ditanggung pemerintah dalam bentuk subsidi 
bunga KUR sebesar Rp9,02 Trilliun yang ditetapkan pada tahun ini.

Usaha pemerintah menggenjot penyaluran KUR kepada UMKM ke 
seluruh wilayah Indonesia tahun lalu dinilai beberapa pihak masih 
didominasi oleh sektor perdagangan. Selama tahun 2016 penyaluran 

KUR oleh sektor usaha perdagangan mencapai 66%, sisanya 
tersalurkan ke sektor pertanian 17%, industri jasa 10%, industri 
pengolahan 4%, dan perikanan 1,5%. Sektor usaha perdagangan 
masih menempati urutan pertama penyaluran KUR karena dari segi 
pemenuhan persyaratan oleh pihak bank penyalur, sektor usaha 
perdagangan dinilai memiliki tingkat risiko pengembalian yang lebih 
baik daripada sektor lain. Hingga 31 Desember 2016 , realisasi 
penyaluran KUR mencapai Rp94,4 Trilliun atau 94,4% dari target 
penyaluran sebesar Rp100 Trilliun. Kredit Usaha Rakyat tersebut 
tersalurkan pada 4.362.599 debitur dengan jumlah kredit macet atau 
Non Performing Loan (NPL) hanya mencapai 0,37%.

26

Laporan Utama



KUR perlu dirancang dengan skema-skema 
khusus, tambah Jokowi. Sebab, saat ini 
Presiden melihat tujuan dan skema KUR 
masih bersifat umum. Dalam kebijakan 
pemerataan yang ingin dicapai, pemerintah 
akan melakukan redistribusi lahan dan 
perluasan akses permodalan. Selain itu 
meningkatkan pendidikan dan keterampilan, 
terutama bagi kelompok lapisan bawah. 
Terkait dengan pendidikan dan keterampilan, 
Jokowi mengatakan harus dilakukan 
pembalikan piramida. Sebab kualifikasi 
tenaga kerja saat ini mayoritas masih 
berpendidikan SD dan SMP.

Nawacita dan Menjawab Tantangan Skema 

KUR Baru

Mendukung program Nawacita yang 
dicanangkan Presiden Jokowi yaitu 
akselerasi pertumbuhan ekonomi nasional 

melalui peningkatan daya saing UMKM 
dan koperasi. Pemerintah menetapkan 
arah kebijakan dan strategi yang berfokus 
pada peningkatan daya saing UMKM dan 
koperasi supaya tumbuh menjadi usaha yang 
berkelanjutan dengan skala yang lebih besar 
untuk mendorong kemandirian perekonomian 
nasional.

Skema KUR yang baru menjadi salah satu 
strategi pemerintah untuk meningkatkan 
akses pembiayaan dan perluasan skema 
pembayaran,salah satunya melalui integrasi 
sistem informasi debitur UMKM dan 
Lembaga pembiayaan bank dan non-bank. 
Pemerintah memberikan fasilitas Sistem 
Informasi Kredit Program (SIKP) yang 
dikelola oleh Kementerian Keuangan melalui 
Ditjen Perbendaharaan.

Jokowi : Penyempurnaan KUR Harus
Segera dilaksanakan

Upaya pemerintah dalam penyaluran dana KUR ternyata menjadi perhatian 
serius oleh Presiden Jokowi. Terlebih Jokowi sebelum menjadi presiden 
terkenal sangat akrab dengan dunia usaha kecil dan menengah, sudah barang 
tentu seluk beluk dunia usaha mempunyai porsi tersendiri dalam rencana ke 
depannya. Dalam kesempatan menyampaikan pembukaan rapat terbatas 
tentang kebijakan pemerintah di Istana Kepresidenan (07/02), Presiden 
menyampaikan bahwa penyempurnaan sistem Kredit Usaha Rakyat (KUR) harus 
segera dilaksanakan untuk memperluas akses permodalan bagi sektor mikro, 
kecil, dan menengah terutama untuk masyarakat lapisan bawah.
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Perluasan wirausahawan penerima KUR 
diakomodir dengan kebijakan baru yang 
memperbolehkan keluarga berpenghasilan 
tetap mendapatkan fasilitas KUR untuk sektor 
usaha produktif.

Kemudahan akses KUR juga diperluas. 
Penerima KUR bukan hanya badan hukum 
namun juga individu/perseorangan di 
antaranya UMKM yang produktif, calon 
TKI yang akan bekerja di luar negeri, 
anggota keluarga dari karyawan TKI yang 
berpenghasilan tetap, TKI yang purna bekerja 
di luar negeri dan TKI yang mengalami 
pemutusan hubungan kerja. 
Sedangkan sektor usaha produktif yang 
diberikan kemudahan akses meliputi sektor  
Pertanian, Perikanan, Industri Pengolahan, 
Perdagangan dan Jasa (penyediaan 
akomodasi dan penyediaan makanan, 
transportasi, pergudangan, komunikasi, real 
estate, usaha persewaan, jasa perusahaan, 
dan jasa pendidikan. Untuk memastikan 
ketepatan sasaran KUR, pemerintah 
menetapkan calon debitur KUR harus sudah 
memiliki usaha minimal 6 bulan.
 
Pemerintah mempunyai tantangan sendiri 
dalam mewujudkan peningkatan daya saing 
UMKM dan koperasi  untuk naik ke arah skala 
yang lebih besar. Tidak idealnya proporsi 
usaha mikro yang terlalu besar dibandingkan 
dengan klaster usaha di atasnya membuat 
usaha mikro tidak mampu mandiri secara 
ekonomi karena persaingan terlalu ketat 
antar sesama pelaku usaha mikro. Terlebih 
lagi usaha menengah dan besar lebih 
banyak menggunakan bahan baku impor 
karena usaha mikro dan kecil belum mampu 
menyediakan.
Menjawab tantangan tersebut, pemerintah 
bergerak cepat di awal tahun ini. Best 

practice 
dukungan 
pembiayaan 
UMKM akan 
menjadi pilihan 
pemerintah 
menyiasati 
kondisi 
yang ada. 
Pada sektor 
pembiayaan, 
penyediaan 
atau bantuan 
modal untuk 
bisnis baru 
(start up) 
menjadi 
fokus utama. 

Menjadi primadona di era teknologi informasi, 
wirausahawan muda banyak yang terjun 
merambah jenis bisnis ini. Kemudahan 
penyediaan modal tentu saja menjadi magnet 
tersendiri untuk menggeliatkan wirausahawan 
muda di Indonesia yang akan menjadi 
tumpuan kemandirian ekonomi Indonesia 
nantinya disamping kemudahan perpajakan 
yang juga diharapkan dapat dipermudah 
untuk UMKM sekarang.

Pada sektor teknologi dan manajerial, 
pengenalan teknologi baru kepada UMKM 
seperti quality control dan penggunaan 
alat produksi yang lebih canggih menjadi 
pilihan utama 
UMKM dalam 
fase ekspansi 
usaha. Area 
support pada 
sektor manajerial 
tentu mengikuti 
perkembangan 
iklim usaha yang 
ada, training 
bagi pemilik atau 
manajer UMKM 
serta memberikan 
akses jasa 
pendampingan 
dan konsultasi 
akan digencarkan 
pemerintah untuk 
meningkatkan 
kemampuan 
pemilik atau 
manajer UMKM 
sehingga dapat 
bersaing ke arah 
skala usaha yang 
lebih besar.

Komitmen Skema KUR Baru, UMKM 

Indonesia yang Mampu Bersaing di Skala 

yang Lebih Besar

Penyaluran KUR di tahun 2016 dianggap 
memuaskan oleh pemerintah dari segi 
realisasi penyalurannya, meskipun demikian 
masih ditemui permasalahan-permasalahan 
di lapangan yang harus segera dipecahkan 
oleh pemerintah tahun ini. Harapan 
pemerintah untuk menyalurkan KUR di tahun 
2017 lebih ke arah sektor usaha produktif 
tentu saja disambut hangat pelaku usaha 
di dalamnya, terlebih Kredit Ultra Mikro 
direncanakan dapat segera disalurkan 
tahun ini untuk menggeliatkan sektor 
usaha produktif skala mikro yang selama 
ini masih sering menemui kendala ketika 
mengajukan persyaratan KUR sebelumnya. 
Ditjen Perbendaharaan berkomitmen untuk 
mendukung penyaluran Kredit Ultra Mikro 
supaya dapat segera dilaksanakan, di 
antaranya lewat Kepdirjen Perbendaharaan 
nomor  KEP-131/PB/2017 tentang Tim 
Persiapan Pelaksanaan Pembiayaan Usaha 
Ultra Mikro dengan target melaksanakan 
piloting skema ultra mikro pada tahun ini.

Foto : Tino Adi Prabowo
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Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati dalam sebuah kegiatan 
mengungkapkan bahwa kredit ultra mikro yang disediakan oleh 
pemerintah merupakan upaya untuk melengkapi program seperti Kredit 
Usaha Rakyat (KUR), sehingga masyarakat merasa negara hadir dan 
mampu untuk membantu meringankan berbagai beban ekonomi. 
 
"Tahun 2017 ada anggaran Rp1,5 triliun investasi pemerintah untuk 
program-program ultra mikro atau di bawah size KUR. Tim dari 
Kementerian Keuangan telah diskusi sangat panjang dengan Kementerian 
Koperasi dan UKM dan Kemenkominfo," tambah Sri Mulyani. "Uang ini 
bukan hadiah yang langsung hilang, tapi juga bukan menjadi modal untuk 
usaha saja. Uang ini juga bisa digunakan untuk pembentukan karakter, 
menciptakan keteraturan aktivitas ekonomi, pembukuan dasar, dan 
seluruh aktivitas itu butuh pendampingan.”
Pada kesempatan berbeda, Sri Mulyani menegaskan komitmen 
Kementerian Keuangan untuk memberikan dukungan penuh pada 
program yang membantu usaha kerakyatan.
“Ini persoalan supply dan demand. Supply terbatas karena keuangan 
terbatas. Maka ini bukan masalah desain, tetapi soal belum mampunya 
kita memenuhi kebutuhan yang begitu banyak itu,” jelasnya. “Tentu 
Kementerian Keuangan akan fokus mengelola dari sisi sistem 
informasinya. Karena ini tahun kedua, kami lakukan evaluasi dan kami 
akan terus perbaiki dari sisi koordinasi kebijakan.”
(Disampaikan dalam kegiatan Rapat Kerja (raker) pemerintah dengan 
komisi XI di Gedung DPR RI, Jakarta pada Selasa (14/02) dan 
penandatanganan nota kesepahaman dengan Pengurus Besar Nahdlatul 
Ulama (PBNU) terkait penyaluran kredit ultra mikro di Jakarta Pusat pada 
Kamis (23/02).)

Redaksi – disarikan dari berbagai sumber

"Kredit Usaha Rakyat dan Kredit Ultra 
Mikro, untuk membuat masyarakat 
merasa negara hadir"
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Suku bunga KUR tahun ini juga masih dipertahankan 
di angka yang sama dengan tahun lalu sebesar 9% 
sesuai hasil rapat komite kebijakan pembiayaan 
untuk UMKM tanggal 20 Januari 2017 lalu. 
Pemerintah berharap suku bunga yang relatif 
bersahabat sekarang ini dapat dimanfaatkan 
oleh pelaku usaha kecil dan menengah untuk 
meningkatkan kapasitas produksi mereka. Di 
sektor lain yaitu usaha mikro, subsidi suku bunga 
semakin bersahabat. Tahun lalu subsidi suku bunga 
dipatok 10%, pada tahun ini turun menjadi 9,5%. 
Kebijakan ini diharapkan dapat menjadi trigger 
bagi pelaku usaha mikro untuk tidak ragu-ragu lagi 
memanfaatkan fasilitas kredit ultra mikro tahun ini, 
terutama bagi usaha mikro yang bergerak di sektor 
usaha produktif.

Ke depan, langkah pemerintah terutama 
Kementerian Keuangan melalui Ditjen 
Perbendaharaan adalah memberikan fasilitas 
kebijakan dukungan pembiayaan UMKM baik 
melalui subsidi maupun fasilitas lainnnya misalnya 
Kredit Ultra Mikro yang nantinya akan dikelola 
Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dan diharapkan 
dapat menjangkau usaha mikro hingga ke daerah 
pinggiran. Selain itu, SIKP juga akan disempurnakan 
baik dari sisi teknologi maupun perluasan akses 
kepada masyarakat.
 
Semakin luasnya akses informasi terutama 
database UMKM tentu menjadi harapan semua 
pihak. Kemudahan memperoleh informasi dengan 
cepat dan tepat sangat mendukung keberhasilan 
penyaluran program KUR dan Kredit Ultra Mikro 
yang direncanakan dapat berjalan tahun ini. 
Selain pelaku usaha dan pihak bank yang sangat 
mengharapkan penyempurnaan SIKP, pemerintah 
melalui Ditjen Perbendaharan Kementerian 
Keuangan juga menginginkan SIKP menjadi andalan 
melalui keunggulan validitas data yang semakin 
meningkat sehingga kebijakan dapat dirumuskan 
dengan lebih baik. Selain itu SIKP juga diharapkan 
dapat dipercaya sebagai single database sistem 
informasi pemberdayaan UMKM. Dengan semakin 
banyaknya pihak yang terlibat aktif melalui SIKP 
untuk pemberdayaan UMKM, tujuan pemerintah 
untuk membawa UMKM di Indonesia ke skala yang 
lebih besar serta tercapainya target penyaluran KUR 
di tahun ini dapat dilakukan.

Teks : Mahardika Argha Mariska



Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 
(UMKM) memiliki peran yang penting 
dalam mendorong perekonomian 

Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan 
kontribusi UMKM terhadap penyediaan 
lapangan kerja sebesar lebih dari 97% dan 
sumbangan terhadap PDB yang mencapai 
59%. Lebih jauh, UMKM telah membuktikan 
kemampuannya membantu perekonomian 
nasional untuk bertahan dan bangkit dari 
krisis ekonomi.

Presiden Jokowi memberikan perhatian 
yang sangat besar bagi pemberdayaan 
UMKM yang salah satunya diwujudkan 
melalui program Nawacita. Salah satu arah 
kebijakan dalam mewujudkan Nawacita ke 
6, “Meningkatkan produktivitas rakyat dan 
daya saing di pasar Internasional sehingga 
bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit 
bersama bangsa-bangsa Asia lainnya” 

adalah meningkatkan daya saing UMKM dan 
koperasi sehingga mampu tumbuh menjadi 
usaha yang berkelanjutan dengan skala  
yang lebih besar (“naik kelas” atau scaling-
up). Mewujudkan cita-cita mulia tersebut, 
upaya pemerintah adalah meningkatkan 
akses pembiayaan bagi UMKM untuk 
pengembangan usahanya.

Berbicara mengenai pembiayaan UMKM, 
sebenarnya sejak masa orde baru 
pemerintah telah memiliki program-program 
dukungan pembiayaan bagi UMKM misal 
Kredit Usaha Tani (KUT), Bimas, Perkebunan 
Inti Rakyat (PIR) dan Kredit Likuiditas 
Bank Indonesia (KLBI). Namun demikian 
kisah yang banyak diingat dan dibahas 
tentang program-program tersebut di media 
kebanyakan tentang penyelewengan dana, 
kredit macet, dan debitur yang bermasalah, 
sedangkan kisah keberhasilan program-

program pembiayaan UMKM di masa lalu 
sangat jarang bahkan hampir tidak pernah 
terdengar oleh publik.

Salah satu penyebabnya adalah belum 
adanya pengelolaan data-data historis 
penyaluran pembiayaan UMKM yang 
memadai. Sudah menjadi rahasia umum 
ketika sebuah program dikelola suatu 
instansi pemerintah dan beberapa waktu 
kemudian terjadi reorganisasi atau 
pergantian penanggung jawab program 
maka data-data terkait program tersebut 
menjadi tidak jelas pengelolaannya. Kita 
sering mendengar ketika beberapa tahun 
kemudian aparat pemeriksa membutuhkan 
data-data terkait pelaksanaan program di 
masa lalu maka yang terjadi adalah data 
tidak lengkap bahkan tidak ditemukan.

SIKP : Memastikan Ketepatan Penyaluran 
KUR melalui Database yang Handal
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Mengenai program pembiayaan UMKM, 
sebenarnya ada dampak yang signifikan 
dari tidak adanya data-data yang 
lengkap terkait pembiayaan UMKM yaitu 
ketidakmampuan pemerintah untuk 
melakukan evaluasi atas keberhasilan 
program pembiayaan sebelumnya 
sehingga kebijakan-kebijakan pembiayaan 

yang diluncurkan tidak didasarkan atas 
evaluasi yang memadai.

Kekhawatiran tersebut bukan tanpa 
alasan, salah satu contohnya adalah 
sampai tahun 2013 Badan Pemeriksa 
Keuangan masih berpendapat bahwa 
mekanisme Pengelolaan Belanja 
Subsidi Bunga Kredit Program kurang 
memadai sehingga diragukan ketepatan 
sasarannya. Temuan tersebut tentunya 
diakibatkan oleh lemahnya pengelolaan 
data pelaksanaan kredit program oleh 
pemerintah.

Berkaca dari hal tersebut, Kementerian 
Keuangan bertekad untuk mewujudkan 
sistem informasi pembiayaan UMKM yang 
terintegrasi sebagai komponen utama 
dari Grand Design Program Pembiayaan 
UMKM.

Tekad tersebut diwujudkan dengan 
konsistensi Kementerian Keuangan dalam 
memperjuangan penggunaan sistem 
informasi terintegrasi (Sistem Informasi 
Kredit Program/ SIKP) sebagai bagian dari 
perbaikan program Kredit Usaha Rakyat 
(KUR) di tengah keraguan pihak-pihak 
lain bahwa penggunaan sistem informasi 

hanya akan menghambat penyaluran 
KUR.

SIKP memiliki fungsi yang strategis 
dalam pengelolaan pembiayaan UMKM. 
Fungsi tersebut antara lain sebagai 
sistem peringatan dini (early warning 
system) untuk penyaluran KUR. Di 
masa lalu sangat mungkin seseorang 
mengajukan kredit program ke lebih dari 
satu bank untuk kepentingan pribadinya, 
tentunya moral hazard seperti ini 
menyebabkan hilangnya kesempatan 
bagi UMKM lain untuk memperoleh 
dukungan dari pemerintah. Dengan 
penggunaan SIKP, hal tersebut bisa 
dihindari dengan digunakannya Nomor 
Induk Kependudukan sebagai syarat 
mengajukan KUR. Dengan demikian ketika 
seseorang memiliki niat yang tidak baik 
untuk memperoleh KUR dari dua bank 
berbeda, secara otomatis SIKP akan 

menolaknya.

Fungsi strategis lainnya adalah sebagai 
database UMKM sehingga pemerintah 
bisa mengetahui dan memantau 
profil UMKM penerima kredit program 
yang pada akhirnya akan sangat 
bermanfaat bagi penyusunan kebijakan 

pemberdayaan UMKM.
Sejak diperkenalkan Agustus 2015, 
SIKP telah mampu berkontribusi 
dalam mempercepat proses verifikasi 
dan pembayaran subsidi bunga ke 
penyalur KUR serta meningkatkan 
keyakinan ketepatan sasaran 
penyaluran KUR.

Tentunya perlu disadari bahwa 
suatu perubahan memerlukan 
pengorbanan. Ketika sebuah 
sistem baru diperkenalkan tidak 
dipungkiri masih terdapat kendala 
serta penyesuaian-penyesuaian 
yang harus dilakukan dan dijalani 
oleh semua pihak. Tapi hal tersebut 
tidak boleh menyurutkan tekad 
untuk menciptakan perbaikan untuk 
Indonesia yang lebih baik.

Meskipun SIKP masih bisa dikatakan 
“seumur jagung” namun hasil dari 

tekad dan upaya perbaikan itu sudah 
mulai menunjukkan hasil. Pada tanggal 
9 dan 14 Februari 2017, Komisi XI 
mengundang pemerintah, Bank Indonesia, 
dan OJK dalam Rapat Dengar Pendapat 
terkait Kebijakan KUR. Dalam rapat 
tersebut sebagian besar anggota DPR 
masih mempertanyakan pemerataan 
dan ketepatan sasaran penyaluran 
KUR. Namun demikian, dengan telah 
digunakannya SIKP, pemerintah bisa 
meyakinkan DPR bahwa KUR saat ini telah 
jauh meningkat ketepatan sasarannya dan 
pemerintah memiliki alat untuk melakukan 
monitoring dan evaluasi atas prestasi 
capaian program KUR serta bagaimana 
mengarahkan dan memperbaiki KUR ke 
depan.

Teks : Ary Dekki Hananto
Foto : Tino Adi Prabowo
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Untuk mendapatkan 
gambaran tentang 
peran Ditjen 

Perbendaharaan turut serta 
mewujudkan kehadiran negara 
dalam memberdayakan 
ekonomi kerakyatan, Redaksi 
mewawancarai  Direktur Sistem 
Manajemen Investasi (SMI) 
Ari Wahyuni, S.H., M.P.M , 
sebagai salah satu pemangku 
otoritas utama pengelolaan 
investasi pemerintah termasuk 
penyaluran pembiayaan kredit 
UMKM.

Dari perspektif KUR, 

memudahkan akses 

pembiayaan UMKM

Tujuan utama KUR adalah 
untuk memberikan kemudahan 

akses pembiayaan bagi 
UMKM yang memiliki usaha 
yang layak namun terkendala 
dengan kekurangan atau 
ketiadaan agunan.
Sesuai Peraturan Menteri 
Koordinator Bidang 
Perekonomian selaku Ketua 
Komite Kebijakan Pembiayaan 
bagi Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah Nomor 8 tahun 
2015 sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan 
Nomor 9 tahun 2016 tentang 
Pedoman Pelaksanaan 
KUR, pada dasarnya plafon 
penyaluran KUR adalah untuk 
mengakomodir kebutuhan 
pembiayaan untuk UMKM 
yang menjadi sasaran program 
pemerintah. Angkanya mulai 
dari 0 s.d. Rp25 juta untuk 
KUR mikro dan di atas Rp25 
juta s.d. Rp500 juta untuk KUR 
ritel.

Namun, peraturan tersebut 
tidak secara tegas mengatur 
mengenai pengecualian 
pengenaan agunan, 
khususnya bagi KUR mikro. 
Hanya disebutkan bahwa 
agunan untuk KUR mikro 
tidak diwajibkan, dan tanpa 
perikatan. Pada praktiknya di 
lapangan sebagian besar bank 
masih meminta agunan kepada 
UMKM untuk KUR mikro 
meskipun tanpa perikatan. 
Praktik inilah yang menjadi 
salah satu faktor penghalang 
bagi usaha mikro untuk 
mengakses KUR mikro.

Fenomena ini didukung oleh 
analisis terhadap data SIKP 
di mana rata-rata plafon KUR 
mikro yang diberikan ke usaha 
mikro berkisar Rp14 juta per 
debitur. Dengan demikian 
terbuka peluang masih 

banyaknya calon debitur usaha 
mikro yang tidak terfasilitasi 
KUR khususnya usaha skala 
mikro yang membutuhkan 
pembiayaan kurang dari Rp10 
juta. Berkaca dari hal tersebut, 
Ditjen Perbendaharaan 
menginisiasi skema pelengkap 
KUR khusus bagi pembiayaan 
usaha skala sangat mikro yang 
disebut skema pembiayaan 
ultra mikro (KUR tailor made).

Skema KUR saat ini : 

Harapan masyarakat, 

tantangan & upaya 

peningkatan efektivitas akses 

pembiayaan 

Hasil dari beberapa FGD 
dan kajian dari beberapa 
pihak, masyarakat pada 
dasarnya menginginkan 
akses pembiayaan dengan 
persyaratan yang mudah, 
cepat, dan berbunga murah. 
Melalui program KUR baru 
pemerintah telah berkomitmen 
untuk memberikan dukungan 
agar bunga KUR ke UMKM 
bisa ditekan ke tingkat 
yang rendah yaitu saat ini 
9% efektif per tahun. Jika 
dilihat berdasarkan realisasi, 
penyaluran KUR secara umum 
telah memenuhi harapan 
masyarakat. Hal ini dibuktikan 
dengan target KUR per tahun 
yang selalu tercapai.

Upaya yang krusial untuk 
dilakukan adalah bagaimana 
mengarahkan KUR pada 
penyaluran di sektor hulu 
seperti pertanian, perikanan, 
dan industri serta membatasi 
penyaluran KUR pada sektor 
perdagangan.

Upaya yang krusial 

untuk dilakukan 

adalah bagaimana 

mengarahkan KUR pada 

penyaluran di sektor 

hulu seperti pertanian, 

perikanan, dan industri 

serta membatasi 

penyaluran KUR pada 

sektor perdagangan.

SIKP : Titik Awal Sinergi Program Pemerintah 
Mendukung
Pemberdayaan UMKM

Ari Wahyuni, S.H., M.P.M
Direktur Sistem Manajemen 
Investasi
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Kemudian, tantangannya 
adalah peran Pemda 
yang belum optimal dalam 
mendukung program KUR 
dan juga adanya keterbatasan 
alokasi subsidi bunga. Oleh 
karena itu diperlukan alokasi 
subsidi bunga yang besar 
untuk dapat menjangkau semua 
UMKM.

Urgensi peran Ditjen 

Perbendaharaan dalam 

mendukung keberhasilan 

penyaluran program KUR 

Ditjen Perbendaharaan selaku 
salah satu anggota komite 
teknis pembiayaan bagi UMKM 
secara aktif selalu mengambil 
peran dalam memberikan 
masukan bagi perbaikan 
program-program pembiayaan 
UMKM. Salah satunya adalah 
dengan secara konsisten 
mendorong digunakannya 
sistem informasi yang 
terintegrasi dalam pengelolaan 
kredit program, khususnya 
bertepatan dengan momentum 
penyempurnaan skema KUR 
menjadi KUR baru dengan 
skema subsidi bunga.

Melalui peraturan perundang-
undangan, SIKP telah 
disepakati sebagai satu-
satunya sistem yang digunakan 
sebagai dasar penyaluran KUR 
dan Kementerian Keuangan 
c.q. Ditjen Perbendaharaan 
telah ditunjuk sebagai 
penyedianya. Lewat SIKP, Ditjen 
Perbendaharaan menyediakan 
sistem informasi sebagai alat 
bantu untuk meningkatkan 
efektivitas penyaluran kredit 

program. Diharapkan dengan 
ini dukungan pemerintah yang 
diberikan dapat ditingkatkan 
efektivitasnya sekaligus dapat 
memberdayakan UMKM. 
Ditjen Perbendaharaan 
terus mengembangkan SIKP 
sehingga SIKP dapat menjadi 
acuan bagi semua pihak dalam 
rangka pengembangan UMKM.

Koordinasi dengan Pemda, 

kunci mendorong kesuksesan 

program KUR

Didukung oleh hasil kajian 
LIPI terhadap pelaksanaan 
KUR skema IJP, Ditjen 
Perbendaharaan mendorong 
agar Pemda serta Kementerian/
Lembaga teknis dilibatkan 
secara aktif, terutama dalam 
memastikan penyediaan data 
UMKM calon debitur potensial 
KUR. Dengan peran aktif 
Pemda dan K/L, diharapkan 
ketepatan sasaran penyaluran 
kredit program khususnya KUR 
bisa ditingkatkan.

Ditjen Perbendaharaan sejak 
tahun 2015 ketika KUR baru 
diluncurkan sampai dengan 
saat ini telah melakukan 
koordinasi secara intensif 
dengan Pemda di seluruh 
Indonesia. Hal ini didukung oleh 
posisi Ditjen Perbendaharaan 
yang memiliki instansi vertikal 
di seluruh provinsi sehingga 
Kanwil Ditjen Perbendaharaan 
dan KPPN dapat secara 
aktif mendukung terjalinnya 
koordinasi dengan Pemda.
Koordinasi dengan Pemda 
secara umum ditujukan untuk 
meningkatkan kesadaran 

Pemda agar berperan aktif 
dalam menyukseskan program 
pembiayaan UMKM. Secara 
khusus koordinasi difokuskan 
pada dua hal. Pertama adalah 
mendorong penyediaan data 
UMKM calon debitur KUR 
melalui SIKP dan yang kedua 
adalah mendorong optimalisasi 
penggunaan data SIKP dalam 
mendukung monitoring dan 
evaluasi pelaksanaan program 
KUR di daerah. 

Dengan koordinasi tersebut 
diharapkan semakin banyak 
UMKM yang bisa terfasilitasi 
program KUR dan dampak 
program KUR bisa lebih 
dirasakan oleh masyarakat, 
salah satunya melalui 
peningkatan kapasitas usaha 
UMKM yang pada akhirnya 
mendukung kemajuan 
perekonomian di masing-
masing wilayah.

Harapan ke depan

Harapan saya implementasi 
SIKP untuk mendukung 
program KUR bisa menjadi 
titik awal terwujudnya 
sinergi program-program 
pemerintah yang bertujuan 
untuk pemberdayaan UMKM. 
Tidak ada lagi tumpang tindih 
program pembiayaan UMKM 
yang kontraproduktif, sehingga 
semakin banyak UMKM yang 
memang memerlukan dukungan 
pemerintah bisa terbantu untuk 
maju.

Teks : Leila Niwanda, Mahardika 
Argha Mariska

Lewat SIKP, Ditjen 

Perbendaharaan menyediakan 

sistem informasi sebagai alat 

bantu untuk meningkatkan 

efektivitas penyaluran 

kredit program. Diharapkan 

dengan ini dukungan 

pemerintah yang diberikan 

dapat ditingkatkan 

efektivitasnya sekaligus dapat 

memberdayakan UMKM.

Foto : Tino Adi Prabowo
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Darmin Nasution

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian

“Saya yakin, RSPAD menjadi rumah sakit ujian, apakah tahun depan, 
atau 6 bulan ke depan, rumah sakit-rumah sakit TNI lainnya seperti 
RSAU, RSAL dan rumah sakit kami di provinsi juga bisa (menjadi) 
BLU.” (Komentar Pangab atas penetapan RSPAD Gatot Soebroto 
sebagai BLU di Kemenhan)

Gatot juga menginginkan Layanan RS TNI sebagai BLU harus 
prima. “Untuk bisa prima, tata kelolanya harus benar-benar efisien 
dan profesional. Dengan profesional, kita bisa bersaing. Langkah 
pembenahan harus dilandasi kemauan yang kuat untuk berkompetisi. 
Selanjutnya, menerapkan bisnis yang sehat. Untuk rumah sakit, bisnis 
yang sehat itu bukan harga yang tinggi. Harga yang normal, kalau 
perlu murah, tapi layanan maksimal, dan bisa memenuhi tuntutan 
masyarakat. Layanan simpel, cepat, profesional, dan paling penting, 
kesembuhan meningkat,” jelasnya.

Jenderal TNI Gatot Nurmantyo

Panglima TNI

Ganjar Pranowo
Gubernur Jawa Tengah

"Jadi ini bukan  cuma angka dilaporkan oleh bank 
di atas kertas, tapi ada di sistem informasi yang 
dibangun dan pengelolanya Kemenkeu. Karena yang 
punya sumber daya manusia dan kapasitas mengelola 
adalah Kemenkeu" (Komentar Menko Perekonomian 
terhadap implementasi SIKP)

“Saya menyambut baik kerja sama ini (MOU 
pengunaan SIKP-KUR), sebagai salah satu 
wujud sinergi antara Ditjen Perbendaharaan  
dan Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam upaya 
pengembangan dan pemberdayaan UMKM di 
daerah melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). Oleh 
karena itu, saya berharap, MOU semacam ini 
segera ditindak lanjuti dengan perjanjian kerja 
sama agar bisa segera dioperasionalisasikan”

KATA 
MEREKA
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haiDJPBN
H e l p .  A n s we r . I m p rove

http://www.djpbn.kemenkeu.go.id/portal/id/hai-djpbn.html

Helpdesk Terintegrasi menghadirkan solusi

www.djpbn.kemenkeu.go.id

*dapat diakses khalayak umum dan 
internal Ditjen Perbendaharaan yang 

memerlukan bantuan/informasi

T e m u i  j u g a 
k a m i  d i  s i n i  ...

facebook.com/DJPBN.KemenkeuRI/

@DJPBNKemenkeuRI

DJPBN.KemenkeuRII

*terbuka untuk 
posting berita/
kegiatan bersifat 
formal/semi formal/
kedinasan dari 
unit kerja/kantor 
vertikal Ditjen 
Perbendaharaan.

Chairul Tanjung

Tokoh Ekonomi Nasional

“Ada dilema, di satu sisi ada ekspektasi 
masyarakat terhadap layanan publik dan 
ekspektasi ini makin lama akan makin besar. 
Masyarakat akan semakin mengerti haknya dan 
akan lebih menuntut hak tersebut. Salah satu 
efek internet of things adalah cepatnya media 
sosial membuat suatu isu menjadi viral secara 
nasional (termasuk kasus terkait pelayanan). 
Demikian juga tuntutan terhadap BLU, makin 
ke sini akan makin tinggi. Di sisi lain, sumber 
daya pemerintah terbatas. Maka dibutuhkan 
BLU yang punya entrepreneurship tinggi, 
enterprising the government. Tidak bisa semata 
mengandalkan pemberian pemerintah. Inilah 
tantangan BLU ke depan,”

@ditjenperbendaharaan
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Pergeseran pergantian musim 
beberapa waktu belakangan 
ini dengan diselingi cuaca 

ekstrem seperti kekeringan atau 
justru hujan angin adalah sebagian 
akibat dari fenomena pemanasan 
global. Pemanasan global terjadi 
karena naiknya suhu udara akibat 
peningkatan karbondioksida di 
atmosfer, di antaranya karena emisi 
dari sektor energi. Menurut World 
Resources Institute, negara kita 
memiliki hutan hujan tropis terbesar 
ke-3 di dunia yang sebenarnya 
berpotensi membantu menyerap 
karbondioksida dengan baik, tetapi 
Indonesia sekaligus juga menjadi 
negara penghasil emisi terbesar 
ke-6 di dunia. 

Pemanasan global bukan hanya 
mengancam kerusakan lingkungan 
hidup, tetapi juga berdampak pada 
perekonomian. Sektor sumber 

pangan seperti pertanian dan 
perikanan berikut distribusinya 
mudah dipengaruhi oleh kondisi 
iklim, oleh karenanya terdapat 
istilah volatile foods atau komponen 
harga bergejolak sebagai salah 
satu komponen inflasi dalam negeri, 
juga istilah agflasi yang berasal 
dari agriculture inflation (inflasi 
yang digerakkan oleh produk 
pertanian). Penelitian di University 
of Nebraska-Lincoln menyatakan 
bahwa setiap peningkatan suhu 
sebesar 1°C membuat hasil panen 
padi menurun sedikitnya 10%. 
Ditambah lagi, perubahan musim 
yang tidak seperti biasanya bisa 
berdampak ke tidak jelasnya 
musim tanam dan panen. Ketika 
ketersediaan pangan tidak 
mencukupi kebutuhan masyarakat 
atau biaya produksi meningkat 
untuk mengatasi gangguan yang 
dihadapi, harga jual pun naik dan 

inflasi turut terdorong. Lebih jauh, 
jurnal ilmiah Nature pada tahun 
2015 memuat sebuah penelitian 
yang menyebutkan bahwa produk 
domestik bruto (PDB) global per 
kapita bisa turun hingga 23% pada 
tahun 2100 apabila tidak segera 
diambil tindakan untuk mencegah 
dampak pemanasan global 
semakin meluas. 

Selain emisi gas buang dari 
kendaraan bermotor dan dari 
kebakaran hutan, ternyata emisi 
dari bangunan gedung juga 
memiliki andil dalam pemanasan 
global. Bahkan secara global, 
seperti dicantumkan dalam laporan 
Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC) tahun 2014, 
bangunan gedung diperkirakan 
mengonsumsi 32% dari energi di 
dunia, khususnya energi listrik.

Perbendaharaan Go Green, Persembahan 
Korps Treasury untuk Bumi

Ditjen 

Perbendaharaan 

menerbitkan surat 

edaran Nomor 

SE-18/PB/2017 

tentang Program 

Perbendaharaan 

Go Green di 

Lingkungan Ditjen 

Perbendaharaan 

sebagai bentuk 

kepedulian terhadap 

lingkungan 

sekaligus sebagai 

upaya meningkatkan 

efisiensi belanja dan 

produktivitas kerja. 
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Kabar baiknya, disebutkan juga 
bahwa kemajuan teknologi yang 
memungkinkan pemakaian 
perangkat hemat energi dapat 
membantu mengatasi masalah 
ini. International Energy Agency 
bulan Maret 2017 melaporkan 
bahwa terdapat negara yang 
telah mengalami penurunan 
emisi karbon dari sektor energi 
yaitu Amerika Serikat, yang 
antara lain didukung oleh 
pemanfaatan pembangkit listrik 
berbasis energi terbarukan.

Indonesia turut menerapkan 
berbagai kebijakan untuk 
mengurangi efek pemanasan 
global. Kementerian 
Lingkungan Hidup telah 
menerbitkan Peraturan 
Menteri Lingkungan Hidup 
Nomor 16 Tahun 2009 tentang 
Kantor Peduli Lingkungan 
(Eco Office). Kementerian 
Pekerjaan Umum (sekarang 
Kementerian Pekerjaan Umum 
dan Perumahan Rakyat) pada 
tahun 2013 mencanangkan 
Program Pengembangan Kota 
Hijau (P2KH). Di lingkungan 
Kementerian Keuangan, Ditjen 
Perbendaharaan tidak mau 
ketinggalan pada tahun ini 
juga menerbitkan surat edaran 
Nomor SE-18/PB/2017 tentang 
Program Perbendaharaan Go 
Green di Lingkungan Ditjen 
Perbendaharaan sebagai 
bentuk kepedulian terhadap 
lingkungan sekaligus sebagai 
upaya meningkatkan efisiensi 
belanja dan produktivitas kerja. 
Sebelumnya, dalam buku 
Pedoman Layout dan Desain 
Bangunan Instansi vertikal 
Ditjen Perbendaharaan yang 
diterbitkan pada tahun 2011 
telah disebutkan bahwa salah 
satu ketentuan yang perlu diikuti 
adalah menjamin bangunan 
dibangun dan dimanfaatkan 
dengan tidak menimbulkan 
dampak negatif terhadap 
lingkungan.

Sewaktu menyampaikan 
laporan pada Rapat Pimpinan 
Nasional (Rapimnas) Ditjen 

Perbendaharaan Semester I 
tahun 2017 di Jakarta tanggal 
23 Maret 2017, Direktur 
Jenderal Perbendaharaan 
Marwanto Harjowiryono 
menyebutkan bahwa Ditjen 
Perbendaharaan mendukung 
sustainable development goals 
dengan menerapkan pelayanan 
kantor yang ramah lingkungan. 
Perbendaharaan Go Green 
di antaranya diwujudkan 
dalam kegiatan penghematan 
listrik seperti mematikan 
lampu, penyejuk udara, dan 
komputer serta alat elektronik 
lainnya saat tidak diperlukan, 
menggunakan lampu 
hemat energi, mengurangi 
pemakaian lift untuk lantai yang 
berdekatan, dan memanfaatkan 
fitur hemat energi jika terdapat 
pada perangkat yang dipakai. 
Penghematan air dan kertas 
juga disebutkan dalam surat 
edaran di atas, misalnya 
dengan menggunakan air 
secukupnya, responsif jika 
terdapat kerusakan instalasi air, 
melakukan digitalisasi dokumen, 
meningkatkan ketelitian agar 
mengurangi kesalahan ketik, 
dan memanfaatkan kertas 
bekas untuk keperluan yang 
memungkinkan.

Perbendaharaan Go Green 
mencakup juga program 
penghijauan, satu pegawai satu 
pohon, yang secara simbolis 
diawali dengan penanaman 
pohon tanjung yang diserahkan 
oleh Menteri Keuangan Sri 
Mulyani Indrawati pada 
acara pembukaan Rapimnas 
Semester I 2017. Pohon yang 
sudah termasuk langka tersebut 
ditanam di halaman gedung 
Kanwil Ditjen Perbendaharaan 
Provinsi Jawa Barat, Bandung. 

Langkah besar lainnya tampak 
dengan diresmikannya gedung 
baru KPPN Bondowoso pada 
bulan Maret 2017 lalu. Gedung 
KPPN Bondowoso yang 
beralamat di Jalan Ahmad Yani 
No. 86 ini dibangun dengan 
konsep green building, dan 

menjadi kantor pelayanan 
Ditjen Perbendaharaan 
pertama yang menerapkan 
prinsip tersebut. Bangunannya 
dirancang khusus sehingga 
tidak memerlukan penerangan 
lampu maupun penggunaan 
penyejuk udara elektronik di 
siang hari. Halaman gedung 
dilapisi dengan paving block, 
bukan aspal, agar air bisa 
terserap lebih baik, itu pun tidak 
tertutup seluruhnya. Saat ini, di 
KPPN Bondowoso juga sedang 
disiapkan instalasi pengolahan 
air agar dapat digunakan ulang, 
dengan tujuan penghematan 
pemakaian sekaligus sebagai 
upaya konservasi air.  
Menteri Keuangan dalam 
arahannya saat membuka 
Rapimnas Semester I sempat 

menyatakan dukungan 
terhadap tindakan Ditjen 
Perbendaharaan guna menjaga 
lingkungan. Menurutnya, aksi 
yang dilakukan adalah bentuk 
kepedulian untuk anak cucu 
kita, generasi masa depan yang 
juga akan tinggal di bumi ini. 

“Small things matter. 
Bayangkan jika titik lampu 
di satu ruangan dikurangi, 
berapa banyak listrik yang bisa 
dihemat kalau seluruh kantor 
melakukannya. Tidak ada yang 
sia-sia. Dengan penghematan 
yang kita lakukan artinya kita 

menabung untuk anak cucu 
kita,” urai Menteri Keuangan 
dalam kesempatan tersebut. 
Selain berdampak positif 
untuk lingkungan, program 
semacam ini menunjukkan 
bahwa Ditjen Perbendaharaan 
tidak hanya berorientasi pada 
pencapaian target kerja, 
dengan menaruh perhatian 
kepada aspek penunjang 
kualitas kinerja aparatur. 
Penghematan yang dilakukan 
juga dapat meningkatkan 
efisiensi belanja pemerintah. 
Bahkan jika program ini terbukti 
berhasil dengan ukuran yang 
jelas, Menteri Keuangan 
menjanjikan gerakan serupa 
akan dijalankan juga di lingkup 
Kementerian Keuangan secara 
keseluruhan. Seperti ditekankan 

oleh Menteri Keuangan, upaya 
yang terkesan remeh bisa 
jadi berdampak besar jika 
dipersiapkan dengan baik dan 
dijalankan secara konsisten. 
Partisipasi aktif seluruh pegawai 
tentunya diperlukan agar 
gerakan Perbendaharaan Go 
Green tidak berhenti hanya 
pada imbauan. Mengingat 
Ditjen Perbendaharaan memiliki 
ribuan pegawai, satu langkah 
kecil yang diambil bersama-
sama akan begitu nyata 
manfaatnya. 

Teks : Leila Rizky Niwanda
Foto : Mahardika Argha M.
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Perkembangan reformasi 
birokrasi Kementerian 
Keuangan telah 

memberikan landasan bagi 
penguatan peran strategis Ditjen 
Perbendaharaan sebagai State 
Treasurer. Penguatan peran 
tersebut mendorong kontribusi 
aktif Ditjen Perbendaharaan 
dalam pembangunan 

perekonomian Indonesia dengan 
pembaharuan Visinya yang 
telah ditetapkan pada tahun 
2014. Sesuai Rencana Strategis 
Ditjen Perbendaharaan Tahun 
2015-2019, yang juga tertuang 
dalam Lampiran Keputusan 
Menteri Keuangan Nomor 36/
KMK.01/2014 tentang Cetak 
Biru Program Transformasi 
Kelembagaan Kementerian 
Keuangan Tahun 2014-2025, 
Visi Ditjen Perbendaharaan 
adalah menjadi pengelola 
perbendaharaan yang unggul 
di tingkat dunia (to be a world-
class treasury manager). Visi 
yang menantang tersebut 
memperlihatkan kesiapan 
Ditjen Perbendaharaan untuk 
menunjukkan kualitas kinerjanya 

yang terbaik dan mengawal 
Kementerian Keuangan 
mencapai visinya untuk menjadi 
penggerak utama pertumbuhan 
ekonomi Indonesia yang inklusif 
di abad ke-21. 

Papulova (2014) menguraikan 
pengertian umum Visi sebagai 
suatu pandangan keadaan ideal 

yang ingin dicapai di masa 
depan oleh sebuah organisasi. 
Sedangkan, Misi menjelaskan 
alasan keberadaan organisasi 
dan menjelaskan apa yang 
akan dilakukan organisasi 
guna mendukung tercapainya 
tujuan organisasi. Berdasarkan 
definisi visi di atas, yang perlu 
digarisbawahi adalah visi 
merupakan suatu keadan ideal 
yang kita inginkan, where we 
want to be, it means we are not 
there yet.

Dalam manajemen kinerja, Visi 
Misi dan Tujuan menjadi bagian 
dari perencanaan strategis 
organisasi yang kemudian 
harus diterjemahkan ke dalam 
eksekusi strategi melalui 

Sasaran Strategis, Indikator 
Kinerja Utama, dan Inisiatif 
Strategis. Sasaran Strategis 
suatu organisasi tergambar 
dalam Peta Strategi, yaitu suatu 
dashboard yang memetakan 
Sasaran Strategis organisasi 
dalam suatu kerangka 
hubungan sebab akibat yang 
menggambarkan keseluruhan 

perjalanan strategi organisasi 
untuk mewujudkan Visi dan 
Misi. Untuk mewujudkan Visi 
dan Misinya, sejak tahun 
2014 sampai tahun 2017, 
Ditjen Perbendaharaan 
telah menetapkan Sasaran 
Strategis pada Stakeholders 
Perspective yang sama dengan 
Visi. Persamaan visi dengan 
Sasaran Strategis tersebut 
dilandasi pemikiran bahwa 
menjadi world-class treasury 
manager adalah suatu cita-cita 
yang diharapkan oleh para 
pemangku kepentingan Ditjen 
Perbendaharaan.

Dalam proses perwujudan Visi 
dan Misi Ditjen Perbendaharaan 
yang dinamis selama kurun 

waktu 3 tahun terakhir, timbul 
pertanyaan yang perlu 
direnungkan dan dijawab oleh 
pimpinan, perencana strategis 
dan seluruh insan Ditjen 
Perbendaharaan, yaitu apakah 
proses pencapaian Visi Ditjen 
Perbendaharaan telah berjalan 
on the right track dan achievable 
sampai dengan tahun 2019. 

Beberapa metode yang dapat 
digunakan untuk mengevaluasi 
pencapaian Visi organisasi 
secara kualitatif diantaranya 
adalah evaluasi pelaksanaan 
Misi dan pencapaian prestasi 
yang diperoleh dalam proses 
perwujudan Visi. Untuk 
memperkuat apakah proses 
pencapaian Visi Ditjen 
Perbendaharaan berjalan secara 
kredibel dan mumpuni, dapat 
digunakan indikator lain berupa 
kerjasama internasional yang 
telah dilaksanakan oleh Ditjen 
Perbendaharaan.

PEMBAHARUAN VISI DITJEN PERBENDAHARAAN :

MEWUJUDKAN PENGELOLA 
PERBENDAHARAAN
TINGKAT DUNIA

".....bahwa menjadi world-class treasury manager 

adalah suatu cita-cita yang diharapkan oleh para 

pemangku kepentingan Ditjen Perbendaharaan."
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Pemetaan terhadap progres pelaksanaan 
Misi Ditjen Perbendaharaan menjadi langkah 
pertama untuk mengevaluasi pencapaian 
Visi Ditjen Perbendaharaan. Pemetaan 
tersebut selaras dengan salah satu prinsip 
reinventing government yaitu mission-
driven government (Osborne, 1993). Prinsip 
tersebut menguraikan bahwa organisasi yang 
kompetitif dan produktif didorong melalui 
implementasi Misi organisasi yang selaras 
dengan Visi yang telah ditetapkan. Untuk 
mencapai Visi-nya, Ditjen Perbendaharaan 
telah menetapkan 4 (empat) Misi organisasi. 

Misi yang pertama yaitu mewujudkan 
pengelolaan kas dan investasi yang pruden, 
efisien dan optimal. Kemampuan Ditjen 
Perbendaharaan dalam mengelola kas 
merupakan hal yang sangat penting.

Untuk itu Ditjen Perbendaharaan telah 
menginisiasi agenda-agenda strategis 
seperti perencanaan kas melalui CPIN (Cash 
Planning Information Network), ALM (Asset 
and Liability Management), operasionalisasi 
TDR (Treasury Dealing Room), memperluas 
jangkauan TSA (Treasury Single Account), 
dan implementasi sistem penerimaan negara 
secara elektronik (MPN G-2), yang seluruhnya 

berperan dalam optimalisasi pemanfaatan kas 
yang dimiliki negara.

Misi Ditjen Perbendaharaan yang kedua 

adalah mendukung kinerja pelaksanaan 
anggaran yang tepat waktu, efektif, dan 
akuntabel. Selama ini, Ditjen Perbendaharaan 
dihadapkan pada tantangan pencairan 
dana yang accountable dan timely 
execution. Setelah pembentukan KPPN 
Percontohan yang kemudian diterapkan 
kepada seluruh KPPN pada tahun 2012, 
Ditjen Perbendaharaan terus melaksanakan 
program strategis dalam rangka mewujudkan 
pelaksanaan anggaran yang akuntabel dan 
tepat waktu, di antaranya adalah proses 
Sertifikasi ISO 9001:2008 untuk seluruh proses 
bisnis di KPPN, pembentukan Mobile KPPN 
dan KPPN Filial, pelaksanaan Kajian Fiskal 
Regional (KFR) dan Spending Review untuk 
mereviu Belanja pemerintah baik di tingkat 
wilayah maupun nasional, dan pelaksanaan 
transaksi yang IT based.

Misi Ditjen Perbendaharaan ketiga yaitu 
mewujudkan akuntansi dan pelaporan 
keuangan negara yang akuntabel, transparan 
dan tepat waktu. 

Dalam pelaksanaan misi ketiga ini, Ditjen 
Perbendaharaan tidak hanya berfokus 
pada raihan opini Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan 

Pemerintah Pusat (LKPP). Lebih jauh, Ditjen 
Perbendaharaan juga berupaya meningkatkan 
kualitas laporan keuangan pemerintah melalui 
penerapan akuntansi berbasis akrual serta 

implementasi Government Finance Statistics 
(GFS), sehingga informasi akuntansi dan 
keuangan yang dikeluarkan pemerintah 
Indonesia lebih aplikatif dan bermanfaat bagi 
pihak eksternal.

Misi Ditjen Perbendaharaan yang terakhir 
adalah mengembangkan kapasitas 
pendukung sistem perbendaharaan yang 
andal, profesional, dan modern. Misi ini telah 
dijalankan melalui implementasi SPAN (Sistem 
Perbendaharaan dan Anggaran Negara), 
yang secara revolusioner telah mengubah 
proses perencanaan dan pelaksanaan 
anggaran menjadi lebih IT based, untuk 
menjamin transparansi dan akuntabilitas 
transaksi, serta mengurangi kesalahan 
secara sengaja maupun tidak sengaja yang 
dilakukan pegawai.

Selanjutnya, metode kedua untuk 
mengevaluasi pencapaian Visi Ditjen 
Perbendaharaan adalah dengan melihat 
pencapaian prestasi yang diperoleh 
Ditjen Perbendaharaan sebagai indikator 
keberhasilan perubahan dalam proses 
perwujudan Visi organisasi. Sejak penetapan 
Visi sebagai the world-class treasury manager 
pada tahun 2014, Ditjen Perbendaharaan 

telah meraih beberapa penghargaan 
baik di tingkat Kementerian 
Keuangan maupun tingkat nasional. 

Di tingkat Kementerian Keuangan, 
misalnya, Ditjen Perbendaharaan 
meraih peringkat pertama dalam 
penilaian Quality Assurance Penilaian 
Mandiri Pelaksanaan Reformasi 
Birokrasi (PMPRB), Survei Strategy 
Focused Organization (SFO) dan 
Reviu Pengelolaan Kinerja. Di tingkat 
nasional, Ditjen Perbendaharaan 
mendapatkan penghargaan sebagai 
The Best 35 pada Lomba Inovasi 
Layanan Publik tahun 2016 dari 
Kemenpan RB, terkait Inovasi 
Dashboard Monitoring MPN G-2, 
serta pencapaian sebagai organisasi 
dengan Inisiatif Anti Korupsi Tertinggi 
tahun 2011 dan 2012 dari Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK).
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Metode berikutnya dalam 
mengevaluasi pencapaian Visi Ditjen 
Perbendaharaan sebagai the world-
class treasury manager adalah kerja 
sama internasional yang dilaksanakan 
Ditjen Perbendaharaan, sebagai 
program kemitraan yang saling 
menguntungkan untuk mendukung 

tujuan kedua belah pihak. Beberapa 
kerja sama internasional yang 
dilaksanakan Ditjen Perbendaharaan 
antara lain Australia Awards 
untuk program capacity buliding, 
Australia Indonesia Partnership 
for Decentralisation (AIPD) dalam 
rangka  reformasi desentralisasi di 
Indonesia, International Monetary 
Fund (IMF) untuk capacity building 
di bidang pelaksanaan Government 
Finance Statistics (GFS), Public 
Expenditure Management Network in 
Asia (PEMNA) sebagai member aktif 
dan tuan rumah konferensi, The World 
Bank: dukungan terhadap Integrated 
Financial Management Information 
System (IFMIS) di Indonesia dengan 
bentuk Sistem Perbendaharaan dan 
Anggaran Negara (SPAN), The Federal 
Treasury of Russian Federation untuk 
kerja sama dalam hal peningkatan 
kapasitas dan kualitas pegawai 
serta Treasury System antar kedua 

negara, Asia-Pacific Economic 
Cooperation untuk Knowledge 
Sharing, Government Partnership 
Fund untuk dukungan pelaksanaan 
Accrual Accounting di Indonesia yang 
didanai dari pemerintah Australia, dan 
Korean Development Institute untuk 
Knowledge Sharing Program/KSP. 

Berdasarkan evaluasi terhadap 
pencapaian Misi, perolehan prestasi, 
dan kerja sama internasional yang 
telah diwujudkan, memberikan 
gambaran bahwa Ditjen 
Perbendaharaan masih on the right 
track dalam upayanya mewujudkan 
Visi organisasi. Namun demikian, 
pertanyaan selanjutnya yang perlu 
dijawab adalah is that good enough 
to achieve our goal, our Vision? 
Boon Siong dan Chen (2007) 
mengungkapkan bahwa prestasi dan 
pencapaian target yang telah diraih 
tidak serta merta menjamin organisasi 
mampu mewujudkan tujuannya. 
Organisasi memerlukan adanya 
langkah dinamis melalui penerapan 
budaya organisasi, kapabilitas, dan 
inovasi secara berkelanjutan yang 
mendukung Visi organisasi.

Dalam proses pencapaian Visi 

Ditjen Perbendaharaan ini, perlu 
disadari bahwa diperlukan suatu 
transformasi yang sangat besar, 
bukan hanya perubahan proses dan 
pekerjaan rutin keseharian, namun 
juga mindset seluruh pegawai Ditjen 
Perbendaharaan untuk bergerak 
bersama ke arah yang lebih baik. 

Hesselbein (1999) 
menyatakan bahwa 
“Culture does not 
change because we 
desire to change it. 
Culture changes when 
the organization is 
transformed; the culture 
reflects the realities of 
people working together 
every day.” Hal tersebut 
dikarenakan organisasi 
tidak hanya suatu 
kumpulan program, 
namun juga manusia 
sebagai sumber daya 
utama yang menjalankan 
program dan kegiatan 
organisasi sesuai dengan 
peran masing-masing. 
Untuk itu, diperlukan 
budaya organisasi dan 
manajemen perubahan 
(change management) 
yang kuat untuk 
memperkokoh posisi 
sumber daya manusia 

pada Ditjen Perbendaharaan, serta 
inovasi yang mendukung keseluruhan 
tugas dan fungsi organisasi.

Dengan pencapaian Visi dan Misi yang 
sistematis dan terukur, yang didukung 
dengan penguatan sumber daya 
manusia yang handal dan adaptif, 
serta melakukan inovasi secara 
berkelanjutan, menjadi satu keyakinan 
kuat bahwa organisasi Ditjen 
Perbendaharaan mampu mewujudkan 
Visi-nya. Oleh karena itu, sinergi dan 
kinerja organisasi secara optimal 
dan konsisten melalui dukungan 
seluruh insan Perbendaharaan akan 
mendorong pencapaian cita-cita Ditjen 
Perbendaharaan di tahun 2019.

Teks : Sekretariat DJPBN
Foto : Tino Adi Prabowo

Sinergi dan kinerja 

organisasi secara 

optimal dan konsisten 

melalui dukungan 

seluruh insan 

Perbendaharaan 

akan mendorong 

pencapaian cita-cita 

Ditjen Perbendaharaan 

di tahun 2019.
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Teks : PMO Ditjen Perbendaharaan

Dinamika

42



06 JAN 2017

13 JAN 2017

31 JAN 2017

25 JAN 2017 22 FEB 2017

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

28 FEB 2017

MERAIH KINERJA TERBAIK BLU MELALUI 
IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE 
GOVERNANCE. 

Direktur Jenderal Perbendaharaan, 
Marwanto Harjowiryono 
menandatangani kontrak kinerja 
Kemenkeu-Two untuk seluruh 
jajaran Pejabat Eselon II Lingkup 
Kantor Pusat dan kantor vertikal 
Ditjen Perbendaharaan yang diwakili 
oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan 
Provinsi DKI Jakarta. 

APBN 2017 HARUS DIOPTIMALKAN UNTUK 
MENCAPAI TUJUAN PEMBANGUNAN NASIONAL
Menteri Keuangan, Sri Mulyani 
Indrawati memberikan penghargaan 
kepada lima K/L terbaik dalam 
pelaksanaan anggaran dalam rangkaian 
acara Rapat Koordinasi Nasional 
Pelaksanaan Anggaran K/L tahun 2017 
di Jakarta.

DIRJEN PERBENDAHARAAN APRESIASI ATAS 
PROFESIONALITAS KPPN BIMA SAAT BANJIR 

Direktur Jenderal Perbendaharaan, 
Marwanto Harjowiryono didampingi 
Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, 
Haryana meninjau infrastruktur dan 
pelayanan pada KPPN Bima, Nusa 
Tenggara Barat pasca terjadi banjir 
bandang yang melanda kota Bima pada 
akhir tahun 2016.

Selain meninjau infrastruktur, Dirjen 
Perbendaharaan juga menyampaikan 
bantuan kepada para pegawai KPPN 
Bima. 

PENGHARGAAN UNTUK PENGELOLA 
KINERJA TERBAIK, APRESIASI 
TERHADAP DUKUNGAN PENCAPAIAN 
KINERJA DITJEN PERBENDAHARAAN

Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo 
menyerahkan penghargaan atas 
Penilaian Pelaksanaan Pengelolaan 
Kinerja terbaik Tahun 2016 
kepada 28 unit kerja lingkup Ditjen 
Perbendaharaan pada kegiatan 
Refleksi Hari Bakti Perbendaharaan 
Tahun 2017 di Jakarta.

KEMENKEU PEDULI GEMPA PIDIE – 
ACEH

Menteri Keuangan, Sri Mulyani 
Indrawati, melakukan recovery 
mental dan memberikan motivasi 
kepada para pegawai Kementerian 
Keuangan pasca gempa yang 
melanda Pidie dan Pidie Jaya - Aceh.

WAKIL MENKEU : SETIAP RUPIAH YANG 
DIBELANJAKAN HARUS MEMBERIKAN 
MANFAAT YANG OPTIMAL 

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo 
memberikan pemaparan mengenai 
Strategi Sinkronisasi Monitoring dan 
Evaluasi Program Strategis Nasional 
pada Rapat Koordinasi Nasional 
(Rakornas) Pelaksanaan Anggaran 
Kementerian/Lembaga Tahun 2017 di 
Aula Dhanapala Kementerian Keuangan

PENANDATANGANAN KONTRAK KINERJA, 
LANGKAH MENUJU ORGANISASI DITJEN 
PERBENDAHARAAN YANG LEBIH BAIK

Direktur Jenderal Perbendaharaan, 
Marwanto Harjowiryono 
menandatangani kontrak kinerja 
Kemenkeu-Two untuk seluruh jajaran 
Pejabat Eselon II Lingkup Kantor 
Pusat dan kantor vertikal Ditjen 
Perbendaharaan yang diwakili oleh 
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi 
DKI Jakarta. 
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23 MAR 2017

03 MAR 2017

02 MAR 2017

23 MAR 2017

23 MAR 2017

02 MAR 2017

DJPBN SIAP SALURKAN DAK 
FISIK DAN DANA DESA MELALUI 

KPPN 
Dalam Sosialisasi Kebijakan 
Pengelolaan Transfer ke Daerah 
dan Dana Desa di Jakarta, 
Dirjen Perbendaharaan, 
Marwanto Harjowiryono 
mengutarakan kesiapannya 
untuk menyalurkan dana DAK 
Fisik dan Dana Desa melalui 
181 KPPN yang tersebar 
diseluruh wilayah Indonesia 
mulai Tahun 2017. 

PUSAT LAYANAN TERPADU, LANGKAH 
MAJU UNTUK PELAYANAN INTERNAL 
YANG ANDAL 

Direktur Jenderal Perbendaharaan, 
Marwanto Harjowiryono 
meresmikan sebuah inovasi 
baru berupa Pusat Layanan 
Terpadu di Gedung Prijadi 
Praptosuhardjo I kantor pusat 
Ditjen Perbendaharaan, Jakarta.

PENYEDERHANAAN LAPORAN DAN 
PERCEPATAN PENCAIRAN, KEMUDAHAN 
UNTUK PARA PENERIMA BANTUAN 

Menteri Keuangan Sri Mulyani 
Indrawati dalam Rapat Pimpinan 
Nasional (Rapimnas) Ditjen 
Perbendaharaan Semester I tahun 
2017 menyampaikan bahwa  
Dampak positif upaya simplifikasi 
LPJ Bantuan Pemerintah mulai 
terlihat pada triwulan I 2017, 
diantaranya adalah Pada akhir 
tahun 2016 telah diterbitkan 
Peraturan Menteri Keuangan yang 
mengurangi jumlah laporan dari 44 
menjadi 2 laporan, kemudian juknis 
yang semula diserahkan pada KPA 
sekarang menjadi kewenangan 
pimpinan eselon I sehingga dari 307 
juknis bisa diringkas menjadi 85.

MENTERI KEUANGAN INGINKAN 
DITJEN PERBENDAHARAAN SEMAKIN 
BERPERAN DI DAERAH

Menteri Keuangan, Sri Mulyani 
Indrawati mengharapkan Ditjen 
Perbendaharaan lebih berperan 
aktif dalam perekonomian daerah, 
salah satunya yaitu dengan 
memperkuat peran kantor vertikal 
Ditjen Perbendaharaan di daerah, 
misalnya melalui penajaman 
kajian-kajian yang selama ini sudah 
dilaksanakan melalui penyusunan 
Kajian Fiskal Regional oleh Kanwil 
Ditjen Perbendaharaan.

PEMNA T-COP MEETING MARET 2017, 
PEMBAHASAN PENGURANGAN TRANSAKSI 
TUNAI DALAM PEMBAYARAN TRANSAKSI 
PEMERINTAH 

Dalam  forum Public Expenditure 
Management Network in Asia Treasury 
Community of Practice (PEMNA T-COP) 
Meeting di Bangkok, Thailand,  Direktur 
Pengelolaan Kas Negara (PKN) Ditjen 
Perbendaharaan, Rudy Widodo, selaku  
PEMNA-TCOP Chairman menyampaikan 
bahwa pengurangan penggunaan uang 
tunai dalam transaksi pemerintah sangat 
relevan dan strategis untuk diterapkan pada 
negara-negara anggota PEMNA sesuai 
dengan kondisi saat ini dank e depan dalam 
pengelolaan keuangan pemerintah di tiap 
negara.

PERBENDAHARAAN GO GREEN, LANGKAH 
PEDULI UNTUK INVESTASI GENERASI 

MENDATANG. 
Pencanangan gerakan Perbendaharaan 
Go Green sesecara simbolis ditandai 
dengan penyerahan Pohon Tanjung 
oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani 
Indrawati kepada Dirjen Perbendahraan, 
Marwanto Hardjowiryono 
untuk ditanam di Kanwil Ditjen 
Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat, 
Bandung.
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Meeting di Bangkok, Thailand,  Direktur 
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Perbendaharaan, Rudy Widodo, selaku  
PEMNA-TCOP Chairman menyampaikan 
bahwa pengurangan penggunaan uang 
tunai dalam transaksi pemerintah sangat 
relevan dan strategis untuk diterapkan pada 
negara-negara anggota PEMNA sesuai 
dengan kondisi saat ini dank e depan dalam 
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negara.

PERBENDAHARAAN GO GREEN, LANGKAH 
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MENDATANG. 
Pencanangan gerakan Perbendaharaan 
Go Green sesecara simbolis ditandai 
dengan penyerahan Pohon Tanjung 
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Bandung.

PENYERAHAN LKPP 2016 
ANAUDITED 

Menteri Keuangan, Sri Mulyani 
Indrawati menyerahkan Laporan 
Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 
(LKPP) 2016 Anaudited  kepada  BPK-
RI di Auditorium BPK RI.

29 MAR 2017

GEDUNG BARU KPPN BONDOWOSO : 
KONSEP GREEN BUILDING, LANGKAH MAJU 
YANG MENGINSPIRASI PEMBANGUNAN 
RAMAH LINGKUNGAN BAGI DAERAH SEKITAR 

Dirjen Perbendaharaan. Marwanto 
Harjowiryono didampingi Sekretaris 
Ditjen Perbendaharaan, Haryana dan 
Bupati Bondowoso H. Amin Said Husni 
meresmikan Gedung Kantor Pelayanan 
Perbendaharaan Negara (KPPN) 
Bondowoso,  Peresmian tersebut juga 
disaksikan Beberapa jajaran Muspida 
Kabupaten Bondowoso 

29 MAR 2017

10 APRIL

REKONSILIASI TIGA PIHAK UNTUK LAPORAN 
KEUANGAN YANG LEBIH BAIK 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 
menyelenggarakan kegiatan Rekonsiliasi 
Tiga Pihak (Tripartit) antara Kementerian 
Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan, dan 
Kementerian/Lembaga yang berlangsung 
selama tiga hari dengan tujuan untuk 
memperoleh keakuratan dan keyakinan atas 
data yang disajikan dalam LKKL, juga agar 
data LKPP sama dengan data yang disajikan 
dalam LKKL serta telah disesuaikan dengan 
koreksi yang diperlukan.

28 MAR 2017

RAKORNAS PENGELOLAAN KINERJA TAHUN 
2017, MEDIA KONSOLIDASI PENGELOLA 
KINERJA DITJEN PERBENDAHARAAN 

Capaian kinerja dan prestasi yang telah diraih 
Ditjen Perbendaharaan hingga tahun 2016 
merupakan landasan penting untuk meningkatkan 
keyakinan bahwa Ditjen Perbendaharaan mampu 
melanjutkan kinerja terbaik organisasi melalui 
inisiatif kegiatan yang inovatif dan aplikatif di masa 
datang ungkap Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, 
Haryana, saat memberikan keynote spech Rapat 
Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengelolaan 
Kinerja Ditjen Perbendaharaan Tahun 2017.

25 APRIL

PERJANJIAN KERJA SAMA DENGAN BANK 
JATENG, JAMINAN UNTUK PEMBAYARAN 
GAJI TEPAT WAKTU

Direktur Utama Bank Jateng (dahulu Bank 
Pembangunan Daerah/BPD Jawa Tengah) 
Supriyatno menandatangani perjanjian 
kerja sama dengan Direktur Jenderal 
Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono terkait 
penunjukan Bank Jateng sebagai bank penyalur 
gaji untuk PNS/prajurit TNI/anggota POLRI.

Infografis : Sugeng Wistriono

Dinamika

45Majalah Treasury Indonesia Terbitan ke-1/2017



(bagian 2 dari 2 tulisan)

Pengatar Redaksi:

Pada tulisan sebelumnya (MTI Terbitan 
2/2016) telah dibahas definisi dan contoh 
contoh resiko di sekitar kita, signifikansinya, 
Loss Event Database (LED) sebagai 
Sistem Pendokumentasian Risiko, urgensi 
optimalisasi manfaat dan pemenuhan 
prosedur LED, serta perlunya penerapan 
komitmen pengelola risiko dalam penerapan 
LED. 

Pada tulisan berikut ini, pembahasan akan 
dilanjutkan dengan proses pengumpulan LED, 
contoh penggunaan dan pemanfaatan LED 
dan contoh-contohnya.

Proses Pengumpulan LED

Salah satu proses LED adalah dengan 
mengumpulkan data kejadian/kerugian 
yang pernah dialami  organisasi  

secara sistematis dengan klasifikasi tertentu 
pada format yang telah ditentukan. Yang 
perlu ditekankan dalam mengumpulkan data 
kerugian adalah pencatatan harus dilakukan 
secara komprehensif di mana data tersebut 
menjangkau seluruh yang ada di profil risiko 
dan eksposur (paparan) yang material / non 
material dari seluruh unit kerja. Pengisian LED 
juga dapat diperoleh dari hasil audit internal 

maupun eksternal, menghubungkan risiko 
terhadap perkembangan isu-isu yang sedang 
terjadi saat ini, serta dapat mempelajari 
pengalaman risiko-risiko di luar organisasi 
yang memiliki tugas dan fungsi yang sama. 
Penyajian LED secara menyeluruh dan akurat 
diharapkan tidak hanya memberikan dasar 
yang kuat dalam menentukan level risiko 
namun juga mencegah risiko tidak terulang/
terjadi kembali.

Dalam rangka meningkatkan pengumpulan 
LED secara optimal, maka secara best 
practice terdapat beberapa mekanisme 
pengumpulan LED yang dilakukan melalui 
tahapan sebagai berikut:

•	 Perencanaan, dalam bentuk menyusun 
pedoman LED dan form isian 
pengumpulan LED secara terstandar. 
Selanjutnya dibentuk tim fasilitator 
atau penunjukkan unit/pejabat baik 
level terpusat maupun yang berada 
pada masing-masing UPR secara 
hierarki. Tim fasilitator atau penunjukan 
unit/pejabat tersebut memiliki tugas 
di antaranya melakukan sosialisasi 
pelaksanaan pengumpulan LED ke 
seluruh UPR, melakukan verifikasi data 
loss event yang berasal dari obyek 
LED dengan dilengkapi fakta dan bukti 
yang dapat dipertanggungjawabkan. 
Di lingkungan Ditjen Perbendaharaan, 
sudah ditunjuk salah satu Kasubdit 

(untuk level organisasi direktorat), Kabag 
Kepatuhan Internal (Sekretariat Ditjen 
Perbendaharaan), dan Kabag SKKI 
(Kanwil Ditjen Perbendaharaan) sebagai 
pejabat yang ditunjuk untuk melakukan 
tugas tersebut.

•	 Pelaksanaan, dilakukan dengan 
menyebarkan formulir LED kepada unit 
kerja (Subdit/Bagian/Bidang) di setiap 
UPR untuk selanjutnya diisi sesuai 
kejadian yang nyata terkait risiko atau 
kerugian. Untuk memastikan isian 
LED itu benar, maka dilakukan proses 
verifikasi/validasi kebenaran data oleh 
tim atau pejabat/pegawai yang ditunjuk. 
Kemudian setelah LED dianggap clean 
dan benar, maka form isian LED yang 
sudah diisi ditandatangani oleh pejabat 
unit kerja tersebut selaku PIC (person 
in charge) dalam pengumpulan LED. 
Form LED yang sudah ditandatangani 
kemudian dikompilasi sebagai bahan 
pelaporan LED.

•	 Pelaporan, data LED yang sudah 
dikumpulkan dari seluruh unit kerja, 
diolah dan dibuatkan tabulasi untuk 
keperluan pelaporan LED ke manajemen 
secara periodik (misal triwulanan). 
Kemudian laporan LED dijadikan dasar 
monitoring dan evaluasi atas mitigasi 
yang dilakukan serta risk assessment 
pada time horizon berikutnya terutama 
dalam menentukan kriteria, identifikasi, 
dan level risiko.     

‘Quo Vadis’ Loss 
Event Database ? 

46



Contoh penggunaan dan pemanfaatan LED

1. Mencatat seluruh kejadian negatif dalam format LED

Pencatatan LED digunakan setiap terdapat suatu kejadian atau aktivitas yang berdampak 
negatif baik pekerjaan teknis maupun non teknis (harian, mingguan, bulanan dan tahunan) 
berdasarkan data dari Subdit/Bagian/Bidang/Seksi di masing-masing UPR. Contoh di atas 
merupakan rekapitulasi LED selama tahun 2015 untuk peristiwa terjadinya kebakaran dan 
retur SP2D.
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Tanggal 

Pencatatan

Uraian 

Peristiwa / 

Events

Waktu 

Terjadinya

Frekuensi 

(dalam 

setahun)

Ukuran Analisis 

Penyebab

Rincian 

Penanganan

Kondisi 

Setelah 

Penanganan

9 Januari 2015 Kebakaran 
pada lantai 2 
Gedung X

Januari 1 Kali/hari Korsleting listrik 
karena kabel 
instalasi sudah 
usang

Memanggil 
petugas 
pemadam 
kebakaran,

Tidak ada 
korban jiwa, 
namun dampak 
materiil besar di 
atas Rp500 juta

31 Desember 
2015

(last update) Retur SP2D Januari s/d 
Desember

102 Penerima 
(pegawai/pihak 
ketiga)

Rekening 
penerima 
menggunakan 
rekening mata 
uang asing

Menyurati 
kepada 
satker untuk 
memperbaiki 
/ meralat retur 
SP2D tersebut

Sp2D telah 
terbayarkan 
dalam 5 hari 
kerja atas retur 
SP2D, namun 
jumlah retur 
SP2D masih 
tinggi

2. Merekapitulasi data pendukung dan informasi seluruh output/aktivitas tahunan dari masing-masing 

administrator yang berkaitan dengan peristiwa di atas

Untuk menghitung persentase probabilitas keterjadian Kebakaran dan retur SP2D, diperlukan data yang berkaitan 
dengan peristiwa tersebut. Contoh di bawah adalah data hari kalender pada tahun 2015 dan data penerbitan SP2D 
(seluruh transaksi) per pegawai/pihak ketiga selama tahun 2015.

No Kegiatan Total (dalam setahun) Ukuran Unit Pemilik Data

1 Aktivitas KPPN  (termasuk hari libur) 365 Hari Subbag Umum

2 Penerbitan SP2D (seluruh transaksi) 420 Penerima Seksi Pencairan Dana

3. Menghitung persentase kemungkinan terjadinya peristiwa dengan membandingkan antara jumlah peristiwa (yang 

telah terjadi) dengan output aktivitasnya itu sendiri

Setelah memperoleh rekapitulasi seluruh data output aktivitas masing-masing tugas dan fungsi dari unit kerja di masing-
masing UPR yang berkaitan dengan peristiwa berdasarkan format LED, selanjutnya adalah menentukan berapa persentase 
kejadian peristiwa kebakaran dan retur SP2D pada tahun 2015 dengan membandingkan jumlah kejadian kebakaran 
dengan jumlah hari kalender pada tahun 2015 dan membandingkan antara jumlah retur SP2D (per penerima) dengan 
jumlah SP2D seluruh transaksi (per penerima) pada tahun 2015.

No Tanggal 
Pencatatan

Uraian Peristiwa / 
Events

Frekuensi 
(dalam 
setahun)

Ukuran Output 
aktivitas 
Total (dalam 
setahun)

Ukuran Persentase kemungkinan 
terjadinya dalam 1 periode
(angka pada kolom no. 4 
: angka pada kolom  no. 6 
dikali 100)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

1 9 Januari 
2015

Kebakaran pada 
lantai 2 Gedung X

1 Kali atau Hari 365 Hari 0.3

2 31 Desember 
2015

Retur Sp2D 102 Penerima 420 Pegawai/
Rekanan

24.3
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Penggunaan pada saat pelaksanaan risk 
assessment pada time horizon berikutnya

1. Penentuan level kemungkinan pada profil risiko periode 

selanjutnya

Pada saat melakukan proses identifikasi di profil risiko selanjutnya, 
untuk menentukan level kemungkinan risiko (asumsi dengan risiko 
yang sama), informasi yang bersumber dan yang telah diolah 

dari LED dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan level 
kemungkinan risiko. Perolehan data LED dan data pendukung yang 
berkaitan dengan peristiwa yang telah terjadi tidak hanya terpaku 
dalam periode tahunan saja, melainkan bisa diperluas periodenya 
misal 2 atau sampai dengan 5 tahun tergantung dari ketersediaan dan 
kualitas data tersebut. Hal ini akan meningkatkan akurasi data untuk 
memproyeksikan dalam menentukan level kemungkinan terjadinya 
risiko.
Profil Risiko 2016 :

No. Kejadian Penyebab Dampak Sistem Pengendalian Level 
Kemungkinan

Penjelasan

1 Kebakaran 
pada lantai 2 
Gedung X

Korsleting listrik 
karena kabel 
instalasi sudah 
usang

Kerusakan 
gedung dan 
peralatan 
kantor yang 
ditaksir bernilai 
Rp. 500Jt

Memanggil 
petugas pemadam 
kebakaran,

Hampir tidak 
terjadi (1)

0.3% Selama setahun (365 hari), 
kebakaran gedung terjadi 
hanya 1 kali

2 Retur SP2D Rekening 
penerima 
menggunakan 
rekening mata 
uang asing

Rekening retur 
meningkat

Menyurati kepada 
satker untuk 
memperbaiki / 
meralat retur SP2D 
tersebut

Sering terjadi 
(4)

24.3% Dari total 420 penerima 
atas SP2D yang diterbitkan 
dalam setahun, terdapat 102 
penerima yang mengalami 
retur

Level kemungkinan terjadinya risiko diisi dengan kriteria kemungkinan pada tabel di bawah. Penentuan kriteria kemungkinan 
disesuaikan dengan range masing-masing level.

Level Kemungkinan Kriteria Kemungkinan

Persentase kemungkinan terjadinya dalam 1 
periode

Jumlah frekuensi kemungkinan terjadinya 
dalam 1 periode

Hampir tidak terjadi (1) x ≤ 5% Sangat jarang: < 2 kali dalam 1 tahun

Jarang terjadi (2) 5%  < x ≤ 10% Jarang: 2 kali  s.d.  5  kali dalam 1 tahun

Kadang terjadi (3) 10%  < x ≤ 20% cukup sering: 6 s.d. 9 kali dalam 1 tahun

Sering terjadi (4) 20%  < x ≤ 50% Sering: 10 kali s.d. 12 kali dalam 1 tahun

Hampir pasti terjadi (5) x > 50% sangat  sering: > 12  kali dalam 1 tahun

Tabel 2. Tabel Kriteria Kemungkinan

2. Penentuan sistem pengendalian dan penentuan 

Rencana Mitigasi

No. Kejadian Sistem Pengendalian Rencana Mitigasi

1 Kebakaran pada lantai 2 Gedung X Memanggil petugas pemadam kebakaran, 1. Melakukan pengecekan secara rutin

2. Memasang alarm kebakaran

2 Retur SP2D Menyurati kepada satker untuk memperbaiki / 
meralat retur SP2D tersebut

Melakukan asistensi pembuatan SPM 
kepada satker yang sering mengalami retur 
SP2D.

Rencana penanganan yang 
efektif atas peristiwa yang telah 
terjadi, dapat dijadikan sistem 
pengendalian untuk risiko yang 
sama, sedangkan untuk menghindari 
risiko yang berulang dan mengurangi 
kemungkinan terjadinya risiko yang 
sama diperlukan suatu rencana 
mitigasi yang efektif dan efisien.
Demikian sekelumit tulisan ini 
memaparkan apa, bagaimana dan 
manfaat yang dapat diperoleh dari 

penerapan LED secara optimal. 
Seperti kata pepatah, “mencegah 
lebih baik daripada mengobati”, 
maka sesungguhnya penerapan 
LED dapat menjadi alat pendeteksi 
sekaligus pencegah organisasi 
mengalami risiko yang fatal dalam 
perjalanannya, sedini mungkin.

Teks : Arif Kurniadi & 
Ayat Nur Hidayat. Sekretariat DJPBN
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Manajemen kas 
pemerintah 
adalah kunci 

dalam kesinambungan 
operasional tugas 
pemerintah. Mike 
Williams (2004) 
menyampaikan 
bahwa manajemen 
kas berbeda dengan 
pelaksanaan anggaran, 
karena fokus utamanya 
bukanlah untuk menjaga 
ceiling anggaran 
(aspek pengendalian) 
namun memastikan 
ketersediaan uang 
(aspek likuiditas) untuk 
membiayai pengeluaran 
pemerintah. Untuk 
itu pemerintah perlu 
memiliki sistem yang 
baik untuk menjaga 
kesesuaian proses 
antara penerimaan dan 
pengeluaran.
Jika diperhatikan lebih 
dalam, terdapat 2 (dua) 
sumber dana yang 
perlu dikelola pada 
sistem manajemen kas. 
Pertama, manajemen 
kas dengan sumber 
dana dari penerimaan 
pajak dan non pajak 
atau lazimnya disebut 

Rupiah Murni (RM). 
Kedua, manajemen 
kas dengan sumber 
dana pembiayaan 
yang lazimnya terdiri 
dari Sumber Dana: 
Surat Berharga Syariah 
Negara (SBSN), 
Pinjaman dan Hibah 
Luar Negeri (PHLN) 
yang juga disebut 
manajemen kas 
pinjaman dan hibah. 
Meskipun Peraturan 
Menteri Keuangan 
nomor 234/PMK.01/2015 
telah memisahkan 
fungsi manajemen kas 
pada Subdirektorat 
Optimalisasi Kas 
dengan fungsi 
manajemen kas 
pinjaman dan hibah 
pada Subdirektorat 
Manajemen Kas 
Pinjaman dan Hibah 
namun belum ada 
pemisahan pada 
sistem manajemen kas 
atau struktur rekening 
pemerintah. Dengan 
kata lain, manajemen 
kas pemerintah yang 
diterapkan masih 
menganut sistem 
general financing 

sebagaimana pada 
Gambar 1. 

Keterbatasan skema 

saat ini

Hal ini dipengaruhi 
skema Treasury 
Single Account 
yang digunakan, 
yang menerapkan 
satu rekening untuk 
penerimaan dan 
pengeluaran pemerintah 
(cash pooling). 
Kelebihan utama skema 
ini adalah berbagai 
pengeluaran yang ada 
akan dapat dipenuhi 
dengan dana yang 
tersedia pada Rekening 
Kas Umum Negara, 
terlepas dari sumber 
dananya. Dengan kata 
lain, meskipun dokumen 
anggaran (DIPA) 
mengunci sumber dana 
dari masing-masing 
pengeluaran, namun 
pada sistem manajemen 
kas seluruh dana akan 
blended (menyatu) 
dan dapat terdebit oleh 
unit anggaran yang 
mempergunakannya 
lebih dahulu.

Manajemen 
Kas 

Berbasis 
Sumber 

Dana, 
Ineligible 
Backlog 

dan 
Kedisiplinan 

Executing 
Agencies
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Dengan skema ini, dana yang berasal 
dari penerimaan pajak dan bukan 
pajak (non pembiayaan) bisa saja 
digunakan oleh pengeluaran yang 
semestinya didanai oleh pinjaman 
atau hibah. Dengan kata lain, nilai 
talangan uang muka Bendahara 
Umum Negara akan meningkat bisa 
saja berpotensi “rebutan” atas dana 
yang tersedia di RKUN, dan lebih 
jauh berkemungkinan menimbulkan 

efek potensi kekurangan kas. Hal ini 
yang pada akhirnya menimbulkan bias 
kebutuhan penerbitan surat utang. 
Bisa terjadi surat utang diterbitkan 
bukan karena kekurangan kas dari 
sumber penerimaan namun karena 
pengeluaran yang seharusnya dibiayai 
oleh pinjaman dan hibah luar negeri 
ditalangi terlebih dahulu oleh Rupiah 
Murni.
Catatan lain dari pemberian talangan 
ini adalah dapat menyebabkan 
timbulnya ineligible backlog (Yusuf, 
2012). Ineligible backlog adalah 
dana talangan yang tidak diganti oleh 
pemberi pinjaman (Lender) dengan 
alasan, diantaranya: (a) pengeluaran 
dilakukan setelah closing date; (b) 
pengeluaran tidak sesuai dengan 
procurement guidelines dari Lender; 
dan (c) pengeluaran tidak sesuai 
dengan ketentuan pada Naskah 
Perjanjian PHLN (Yusuf, 2012). 
Problemnya, informasi terjadinya 
ineligible backlog umumnya akan 

didapatkan selang beberapa waktu 
karena baru terdeteksi post-audit 
(Yusuf, 2012). Akhirnya, jika Lender 
tidak setuju untuk mengganti 
talangan yang telah dikeluarkan maka 
pengeluaran tersebut menjadi beban 
pemerintah sepenuhnya dan unit kerja 
penerima PHLN harus mengalokasikan 
DIPA sejumlah pengeluaran ineligible 
tersebut (Yusuf, 2012). 

Pendebitan Langsung Rekening 

Khusus PHLN

Salah satu opsi solusi untuk mengatasi 
keterbatasan skema di atas saat ini 
adalah dengan mengembangkan 
sistem manajemen kas berdasarkan 
sumber dana. Setelah struktur rekening 
pemerintah disesuaikan dengan 
sumber dana sebagaimana ilustrasi 
pada Gambar 2, Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan dapat melaksanakan 
apa yang disebut dengan pendebetan 
langsung. Dengan pendebetan 
langsung, pengeluaran akan langsung 
dibayar berdasarkan sumber dananya.

Ilustrasi pada Gambar 2 menunjukkan 
bahwa Rekening Khusus yang 
menyimpan dana SBSN dan 
PHLN akan langsung didebit oleh 
pengeluaran yang sesuai dengan 
sumber dananya. Hal ini berbeda 
dengan dua langkah (pendebetan 
dan penggantian) yang diterapkan 

pada Gambar 1. Kebijakan ini akan 
menurunkan opportunity cost yang 
ditanggung pemerintah akibat 
menalangi pengeluaran yang sumber 
dananya dari SBSN dan PHLN dengan 
dana RM.

Dengan perkembangan Sistem 
Perbendaharaan dan Anggaran 
Negara (SPAN) saat ini, kebijakan 
pendebetan langsung mungkin 
dilakukan. Saat ini, Direktorat 
Pengelolaan Kas Negara dan 
Direktorat Sistem Informasi dan 
Teknologi Perbendaharaan dalam 
proses untuk penyusunan peraturan 
untuk dapat melakukan uji coba 
dan mengembangkan pengelolaan 
Rekening Khusus SBSN pada 
bank syariah. Pengelolaan ini akan 
menerapkan pola pendebetan 
langsung untuk pengeluaran dengan 
sumber dana SBSN sebagaimana 
ilustrasi pada Gambar 2. 

Tentunya mekanisme pendebetan 
langsung ini bukan tanpa 
keterbatasan. Tantangan pertama 
adalah kapasitas pengelolaan 
internal bank syariah dalam hal 
likuiditas. Rencana Penarikan Dana 
dari satker penerima pembiayaan 
SBSN menjadi kunci dalam hal 
manajemen saldo Rekening Khusus 
SBSN. Tantangan kedua adalah 
jangka waktu penyesuaian sistem 
dan struktur manajemen kas terutama 
ketika proses pengelolaan ini berjalan. 
Penerapan pendebetan langsung 
akan mengakibatkan pemindahan 
kewenangan pendebetan yang semula 
terpusat pada Direktorat Pengelolaan 
Kas Negara kepada Kantor Pelayanan 
Perbendaharaan Negara yang tersebar 
di seluruh Indonesia. Kapasitas sistem 
yang andal dan pengembangan 
berkelanjutan serta mitigasi atas 
permasalahan teknis yang mungkin 
akan timbul akan menjadi kunci 
kesinambungan kebijakan ini. 

Teks : Eko Sumando, Direktorat PKN
Tulisan ini adalah pendapat pribadi penulis

Opini
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You may have heard of this joke. 

Boy: “Have you eaten yet?”

Girl: “No.”

Boy: “What do you want?”

Girl: “It’s up to you...”

Boy: “Pizza?”

Girl: “That’s fatty. I don’t want it.”

Boy: “Fruit salad?”

Girl: “Am I that fat?”

Boy: “… err, so, what do you want?”

Girl: “It’s up to you.”

Boy: @#$%^&*z

This kind of joke can be written in various versions. Some variations were taken 

from true events.

The main issue in the joke is defining indescribable words of “it’s up to you” 

or “terserah” in bahasa. The story demonstrates how someone can dominate 

his/her partner by using vague words. In the story, the man failed to satisfy his 

spouse’s requests because any offers he made were just not working well. At 

the end of the joke, the conversation will always return to those vague words or 

undetermined decision.

Some said it was a test. The one who threw unclear words was trying to 

understand how fast you will decide on an object. In love relationship, as the 

example shown, the response speed from a man is important. Ladies, who 

traditionally expected to be a mother, would expect that the men who will 

be the head of their families can make good decisions. Thus, it is a test in 

psychological senses.

This awkward situation can happen in many occasions. Indeed, it can happen 

in the office, too. There are some leaders or managers who have habit to throw 

vague orders. For example, in a report-related discussion, a leader can just give 

his order: “Please, make the best report”. This order seems like a clear request, 

and the leaders seem to know what they want. But (believe me) they did not 

understand at all what they want or mean by “best level”. 

So, as their staff, what can we do? It is difficult to predict what “the best” means, 

right? It can be attributed to the layout, fonts, colours, contents, or everything 

else. Furthermore, our skills have their limitations. Some people can write reports 

well but they do not mastering art to make artistic products. Thus, the leader’s 

request may not be satisfied, because of some trade-offs that will rise during the 

process.

So, how to solve it? Of course, you can quit anytime you like, such as you can 

just leave your spouse alone, or your boss alone, and let them determine what 

they want without your presence. However, this action has consequences. If your 

think that the benefits of being his/her spouse (or subordinate) is much higher 

than the cost, you cannot just left it all behind. Plan your move carefully, because 

your decision will determine your own safety or happiness. Here are some 

thoughts to solve this problem.

•	 Stay calm: keep in your mind that they are testing you. So, it is not about 

them, it is about your leadership. You must show how you will determine 

the end of the story line. However, be wise, since it will involve both sides 

on the final decision.

•	 Ask for clarification: if it is 

possible, try to ask for a detailed 

clarification. What is the issue about? 

What do they worry about? What is the 

significance of the issue to your partner/

boss? What do they expect from you?

•	 Probing: Be like a consultant. 

Based on the information you have 

collected, you can try mapping some 

possibilities for problem and solutions. 

You can try asking your friends for brainstorming if you want to. You have 

to create your options that are beyond your reach, funding capacity, or 

capabilities. It will not be wise to offer an option that will make you get 

huge troubles in the future -- just remember, it is just a test. If you fail here, 

it’s just fine, you can always have an opportunity to make it right. However, 

it will take a lot of efforts and time to find possible options.

•	 Write down all responses: keep in mind, those who threw ambiguous 

requests are not having any clear idea of what they really want. But, they 

have preferences. So, regardless any offer you make, their responses 

will stick to his/her own preferences. Don’t bother about their negative 

responses, just make sure you take notes for future references. Hopefully, 

they will be consistent with their argument or desire. 

•	 Repeat: Trial and error would be the best way in this situation. It is 

important to cast some solutions to improve your understanding for the 

situation. However, it can be very frustrating. In addition, any offer you 

make and any response you receive will be time consuming. If your time or 

resources limit is not reached yet, you can try repeatedly.

•	 Take the final decision: at the end when your time or any resources you 

have has run out, and all your proposals were not working well, you have 

to make a quick decisionon what you think is the best. Yes, ONWHAT YOU 

THINK IS THE BEST! Just ensure that your best level really means best for 

everyone. Be sure and don’t hesitate to execute it. Yes, there will be some 

consequences, it may cause some fight or debate, but someone must take 

a decision, and it should be you. If you can show that your decision is the 

best for all, most of the time, the result will be accepted. 

•	 Prepare for any consequences: If you had planned your answer properly, 

you will not decide beyond your capacity. So, in the worst-case scenario, 

perhaps they didn’t satisfied with your decision, but you will not burden 

your future. It is more important to ensure your own safety and happiness 

than just satisfy their test. Keep in mind, thepeople who put you on the test 

didn’t have a clear idea even for themselves. So, when you can create the 

best option based on your experience, don’t you think it was a miracle?

That’s all, and just hope that the vagueness will become crystal clear by the 

sunshine tomorrow morning.

Text : Seti Gautama Adi Nugroho, Kanwil DJPBN Prov. Kep. Riau
Ilustrasi : Mahardika Argha Mariska

Risk 
Management 
on “It’s Up to 
You” Requests

English Lounge
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Rasa tergugah 

karena hanya 

dapat melihat 

prestasi yang 

diraih orang 

lain ternyata 

memang 

dapat menjadi 

pelecut untuk 

bangkit dan 

kemudian 

juga mencetak 

prestasi bagi diri sendiri. 

Hal ini berlaku pada Kantor 

Pelayanan Perbendaharaan 

Negara (KPPN) Palu. 

Raihan penghargaan 
KPPN A1 Ibukota 
Provinsi Terbaik 

sekaligus Peringkat II Kantor 
Pelayanan Percontohan 
(KPPc) Terbaik Lingkup 
Kementerian Keuangan 
Tahun 2016 untuk KPPN 
Palu ternyata berawal dari 
kisah serupa, setidaknya itu 
yang terekam dari penuturan 
Kepala KPPN Palu, Muhtar 
Salim. “Awalnya momen 
Rapimnas (Rapat Pimpinan 
Nasional-Red.) , II Tahun 
2015 di Jakarta. Saat itu, 

Kepala Kantor Wilayah 
Ditjen Perbendaharaan 
Provinsi Sulawesi Tengah 
sama sekali tidak tampil 
ke panggung, karena tidak 
satupun penghargaan dari 
beberapa kompetisi yang 
diselenggarakan Kantor 
Pusat Ditjen Perbendaharaan 
diterima oleh kantor vertikal 
di lingkup Kanwil DJPBN 
Sulawesi Tengah. Sementara, 
ada kanwil lain yang naik 
panggung berkali-kali untuk 
menerima penghargaan. Ini 
cukup menyentak batin kami 
selaku bagian dari Keluarga 
Besar Kanwil DJPBN Provinsi 
Sulawesi Tengah,” ungkapnya.

Rasa tersentak itulah yang 
kemudian dijadikan tantangan 
bersama bagi segenap 
pejabat dan pegawai KPPN 
Palu untuk mencetak prestasi 
dan melahirkan kesepakatan 
untuk mengusung slogan 
‘KPPN Palu, sinergi raih 
prestasi’ sebagai semangat 
bersama.

Tak memerlukan waktu lama, 
di tahun berikutnya, 2016, 

spirit sinergi raih prestasi ini 
ternyata berhasil membawa 
KPPN Palu melewati tahapan 
demi tahapan seleksi KPPc 
2016 dengan percaya diri dan 
semangat, didukung oleh SDM 
yang relatif muda, cerdas dan 
bersemangat tinggi, Mulai 
9 besar Beauty Contest, 6 
besar tahap presentasi dan 
interview, 3 besar site visit, 
sampai penilaian akhir dari 
Tim Penilai Kementerian 
Keuangan seluruhnya dilalui 
dengan baik dan memuaskan. 

Tantangan dan kendala 
di perjalanan tentu ada, 
terlebih dengan kondisi 
infrastruktur daerah di wilayah 
timur Indonesia yang relatif 
secara umum belum sebaik 
di wilayah barat Indonesia. 
Ini yang kemudian justru 
menjadi nilai lebih dari raihan 
prestasi KPPN Palu, karena 
membuktikan dapat bersaing 
dengan kantor-kantor layanan 
Kemenkeu dan DJPBN di 
ibukota-ibukota propinsi 
lainnya di seluruh Indonesia.

“Semua prestasi KPPN Palu 
diraih karena kebersamaan, 
bukan karena peran orang 
perorangan tertentu. Bahkan 
97%-nya adalah hasil karya 
teman-teman KPPN semua. 
Cuma 3% yang merupakan 
kontribusi Kepala Kantor.
3% itu terutama adalah 
pelaksanaan filosofi 
kepemimpinan kain sutra. Di 
saat bawahan kepanasan kain 
sutera dapat digunakan sebagai 
kipas penyejuk, ketika bawahan 
kedinginan kain sutera dapat 
digunakan sebagai selimut 
penghangat, dan bahkan ketika 
bawahan ‘kendor atau nakal’, 
kain sutera bisa dipilin untuk 
dijadikan pelecut.”

Muhtar Salim, 

Kepala KPPN Palu

Gapura

KPPN Palu : Dari "Posisani" Menuju "Tadulako"
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“Tantangan yang paling 
dirasakan adalah masalah 
pembagian waktu antara 
pelaksanaan pekerjaan rutin 
yang cukup tinggi dengan 
persiapan/strategi pencapaian 
prestasi, sehingga kami 
lebih cenderung fokus pada 
peningkatan kinerja layanan.  
Prestasi yang sesungguhnya 
bagi kami adalah manakala 
satker dapat kami layani 
dengan baik, kalaupun kami 
dapat meraih prestasi itu 
kami anggap sebagai bonus 
sekaligus tantangan untuk 
menjadi lebih baik lagi” ungkap 
Muhtar Salim.

Lingkungan Resik, Sinergi 

Pelayanan Apik

Apik. Itu mungkin kesan yang 
ditangkap saat mengunjungi 
KPPN Palu. Lingkungan kantor 
yang tertata, asri dan menarik 
memang merupakan salah satu 
modal utama KPPN Palu dan 
juga Kanwil DJPBN Provinsi 
Sulteng dalam memberikan 
layanan kepada stakeholders. 
Di tingkat regional, KPPN Palu 
merupakan langganan juara 
kebersihan instansi baik tingkat 

Kota Palu maupun Provinsi 
Sulawesi Tengah, terakhir 
adalah Juara I tingkat provinsi 
pada tahun 2017 ini, dan Juara 
Umum di tahun 2014, juga 
tingkat provinsi.

Selain kerapihan dan 
kebersihan, budaya kerja lain 
yang dibangun di KPPN Palu 
adalah budaya kerja yang 

sangat sederhana dengan 
harapan implementasi serta 
konsistensinya dapat terjaga, 
dengan mengedepankan spirit 
kebersamaan dan tepo seliro. 

Ini diwujudkan selain melalui 
metode umum yang lazim 
diterapkan di banyak kantor 
layanan DJPBN seperti briefing, 
GKM dan knowledge sharing 
internal, juga melalui kegiatan 
rekreasi bersama, minimal dua 
bulan sekali. 
Kebersamaan juga diwujudkan 
dengan penerapan pemerataan 
kesempatan pengembangan 
kompetensi dan distribusi 

tanggung 
jawab dan 
kepercayaan 
kepada 
seluruh 
pegawai. 
“Setiap ada 
event tertentu 
dengan skala 
yang relatif 
besar, seluruh 
pegawai 
dilibatkan 
dan sangat 
dihindari 

fokus pada pegawai tertentu 
saja, sehingga semua pegawai 
merasa dianggap penting.  
Begitu pula kalau ada di 
antara keluarga besar KPPN 
Palu menghadapi musibah, 
senantiasa semua terlibat 
membantu meringankan 
beban yang bersangkutan,” 
demikian ungkap Muhtar 
Salim. Menurutnya, Dengan 

kondisi dimaksud, suasana 
kekeluargaan dan rasa senasib 
sepenanggungan sangat 
terasa.

Untuk pengembangan 
kompetensi, setiap pegawai 
diberi kesempatan secara 
adil apabila ada pelatihan 
atau diklat.  Kelas kecil 
yang diselenggarakan baik 
atas inisiatif KPPN sendiri 
maupun atas permintaan 
satker merupakan ajang 
yang dirasakan sangat 
efektif untuk melatih 
kemampuan para pegawai 
dalam mengaktualisasikan 
kemampuan intelektualnya 
sekaligus melatih keberanian 
tampil di depan umum.

Terkait fasilitasi atas kebutuhan 
satker, sejumlah inovasi yang 
diinisiatif dan diwujudkan KPPN 
Palu dibangun atas saran dan 
permintaan satker. Strategi 
jemput bola, khususnya di 
akhir tahun anggaran juga 
kerap dilakukan misalnya untuk 
untuk memastikan LPJ dan 
Rekonsiliasi telah dilakukan 
oleh satker-satker yang 
terindikasi bermasalah. 

Hal ini membuat satker merasa 
diperhatikan dan ini merupakan 
tabungan kepuasan bagi 
mitra kerja KPPN. Memperkuat 
relasi yang dibangun dengan 
baik secara proaktif semenjak 
tiap awal tahun anggaran 
melalui edukasi satker tentang 

peraturan via surat edaran, 
email, media sosial seperti 
facebook, kelas kecil, serta 
tatap muka, menghadiri 
undangan pelatihan dari 
satker, ‘tabungan kepuasan’ 
ini menurut Kepala KPPN 
Palu ternyata juga bermanfaat 
jangka panjang. “Jika ada 
kendala atau problem kecil 
dalam pelayanan atau 
pelaksanaan tugas dari 
petugas/pegawai KPPN Palu, 
satker lebih mudah memaklumi, 
tidak sampai marah apalagi 
sampai membuat pengaduan,” 
jelasnya.

Sebagai kantor yang berlokasi 
di daerah, hubungan harmonis 
KPPN Palu dengan stakeholder 
juga memanfaatkan unsur-
unsur kedaerahan dan 
pelibatan dengan publik 
setempat seperti penggunaan 
nama-nama bernuansa daerah 
dalam kegiatan/inovasi yang 
diberikan seperti posisani, ala 
malindo lara, dan tadulako, 
keikutsertaan dalam berbagai 
event daerah serta aktif dalam 
mengisi acara talk show atau 
sesi wawancara dengan 
Stasiun TVRI lokal setempat 
yang notabene audiensnya 
adalah masyarakat Sulawesi 
Tengah.

Raihan prestasi KPPN Palu 
juga merupakan refleksi sinergi 
harmonis yang terwujud 
dengan dukungan penuh 
dari Kanwil DJPBN Provinsi 
Sulteng yang kebetulan lokasi 
kantornya bersisian persis 
dengan KPPN Palu dalam satu 
kompleks kantor. Koordinasi 
pelaksanaan tugas sehari-hari 
maupun kegiatan-kegiatan baik 
resmi informal yang diinisiasi 
Kanwil kerap melibatkan KPPN 
Palu, begitu pula sebaliknya. 
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Dalam setiap kesempatan Kepala Kantor 
Wilayah DJPN Provinsi Sulawesi Tengah, 
Mattaro Nurdin Arta senantiasa memberi 
spirit sekaligus tantangan kepada semua 
KPPN di lingkupnya, termasuk KPPN Palu. 
Komunikasi baik formal maupun informal 
terbangun dengan baik, sehingga setiap 
permasalahan senantiasa relatif cepat 
diselesaikan.

Inovasi Bernuansa Tradisi, Kunci Prestasi

Selain pemanfaatan sarana modern/teknologi 
seperti penggunaan dan koneksi email untuk 
penyampaian ADK kontrak atau perencanaan 
kas (renkas) serta pemanfaatan media sosial 
(facebook dan Whatsapp) sebagai sarana 
komunikasi non tatap muka dengan satker, 
sejumlah inovasi KPPN Palu yang kemudian 
menjadi nilai lebih dalam penilaian KPPc 
ternyata kental bernuansa tradisi seperti 
terasa pada sejumlah inovasi berikut :

Pojok Partisipasi Stakeholder Melayani 
(Posisani);
Posisani berarti berkenalan atau 

memperkenalkan dalam bahasa Kaili. Pojok 
Partisipasi yang bertempat di area pelayanan 
KPPN Palu ini dimanfaatkan oleh mitra kerja 
dari Taspen, BPJS, Bank, maupun dari 
KPP dan KPKNL yang berfungsi semacam 
customer service dari instansi-instansi 
tersebut untuk para satker KPPN Palu yang 
membutuhkan informasi atau hal lainnya dari 
mereka. Diharapkan dengan adanya Posisani 
ini dapat mempermudah pelayanan ke satker 
serta menyiapkan untuk co-location bersama 
KPKNL ke depannya.

Tadulako Card;
Tadulako bermakna pemimpin yang bisa 
dijadikan contoh. Tadulako Card adalah 
penghargaan triwulanan yang diberikan 
kepada satker mitra kerja KPPN Palu yang 
memenuhi kriteria kedisiplinan dalam 
menyampaikan laporan pertanggungjawaban 

bendahara/LPJ, penyampaian rekonsiliasi 
per bulan, serta ketertiban pengajuan SPM.

Penghargaan Musim Tanam Padi (Pegawai 
Berprestasi);
Dilaksanakan tiap triwulan, pemberian 
apresiasi sebagai reward dan pemacu 
semangat kepada pegawai KPPN Palu 
diwujudkan melalui survei oleh sesama 
pegawai dalam tiga penghargaan. Pertama, 
‘Musim’ (Murah Senyum) diberikan kepada 
pegawai yang dalam keseharian dinilai 
bersikap ramah dan simpatik dalam melayani 
satker. Penghargaan kedua adalah ‘Tanam’ 
(Tahan Sampai Malam), yang diberikan 
kepada pegawai yang berdedikasi dalam 
menyelesaikan tugas sehari-hari bahkan rela 
lembur hingga larut malam. serta gelar ‘Padi’ 
(Paling Disiplin) diberikan kepada pegawai 
yang berdedikasi dan paling disiplin dalam 
keseharian. 
Selain inovasi-inovasi yang relatif ‘unik’ 
tersebut, pemberdayaan satker melalui 
asistensi dan bimbingan khusus dalam ‘kelas 
kecil’ sesuai masukan kebutuhan Satker 

yang lazimnya terkait update 
aplikasi dan prosedur/
peraturan terbaru terkait 
kewajiban perbendaharaan 
juga kontinyu 
diselenggarakan, melibatkan 
staf pelaksana KPPN Palu 
sebagai pembimbing dan 
memanfaatkan sarana TLC 
KPPN Palu.

Dari Penghargaan, ke 

Capaian di Hari Depan

Menyandang predikat KPPc, 
menjadikan KPPN Palu 

berada di deretan kantor berprestasi dan 
salah satu unit teladan bagi seluruh unit kerja 
DJPBN. Selain menghadirkan kebanggan, 
hal ini ternyata tidak dirasakan sebagai 
beban bagi para pejabat dan pegawai KPPN 
Palu, tetapi justru dijadikan sebagai spirit 
tambahan untuk senantiasa meningkatkan 
kinerja, sehingga di setiap benak pegawai 
tertanam tekad untuk selalu menjadi mitra 
atau pelayan yang baik bagi mitra kerja/
stakeholders KPPN Palu.
Ada harapan besar yang ternyata diidamkan 
oleh KPPN Palu, yaitu dapat menjadi KPPN 
Unggulan sekaligus destinasi idaman tour of 
duty pegawai DJPBN dan menciptakan para 
pegawai yang berprestasi tingkat nasional di 
masa yang akan datang. 

“KPPN Palu memberikan pelayanan 
yang memuaskan.  Ritme kerja KPPN 
mulai dari personal garda depan 
hingga pimpinan berasa seirama. 
Kami sebagai salah satu Satker selalu 
mendapatkan keramahtamahan dalam 
setiap pelayanan yang diberikan dengan 
standar profesionalitas yang tinggi. Kalau 
ada salah dalam pengelolaan keuangan 
pada kami, KPPN tetap memberikan 
teguran yang bersifat konstruktif demi 
kebaikan bersama, sehinggga pencairan 
APBN dapat tepat waktu dan lebih 
akuntabel.”
Drs. Agus P. Proklamasi, MM
KPA BKKBN Prov. Sulteng

Selesai dengan capaian KPPc 2016, 
KPPN Palu sudah kembali bergerak 
menyongsong penetapan sertifikasi ISO 
9001:2008. Memulai dengan kick-off 
pada Juni 2016, berbagai persiapan yang 
dilakukan seluruh pegawai KPPN Palu 
telah melewati tahapan audit internal dan 
eksternal, mendapat apresiasi positif dari 
konsultan ISO dan direkomendasikan 
layak untuk menerima sertifikasi ISO 
9001:2008 sebagai capaian prestasi 
berikutnya dari KPPN Palu.

Teks : Purwo Widiarto
Foto : Tino Adi Prabowo
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Keterangan Foto (searah jarum jam) :

1. Gong Perdamaian di Kota Palu
2. Monumen Nosarara Nosabatutu di Kota Palu 
3. Jembatan Kuning Kota Palu
4. Pantai Pusat Laut Kabupaten Donggala
5. Pantai Tanjung Karang Kabupaten Donggala
6. Sinkhole Pusat Laut Kabupaten Donggala
7. Masjid Terapung Baiturrahman Kota Palu

Kilometer

Foto : Tino Adi Prabowo & Purwo Widiarto
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“If we cannot get oil, we cannot get corn, we cannot 

get cotton and we cannot get a thousand and one 

commodities necessary for the preservation of the 

economic energies of Great Britain.” (Perdana Menteri 
Inggris Winston Churchill, 1913). 

Beberapa dari kita mungkin tidak pernah 
membayangkan bahwa minyak dan gas bumi 
pada satu masa yang lampau berwujud sebagai 

free goods, bukan economic goods. Pertanyaan yang 
secara spontan muncul adalah siapa yang pertama kali 
menyadari “the black blood of God” tersebut begitu 
berharganya di masa mendatang?
Abdul Nasir dalam bukunya Sejarah Sistem Fiskal Migas 
Indonesia ini cukup menyoroti mandeg-nya sektor migas 
di Indonesia. Penulis memberikan gambaran yang utuh 
dari sisi pengelolaan migas di Indonesia tanpa lupa 
untuk mengupas sejarah peran dan pemanfaatan migas 
dari jaman ke jaman. Sejarah bagaimana dahulu migas 
dianggap sebagai barang yang tidak memiliki nilai jual 
dengan jumlah yang melimpah. Free goods. 

Transformasi pengelolaan minyak dan gas bumi melalui 
pendekatan antar negara menjadi salah satu esensi 
yang cukup substansial dalam buku ini karena sistem 
yang diterapkan dalam pengelolaan masing-masing 
berbeda satu negara dengan yang lain. Tentu menjadi 

satu hal yang menarik jika kita dapat menjadikan sistem 
di beberapa negara yang terbukti sukses mengelola 
sumber daya minyak dan gas buminya sebagai salah 
satu pijakan dalam semangat pengelolaan migas di 
Indonesia untuk masa mendatang. Penulis menyodorkan 
ulasan-ulasan yang cukup dalam tentang jenis sistem 
pengelolaan migas di beberapa negara seperti sistem 
kontraktual dan sistem konsensi.

Hajat hidup masyarakat Indonesia mau tak mau 
memang sangat bergantung pada eksistensi energi 
terutama minyak dan gas bumi. Faktor rendahnya 
produksi lifting minyak Indonesia memang berpangkal 
dari minimnya peluang penemuan cadangan minyak 
besar (proyek Tangguh Train 3, Indonesia Deepwater 
Development (IDD), dan Lapangan Abadi, Blok Masela 
adalah beberapa contoh penemuan dengan cadangan 
minyak yang cukup besar). Sistem pengelolaan migas 
di Indonesia sendiri masih menyisakan pekerjaan 
besar demi mengejawantahkan amanah pasal 33 UUD 
1945. Pertanyaan-pertanyaan seputar mekanisme cost 
recovery yang menjadi bagian dalam sebagian besar 
kontrak migas di Indonesia dan keterkaitannya dengan 
peningkatan kegiatan eksplorasi migas juga akan 
dibahas secara teknis oleh penulis. Secara keseluruhan, 
meskipun sebagian isi buku ini sendiri berbicara dalam 
bahasa yang cukup teknis, buku ini dapat memantik 
inspirasi perbaikan sistem pengelolaan migas di 
Indonesia di masa mendatang terutama bagi praktisi di 
sektor migas.

Teks : Gunawan Wiyogo Siswantoro, Direktorat PKN

Resensi Buku Sejarah Sistem Fiskal Migas Indonesia 

Pengarang : Abdul Nasir
Penerbit  : Grasindo, Jakarta 2015
Jumlah Halaman : 305 Halaman

Tentang Perjalanan Minyak dan 
Gas Bumi dalam Membentuk 
Sejarah dan Masa Depan 
Indonesia

Resensi Buku
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Kecintaan I Ketut 
Widiadnyana (42) 
terhadap songket 

Jembrana berawal dari 
kepeduliannya terhadap warisan 
budaya tradisional tersebut. 
“Saya masih bisa melihat 
tenun songket Jembrana, 
tetapi bagaimana dengan 
generasi mendatang? Ada yang 
memperkirakan bahwa sekitar 
20 tahun ke depan songket akan 
punah, dan memang sudah 
ada songket daerah lain yang 
punah,” kata suami dari dr. Luh 
Wayan Sriadi ini.
Pariwisata Jembrana di mata 
Ketut kurang hidup, jadi 
pengembangan songket 
diproyeksikan dapat ikut 
menggerakkan perekonomian di 
sana. Tenaga kerja pun banyak 
tersedia, walaupun sulit mencari 
generasi muda yang mau 
menenun. Salah satu alasannya, 
menenun itu rumit dan perlu 
kekuatan tangan. “Saya gunakan 
alat baru untuk membuat 
songket tanpa sambungan. 
Biasanya kan songket tradisional 
2x50 meter disambung. Dengan 
alat ini kain songket bisa dibuat 
lebih lebar tanpa sambungan. 
Pekerjaan pun menjadi lebih 
ringan. Alat tenun seperti ini 
adalah yang pertama untuk di 

Bali,” ungkap Ketut. Dengan 
alat baru yang memudahkan 
dan potensi pemasukan yang 
lumayan, Ketut berharap agar 
makin banyak yang tertarik 
menjadi penenun.
“Kalau hanya berorientasi 
bisnis, beli saja alat tenun 
jacquard, selesai. Tapi saya 
ingin memberdayakan warga 
juga. Di Jembrana ada 10 
kelompok, kelompok saya yaitu 
Kelompok Tenun Putri Mas terdiri 
atas sekitar 60 orang. Penenun 
banyak yang ibu rumah tangga, 
ada misi pemberdayaan 
perempuan di sini,” tutur Ketut. 
Pekerjaan beratnya, Ketut 
menggarisbawahi, adalah 
menanamkan konsep bahwa 
menenun adalah pekerjaan 
yang mulia karena membantu 
melestarikan budaya, juga 
sekaligus mengasyikkan. 
Disebutkan oleh Ketut, songket 
Jembrana mempunyai tiga 
segmen pasar. Yang pertama 
adalah kolektor tenun. Kedua 
ialah para pemakai tenun, 
mengingat di Bali banyak 
upacara adat yang tentunya 
memunculkan kebutuhan akan 
tenun. Ketiga, pasar fashion. 
Sejauh ini produk fashion 
Kelompok Putri Mas masih 
dalam bentuk standar seperti 

blazer, semi jas, alas 
kaki wedges, dompet, 
clutch bag, dan tas. 
Ke depannya, lelaki 
kelahiran 4 Agustus 
ini ingin bekerja sama 
dengan desainer yang 
lebih profesional.
Ketut sadar bahwa 
untuk bisa ‘dilihat’ 
harus selalu ada 
terobosan baru. “Saya 
punya inovasi yang 
sudah didaftarkan 
HAKI-nya yaitu songket 
dipadukan dengan 

batik tulis. Selanjutnya kami juga 
akan lebih banyak memakai 
pewarna alami, contohnya dari 
bahan kunyit, akar mengkudu, 
daun mangga, dan tanaman-
tanaman lain yang masih banyak 
ditemukan di daerah Jembrana. 
Harga jualnya pun lebih tinggi,” 
terangnya.
Bisnis songket yang ditekuni 
oleh Ketut bukanlah bisnis 
warisan orangtua, sehingga 
tantangan yang dihadapi ia 
akui juga lebih banyak. “Saya 
kontraktor, istri saya dokter 
umum, kalau mau mengejar 
uang daripada susah-susah 
lebih baik fokus ke profesi 
masing-masing,” tegas Ketut. 
Lokasi tempat tinggal yang 
juga menjadi showroom 
Ketut berada 120 km dari 
Denpasar, cukup jauh dari 
pusat kota. “Oleh karenanya 
kami memanfaatkan teknologi 
seperti online shop. Workshop 
juga sedang disiapkan sehingga 
orang yang datang berbelanja 
langsung bisa sekaligus melihat 
prosesnya,” urainya.
Permasalahan berikutnya yang 
diceritakan oleh Ketut, kalau 
batik punya kategori batik print, 
batik cap, batik celup, batik 
tulis, songket pun sebetulnya 

ada jenis handmade, print, 
dan sablon. “Sebetulnya saya 
tidak gentar, apalagi orang 
Indonesia fashionable, sehingga 
perputaran barang juga cepat. 
Hanya saja, songket yang 
asal katanya adalah nyungkit 
(mengait) itu kan kekayaan 
tradisional, jangan disamakan 
dengan tenun mesin. Tenun 
tradisional dengan pembuatan 
manual memiliki variasi kesulitan 
dengan ritme pengerjaan yang 
berbeda-beda. Maksimal per 
hari hanya 3-7 cm songket 
manual yang dihasilkan, 
sedangkan dengan mesin 
bisa bermeter-meter,” Ketut 
menjelaskan perbandingannya. 
Tantangan lainnya yang sudah 
mulai teratasi adalah material 
benang yang masih harus 
diimpor, misalnya dari India dan 
Cina.
Ketut punya impian agar 
songket menjadi Warisan Dunia 
sebagaimana batik. “Saya ingin 
melestarikan warisan budaya 
tradisional dan bukan hanya 
berhenti di slogan. Terkait 
cita-cita agar songket menjadi 
Warisan Dunia yang diakui PBB, 
seharusnya memang menjadi 
pekerjaan bersama, tidak bisa 
sendiri-sendiri. Sebagai orang 
daerah, yang bisa saya lakukan 
adalah mengumpulkan data, 
menemui pejabat terkait untuk 
meminta dukungan, dan terus 
mengedukasi masyarakat. 
Apakah nanti upaya saya 
disetujui atau tidak, yang 
penting saya sudah berbuat 
sesuatu. Semoga selain 
bisa melestarikan warisan 
budaya, songket juga bisa 
menggerakkan perekonomian 
rakyat,” pungkas Ketut.

Teks : Leila Rizki Niwanda

I Ketut Widiadnyana: 
Pelestarian Budaya Jangan 
Hanya Berhenti di Slogan

Persona
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"Budaya dapat menjadi nilai yang tidak akan luntur bila 
cocok dengan kondisi organisasi yang sedang berkembang"

Direktur Jenderal Perbendaharaan - Marwanto Harjowiryono


