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SALAM REDAKSI

Salam Treasury

Pembaca yang budiman, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implementasi 
dapat diartikan sebagai penerapan atau pelaksanaan atas suatu hal yang sudah ditetapkan 
sebelumnya. Sedangkan dari perspektif kebijakan publik, implementasi mengacu pada ‘putting 
a policy (regulation) into action’. Dengan kata lain kebijakan/peraturan tidak bermakna apa-apa 
tanpa dikonversi ke dalam bentuk aktivitas/kegiatan. Ketika Peraturan Menteri Keuangan No. 
169/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan telah 
ditetapkan, maka tahap berikutnya adalah implementasi peraturan tersebut untuk mencapai 
tujuan yang tertuang dalam peraturan tersebut dalam konteks reformasi manajemen keuangan 
negara dan reformasi birokrasi yang telah berjalan selama ini.

Pada edisi sebelumnya, Treasury Indonesia telah menyajikan bagaimana setiap elemen 
organisasi melakukan persiapan untuk mengimplementasikan PMK 169 tahun 2012 antara lain 
melalui sosialisasi intensif kebijakan baru guna menciptakan persepsi yang sama mengenai 
dinamika transformasi kelembagaan yang tengah bergulir pada Ditjen Perbendaharaan. Kami 
menyadari sepenuhnya bahwa penciptaan persepsi yang sama itu tidak akan berarti apa-apa 
tanpa adanya upaya implementasi transformasi kelembagaan pada setiap tingkatan organisasi 
Ditjen Perbendaharaan. Berpijak pada kesadaran seperti itulah pada edisi kali ini kami menyajikan 
bagaimana implementasi dari konsep transformasi kelembagaan seyogyanya dilakukan sebagai 
upaya untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam terhadap konsep transformasi 
kelembagaan dalam tataran praktik.

Dalam kaitan dengan implementasi penajaman fungsi Ditjen Perbendaharaan dan 
transformasi kelembagaan, Treasury Indonesia edisi kali ini mengupas bagaimana kesiapan dari 
instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan melalui wawancara eksklusif dengan Kepala Kanwil Ditjen 
Perbendaharaan Prov. Sulawesi Selatan Dr. Bilmar Parhusip. Dalam wawancara tersebut, Bapak 
Kakanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulawesi Selatan menyampaikan bahwa Kantor Wilayah 
Ditjen Perbendaharaan sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah telah semakin 
siap untuk melaksanakan amanah yang diberikan oleh PMK 169 tahun 2012 melalui serangkaian 
langkah-langkah nyata seperti mempererat hubungan dengan pemerintah daerah dan instansi 
terkait. Langkah-langkah implementasi dalam konteks yang lain dipaparkan oleh Kepala Kantor 
Wilayah Ditjen Perbendaharaan Sumatera Utara, periode Tahun 2012-2013, Abdullah Nanung, 
M.Soc.Sc seperti melakukan sosialisasi dan konsolidasi dengan stakeholder dapat dibaca dalam 
Laporan Utama dalam Treasury Indonesia kali ini. 

Kajian Fiskal Regional (KFR) sebagai salah satu inisiatif baru dalam organisasi juga kami 
sajikan sebagai pelengkap sajian informasi edisi ini. KFR menjadikan Kantor Wilayah Ditjen 
Perbendaharaan memiliki peran yang lebih strategis. Sebagai representasi Kementerian 
Keuangan, Kanwil Ditjen Perbendaharaan diposisikan sebagai pengelola fiskal daerah. Kajian 
fiskal yang dilakukan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan nantinya dapat digunakan sebagai 
salah satu feedback dalam memperbaiki kerangka makroekonomi regional dan pengelolaan 
fiskal dalam menyusun kebijakan fiskal dan proses keuangan negara selanjutnya mulai dari 
penganggaran hingga pertanggungjawabannya. KFR merupakan tugas yang bersifat analitis 
dan membutuhkan persiapan yang cukup matang untuk menerapkannya. Tugas-tugas yang 
diamanahkan kepada Kanwil Ditjen Perbendaharaan tersebut membuat kami ingin menelisik 
sejauh mana kesiapan dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan untuk mengimplementasikannya. 
Oleh karena itu, informasi yang kami sajikan juga ikut mengupas tentang kesiapan Kanwil Ditjen 
Perbendaharaan dalam mengimplementasikan KFR.

Implementasi transformasi kelembagaan dan KFR hanyalah sebagian isu yang kami angkat 
dalam edisi Treasury Indonesia kali ini. Banyak sajian menarik yang layak Anda baca untuk 
menambah wawasan Anda. Opini dan ide pemikiran dari Anda sangat kami harapkan untuk 
terwujudnya Treasury Indonesia yang lebih berkualitas karena kami ingin menjadi bagian 
dari sarana edukasi dan informasi bagi keberhasilan transformasi kelembagaan yang sedang 
dilaksanakan Ditjen Perbendaharaan. 
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Berjalannya reformasi manajemen 
keuangan negara telah membawa 
kita kepada era baru transparansi dan 
akuntabilitas aparatur pemerintah 
yang menerapkan prinsip tata kelola 
pemerintah yang baik. Perjalanan proses 
reformasi manajemen keuangan negara 
tidak terlepas dari proses penerapan 
reformasi birokrasi dengan ketiga 
pilarnya, yakni: (1) penataan organisasi; 
(2) penyempurnaan proses bisnis; serta 
(3) peningkatan disiplin dan manajemen 
sumber daya manusia (SDM). Secara 
internal, diantara dampak positif 
implementasi reformasi manajemen 
keuangan negara dan reformasi birokrasi 
yang kita bersama rasakan saat ini 
adalah penyempurnaan proses bisnis 
yang berorientasi pengguna layanan, 
transparansi pelayanan serta didukung 
dengan peningkatan remunerasi 
pegawai yang berbasiskan kinerja 
serta dievaluasi secara terukur dan 
berkesinambungan. Hal ini juga diiringi 
dengan penegakan disiplin pegawai 
melalui kode etik pegawai yang ketat 
untuk menjamin kepuasan pengguna 
layanan dan memelihara level integritas 

aparat pemerintah dalam melaksanakan 
tugasnya.

Program reformasi juga telah 
menjadi budaya organisasi sebagai 
fondasi yang menyokong implementasi 
reformasi dimaksud. Fondasi tersebut 
adalah nilai-nilai Kementerian Keuangan 
yang harus tercermin dalam perilaku 
individu dan organisasi kita. Organisasi 
mampu berubah apabila sekumpulan 
manusia di dalamnya memiliki nilai yang 
akan membentuk budaya, sehingga akan 
mampu  merubah keseluruhan individu 
dalam organisasi tersebut. Pemahaman 
akan pentingnya nilai-nilai ini bertujuan 
untuk membentuk karakter aparatur 
pemerintah yang bersih, antikorupsi dan 
efisien dalam melaksanakan tugasnya. 
Namun lebih dari itu, nilai-nilai tersebut 
perlu dipelihara keberlanjutannya 
melalui internalisasi di kalangan individu 
Kementerian Keuangan melalui teladan 
para jajaran pimpinannya dan kemudian 
akan membentuk masing-masing 
pribadi yang mampu menghayati 
nilai-nilai tersebut untuk kemudian 
diimplementasikan. Melalui proses 

internalisasi dan dan penghayatan 
terhadap nilai-nilai yang masif dan 
dilaksanakan secara kolektif oleh pegawai 
diharapkan akan mampu meningkatkan 
kinerja dan citra organisasi di mata 
masyarakat luas.

Dalam rangka mencapai tujuan 
organisasi termasuk juga tercapainya 
implementasi PMK 169 tahun 2012 
mampu dipengaruhi oleh 3 (tiga) 
hal, yakni tim manajemen yang baik, 
sistem pengelolaan SDM yang baik, dan 
peningkatan soft skill. Tim manajemen 
yang baik diperlukan untuk memastikan 
bahwa manajemen memiliki komitmen 
dalam pengembangan SDM. Hal 
demikian telah dan harus dilaksanakan 
oleh Ditjen Perbendaharaan, komitmen 
pimpinan tersebut direfleksikan melalui 
reformasi birokrasi dan dijabarkan 
melalui transformasi organisasi. Untuk 
merealisasikan komitmen pimpinan 
tersebut, dibutuhkan tools yang berfungsi 
sebagai sarana pengelola SDM yang 
dapat memfasilitasi pencapaian tujuan 
organisasi. Sarana tersebut antara 
lain adalah kebijakan perekrutan dan 
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pelatihan pegawai, sistem pengelolaan 
data kepegawaian, budaya kerja 
organisasi, serta sarana transfer ilmu 
pengetahuan antar pegawai. Hal terakhir 
yang perlu ditingkatkan dalam usaha 
untuk mencapai tujuan organisasi adalah 
pengembangan dan peningkatan 
soft skill. Kemampuan non teknis ini 
perlu ditingkatkan guna menghasilkan 
pegawai yang memiliki kemampuan 
analitis sekaligus memiliki kemampuan 
komunikasi, kreativitas, dan gaya 
kepemimpinan yang baik. 

Transformasi kelembagaan dengan 
diikuti internalisasi nilai-nilai Kementerian 
Keuangan pada setiap tingkatan 
menimbulkan sebuah pertanyaan, 
bagaimana mendesain sebuah 
manajemen perubahan dan meningkatan 
ownership dari program atau kebijakan 
yang akan diimplementasikan. Hal 
demikian menuntut setiap individu di 
lingkup Ditjen Perbendaharaan mampu 
memiliki sebuah keahlian yang tidak 
bersifat teknis semata, namun mampu 
memberikan solusi terhadap sebuah 
pekerjaan/permasalahan dengan baik, 
penuh dedikasi, penuh solusi, loyalitas 
serta beretika. Keahlian tersebut sering 
dikenal dengan soft skill, merupakan 
sebuah keahlian yang akan menghasilkan 
kemampuan memimpin (leading people) 
pegawai yang dimilikinya, mengelola 
pekerjaan (managing activities) yang telah 
ditugaskannya, mengelola sumber daya 
(managing resources) yang dimilikinya 
secara adil dan merata, dan mengelola 
informasi (managing information) yang 
dimilikinya untuk kebaikan bersama. 

Berbagai kemampuan non teknis 
tersebut harus dimiliki oleh pimpinan 
Kanwil Ditjen Perbendaharaan dalam 
menerapkan tugas dan fungsi baru 
Kanwil. Seperti dalam kegiatan 
penyusunan Kajian Fiskal Regional (KFR) 
yang memerlukan keahlian seorang 
pimpinan Kanwil Ditjen Perbendaharaan 
guna mengkomunikasikan dengan 

berbagai pihak terkait. Keahlian 
mengelola pekerjaan dibutuhkan bagi 
pegawai Kanwil Ditjen Perbendaharaan, 
misalnya dalam kegiatan penyusunan 
KFR dan Government Finance Statistics 
(GFS) memerlukan kemampuan kerja 
sama dan koordinasi yang baik antar 
tiap level tingkatan pegawai di Kanwil 
Ditjen Perbendaharaan. Begitu juga 
dengan mengelola sumber daya dan 
informasi dalam pelaksanaan tugas dan 
fungsi baru yang lain seperti spending 
review dan pengelolaan hubungan 
keuangan daerah dan pusat, dibutuhkan 
kemampun seorang pegawai dalam 
mengkomunikasikan, mengelola, dan 
mengkoordinasikan tugas baru tersebut 
kepada pihak-pihak yang terlibat dalam 
implementasi tugas baru Kanwil Ditjen 
Perbendaharaan.  Dengan demikian, 
kemanfaatan yang dihasilkan dengan 
menguasai kemampuan non teknis dalam 
rangka penerapan implementasi tugas 
dan baru Ditjen Perbendaharaan seperti 
yang tertuang dalam PMK 169 tahun 
2012, sangat berarti tidak hanya secara 
internal namun juga bagi stakeholder 
Ditjen Perbendaharaan.

Pada akhirnya, dengan adanya 
dukungan komitmen pimpinan difasilitasi 

sistem pengelolaan SDM yang baik 
serta didukung kompetensi pegawai, 
implementasi transformasi Ditjen 
Perbendaharaan tetap akan berjalan 
sepenuh hati serta sesuai dan searah apa 
yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Dengan adanya dukungan komitmen pimpinan serta dengan difasilitasi sistem 
pengelolaan SDM yang baik serta didukung kompetensi pegawai, implementasi 
transformasi Ditjen Perbendaharaan tetap akan berjalan sepenuh hati serta sesuai 
dan searah apa yang telah ditetapkan sebelumnya.
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Sejak digulirkannya reformasi 
keuangan negara lebih dari satu dekade 
yang lalu sampai dengan saat ini, 
Ditjen Perbendaharaan telah melalui 
berbagai macam fase perubahan 
yang berdampak kepada struktur 
kelembagaan,  proses bisnis dan tata 
kelola serta budaya organisasi. Program 
reformasi birokrasi Kementerian 
Keuangan yang dipelopori oleh 
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati 
telah cukup dramatis membawa kita 
kepada era baru transparansi dan 
akuntabilitas aparatur pemerintah yang 
mengedepankan prinsip integritas dan 
profesionalisme. Secara internal, diantara 
dampak positif yang kita bersama 
rasakan saat ini adalah peningkatan 
remunerasi pegawai yang berbasiskan 
kinerja serta dievaluasi secara terukur 
dan berkesinambungan. Hal ini juga 
dibarengi dengan penegakan disiplin 
pegawai yang ketat untuk menjamin 
level integritas aparat pemerintah dalam 
melaksanakan tugasnya. Sedangkan 

secara eksternal, yang telah dicapai 
oleh pemerintah Indonesia untuk 
menghindari resesi pada masa krisis 
global akibat kegagalan subprime 
mortgage di Amerika, meningkatnya 
outlook ekonomi menjadi investment 
grade dan menjaga pertumbuhan 
ekonomi yang tinggi di kawasan, 
merupakan wujud dari profesionalisme 
kita sebagai pengelola fiskal.

Program reformasi fase berikutnya 
yang dipimpin oleh Menteri Keuangan 
Agus Martowardojo telah meletakkan 
pondasi dasar pada budaya organisasi 
yaitu nilai-nilai Kementerian Keuangan 
yang harus tercermin dalam perilaku 
individu dan organisasi kita. Pada 
dasarnya, kita telah memahami 
bersama pentingnya nilai-nilai ini 
dalam membentuk karakter aparatur 
pemerintah yang bersih, anti korupsi dan 
efisien dalam melaksanakan tugasnya. 
Namun lebih dari itu, nilai-nilai tersebut 
terus diinternalisasi di kalangan individu 

Kementerian Keuangan melalui teladan 
para jajaran pimpinannya. Program 
internalisasi nilai-nilai yang masif 
dan dilaksanakan secara kolektif oleh 
pegawai diharapkan akan meningkatkan 
kinerja dan citra organisasi di mata 
masyarakat luas dan dunia internasional. 
Hal ini cukup terlihat dari kemampuan 
kita bertahan dari rentetan krisis yang 
mendera Eropa dan imbasnya pada 
kawasan Asia Pasifik akhir-akhir ini, 
menjaga momentum pertumbuhan 
ekonomi diatas 5% dan level hutang 
pemerintah tetap terkendali. Dengan 
demikian, sebagai kelanjutan program 
reformasi birokrasi, program ini cukup 
berhasil menjaga kesinambungan 
kebijakan fiskal pemerintah.

Beberapa kesuksesan dalam 
program/kebijakan di bidang 
kelembagaan yang diuraikan di 
sebelumnya pada dasarnya telah melalui 
serangkaian proses yang memakan 
waktu cukup panjang (paling tidak 

STRATEGI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN 
DI BIDANG KELEMBAGAAN

Oleh: Moudy Hermawan *
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BAHASAN UTAMA
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jangka menengah). Dan proses ini telah 
mengalami berbagai tantangan dan 
kendala, beberapa penyesuaian dalam 
implementasi dan evaluasi atas kegagalan 
dalam detil kegiatan, sehingga pada 
akhirnya implementasi kebijakan sukses 
dilaksanakan dan memberi dampak 
yang positif. Artikel ini akan membahas 
beberapa aspek dari proses implementasi 
kebijakan di bidang kelembagaan yang 
perlu mendapat perhatian kita bersama.

Tantangan

Mendesain ataupun melaksanakan 
kebijakan di bidang kelembagaan 
bukanlah perkara yang mudah, selalu saja 
melalui jalan yang terjal dan sulit untuk 
dilalui. Beberapa hal yang membuatnya 
menjadi sulit antara lain adalah karena 
setiap organisasi, khususnya organisasi 
kementerian keuangan yang bersifat 
holding company, memiliki keunikan 
masing-masing. Tidak hanya perbedaan 
tugas dan fungsi, variabilitas sumber daya 
manusia-nya, budaya-nya, serta nilai-
nilai yang dianut bisa sangat berbeda. 
Untuk itu tidak ada satu strategi yang bisa 
berlaku untuk semuanya (off the shelf/one 
size fits all solution). 

Tantangan berikutnya timbul karena 
kebijakan di bidang kelembagaan 
melibatkan berbagai aktor baik internal 
maupun pemangku kepentingan 
organisasi bersangkutan. Dengan 
demikian sangat bergantung kepada 
efektivitas kerjasama dan koordinasi dari 
pihak-pihak terkait. Sinergi adalah nilai 
yang mudah diucapkan dan dihafalkan, 
tapi pada level implementasi bisa sukar 
dilakukan. Hal berikutnya adalah bahwa 
kebijakan ini bukan hanya masalah 
perbaikan institusional saja tetapi juga 
menyangkut perumusan kembali proses 
bisnis. Dengan demikian, pada tahapan 
ini adalah cara merancang struktur yang 
efektif dan memadukannya dengan 
proses bisnis yang tepat bisa menjadi 
kegiatan yang sangat kompleks dan 
membutuhkan pengetahuan multi-
disiplin. 

Kemudian, kebijakan di bidang 
kelembagaan seringkali dipengaruhi 
oleh faktor eksternal, baik itu faktor 
ekonomi, sosial, politik, hukum dan 
lainnya. Beberapa hal mungkin dapat 
dikontrol oleh internal organisasi, tetapi 
semakin tinggi tingkat uncontrollable 
dari faktor-faktor eksternal tersebut, maka 

perjalanan dalam implementasi kebijakan 
menjadi lebih sulit. Sebagai contoh, 
meskipun Undang-Undang Keuangan 
Negara berlaku untuk pemerintah pusat 
dan daerah, namun pada kenyataannya 
peraturan teknis mengenai keuangan 
daerah diatur oleh Kementerian Dalam 
Negeri. Dampaknya, implementasi fungsi 
Kanwil Ditjen Perbendaharaan untuk 
membina pengelolaan keuangan dan 
pelaksanaan anggaran daerah harus 
dilaksanakan dengan hati-hati dan 
strategi serta pendekatan yang khusus 
agar tidak terjadi konflik institusional yang 
tidak diinginkan.

Kerangka Desain Kebijakan

Dalam rangka merumuskan 
kebijakan di bidang kelembagaan, tidak 
dapat dipungkiri bahwa diperlukan desain 
program/kebijakan yang baik sehingga 
dapat dilaksanakan dengan efektif. Untuk 
itu, dalam proses desain kebijakan paling 
tidak memenuhi kerangka siklus sebagai 
berikut:
1. Melakukan analisis/diagnostik: 

menentukan prioritas-prioritas 
kebijakan dengan memperhatikan 
faktor internal dan eksternal.

2. Menentukan alternatif strategi: 
memutuskan apa yang harus 
dilakukan, apa yang dapat dilakukan 
dan memperhatikan apa yang 
dituntut oleh lingkungan organisasi.

3. Menyepakati strategi yang dipilih: 
melibatkan pemangku kepentingan 
(internal dan eksternal) terkait.

4. Pentahapan implementasi: 
menentukan urutan pelaksanaan dan 
waktu yang dibutuhkan untuk tiap 
tahapan dan keseluruhan.

5. Menentukan mekanisme untuk 
mencapai tujuan dan sasaran dari 
kebijakan (deliverables): mobilisasi 
sumber daya, manajemen perubahan, 
partisipasi internal organisasi untuk 
meningkatkan ownership dari 
kebijakan.

6. Evaluasi formal atas pelaksanaan 
kebijakan dengan melibatkan 
pemangku kepentingan terkait.

7. Kembali ke tahap diagnostik.
Dalam praktiknya, pengambil 

keputusan sering terjebak dalam 
menyusun desain dan melaksanakan 
kebijakan dengan berkutat terlalu lama 

dan kesulitan bersepakat pada proses 
mengkonstruksi strategi implementasi. 
Padahal, cukup banyak kebijakan 
menemui kendala atau bahkan kegagalan 
karena tidak melalui tahapan pelaksanaan 
yang tepat. Dalam fase pentahapan 
hal yang perlu diperhatikan antara lain 
adalah menentukan urutan yang tepat 
mengenai apa yang harus dilaksanakan 
atau dicapai terlebih dahulu. Untuk itu, 
sebaiknya harus ada suatu program atau 
kegiatan yang hasilnya dapat segera 
dipetik (low lying fruit) atau quick win, 
sehingga mampu memotivasi internal dan 
menarik perhatian eksternal organisasi. 
Disamping itu, kebijakan di bidang 
kelembagaan kadang disusun dengan 
kerangka waktu yang tidak realistis atau 
terlalu ambisius, sehingga tidak mampu 
mencapai target waktu yang ditentukan. 
Untuk itu, penentuan kerangka waktu 
apakah dengan skema lompatan besar 
(leapfrogging) atau dengan pendekatan 
yang bertahap (gradualist) akan sangat 
berpengaruh kepada kesuksesan 
implementasi kebijakan.

Hal penting yang juga patut 
mendapat perhatian adalah bagaimana 
melakukan manajemen perubahan dan 
meningkatan ownership dari program 
atau kebijakan. Apabila perubahan yang 
terjadi tidak dikelola dengan baik, maka 
resistensi yang kuat dari dalam organisasi 
maupun pemangku kepentingan 
akan mengancam keberlangsungan 
implementasi kebijakan di bidang 
kelembagaan. Untuk itu, sosialisasi 
terhadap kebijakan harus dilakukan secara 
intensif pada setiap lapisan organisasi, 
sekaligus meningkatkan partisipasi aktif 
mereka didalam tahapan implementasi.

Where are we now?

Saat ini, disamping pengembangan 
Sistem Perbendaharaan dan Anggaran 
Negara (SPAN), maka program 
transformasi kelembagaan yang sedang 
dijalani oleh Ditjen Perbendaharaan 
adalah implementasi reorganisasi kantor 
vertikal melalui PMK No.169/MK.01/2012. 
Desain penataan organisasi yang telah 
dimulai sejak tahun lalu tersebut, saat ini 
telah memasuki tahapan implementasi 
dengan ditetapkannya PMK tersebut 
dan penunjukkan jabatan struktural 
sesuai struktur yang baru. Untuk 
menjamin kesinambungan implementasi 
reorganisasi oleh seluruh Kanwil dan KPPN, 
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Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan 
telah berupaya melaksanakan beberapa 
hal antara lain :
1. Dalam rangka manajemen 

perubahan, telah dan terus 
dilaksanakan serangkaian program 
sosialisasi dan pengembangan 
kapasitas secara intensif baik 
berupa rapat pimpinan, diklat, 
sosialisasi, workshop, focus group 
discussion (FGD) yang diikuti oleh 
pegawai kantor vertikal mulai dari 
level kepala kanwil sampai dengan 
pelaksana. Penyelenggaraan 
kegiatan ini juga melibatkan 
partisipasi pemangku kepentingan 
terkait seperti direktorat teknis 
Ditjen Perbendaharaan, Sekretariat 
Jenderal, Badan Pendidikan dan 
Pelatihan Keuangan (BPPK), 
Ditjen Anggaran (DJA), Ditjen 
Perimbangan Keuangan (DJPK), 
dan Badan Kebijakan Fiskal (BKF). 
Diharapkan program ini mampu 
meningkatkan pemahaman 
serta ownership seluruh pegawai 
dalam mengimplimentasikan 
kebijakan penataan organisasi, serta 
mengurangi resistensi yang terjadi 
akibat perubahan kelembagaan.

2. Pimpinan Ditjen Perbendaharaan 
juga mendorong agar Kanwil 
mampu meningkatkan komunikasi 
di tingkat regional dengan 
pemerintah daerah dan pemangku 
kepentingan lainnya. Pendekatan 
yang digunakan bukanlah 
hubungan otoritas, melainkan 
hubungan kerjasama dalam rangka 
sharing informasi dan pengetahuan 
di bidang pengelolaan keuangan/
pelaksanaan anggaran. Disamping 
itu, Kanwil juga diharapkan mampu 
segera menelurkan output dari 
tugas dan fungsinya yang saat ini 
bersifat analitikal, misalnya spending 
review, kajian fiskal regional, exercise 
GFS regional, dan lain-lain. Output 
ini, meskipun mungkin masih 
belum sempurna dan masih terus 
dikembangkan metodologi dan 
mekanisme penyusunannya, 
diharapkan mampu menjadi quick 
win atau low lying fruit dari program 
transformasi kelembagaan yang 
dijalankan.

3. Peningkatan utilisasi serta 
optimalisasi peran penyuluh 
perbendaharaan  di daerah, 

antara lain lomba penyuluh 
perbendaharaan antar kanwil. 
Hal ini dimaksudkan untuk 
meningkatkan pengetahuan dan 
keterampilan mitra kerja (satker) 
dalam mengelola keuangan negara, 
sekaligus persiapan mengahadapi 
bergesernya fungsi KPPN yang 
tadinya bersifat operasional semata, 
ditambah menjalani peran customer 
relation management setelah 
diimplementasikannya SPAN.

Meskipun berbagai upaya telah 
dilakukan untuk menyukseskan 
implementasi kebijakan, namun 
masih terdapat beberapa pekerjaan 
rumah yang harus diselesaikan, seperti 
penyusunan beberapa landasan hukum 
atas proses bisnis yang baru, terutama 
yang terkait faktor eksternal organisasi 
(misalnya: DJA & DJPK). Kemudian 
persiapan pembentukan beberapa KPPN 
baru yang masih terkendala infrastruktur, 
pendanaan dan penataan organisasi 
kantor pusat Ditjen Perbendaharaan.

Akhirnya, berdasarkan uraian 
sebelumnya dan fakta-fakta yang kita 
temui selama perjalanan implementasi 
PMK 169 tahun 2012 sampai dengan 
saat ini, maka progress implementasi 
kebijakan di bidang kelembagaan 
dapat dikatakan telah berjalan ke arah 
yang  benar, namun perlu diadakan 
penyesuaian strategi seperlunya serta 
membutuhkan komitmen yang kuat dari 
seluruh jajaran kantor pusat dan kantor 
vertikal untuk mencapai tujuan yang 
diharapkan. 

* Penulis adalah Kasubag Organisasi - 
Bagian Organisasi dan Tatalaksana - 
Setditjen Perbendaharaan
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Pada saat perekonomian dunia 
mengalami resesi yang berakibat 
perekonomian banyak negara mengalami 
pertumbuhan negatif, perekonomian 
Indonesia justru terus mengalami 
pertumbuhan perekonomian yang 
positif. Pada tahun 2012 dan 2013 di saat 
krisis dunia dan Eropa, perekonomian 
Indonesia mampu tumbuh di atas 
6%. Menurut pengamat ekonomi, 
jika pemerintah dapat memperbaiki 
penyerapan anggaran ada peluang 
pertumbuhan ekonomi tahun ini bisa 
melesat 6,5%.

Penyerapan anggaran tersebut 
merupakan salah satu strategi kebijakan 
fiskal yang dijalankan oleh pemerintah 
melalui peningkatan belanja negara atau 

sering disebut kebijakan fiskal ekspansif. 
Kebijakan fiskal tersebut merupakan 
perwujudan fungsi pengelolaan fiskal 
yang diemban oleh Menteri Keuangan 
sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara. Kebijakan Fiskal 
tersebut dilakukan pemerintah untuk 
menjadikan perekonomian negara 
kearah yang lebih baik melalui instrumen 
penerimaan dan pengeluaran negara 
(APBN).

Desentralisasi fiskal muncul semenjak 
bergulirnya kebijakan desentralisasi 
melalui otonomi daerah yang kemudian 
diikuti dengan pemekaran daerah. 
Desentralisasi fiskal merupakan salah 
satu implementasi paradigma hubungan 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah 
yang disertai dengan pengalokasian 
Dana Alokasi Umum (DAU) sebagai 
sumber pembiayaan urusan pemerintah 
yang didaerahkan, Dana Bagi Hasil (DBH) 
dari ekstraksi sumber daya alam (SDA) 
daerah yang bersangkutan, dan Dana 
Alokasi Khusus (DAK) sebagai sumber 
pembiayaan pembangunan infrastruktur 
serta diberikannya otoritas pajak yang 
terbatas kepada pemerintah daerah.

Akan tetapi, desentralisasi kebijakan 
fiskal tersebut dalam perkembangannya 
tidak diimbangi dengan kemampuan 
manajerial dalam bidang fiskal di 
tingkat pimpinan daerah. Menurut data 
dari Direktorat Jenderal Perimbangan 
Keuangan, rasio belanja pegawai 

MENGAWAL EMBRIO 
FUNGSI PENGELOLAAN FISKAL DAERAH
MELALUI KAJIAN FISKAL REGIONAL
Oleh: Moudy Hermawan *
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terhadap total belanja daerah di tahun 
2012 mencapai rata-rata 50,9%. Dengan 
melihat kondisi tersebut, dapat dipastikan 
bahwa pemerintah daerah tidak memiliki 
ruang fiskal (fiscal gap) yang cukup untuk 
membangun daerahnya.

Usaha Pemerintah Pusat untuk 
menaikkan persentase DAU setiap 
tahunnya dengan tujuan untuk 
melakukan pembangunan di daerah akan 
sia-sia, karena tidak diimbangi dengan 
komitmen pemerintah daerah dalam 
menggunakan alokasi dananya. Hal 
inilah yang menjadi permasalahan tidak 
sinkronnya pengelolaan fiskal pemerintah 
pusat dan pemerintah daerah.

Permasalahan tersebut tentu tidak 
dapat diselesaikan melalui kebijakan 
dari pemerintah pusat saja, harus ada 
pendekatan kepada setiap pemerintah 
daerah, yang dalam hal ini dapat dilakukan 
oleh perwakilan Kementerian Keuangan 
sebagai pengelola fiskal. Kanwil Ditjen 
Perbendaharaan melalui kantor vertikal 
Ditjen Perbendaharaan yang ada di setiap 
provinsi, dianggap mampu oleh Menteri 
Keuangan untuk melakukan sinkronisasi, 
memberikan pengertian, dan penjelasan 
terkait pengelolaan fiskal pemerintah 
daerah. Hal tersebut tentu disambut 
baik oleh jajaran Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan.

Sebagai langkah awal untuk 
mengemban tugas baru tersebut, Kanwil 
Ditjen Perbendaharaan tentu harus 

mengetahui profil fiskal di masing-masing 
daerah lingkup wilayah kerjanya. Untuk 
mewujudkan eksistensi pengelolaan fiskal 
di daerah, Kanwil Ditjen Perbendaharaan 
diharapkan mampu membina hubungan 
yang baik dengan pemerintah daerah 
melalui forum pengelolaan keuangan 
daerah. Melalui hubungan yang baik 
tersebut, Kanwil Ditjen Perbendaharaan 
diharapkan memiliki data keuangan 
daerah yang valid, komprehensif, serta 
mampu menyusun Kajian Fiskal Regional 
(KFR), sehingga akan dapat menghasilkan 
analisis kondisi fiskal daerah secara 
mendalam.

Dari hasil KFR Kanwil Ditjen 
Perbendaharaan, pemerintah daerah 
dapat menggunakan rekomendasi 
tersebut untuk menentukan kebijakan 
fiskal yang diambil dalam pelaksanaan 
APBD. Misalnya suatu daerah memiliki 
tingkat pendidikan yang rendah, tentu 
harus diberikan rekomendasi kepada 
daerah tersebut untuk meningkatkan 
belanja di bidang pendidikan, seperti 
membangun sekolah baru, mengangkat 
guru baru atau meningkatkan kapasitas 
sumber daya manusia (SDM) guru yang 
telah ada. Lain halnya jika suatu daerah 
memiliki potensi pariwisata yang belum 
tergarap secara maksimal, tentunya dapat 
diberikan rekomendasi kepada daerah 
tersebut untuk meningkatkan belanja 
infrastruktur yang mendukung sektor 
pariwisata, seperti dermaga, jalan akses 
menuju tempat wisata atau mendirikan 

pusat kerajinan khas daerah tersebut. 

Dalam cakupan yang lebih 
luas, rekomendasi hasil analisis KFR 
dapat dipergunakan sebagai bahan 
pertimbangan pembagian transfer ke 
daerah, pemberian DAU serta pemberian 
penerusan pinjaman. 

Dari gambaran diatas, kita dapat 
melihat tujuan penyusunan Kajian Fiskal 
Regional secara lebih komprehensif. 
KFR tidak hanya berguna secara lokal di 
daerah tersebut saja, akan tetapi lebih luas 
lagi dapat berguna dalam skala nasional 
guna memberi gambaran kondisi fiskal 
daerah, sehingga dapat diambil kebijakan 
menyeluruh dalam menjaga stabilitas 
pertumbuhan ekonomi dan mencapai 
kesejahteraan bangsa. 

* Penulis adalah Kasubag Organisasi - 
Bagian Organisasi dan Tatalaksana - 
Setditjen Perbendaharaan

Disampaikan dalam Workshop Problem Solving Ditjen Perbendaharaan
 Tahun 2013



BAHASAN UTAMA

8

Seiring dengan berjalannya 
transformasi kelembagaan pada 
Direktorat Jenderal Perbendaharaan 
sebagaimana diamanatkan oleh 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/
PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan, Kantor Wilayah Ditjen 
Perbendaharaan dan Kantor Pelayanan 
Perbendaharaan Negara memegang 
peranan baru sebagai representasi 
Kementerian  Keuangan di daerah. Dalam 
melaksanakan tugas dan fungsi baru 
tersebut, Kanwil Ditjen Perbendaharaan 
dan KPPN harus berpedoman pada Surat 
Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan 
Nomor SE-2/PB/2013 mengenai Transisi 

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Organisasi 
Kantor Vertikal Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan terkait dengan PMK 
Nomor  169/PMK.01/2012. Tugas dan 
fungsi baru tersebut antara lain meliputi 
bimbingan teknis pengelolaan keuangan 
Badan Layanan Umum (BLU), penyusunan 
statistik keuangan pemerintah sesuai 
dengan Government Finance Statistics 
(GFS), dan Spending Review.  Selain 
itu, sebagai representasi Kementerian 
Keuangan di daerah, Kantor Wilayah 
Direktorat Jenderal Perbendaharaan juga 
menyusun Kajian Fiskal Regional (KFR). 

Apabila kita meninjau lebih dalam, 
implementasi peraturan tersebut akan 
berimplikasi pada beberapa setidaknya 

aspek organisasi dan sumber daya 
manusia. Tujuan organisasi yang tertuang 
dalam peraturan Menteri Keuangan 
tersebut akan dapat tercapai apabila 
mendapat dukungan penuh dari 
seluruh komponen organisasi. Salah satu 
dukungan yang wajib ada dalam upaya 
pencapaian tujuan organisasi adalah 
dukungan dari sumber daya manusia 
Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Berbicara mengenai dukungan 
sumber daya manusia terhadap 
pencapaian tujuan organisasi, Prasad Kaipa 
et al., dalam artikelnya yang berjudul “Soft 
Skills are Smart Skills”, mengungkapkan ada 
3 (tiga) hal yang dapat mempengaruhi 
kontribusi sumber daya manusia kepada 

PERANAN SOFT SKILL DALAM RANGKA 
PERCEPATAN IMPLEMENTASI 
PMK 169/PMK.01/2012
Oleh: Dito Mahar Putro & Noor Afies P.*
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upaya pencapaian tujuan organisasi 
terutama dikaitkan dengan adanya 
transformasi kelembagaan yang saat ini 
sedang dialami oleh Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan. Ketiga hal tersebut 
adalah (1) tim manajemen yang baik 
(good management team); (2) sistem 
pengelolaan SDM yang efektif (effective 
human resource management system); dan 
(3) soft skill. 

Tim manajemen yang baik berarti 
bahwa SDM mendapatkan dukungan 
penuh dari para manajer dalam hal ini 
adalah para pihak pengambil keputusan. 
Dukungan penuh tersebut bisa berupa 
kebijakan-kebijakan yang memiliki efek 
baik langsung maupun tidak langsung 
kepada SDM. Dari kebijakan yang diambil 
oleh para manajer terkait dengan SDM 
akan tercermin komitmen para pimpinan 
terhadap pencapaian tujuan organisasi. 
Agar tujuan yang hendak dicapai melalui 
transformasi kelembagaan dapat tercapai, 
diperlukan komitmen pimpinan untuk 
memastikan bahwa SDM yang dimiliki 
mampu mencapai tujuan organisasi.

Setelah didapatkan suatu komitmen 
yang kuat dari level pimpinan, maka 
langkah selanjutnya adalah eksekusi atas 
kebijakan-kebijakan yang diambil. Untuk 
mengeksekusi kebijakan, organisasi 
membutuhkan tools yang berupa sistem 
pengelolaan SDM yang efektif dan andal. 
Sistem pengelolaan SDM yang dimaksud 
adalah sistem pengelolaan SDM yang 
bersifat komprehensif, yang menyentuh 
seluruh aspek yang berkaitan dengan 
sumber daya manusia Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan. Sistem pengelolaan 
SDM tersebut setidak-tidaknya meliputi 
rekrutmen yang didasarkan pada 
perencanaan kebutuhan pegawai baik 
dari sisi jumlah maupun kompetensi 
yang dibutuhkan, program peningkatan 
kompetensi para pegawai menyangkut 
hard competency maupun soft competency 
yang direncanakan dengan baik sesuai 
dengan dinamika yang ada dalam 
organisasi, pola mutasi dan promosi 
yang jelas dan transparan, sistem pola 
karir yang jelas dan terukur, dan adanya 
pola assesment yang adil dan transparan. 
Termasuk dalam sistem pengelolaan 
SDM yang baik adalah adanya dukungan 
teknologi informasi yang akan sangat 
membantu dari sisi pengolahan dan 
penyajian informasi yang andal. Saat 
ini Direktorat Jenderal Perbendaharaan 
telah melakukan beberapa hal terkait 

dengan sistem pengelolaan SDM 
seperti tersusunnya Grand Design 
Pengelolaan SDM Ditjen Perbendaharaan, 
Perencanaan Pengembangan Sumber 
Daya Manusia yang tertuang dalam 
Human Capital Development Plan 
Direktorat Jenderal Perbendaharaan 
(HCDP) dan disusunnya Desain Diklat 
yang disesuaikan dengan kebutuhan 
organisasi akan SDM yang berkualitas 
agar proses transformasi kelembagaan 
dapat tercapai. Pola pengelolaan SDM 
yang baik akan berbanding lurus dengan 
meningkatnya ekonomisasi, efisiensi, dan 
efektifitas pelayanan kepada masyarakat, 
dan juga kualitas pengelolaan keuangan 
negara.

Dalam perjalanan implementasi 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/
PMK.01/2012, dibutuhkan kompetensi-
kompetensi baru yang sebelumnya 
mungkin dianggap kurang penting atau 
bahkan tidak diperlukan sama sekali. 
Kompetensi-kompetensi tersebut baik 
hard competency maupun soft competency. 
Dahulu mungkin banyak yang tidak 
mengira bahwa hard competency 
seperti metodologi penelitian, ekonomi 
makro, ekonomi mikro, statistik dan 
soft competency seperti interpersonal 
relationship, presentation skill, written 
communication dan in-depth analysis 
harus dikuasai sampai dengan level 
pelaksana. Akan tetapi, dengan adanya 
tugas-tugas baru semisal penyusunan 
laporan keuangan pemerintah sesuai 
dengan Government Finance Statistics 
(GFS), analisis penyerapan anggaran 
dalam rangka spending review atau 
penyusunan Kajian Fiskal Regional (KFR), 
maka kompetensi-kompetensi tersebut 
menjadi hal yang wajib untuk dikuasai 
sampai dengan jabatan pelaksana pada 
tingkat-tingkat kemahiran tertentu. 
Agar kebutuhan organisasi akan SDM 
dengan kompetensi dimaksud terpenuhi, 
maka organisasi harus melakukan 
intervensi berupa pelaksanaan program 
peningkatan kompetensi yang dirancang 
sedemikian rupa sesuai dengan 
kebutuhan.

Program peningkatan kompetensi 
yang berhasil akan meningkatkan 
pemahaman teknis (hard skill) dan soft 
skill akan menghasilkan perpaduan 
kemampuan penyelesaian pekerjaan/
permasalahan secara profesional. 
Pelaksanaan tugas seperti penyusunan 
KFR, GFS, dan Spending Review yang 

dipandang sebagai tugas berat akan 
menjadi lebih mudah apabila didukung 
oleh kemampuan komunikasi dan 
jalinan hubungan yang baik dengan 
stakeholder, yang akan sangat berguna 
dalam proses pengumpulan data. 
Selain itu, kemampuan menulis 
efektif untuk mengkomunikasikan 
data dan informasi ke dalam bentuk 
laporan (written communication) dan 
mempresentasikannya kepada pimpinan 
sebagai bahan pengambilan kebijakan 
juga tidak dapat dipandang sebelah 
mata (presentation skill). Contohnya 
kemampuan analitis dalam menganalisa 
spending review, selain kemampuan 
menganalisa dan mengolah data realisasi 
anggaran satuan kerja, juga diperlukan 
kemampuan komunikasi yang efektif 
antar pegawai, dengan pihak satuan kerja 
(satker) untuk mendapatkan informasi 
detail mengenai tindak lanjut inefisiensi 
pada satker yang bersangkutan. Begitu 
juga dengan penyusunan GFS yang 
memerlukan kemampuan komunikasi 
yang baik dengan pihak satuan kerja 
(satker) dan Pemda, serta kegiatan 
penyusunan KFR yang juga memerlukan 
selain keahlian statistik pegawai juga 
dibutuhkan keahlian komunikasi yang 
efektif dengan satker di wilayah kerjanya. 
Dengan demikian, hard skill dan soft skill 
yang dimiliki oleh setiap pegawai Ditjen 
Perbendaharaan akan sangat bermanfaat 
bagi internal dan eksternal organisasi.

Sebagaimana telah diungkapkan 
sebelumnya, soft skill yang dimiliki oleh 
seseorang merupakan salah satu hal yang 
dapat mempengaruhi seberapa besar 
kontribusi yang akan diberikan oleh SDM 
Ditjen Perbendaharaan kepada organisasi 
dalam upaya pencapaian tujuan. 
Kementerian Keuangan telah memiliki 
peta soft competency yang dibutuhkan 
oleh organisasi lingkup Kementerian 
Keuangan yang dihimpun dalam kamus 
kompetensi. Di dalam kamus kompetensi 
tersebut terdapat 35 (tiga puluh lima) jenis 
soft competency yang dikelompokkan 
ke dalam tiga kelompok yaitu: Thinking, 
Working dan Relating. Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan telah memetakan soft 
competency yang diperlukan untuk 
masing-masing jabatan. Hal ini didasari 
oleh kesadaran akan pentingnya soft 
competency masing-masing pegawai di 
setiap tingkat jabatan bagi pencapaian 
tujuan organisasi.
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Prasad Kaipa et al., dalam 
artikel ‘Soft Skills are Smart Skills’ juga 
mengungkapkan bahwa soft skill adalah 
kunci menuju kesuksesan. Soft skill akan 
memberikan kontribusi besar kepada 
4 (empat) hal yaitu: (1) kemampuan 
memimpin (leading people); (2) mengelola 
pekerjaan (managing activities); (3) 
mengelola sumber daya (managing 
resources); dan (4) mengelola informasi 
(managing information). Keempat hal 
ini dapat menjadi faktor-faktor penentu 
dalam kesuksesan implementasi 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/
PMK.01/2012.

Sumber daya manusia sebagai aktor 
utama perubahan perlu dikelola dengan 
baik oleh para pimpinan Direktorat 
Jenderal Perbendaharaan baik kantor 
pusat maupun kantor daerah (leading 
people). Untuk dapat mengelola sumber 
daya manusia tersebut, sosok pemimpin 
dituntut untuk memiliki soft skill seperti : 
planning and organizing, managing others 
dan team leadership. Selain itu, berbicara 
mengenai leading people tidak boleh 
melupakan konsep transformational 
leadership karena seorang pemimpin 
di lingkup Kementerian Keuangan 
khususnya Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan juga harus menjadi 
teladan dalam penanaman dan 
pengamalan Nilai-nilai Kementerian 
Keuangan. Penanaman dan Pengamalan 
Nilai-nilai Kementerian Keuangan di unit 
kerja akan membentuk karakter SDM yang 
beretika dalam melaksanakan tugasnya. 

Agar pemimpin dapat melakukan proses 
internalisasi tersebut, perlu memiliki soft 
competency seperti: integrity, coaching 
and developing others dan motivating 
others. 

Hal kedua setelah leading people 
adalah managing activities (mengelola 
pekerjaan) baik yang dilakukan 
oleh pimpinan maupun pelaksana. 
Seperti diketahui bahwa transformasi 
kelembagaan akan membawa 
konsekuensi semakin padatnya 
pekerjaan terutama bagi para pegawai 
di lingkup Kantor Wilayah dan KPPN. 
Atasan langsung harus dapat membagi 
pekerjaan kepada para bawahannya 
secara adil dan memberikan job 
description yang jelas. Hal ini tentunya 
akan berdampak positif bagi para 
bawahannya. Atas pekerjaan-pekerjaan 
yang diterimanya, pegawai harus mampu 
menyelesaikannya dengan sebaik 
mungkin. Semakin banyak pekerjaan 
yang harus dikerjakannya, seorang 
pegawai dituntut untuk membuat skala 
prioritas penyelesaian pekerjaan. 

Managing activities mutlak dilakukan 
karena adanya keterbatasan sumber 
daya yang dimiliki organisasi terutama 
sumber daya manusia, waktu dan tenaga. 
Selain itu, terdapat juga sumber daya 
lain seperti sumber daya finansial dan 
infrastruktur yang jumlahnya terbatas. 
Oleh karena itu, managing activities 
terkait juga dengan kegiatan managing 
resources. Sumber daya finansial dan juga 
infrastruktur memang mutlak diperlukan 
oleh organisasi dalam proses transformasi 
kelembagaan. Namun pada umumnya 
sumber daya yang ada tidak mencukupi 
oleh karenanya perlu dikelola dengan 
baik dengan cara membuat perencanaan 
yang matang. Aktivitas-aktivitas tersebut, 
baik managing activities maupun 
managing resources dapat dilakukan 
apabila SDM memiliki kemampuan 
planning and organizing yang baik.

Hal terakhir dimana soft skill diperlukan 
adalah dalam kegiatan pengelolaan 
informasi (managing information). 
Dalam setiap melakukan pekerjaan, 
pegawai akan selalu bersentuhan 
dengan informasi yang datang. Setiap 
pegawai harus mampu mengelola setiap 
informasi yang diterimanya secara tepat 
kemudian mengkomunikasikannya 
baik bagi pihak intern dan ekstern 
Ditjen Perbendaharaan. Kemampuan 

‘Soft Skills are Smart Skills’ 
juga mengungkapkan bahwa 
soft skill adalah kunci menuju 
kesuksesan. Soft skill akan 
memberikan kontribusi besar 
kepada 4 (empat) hal yaitu : 
1. kemampuan memimpin 

(leading people), 
2. mengelola pekerjaan 

(managing activities), 
3. mengelola sumber daya 

(managing resources), dan 
4. mengelola informasi 

(managing information). 
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pengelolaan informasi ini akan sangat 
berguna dalam melaksanakan tugas 
dan fungsi baru misalnya pada proses 
penyusunan Kajian Fiskal Regional (KFR). 
Hal ini menyangkut bagaimana data dan 
fakta yang diperoleh, dikelola menjadi 
sebuah informasi yang berguna tidak 
hanya bagi stakeholder di daerah, namun 
juga berguna bagi pemerintah pusat 
dalam memutuskan kebijakan fiskal 
secara nasional. Begitu juga dengan 
penyusunan GFS maupun spending 
review. Dibutuhkan pengelolaan 
informasi yang tidak menimbulkan bias 
bagi pengguna maupun stakeholder 
sehingga akan menghasilkan informasi 
yang valid dan reliable. 

Proses managing information 
berarti kita berbicara mengenai proses 
pengumpulan data, pengolahan data 
dan juga penyampaian informasi kepada 
pihak lain baik secara lisan maupun 
tertulis. Kemampuan untuk menangkap 
pesan yang terkandung, kemampuan 
untuk menganalisis dan kemampuan 
untuk menyampaikannya kembali atau 
menuangkannya dalam bentuk tertulis 
menjadi hal-hal yang mutlak untuk 
dikuasai. Soft skill yang harus dimiliki 
pegawai setidaknya adalah written 
communication dan presentation skill. 
Apalagi, dalam tugas dan fungsi yang 
baru, terdapat pergeseran pola pikir 
dan pola kerja dari sebelumnya bersifat 
klerikal menjadi analitis. Perubahan 
seperti ini harus disikapi dengan 
memiliki kemampuan beradaptasi pada 
perubahan (adapting to change) dan in-
depth problem solving and analysis.

Pimpinan puncak di Kanwil dan 
KPPN membutuhkan kemampuan 
manajerial yang mumpuni dalam 
mengelola sumber daya dibutuhkan 
dalam rangka implementasi Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 169/
PMK.01/2012. Dengan kecakapan 
komunikasi, kemampuan mengelola 
konflik dan kepemimpinan yang baik, 
seorang pemimpin dapat memotivasi 
pegawai yang kurang memahami tugas 
dan fungsi baru, sehingga dapat ikut 
berperan serta dalam penyelesaian 
masalah. Pada akhirnya, pegawai 
tersebut termotivasi untuk belajar 
sehingga memiliki kesempatan untuk 
mendapatkan pemahaman yang lebih 
baik terkait tugas-tugas baru tersebut.

Pada level pelaksana, soft skill 
diperlukan guna memaksimalkan 

keterampilan teknis yang telah dimiliki. 
Kemampuan mengelola sikap, etika, dan 
komunikasi dengan anggota organisasi 
lainnya termasuk atasan menjadi kunci 
penting penyelesaian tugas yang 
diembannya. Pada akhirnya, soft skill 
wajib dimiliki oleh setiap pegawai Ditjen 
Perbendaharaan guna memecahkan 
permasalahan maupun menyelesaikan 
pekerjaan sehari-hari dalam rangka 
mempercepat implementasi Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 169/
PMK.01/2012 di tingkat daerah. 

Selain itu, kebermanfaatan yang 
lebih luas bagi eksternal organisasi, 
adalah terjalinnya koordinasi dan 
komunikasi yang baik antara Kanwil, KPPN 
dan para stakeholder akan berdampak 
pada tercapainya tingkat penyerapan 
anggaran yang maksimal, berjalannya 
penerapan akuntansi berbasis akrual, 
penyediaan data fiskal daerah, serta 
terjalinnya hubungan yang harmonis 
antara pemerintah pusat dan daerah.

Dari pemaparan diatas tercermin 
betapa pentingnya peranan soft skill 
dalam berbagai aktivitas organisasi. 
Terkait dengan hal tersebut organisasi 
Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah 
melakukan langkah-langkah antisipatif 
berupa pelaksanaan program-program 
capacity building. Kegiatan-kegiatan 
tersebut harus didukung oleh seluruh 
komponen organisasi dengan sikap 
proaktif dari masing-masing pegawai 
Direktorat Jenderal Perbendaharaan. 
Hal yang tentu saja akan mempercepat 
terlaksanakannya Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012. 
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Seperti yang telah Bapak ketahui, sejak 
diberlakukannya PMK 169/PMK 01/2012 
tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi 
Vertikal Ditjen Perbendaharaan pada awal 
tahun 2013, maka implementasi penajaman 
fungsi Ditjen Perbendaharaan dan transformasi 
kelembagaan mulai digulirkan di Kanwil Ditjen 
Perbendaharaan seluruh Indonesia. Menurut 
Bapak, harapan apa yang sesungguhnya 
diinginkan bagi institusi Ditjen Perbendaharaan 
dengan diberlakukannya PMK 169/PMK 
01/2012? 

Harapan yang tersirat dalam peraturan adalah 
agar Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai 
representasi Menteri Keuangan menjadi semakin 
siap dalam melaksanakan misinya dan telah 
mampu menjawab tantangan dalam pengelolaan 
perbendaharaan negara secara luas di dalam suatu 
sistem manajemen treasury yang terintegrasi. 
Hal ini terlihat jelas dalam proses pelaksanaan 
tugas Bendahara Umum Negara (BUN) dalam 
menyalurkan APBN serta pertanggungjawabannya 
juga tugas-tugas khusus terkait dengan pelimpahan 

PENGUATAN SINERGI DAN KAPASITAS 
SDM: KUNCI SUKSES IMPLEMENTASI 
PMK NO. 169/PMK.01/2012

Crew Majalah Treasury Indonesia, Windraty 
A. Siallagan dan Sugeng W. berkesempatan 
mewawancarai Kepala Kanwil Ditjen 
Perbendaharaan Prov. Sulawesi Selatan, Dr. Bilmar 
Parhusip mengenai pendapat beliau terkait isu-isu 
terkait implementasi PMK 169/PMK.01/2012 atau 
penajaman fungsi dan transformasi kelembagaan 
di tingkat wilayah, termasuk pandangannya 
mengenai Kajian Fiskal Regional (KFR). Sebagai 
salah satu Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang 
memiliki skor tertinggi dalam penilaian yang 
dilakukan oleh Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan 
terhadap KFR yang dihasilkan oleh 30 Kanwil Ditjen 
Perbendaharaan di seluruh Indonesia, khususnya 
dalam kategori Kanwil yang besar, MTI mencoba 
menggali pandangan beliau mengenai mandat 
disusunnya KFR dan implementasinya di lapangan. 
Berikut adalah excerpt dari wawancara tersebut.

Wawancara Khusus 
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulawesi Selatan
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sebagian tugas DJA dan DJPK dalam 
kaitannya dengan pembinaan kepada 
stakeholders. Di samping itu, Kanwil 
Ditjen Perbendaharaan telah berhasil 
menyusun GFS (government finance 
statistics, red), Kajian Fiskal Regional (KFR) 
dan Spending Review yang diharapkan 
dapat digunakan sebagai umpan balik 
(feedback) dalam memperbaiki kerangka 
pengelolaan fiskal secara keseluruhan 
sekaligus mendokumentasikannya secara 
komprehensif dan terstruktur dengan 
metodologi yang benar. 

Sejauh mana progress/kemajuan 
implementasi PMK tersebut di tingkat 
kantor wilayah lingkup kerja  Bapak 
sampai saat ini?

Sejauh ini progress atau kemajuan 
implementasi PMK 169 tahun 2012 di 
lingkup wilayah Sulawesi Selatan yang 
dapat saya paparkan adalah pertama-
tama, di awal tahun 2013, pemerintah 
daerah dan instansi terkait lainnya (BPK, 
BI, BPS dan BPKP) belum cukup familiar 
dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan 
dan KPPN. Kondisi tersebut jauh berbeda 
dengan situasi saat ini dimana mereka 
telah lebih siap dalam berkoordinasi 
dengan Ditjen Perbendaharaan. 
Selanjutnya, tugas-tugas dalam 
penguatan fungsi organisasi vertikal 
kanwil secara internal telah banyak 
dilakukan seperti pembinaan SDM, 
pembuatan profil risiko dan pelaporan 
risiko, pelaksanaan dan pelaporan kinerja 
dan pelaporan tugas UKI misalnya 
penanganan pengaduan dan sebagainya. 

Progress terkait implementasi yang 
lain adalah dilaksanakannya Gugus 
Kendali Mutu (GKM) secara reguler 
terkait seluruh aturan baru termasuk 
implementasi nilai-nilai Kemenkeu dan 
perdirjen baru yang merupakan amanah 
dari PMK 169 tahun 2012. Di Kanwil 
Ditjen Perbendaharaan Prov. Sulawesi 
Selatan sendiri, setelah 2 kali (dalam dua 
periode yakni triwulanan dan semesteran, 
red) menghasilkan laporan KFR dan 1 
kali laporan GFS lengkap serta 2 kali 
laporan spending review dalam tahun 
2013, koordinasi internal telah berjalan 
cukup baik di mana para pegawai di 
masing-masing bidang telah memiliki 
awareness dengan tugasnya masing-
masing khususnya dalam pengumpulan 

data dan analisis tugas dan fungsi baru 
kanwil. Misalnya, pengumpulan data 
belanja dan pembangunan (dalam 
hal ini, hubungan dengan Pemda 
dikoordinasikan oleh Bidang Aklap), 
pengumpulan data keuangan/perbankan 
dan kinerja indikator makro ekonomi, 
sektor terpilih kabupaten kota diorganisir 
oleh Bidang PPA I dan Bidang PPA II. Saat 
ini kami sedang bekerja sama dengan 
KPPN Makassar I untuk mengembangkan 
aplikasi yang dapat menspesifikasi data 
yang diperlukan untuk analisis data 
untuk pelaksanaan tugas dan fungsi baru 
tersebut. Data yang dihasilkan dari aplikasi 
tersebut antara lain data pagu realisasi 
satker per kabupaten/kota, per Bagian 
Anggaran (BA), per kode kewenangan, 
dan data lain yang diperlukan.

Di samping itu, saya juga melihat 
bahwa rasa kebanggaan serta percaya diri 
para pegawai mulai tumbuh atas peran 
organisasi Kanwil Ditjen Perbendaharaan 
sebagai representasi kementerian 
keuangan di daerah.  

Langkah-langkah apa yang telah 
dilakukan oleh kantor wilayah dalam 
rangka mensukseskan implementasi 
PMK 169/PMK 01/2012? 

Langkah-langkah yang telah 
dilakukan Kanwil Ditjen Perbendaharaan 
Prov. Sulawesi Selatan dalam 
menyukseskan implementasi PMK 
169 tahun 2012 ialah mengidentifikasi 
dan menginventarisasi hal-hal yang 
diperlukan dalam rangka melaksanakan 
amanat dari PMK 169 tahun 2012 secara 
detail dari sisi organisasi, SDM, proses 
bisnis, sarpras (sarana dan prasarana - red) 
dan keuangan. Dari sisi organisasi, para 
pejabat/pegawai telah mengenali tugas-
tugas dalam struktur organisasi kantor 
vertikal Ditjen Perbendaharaan yang 

baru dan capaian-capaian yang harus 
dipenuhi sesuai IKU setelah PMK 169 
tahun 2012 (bertambah cukup banyak 
dari 19 menjadi 27). Dan secara eksternal, 
koordinasi dan komunikasi dengan 
gubernur/kabupaten/kota, BPK, BI, BPKP, 
BPS telah kami bangun, dan sampai saat 
ini  sinergi tersebut telah berjalan cukup 
baik dan harmonis. 

Dari sisi proses bisnis, semua 
ketentuan baru seperti PMK dan Perdirjen 
terkait PMK 169 tahun 2012 telah dibahas 
dalam diskusi/GKM secara internal dan 
eskternal melalui rakor kementerian/
lembaga, rakor pemerintah daerah dan 
rakor bank persepsi serta rakor BLU. 
Dalam pembahasan secara internal 
yang cukup penting dan terus menerus 
dilakukan adalah perlunya perubahan 
mindset pegawai dalam memahami 
pekerjaan baru misalnya aturan baru 
terkait manajemen kinerja, manajemen 
risiko dan kepatuhan internal untuk 
penguatan organisasi secara internal 
sehingga diharapkan dapat menjamin 
tata kelola organisasi yang baik. 

Apakah terdapat langkah-langkah 
spesifik yang dilakukan di lingkup 
kerja Bapak termasuk inovasi-inovasi 
dalam mendukung implementasi 
tersebut? (contohnya aktivitas-
aktivitas yang pernah dilakukan 
namun relatif berbeda dengan kanwil 
lain)

Ya, kami di Kanwil Sulawesi Selatan 
telah melakukan berbagai aktivitas yang 
spesifik dan mungkin agak berbeda 
dengan kanwil lain antara lain: 
1. Secara umum, kami memberikan 

penjelasan mengenai tugas-tugas 
baru yang diemban oleh kanwil saat 
ini bersifat analitis dan membutuhkan 
komunikasi yang efektif. Dalam 
kaitannya dengan hal tersebut, 
Kanwil Ditjen Perbendaharaan 
Prov. Sulawesi Selatan secara terus-
menerus berupaya membangun 
koordinasi secara eksternal melalui 
koordinasi yang sifatnya informal di 
tahun 2013. Kami telah melakukan 
audiensi 2 (dua) kali dengan Gubernur 
pada 2013 bersama-sama dengan 3 
(tiga) Kanwil Kementerian Keuangan 
lainnya. Di samping itu, audiensi 
juga kami lakukan dengan institusi 
eksternal terkait yakni: (a) bersama 
perwakilan BPK Prov. Sulawesi Selatan 

Di samping itu, saya 
juga melihat bahwa 
rasa kebanggaan serta 
percaya diri para pegawai 
mulai tumbuh atas peran 
organisasi Kanwil Ditjen 
Perbendaharaan sebagai 
representasi kementerian 
keuangan di daerah.  
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sebanyak 4 (empat) kali audiensi yang 
dihadiri oleh seluruh kepala bidang 
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. 
Sulawesi Selatan, (b) BPKP sebanyak 2 
(dua) kali, (c) dengan Bank Indonesia 
1 (satu) kali, (d) Kanwil BPS sebanyak 
4 (empat) kali, (e) BKKBN 1 (satu) kali, 
(f ) diskusi dengan Regional Economist 
sebanyak 4 (empat) kali, dan (g) 
terakhir dengan Dekan Fakultas 
Ekonomi Universitas Hasanuddin.  

2. Kami juga membangun koordinasi 
secara formal antara lain melalui 
rapat koordinasi daerah terkait 
pengelolaan keuangan dan PMK 169 
tahun 2012 tanggal 1 Juli di Mamuju 
dan tanggal 3 Juli di Makassar. Rakor 
tersebut dihadiri oleh 4 eselon II 
dari masing-masing Pemda (Kepala 
Bappeda, Sekda, Kepala Badan 
Pengelola Keuangan Daerah (BPKD 
dan Inspektorat) dengan narasumber 
kepala BPK, BPKP, Direktur DSP 
Ditjen Perbendaharaan dan Kanwil 
Ditjen Perbendaharaan. Koordinasi 
memudahkan kami memperoleh 
data yang diperlukan; contohnya, 
data Laporan Keuangan audited 
2012 dapat diperoleh lengkap dari 
25 kabupaten/kota pada awal bulan 
Juli. Disamping itu  seluruh pemda 
diperoleh Laporan Realisasi Anggaran 
Triwulan I dan Semester I 2013.

3. Koordinasi internal yang produktif 
melalui pembentukan tim dan 
mendorong kerja sama tim agar 
seluruh anggota tim berkontribusi 
positif pada setiap tahapan 
pelaksanaan tugas antara lain tim 
untuk menyelesaikan tugas dan 
fungsi yang diamanahkan oleh PMK 
169 tahun 2012 dan bagian serta 
membagi habis tugas kepada semua 
anggota tim, menyusun timeline 
penyelesaian tugas dan memastikan 
pencapaian output tepat waktu.

4. Kami juga secara kontinu memotivasi 
pegawai dengan menumbuhkan rasa 
kebanggaan bahwa tugas-tugas baru 
tersebut telah diselesaikan dan cukup 
diapresiasi oleh Kantor Pusat dan 
kantor-kantor daerah (KPPN lingkup 
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. 
Sulsel).

5. Koordinasi internal dengan para 
kepala KPPN sebagai ujung tombak di 
daerah dalam berhubungan dengan 
kabupaten/kota serta menugaskan 
kepala KPPN untuk berkoordinasi 

dengan bupati/walikota untuk 
kasus tertentu dalam pengumpulan 
data dengan biaya perjalanan dari 
kanwil sehingga pengumpulan data 
secara komprehensif dari seluruh 
kabupaten/kota lingkup Sulsel dapat 
dilakukan tepat waktu.

Apa yang menjadi kendala utama 
dalam implementasi PMK tersebut di 
tingkat wilayah? 

Kendala utama yang dihadapi, 
antara lain: (a) kualitas SDM yang belum 
memadai; (b) belum lengkapnya secara 
detail Standard Operating Procedure (SOP) 
dan regulasi sesuai kebutuhan organisasi 
sehingga belum dapat dilakukan sinergi 
yang optimal dengan beberapa mitra 
kerja penting seperti DJA dan DJPK serta 
pemda untuk tugas-tugas pembinaan; (c) 
ketersediaan sarana dan prasarana yang 
belum memadai misalnya komputer dan 
laptop serta printer yang sudah tidak up to 
date dan menuntut penggantian. Terkait 
dengan kecukupan SDM, pada umumnya 
sebagaimana di kanwil lain, dari sisi 
kuantitas memang tersedia cukup banyak 
SDM, akan tetapi dilihat dari segi kualitas 
nampaknya masih banyak hal yang 
perlu dilakukan untuk meningkatkan 
kualitas SDM tersebut. Pemberian diklat 
dan penyampaian GKM yang selama 
ini dijalankan masih belum mampu 
mengoptimalkan pemahaman SDM 
terhadap pelaksanaan tugas yang baru. 
Perlu adanya pemberian diklat secara 
masif dan berorientasi kepada penajaman 
fungsi Kanwil Ditjen Perbendaharaan 
yang baru dan bersifat segera, serta sarana 
prasarana yang masih perlu dilengkapi.

Apakah ada  hal-hal yang telah 
dilakukan dalam rangka mengatasi 
kendala tersebut?

Terdapat 2 (dua) cara untuk 
mengatasi kendala tersebut. Pertama, 
jajaran pimpinan di Kanwil Ditjen 
Perbendaharaan Sulsel mulai dari kepala 
kantor, para kepala bidang serta kepala 
KPPN telah sepakat memberi contoh 
untuk mendalami esensi tugas yang ada 
di PMK 169 tahun 2012, serta melakukan 
pemberdayaan kepada para pegawai 
secara teratur (melalui morning call dan 
GKM).  Jadi dalam hal ini aspek manajemen 
dijalankan dengan mendorong dan 

meningkatkan peran unsur pimpinan 
dalam melakukan pemberdayaan yang 
sangat mutlak dilakukan. Kedua, kami 
berupaya terus untuk menyediakan 
sarana dan prasarana misalnya telah 
mulai diadakan buku-buku yang terkait 
dengan pelaksanaan tugas-tugas baru 
tersebut; peralatan pendukung lainnya; 
serta komputer dan laptop yang dananya 
bersumber dari Surat Kuasa Pengguna 
Anggaran (SKPA) tahun 2013.

Bagaimana pendapat Bapak terkait 
kecukupan SDM baik dari sisi kuantitas 
dan kualitas SDM?

Kecukupan SDM dari sisi kuantitas 
adalah sangat cukup, namun dari sisi 
kualitas masih sangat perlu ditingkatkan 
di semua level mulai dari pelaksana 
sampai dengan kepala bidang khususnya 
tugas analisa yang diamanahkan PMK 169 
tahun 2012.

Apa saja harapan Bapak terkait 
peningkatan kompetensi SDM pada 
Kantor Wilayah dalam menyukseskan 
implementasi PMK 169/PMK 01/2012?

Harapan terkait peningkatan 
SDM adalah: (1) agar adaptasi pegawai 
terhadap perubahan materi dari tugas 
serta keterbukaan dalam menerima 
perubahan dapat lebih cepat 
dilaksanakan, maka untuk itu diharapkan 
Kantor Pusat segera memberikan diklat 
secara masif yang berorientasi kepada 
hal-hal yang memang sangat diperlukan 
oleh para pegawai di level masing-masing 
antara lain disiplin ilmu makro ekonomi, 
kebijakan fiskal, statistika ekonomi dan 
akuntansi. Sejalan dengan hal tersebut, di 
daerah perlu disediakan anggaran yang 
cukup untuk melakukannya; (2) di tingkat 
pimpinan, diperlukan pemahaman 
yang komprehensif. Sehingga perlu 
dilaksanakan diklat yang spesifik terkait 
dengan leadership/kepemimpinan dalam 
meningkatkan perannya melakukan 
pemberdayaan kepada organisasi dan 
pegawai. Dengan demikian, diharapkan 
tuntutan stakeholders dan customer 
dalam peningkatan efisiensi dan 
efektivitas, transparansi dan akuntabilitas 
pengelolaan APBN dapat terpenuhi.
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Bagaimana kesiapan institusi secara 
menyeluruh terkait implementasi 
perubahan tersebut?

Terkait kesiapan institusi, kami kira 
sudah cukup siap mengingat bahwa di 
lingkup kerja kami telah dilakukan re-
organisasi dan para pejabatnya sebagian 
besar telah di SK-kan (ditetapkan dalam 
Surat Keputusan/SK, red) dan dilantik. 
Demikian juga dengan pegawai 
pelaksana pokja-pokja (kelompok kerja, 
red)-pun telah ditetapkan dengan Surat 
Keputusan Kepala Kanwil dan Kepala 
KPPN. Untuk eksternalisasinya, telah 
dilaksanakan dengan merangkul dan 
membina hubungan yang baik dengan 
stakeholders di lingkup Kanwil Ditjen 
Perbendaharaan Prov. Sulsel.

Apakah anggaran cukup mendukung 
implementasi PMK tersebut? 

Walaupun anggaran untuk 
implementasi di tahun 2013 masih 
kurang, namun beberapa SKPA (Surat 
Kuasa Pengguna Anggaran, red) tahun 
2013 telah turun ke kanwil maupun 
ke KPPN, utamanya untuk pengadaan 
peralatan dan mesin untuk mendukung 
implementasi PMK 169 tahun 2012, 
sehingga diharapkan di tahun 2014 esok 
dapat mencukupi.

Menurut Bapak, faktor-faktor apakah 
yang dapat dikatakan sebagai 
pendorong tercapainya tujuan 
implementasi PMK No. 169 tahun 
2012?

Terdapat 3 (tiga) faktor yang 
merupakan pendorong tercapainya 
tujuan implementasi PMK 169 tahun 
2012. Pertama, peran unsur pimpinan 
(Kepala Kantor dan Kepala Bidang) untuk 
melakukan pemberdayaan kepada para 
pegawai/tim yang dibentuk. Dengan 
kata lain, aspek manajerial harus 
ditingkatkan misalnya dalam hal ini 
kepala kantor dan para kepala bidang 
harus dapat membuat perencanaan kerja 
penyelesaian seluruh IKU, termasuk IKU 
yang memerlukan analisis. Selanjutnya 
membagi habis tugas, membuat jadwal 
(time frame) penyelesaiannya, jadwal 
rapat untuk pemecahan masalah serta 
melakukan monitoring dan evaluasi  
progres penyelesaian tugas dari hari 
ke hari, sehingga diharapkan seluruh 

IKU dapat diselesaikan tepat waktu 
dan berkualitas termasuk laporan yang 
berkaitan dengan tugas dan fungsi baru 
kanwil. Kedua, terkait dengan faktor SDM 
diperlukan pelaksana yang kompeten. 
Ketiga adalah ketersediaan SOP (Standard 
Operating Procedure, red) dimana aturan 
terkait tugas-tugas rutin yang mengalami 
perubahan dan SOP link dengan DJA 
dan DJPK terkait tugas baru dapat segera 
diterbitkan.

Dari faktor-faktor tersebut, faktor 
mana yang menurut Bapak paling 
signifikan dalam arti memiliki 
pengaruh yang cukup kuat dalam 
mendorong terciptanya faktor-faktor 
pendukung lain?

Dari faktor-faktor yang saya sebutkan 
tersebut pelaksanaan peranan unsur 
pimpinan dalam pemberdayaan pegawai 
(aspek manajerial) dan SOP adalah hal 
yang paling mendesak untuk segera 
dilakukan.

Apakah sejak dimulainya 
implementasi PMK 169 tahun 2012 
ini, terdapat tanggapan baik berupa 
dukungan, complain, kritik maupun 
saran dan rekomendasi dari para 
pegawai di lingkup Kanwil Bapak 
pimpin? 

Pada prinsipnya semua SDM telah 
memahami tugas dan fungsi (tusi) baru 
dan memberi dukungan penuh terhadap 
pelaksanaan tusi baru sesuai PMK 169 
tahun 2012, namun karena SOP secara 
detail belum lengkap menyebabkan 
keseluruhan tugas belum dapat 
dieksekusi secara lebih luas dan lebih 
formal. Pelaksanaannya baru sebatas 
hubungan koordinasi yang informal dan 

juga melalui forum komunikasi khususnya 
terhadap tugas-tugas pelimpahan 
kewenangan sebagian tugas DJA dan 
DJPK kepada Ditjen Perbendaharaan, 
misalnya pembinaan pengelolaan 
keuangan daerah kepada pemda. Namun 
tidak bisa dipungkiri bahwa pegawai, 
secara umum, masih ada yang merasa 
kurang memahami pelaksanaan tugas-
tugas baru kanwil yang bersifat analitis. 

Bagaimana respon dari stakeholder 
khususnya satker maupun pemda 
setempat mengenai peran baru 
Kantor Wilayah menurut PMK 169/
PMK 01/2012?

Pada umumnya stakeholders/mitra 
kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan 
dapat memahami dan merasa tertarik 
terhadap peran baru yang akan dilakukan 
oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan 
terbukti dengan responsifnya peran 
stakeholders dan mitra kerja dimaksud 
melakukan sinergi dengan Kanwil Ditjen 
Perbendaharaan. Misalnya, mereka 
bersedia menjadi narasumber dalam 
sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan 
Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Selain itu, 
dalam penyediaan data terkait keperluan 
GFS dan KFR seperti data LKPD audited 
tahun 2012 dari 25 pemerintah daerah 
di Provinsi Sulsel dapat diperoleh dari 
Perwakilan BPK Prov. Sulsel pada awal Juli 
2013. Kemudian data LKPD Triwulan I dan 
data semester I tahun 2013 dari 25 pemda 
di Prov. Sulsel juga berhasil didapatkan, 
sehingga Kanwil Ditjen Perbendaharaan 
Prov. Sulawesi Selatan dapat menyusun 
laporan KFR dan GFS tepat waktu. 
Namun peran baru tersebut juga menjadi 
tantangan bagi kanwil dan Ditjen 
Perbendaharaan, khususnya untuk segera 
menyiapkan seperangkat peraturan dan 
petunjuk yang bisa mengakomodir hasil 
yang akan kita berikan kepada mitra kerja 
terkait dalam waktu yang tepat sehingga 
stakeholders semakin memahami tusi 
baru Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan 
informasi dari laporan-laporan tersebut 
dapat digunakan sebagai umpan balik/
masukan bagi pemda untuk melakukan 
perbaikan dalam kebijakan fiskal regional.

Dari faktor-faktor yang 
saya sebutkan tersebut 
pelaksanaan peranan 
unsur pimpinan dalam 
pemberdayaan pegawai 
(aspek manajerial) dan SOP 
adalah hal yang paling 
mendesak untuk segera 
dilakukan.
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Seperti diketahui, penajaman fungsi 
Perbendaharaan dan transformasi 
kelembagaan sebagaimana yang 
tertuang dalam PMK 169/PMK 
01/2012 mensyaratkan koordinasi dan 
kerja sama baik dalam lingkup kerja 
institusi maupun antar institusi. Hal ini 
utamanya diakibatkan sifat pekerjaan 
dari Kanwil Ditjen Perbendaharaan 
yang melibatkan unit lain misalnya 
satker, pemda dsb. Bagaimana upaya 
yang telah dilakukan dalam rangka 
membangun komunikasi, koordinasi 
dan kerja sama dengan institusi lain?

Melakukan komunikasi yang 
intens dengan stakeholders, khususnya 
pemerintah daerah melalui berbagai 
cara seperti mengaktifkan forum 
komunikasi, mengadakan rakor bersama 
dengan pemda serta rakor bersama 
dengan K/L, dan juga melakukan 
hubungan-hubungan informal 
yaitu melakukan audiensi (sharing of 
knowledge) dengan stakeholders Kanwil 
Ditjen Perbendaharaan. Kanwil Ditjen 
Perbendaharaan Prov. Sulawesi Selatan 
juga menjalin hubungan formal, misalnya 
dengan menghadiri rakor pemda yang 
dilaksanakan bulan Juli di Provinsi 
Sulawesi Barat, dengan mengundang 
pembicara dari BPK dan BPKP perwakilan 
Sulbar. Selain itu, pada tanggal 3 Juli 2013 
berlokasi di Provinsi Sulsel diadakan acara 
sejenis dengan mengundang Dirjen 
Perbendaharaan yang diwakili oleh 
Direktur Sistem Perbendaharaan, kepala 
perwakilan BPK, BPKP, dan Kanwil DJPB 
Prov Sulsel, serta mengundang peserta 
4 (empat) orang pegawai eselon II dari 
masing-masing pemda (Kepala Bappeda, 
Sekda, Kepala BPKD, dan Inspektorat). 

Apakah terdapat hambatan atau 
tantangan yang dihadapi dalam 
mendorong terciptanya koordinasi 
dan kerja sama tersebut? Jika, ya, 
hambatan atau tantangan apakah 
yang dihadapi?

Hambatan yang ditemukan adalah 
perlunya peningkatan pemahaman dari 
seluruh pejabat pemda dengan tugas-
tugas baru Ditjen Perbendaharaan 
sehingga perlu dibangun dan 
dikembangkan hubungan-hubungan 
yang harmonis melalui berbagai aktivitas 
informal maupun formal terutama dengan 
menginformasikan kemajuan-kemajuan 

dari kerangka pengelolaan fiskal di 
tingkat pusat (mulai dari perencanaan, 
penganggaran, pelaksanaan dan 
pelaporan termasuk pengembangan 
sistem yang telah dilakukan oleh Ditjen 
Perbendaharaan) serta menyampaikan 
kesediaan Kanwil Ditjen Perbendaharaan 
untuk saling berbagi informasi dengan 
pemda, jadi kesimpulannya, disini kita 
melakukan sharing of knowledge tentang 
pengelolaan keuangan negara dengan 
pemda. Sementara itu, bagi kanwil adalah 
kita harus dapat menempatkan diri pada 
posisi sebagai mitra yang dirasakan 
manfaatnya bagi pemda, dan apa yang 
bisa kanwil berikan sehingga berguna 
sebagai masukan yang berkualitas bagi 
kepentingan pembuatan kebijakan di 
dalam pengelolaan keuangan daerah.

Apa saran Bapak terkait implementasi 
PMK 169/PMK 01/2012 terhadap 
Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan 
selaku penyusun kebijakan dan aturan 
turunan implementasi lainnya?

Saran untuk kantor pusat yaitu: 
pertama, agar direktorat teknis dapat 
membuat atau menyusun panduan 
teknis dari keseluruhan penyusunan 
laporan-laporan seperti yang dimaksud 
dalam PMK 169 tahun 2012 dan agar 
dapat diberikan informasi yang lebih 
jelas terkait dengan keterkaitan antar 
tugas-tugas baru kanwil tersebut; kedua, 
agar direktorat teknis dapat memberikan 
evaluasi terhadap SOP-SOP Kanwil dan 
KPPN yang sudah tidak berlaku lagi terkait 
dengan terbitnya peraturan-peraturan/
tusi Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan 
KPPN yang baru sekaligus diterbitkan 
SOP tugas - tugas rutin yang mengalami 

perubahan dan juga SOP link dengan 
DJA dan DJPK; ketiga, terkait dengan 
implementasi PMK ini sudah saatnya 
DJPB mengembangkan Human Resource 
Information System yang lengkap 
dan terintegrasi mulai dari rekrutmen 
pegawai, pelatihan dan pengembangan, 
penempatan, kinerja pegawai, audit 
SDM sampai kepada career planning dan 
pemeliharaan pegawai.

Salah satu elemen dalam 
implementasi PMK 169/PMK 01/2012 
adalah penyusunan Kajian Fiskal 
Regional (KFR) oleh Kanwil Ditjen 
Perbendaharaan. Bagaimana 
pendapat Bapak mengenai tugas baru 
ini? 

Tugas ini sangat menarik, 
sesuai, dan realistis bagi Ditjen 
Perbendaharaan. Ditjen Perbendaharaan 
telah mendokumentasikan secara 
komprehensif dan terstruktur atas 
pelaksanaan tugas organisasi baik KPPN 
dalam pelaksanaan tugasnya sebagai 
BUN maupun tugas Kanwil Ditjen 
Perbendaharaan sesuai PMK 169 tahun 
2010, antara lain memastikan efisiensi 
dan efektivitas penggunaan anggaran, 
sehingga dapat menggambarkan posisi 
yang kuat dalam bidang pengelolaan 
perbendaharaan secara luas. Terdapat 
4 (empat) dampak dan manfaat yang 
dihasilkan dari penyusunan KFR ini. 
Pertama, dapat memberi masukan 
yang sangat berharga kepada para 
pembuat kebijakan di perencanaan dan 
penganggaran unit eselon I di Kemenkeu, 
seperti Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dan 
DJA maupun pemda dan Kementerian/
Lembaga dalam merumuskan pokok-
pokok kebijakan fiskal serta kebijakan 
fiskal lainnya seperti pemberian stimulus 
fiskal dan struktur belanja dalam APBN dan 
APBD. Diharapkan bahwa dalam jangka 
panjang, berdasarkan informasi yang 
disajikan secara strategis dalam KFR ini, 
kebijakan/keputusan yang dibuat dapat 
lebih akurat mengingat seluruh data 
fiskal yang digunakan adalah di-produce 
atau di-generate oleh sistem akuntansi 
yang ke depannya menggunakan SPAN. 
Kedua, sebagai trigger/pemicu kepada 
institusi untuk melakukan learning 
organization dan continous learning 
secara individu untuk meningkatkan 
kapabilitas organisasi dan pegawai. Ketiga, 
meningkatkan kerja tim (teamwork) 

Kita harus dapat 
menempatkan diri pada 
posisi sebagai mitra yang 
dirasakan manfaatnya bagi 
pemda, dan apa yang bisa 
kanwil berikan sehingga 
berguna sebagai masukan 
yang berkualitas bagi 
kepentingan pembuatan 
kebijakan di dalam 
pengelolaan keuangan 
daerah.
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antar bidang dan KPPN di Kanwil Ditjen 
Perbendaharaan. Keempat, sebagai 
pemicu untuk dapat mempercepat 
tercapainya implementasi PMK 169 tahun 
2012 melalui terbangunnya hubungan 
kerja yang produktif dan harmonis baik 
internal maupun eksternal.

Menurut Bapak, apa yang menjadi 
signifikansi penyusunan KFR di Kanwil 
Ditjen Perbendaharaan? Apakah 
kajian fiskal yang dilakukan di kantor 
pusat, termasuk penyusunan laporan 
yang juga turut mengeksposisi 
kondisi fiskal seperti LKPP, GFS dan 
Spending Review belum cukup untuk 
mengetahui kondisi fiskal regional?

Menurut hemat kami, laporan KFR 
yang disusun oleh Ditjen Perbendaharaan 
ini sudah sangat komprehensif antara 
lain dari konteks regional, sektor terpilih 
(output dan outcome), belanja pemerintah 
pusat dan BLU, serta manajemen 
investasi. Dan telah dikatakan di atas 
bahwa isi KFR itu sendiri merupakan 
dokumentasi dari keseluruhan tusi dari 
DJPB, termasuk unit vertikal di daerah, 
terkait dengan penyaluran APBN sampai 
dengan pertanggungjawabannya dan 
pengelolaan treasury lainnya seperti 
manajemen aset, manajemen kas, 
manajemen utang serta tugas-tugas 
lain dalam memastikan dan mendorong 
tercapainya kinerja anggaran (yang bukan 
hanya dari sisi penyerapan saja, namun 
juga melihat kualitas dan kuantitas output 
di mana keduanya menjadi penting untuk 
bisa memastikan bahwa kinerja anggaran 
tersebut tercapai) melalui efisiensi dan 
efektivitas penggunaan anggaran. Terkait 
dengan penyusunan laporan LKPP, GFS 
dan spending review yang sudah ada 
menurut hemat kami, bahwa LKPP dan 
GFS menyajikan deskripsi kondisi fiskal 
baik pendapatan, belanja, pembiayaan 
dan deskripsi output serta outcome 
tanpa kesimpulan dan saran. Sedangkan 
deksripsi laporan KFR dapat menjadi dasar 
kajian dan analisis yang mendalam serta 
kesimpulan beserta rekomendasi yang 
nantinya dapat ditindaklanjuti dengan 
melakukan spending review terkait 
dengan efisiensi dan efektivitas serta nilai 
ekonomis atas belanja. Dengan demikian, 
pemetaan dari kondisi fiskal regional akan 
menjadi lebih komprehensif.

Memang masih terdapat beberapa 
hambatan yang cukup berarti di dalam 

analisis dan penyusunan kajian ini, 
khususnya terkait dengan penyediaan 
data yang komprehensif, lengkap 
dan terspesifikasi sesuai kebutuhan 
analisis dalam penyusunan KFR ini. 
Kita menginginkan sumber data yang 
merupakan benar-benar data keluaran 
sistem yang telah direkonsiliasi, yaitu 
data yang dihasilkan dari sistem 
aplikasi KPPN (vera) dan Aklap Kanwil 
Ditjen Perbendaharaan. Namun 
permasalahannya, pada sistem-sistem 
tersebut belum tersedia menu penyedia 
data yang dapat dianalisis lebih lanjut 
seperti pagu realisasi per BA, per Eselon 
1, per Satker sampai dengan per lokasi 
kabupaten/kota. Sampai saat ini data 
yang dihasilkan dari sistem yang ada 
belum dapat diolah secara langsung. 
Sehingga perlu adanya dukungan 
pengembangan sistem dengan aplikasi 
tambahan yang dapat melakukan 
proses pengolahan data lebih cepat dan 
akurat. Saat ini kami di Sulawesi Selatan 
sedang mengembangkan aplikasi untuk 
kebutuhan dimaksud. Dalam jangka 
panjang, diharapkan Kantor Pusat melalui 
Direktorat Sistem Perbendaharaan 
dapat mengembangkan aplikasi yang 
komprehensif dalam penyediaan data 
yang dapat dianalisis lebih lanjut untuk 
kebutuhan penyusunan laporan-laporan 
dimaksud.

Seperti diketahui, salah satu 
permasalahan yang terkait dengan 
berbagai laporan yang disusun 
oleh Pemerintah adalah tidak dapat 
digunakannya rekomendasi laporan 
tersebut dalam penyusunan kebijakan 
maupun upaya-upaya memperbaiki 
praktik dalam pelaksanaan tugas. 
Menurut Bapak, apa nilai tambah 
yang diberikan KFR dibanding dengan 
laporan-laporan sejenis yang juga 
memaparkan kondisi atau kebijakan 
fiskal baik secara parsial maupun 
utuh?

Menurut kami, nilai tambah yang 
diberikan oleh KFR sebagai salah satu 
laporan manajerial diharapkan dapat 
menyajikan informasi yang memadai 
untuk proses pengambilan keputusan 
yang cukup akurat (tidak bias) dan 
berkaitan dengan transparansi fiskal 
daerah. Selain itu KFR juga menyajikan 
informasi komprehensif seperti 
keunggulan lokal (masing-masing 

.... nilai tambah yang diberikan 
oleh KFR sebagai salah satu 
laporan manajerial diharapkan 
dapat menyajikan informasi 
yang memadai untuk proses 
pengambilan keputusan yang 
cukup akurat (tidak bias) dan 
berkaitan dengan transparansi 
fiskal daerah. Selain itu KFR 
juga menyajikan informasi 
komprehensif antara lain 
keunggulan lokal (masing-masing 
provinsi) yang berguna dalam 
memicu pertumbuhan regional. 
Contohnya adalah informasi 
mengenai outlook perekonomian 
regional di semester/tahun 
berikutnya pada sektor pertanian 
di Sulsel.
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provinsi) yang berguna memicu 
pertumbuhan regional. Contohnya 
adalah informasi mengenai outlook 
perekonomian regional di semester/
tahun berikutnya pada sektor pertanian 
di Sulsel. 

Di masa depan ketika SPAN 
diterapkan, output yang dihasilkan dari 
kegiatan sektor pemerintah akan dapat 
diperoleh secara komprehensif, sehingga 
hasil kajian fiskal regional akan semakin 
berkualitas. Dan karena dibuat tepat 
waktu maka KFR dapat dijadikan bahan 
masukan dan sebagai early warning 
system dalam pengambilan keputusan 
terkait fiskal baik di tingkat pusat maupun  
daerah.

Seperti diketahui, karakteristik 
pekerjaan khususnya penyusunan 
KFR ini merupakan suatu transformasi 
(perubahan besar) bagi para pegawai 
Kanwil dimana sebelumnya cenderung 
diharapkan mampu melaksanakan 
pekerjaan yang dominan klerikal, 
dan sekarang dituntut untuk dapat 
berpikir analitis dalam rangka 
menghasilkan kajian fiskal yang valid 
dan reliable. Bagaimana kesiapan dari 
seluruh pegawai Kanwil terutama dari 
sisi kualifikasi analitis dan berpikir 
kritis yang diperlukan?        

Terkait dengan kesiapan dari 
seluruh pegawai kanwil terutama dari 
sisi kualifikasi analisis dan berpikir kritis 
dalam menghasilkan laporan fiskal yang 
valid dan reliable, saat ini mereka belum 
sepenuhnya siap walaupun telah dapat 
menyusun laporan-laporan dimaksud 
namun masih diperlukan perbaikan yang 
terus menerus. Dalam jangka panjang 
kesiapan ini  perlu untuk terus didorong 
dengan bantuan kantor pusat. Dengan 
demikian, perlu seluruh pegawai mau 
meningkatkan kemampuannya melalui 
peran pimpinan kantor vertikal di daerah 
sehingga tercipta suatu pembelajaran 
yang berkelanjutan. 

Apa implikasi dari perubahan 
persyaratan kualifikasi SDM tersebut 
ke depan dikaitkan dengan profil SDM 
saat ini yang ada di Kanwil?

Implikasi dari perubahan persyaratan 
kualifikasi SDM tersebut, antara lain: (1) 
diperlukan suatu pembelajaran yang 

masif baik oleh kantor pusat maupun 
kantor vertikal, (2) profil SDM di kanwil 
ke depan perlu di-upgrade dengan 
mengadakan realokasi dari KPPN-KPPN 
di lingkungan kanwil yang bersangkutan 
khususnya setelah SPAN diterapkan, 
dimana harapan ini perlu diakomodir 
melalui regulasi kantor pusat.

Apa manfaat yang diperoleh 
khususnya bagi Pemda setempat 
maupun satker di lingkup wilayah 
kerja Kanwil terkait dengan hasil KFR? 
Apakah KFR pernah didesiminasikan 
di tingkat wilayah atau pusat? 

Manfaat yang diperoleh dari 
laporan-laporan tersebut bagi pemda 
adalah sebagai informasi yang dapat 
digunakan sebagai umpan balik/
masukan bagi pemda dalam melakukan 
perbaikan dalam kebijakan fiskal 
regional misalnya dalam penyusunan 
perencanaan penganggaran, melakukan 
perbaikan-perbaikan dalam pelaksanaan 
dan pertanggungjawaban anggaran. 
Sedangkan bagi satker, laporan tersebut 
dapat memberi informasi terkait 
kontribusi satker dalam kemajuan 
perekonomian, khususnya peran mereka 
dalam memberikan pelayanan kepada 
masyarakat di bidang masing-masing. 

Terkait dengan pelaksanaan 
diseminasi, hingga saat ini Kanwil Ditjen 
Perbendaharaan Prov. Sulawesi Selatan 
belum pernah menyelenggarakan 
diseminasi Kajian Fiskal Regional di 
tingkat daerah. 

 Manfaat yang 
diperoleh dari laporan-
laporan tersebut (KFR - 
red) bagi pemda adalah 
sebagai informasi yang 
dapat digunakan sebagai 
umpan balik/masukan 
bagi pemda dalam 
melakukan perbaikan 
dalam kebijakan fiskal 
regional misalnya dalam 
penyusunan perencanaan 
penganggaran, melakukan 
p e r b a i k a n - p e r b a i k a n 
dalam pelaksanaan dan 
p e r t a n g g u n g j a w a b a n 
anggaran. Sedangkan 
bagi satker, laporan 
tersebut dapat memberi 
informasi terkait kontribusi 
satker dalam kemajuan 
perekonomian, khususnya 
peran mereka dalam 
memberikan pelayanan 
kepada masyarakat di 
bidang masing-masing. 

“

“



Proses transformasi 
kelembagaan pada Direktorat 
Jenderal Perbendaharaan yang 
diamanatkan melalui PMK No. 169/
PMK.01/2012 menjadikan Direktorat 
Jenderal Perbendaharaan dituntut 
untuk sesegera mungkin melakukan 
penyesuaian terhadap perubahan 
tersebut. Penyesuaian terhadap 
perubahan ini dibutuhkan oleh Kanwil 
Ditjen Perbendaharaan karena peran 
strategis Kanwil Ditjen Perbendaharaan 
sebagai representasi Kementerian 
Keuangan di daerah. 

Peran strategis tersebut 
memposisikan Kanwil Ditjen 
Perbendaharaan sebagai pengelola 
kebijakan fiskal di daerah. Hal demikian 
tentunya akan menguji kompetensi, 
kapasitas dan kemampuan sumber 
daya manusia (SDM) pegawai pada 
Kanwil Ditjen Perbendaharaan ataupun 
Kantor Pelayanan Perbendaharaan 
Negara (KPPN) di tingkat regional.

Dengan kondisi yang ada 
saat ini, meskipun dalam kondisi 
keterbatasan sumber daya yang ada, 
setiap SDM yang ada di Kanwil Ditjen 
Perbendaharaan maupun KPPN, harus 
mampu mengubah pola kerja yang 
selama ini bersifat klerikal dan tidak 
membutuhkan keahlian khusus saat 
ini menjadi pekerjaan yang bersifat 
analitis, pola kerja pegawai yang pasif 
menunggu pekerjaan saat ini pegawai 
diharuskan untuk aktif berperan dalam 
bekerja, serta kebiasaan dilayani saat 
ini harus bisa menjadi pelayanan bagi 
stakeholder. Dengan pola kerja demikian, 
mengharuskan segenap potensi SDM 
yang ada di kanwil ikut berperan serta 
dalam menyukseskan implementasi 
PMK No. 169/PMK.01/2012.

Perkembangan implementasi PMK 
No. 169/PMK.01/2012 hingga memasuki 
semester II pada tingkat kanwil cukup 
mengembirakan, menurut Kepala 
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi 
Sumatera Utara, Abdullah Nanung, 
M.Soc.Sc, “Sejak digulirkannya PMK 169, 
proses implementasi yang dilaksanakan di 
tingkat daerah telah banyak mengalami 
kemajuan yang berarti.” Ditambahkan 
juga oleh beliau, “Meskipun berbagai 
macam kegiatan sosialisasi dan workshop 
untuk mensosialisasikan tugas dan fungsi 
baru kanwil kepada stakeholder baik di 
tingkat provinsi maupun kabupaten/
kota telah banyak diselenggarakan 
dan masih perlu dilakukan intensifikasi 
dan ekstensifikasi sosialisasi kepada 
pemangku kepentingan, agar 
penerapan PMK 169 tahun 2012 tersebut 
berlangsung sesuai harapan organisasi 
dan stakeholder.”

Proses implementasi PMK No. 169/
PMK.01/2012 di lapangan bukannya 
tidak mengalami kendala. Permasalahan 
yang pertama adalah dari sisi SDM yang 
ada di kanwil, meskipun kuantitas SDM 

cukup memadai, namun kualitasnya 
masih perlu ditingkatkan dalam 
menghadapi perubahan yang terjadi. 
Mengomentari permasalahan SDM 
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan 
Prov. Sumatera Utara mengatakan, 
“Permasalahan SDM utamanya 
menyangkut 2 (dua) hal penting terkait 
SDM yakni soft competency dan hard 
competency SDM disetiap tingkatan 
pada Kantor Wilayah dan KPPN.” Untuk 
mengatasi hal demikian, diperlukan 
komitmen top management di daerah 
untuk mengelola SDM yang ada. 
“Misalnya dengan menunjuk SDM yang 
tepat untuk mengikuti diklat, bimtek 
dan ToT (Training of Trainer - red) terkait 
tugas dan fungsi baru kanwil atau 
dengan mengikutsertakan setiap SDM 
untuk mengikuti kegiatan peningkatan 
hard competency sesuai job desc yang 
dimilikinya dan peningkatan soft 
competency kepada setiap SDM di lingkup 
kanwil” tegasnya. Dengan demikian, 
adaptasi terhadap kemampuan soft 
competency yang baru saja diperoleh, 
mampu meminimalkan resistensi dan 
kemungkinan konflik yang timbul 
dalam implementasi tugas dan fungsi 
kanwil yang baru dan berguna bagi 
kesuksesan penerapan PMK 169 tahun 
2012. “Peningkatan soft competency 
bagi setiap SDM di lingkup kanwil 
akan menghasilkan SDM yang dapat 
beradaptasi dengan perubahan materi 
tugas dan fungsi organisasi serta terbuka 
dan mampu bekerja dalam paradigma 
tugas baru.” ungkapnya kembali. 

Kendala lainnya yang tidak kalah 
pentingnya adalah terkait pendanaan 
di lapangan. Kepala Kanwil Ditjen 
Perbendaharaan Prov. Sumatera Utara 
mengatakan bahwa, “Permasalahan 
terkait dengan pendanaan dalam rangka 
implementasi PMK 169 tahun 2012 dapat 
terjadi karena pada saat penyusunan 

DITJEN PERBENDAHARAAN SIAP 
MENSUKSESKAN IMPLEMENTASI 
PMK NO.169/PMK.01/2012



DIPA tahun 2013 belum terdapat alokasi 
bagi implementasi PMK 169 tahun 
2012.” Meskipun dengan alokasi dana 
yang terbatas, hendaknya dapat dicari 
solusi yang tepat dan tidak menyalahi 
peraturan perundang-undangan. 
“Salah satu cara untuk menyiasati 
kebutuhan dana apabila tidak tersedia, 
dapat dipenuhi dengan melakukan revisi 
maupun permintaan SKPA (Surat Kuasa 
Pengguna Anggaran-red)” tambah 
beliau.

Namun demikian, kendala-
kendala tersebut tidak menghalangi 
proses implementasi  PMK  No.169/
PMK.01/2012 di tingkat daerah. Hasilnya 
sangat positif, baik itu berasal dari 
pegawai maupun dari stakeholder. 
“Tugas baru yang menantang ini justru 
lebih menarik dibandingkan dengan 
tugas-tugas kanwil sebelumnya 
yang bersifat klerikal dan kurang 
memanfaatkan ilmu yang dipelajari 
dibangku pendidikan. Dampak positif bagi 
pegawai kanwil adalah meningkatnya 
gairah dan semangat kerja yang lebih 
tinggi, dikarenakan pekerjaan baru dan 
suasana kerja yang baru.” ujarnya. Bagi 
stakeholder, perubahan tugas dan 
fungsi baru ini merupakan suatu hal 
yang dianggap bagian dari transformasi 
kelembagaan Ditjen Perbendaharaan 
dan sangat membantu mereka dalam 
mendukung tugas dan fungsi mereka. 
Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan 
Prov. Sumatera Utara mengemukakan 
salah satu contoh tugas dan fungsi 
baru yang dinilai positif oleh stakeholder 
adalah kegiatan spending review 
yang dapat mendorong percepatan 
realisasi anggaran satuan kerja (satker). 
Disamping itu juga terkait koordinasi 
dan konsolidasi hubungan keuangan 
pusat dan daerah, dengan melakukan 
komunikasi yang baik dengan pihak 
pemerintah daerah (pemda), maka 
akan terjalin hubungan yang positif dan 
membangun serta dapat mendorong 
tercapainya sinergi antara pemerintah 
pusat dan daerah.

Salah satu elemen dalam 
implementasi PMK No.169/
PMK.01/2012 adalah penyusunan 
Kajian Fiskal Regional (KFR) oleh Kanwil 
Ditjen Perbendaharaan. Tugas baru ini 
termasuk pekerjaan yang membutuhkan 

analisis berpikir, komunikasi yang 
efektif, kemampuan membangun 
hubungan dengan pihak terkait serta 
kemampuan kepemimpinan yang baik. 
Dalam pelaksanaan penyusunan KFR di 
lapangan, tugas baru yang menantang 
ini justru lebih menarik dibandingkan 
dengan tugas-tugas Kanwil Ditjen 
Perbendaharaan sebelumnya 
yang bersifat klerikal dan kurang 
memanfaatkan ilmu yang dipelajari 
dibangku pendidikan. Hal ini tentunya 
berdampak positif bagi SDM yang 
terlibat. Menurut Kepala Kanwil Ditjen 
Perbendaharaan Prov. Sumatera Utara, 
“Dampak positif yang dirasakan pada 
saat ini adalah meningkatnya gairah 
dan semangat kerja yang lebih tinggi, 
dikarenakan pekerjaan baru dan suasana 
kerja yang baru.”

Indikator-indikator fiskal suatu 
daerah sebelum adanya penyusunan 
KFR dapat kita peroleh secara terpisah 
dari masing-masing pihak terkait. 
Seperti data statistik perekonomian 
regional, kita dapat memperoleh data 
tersebut dari Badan Pusat Statistik 
setempat, sedangkan untuk data 
pengeluaran belanja daerah diperoleh 
dari Dinas Pengelolaan Keuangan 
Daerah. Namun, dengan adanya 
KFR kebutuhan informasi seperti 
kedua contoh di atas akan tersedia 
di dalam laporan KFR yang disusun 
oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan. 
“Inilah signifikansi penyusunan KFR bagi 
Kanwil Ditjen Perbendaharaan yakni 
KFR menyediakan informasi yang akurat 
di tingkat daerah, seperti data yang 
bersumber dari Badan Pusat Statistik, 
pemerintah daerah maupun dari Bank 
Indonesia setempat”, timpal Kepala 
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. 
Sumatera Utara. Setiap pihak akan 
lebih mudah mengakses segala sumber 
informasi tentang kondisi fiskal daerah 
dalam laporan KFR. Tentu saja data-data 
yang tertuang dalam KFR akan sangat 
membantu bagi Pemerintah Pusat 
maupun daerah dalam mengambil 
keputusan terkait daerah tertentu. 
Misalnya, Pemerintah Pusat hendak 
menentukan dana transfer bagi 
daerah tertentu yang dilihat dari data-
data keuangan daerah. Untuk itu, 
dipandang perlu menginformasikan 

isi dari laporan KFR daerah tertentu 
salah satu cara yang paling mudah 
menurut beliau adalah dengan 
mendistribusikan softcopy dan hardcopy 
KFR semester I tahun 2013 kepada 
seluruh pemda di Provinsi Sumatera 
Utara. Namun jika diperuntukan dalam 
lingkup nasional, laporan KFR Kanwil 
Ditjen Perbendaharaan dapat saja 
diunggah dalam situs resmi Ditjen 
Perbendaharaan. 
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Ketika inisiatif spending review pertama kali digulirkan, 
salah satu fenomena paling menarik diamati adalah fakta 
bahwa untuk pertama kalinya concern pelaksana anggaran 
dan pengelola keuangan dialihkan dari isu penyerapan. 
Efisiensi dan efektivitas telah bergerak menuju arus utama 
pengelolaan keuangan publik. Namun, seperti layaknya 
inisiatif perubahan yang lain, tidak mudah menimbulkan efek 
bola salju berkelanjutan. 

Hingga saat ini, jika kita melakukan pencarian daring 
(dalam jaringan-red) (online search) dari kata kunci: efektivitas 
dan efisiensi pelaksanaan anggaran, atau berbagai variasinya, 
maka yang muncul adalah tulisan-tulisan dari luar struktur, 
blog, makalah akademis dan sebagainya. Sebaliknya jika 
kita mencari dengan kata kunci penyerapan anggaran maka 
keluarlah tautan-tautan yang berasal dari beberapa entitas 
publik seperti Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 
(Bappenas), Pengawasan Pelaksanaan Pembangunan (UKP4) 
dan pemantauan Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan 
(TEPPA), maupun yang paling baru adalah artikel-artikel dari 
media-media terkait pernyataan tokoh populer Gubernur DKI 
Jakarta mengenai rendahnya angka penyerapan anggaran 
Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Kenyataan ini sedikit banyak 
membuktikan bahwa efisiensi dan efektivitas belumlah 
menjadi arus utama dalam isu pengelolaan keuangan publik. 
Penyerapan masih menjadi ikon pelaksanaan anggaran.

Kembali lagi pada pengalaman mempelopori inisiatif 
spending review, salah satu pintu masuk paling mudah dalam 
menjustifikasi pentingnya reviu efektivitas dan efisiensi belanja 
pemerintah adalah tidak dapat dipungkirinya bahwa indikator 
penyerapan anggaran yang selama ini digunakan sebagai 
pengukur keberhasilan pelaksanaan anggaran, bahkan 
menjadi dasar pemberian penghargaan dan pengenaan 
sanksi (reward and punishment) bagi kementerian/lembaga, 
bukanlah indikator yang ideal. Lebih jauh dari ideal, seringkali 
justru penetapan indikator penyerapan untuk mengukur 
kinerja kementerian/lembaga dalam membelanjakan uang 
dapat menciptakan perilaku yang dampaknya lebih berbahaya 
daripada tidak terlaksananya kegiatan itu sendiri, yakni pola 
perilaku belanja yang tidak efisien. 

Jika yang dimaksud untuk diukur adalah keterlaksanaan 
kegiatan, maka ketika sudah tersedia instrumen indikator 
keluaran pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), maka 
sudah selayaknya ketercapaian keluaran inilah yang merupakan 
indikator kinerja pelaksanaan anggaran, bukan lagi besarnya 
angka realisasi anggaran ataupun persentase realisasi terhadap 
pagu (penyerapan). Mengkritisi fokus penyerapan anggaran 
menjadi penting karena berbagai kebijakan yang didasari oleh 

MENCARI INDIKATOR KINERJA PELAKSANAAN 
ANGGARAN, MENINGGALKAN POLA BELANJA 
BERBASIS PENYERAPAN

Pentingnya reviu efektivitas dan efisiensi belanja pemerintah adalah 
tidak dapat dipungkirinya bahwa indikator penyerapan anggaran yang 
selama digunakan sebagai pengukur keberhasilan pelaksanaan anggaran 
- bahkan menjadi dasar pemberian penghargaan dan pengenaan sanksi 
(reward and punishment) bagi kementerian/lembaga – bukanlah indikator 
yang ideal.

Oleh: Yogi Rahmayanti*

D
in

am
ik

a 
Pe

rb
en

da
ha

ra
an

21Edisi 2/2013Indonesia



DINAMIKA PERBENDAHARAAN

22

motivasi percepatan penyerapan anggaran 
dapat dikhawatirkan telah berdampak pada 
rendahnya kualitas belanja pemerintah 
secara keseluruhan.

Menilik Laporan Keuangan Pemerintah 
Pusat (LKPP) tahun 2005 sampai dengan 
tahun 2012, sebagaimana tabel 1, terlihat 
bahwa tingkat penyerapan belanja modal 
dan belanja barang dari tahun ke tahun 
adalah bervariasi dengan pola yang tidak 
jelas.

Jika kita tilik literatur mengenai 
pengukuran efektivitas dan efisiensi 
pengeluaran publik, agak sulit ditemukan 
variabel tingkat penyerapan atau rasio 
realisasi terhadap pagu. Umumnya kajian-
kajian mengenai efektivitas dan efisiensi 
pengeluaran publik menggunakan data 
realisasi belanja sebagai variabel input/
terikatnya. Maka jika kita ingin mengukur 
kinerja belanja pemerintah, jelas bahwa 
realisasi belanja (ataupun penyerapan), 
adalah variabel/indikator masukan, dan 
tidak tepat jika dijadikan indikator kinerja 
pelaksanaan belanja itu sendiri.  

Jika kita lihat indikator-indikator dampak 
(outcome) yang diharapkan dari belanja 
pemerintah di sektor-sektor yang seringkali 
menjadi objek utama pengukuran efektivitas 
dan efisiensi pengeluaran publik, seperti 
pendidikan, kesehatan dan infrastruktur, 
kinerja belanja pemerintah Indonesia 
dapat dikatakan sangat memperihatinkan. 
Sebagaimana pada tabel 2, peningkatan 
realisasi anggaran untuk pendidikan yang 
dimulai tahun 2009 ternyata tidak terlalu 
berdampak pada indeks pendidikan di 
Indonesia. Bahkan indeks pembangunan 
manusia untuk aspek non keuangan, 
misalnya pendidikan dan kesehatan, adalah 
salah satu yang terendah di kawasan Asia 
pun bila dibandingkan dengan rata-rata 
dunia seperti terlihat di tabel 3.

Begitu pula dengan sektor infrastruktur, 
tingkat keteraliran listrik dan kondisi jalan di 
Indonesia masih di bawah rata-rata dunia 
atau tertinggal di antara negara sekawasan 
seperti terlihat pada tabel 4 dan 5 dihalaman 
berikut ini.

Dengan indikator dampak belanja 
pemerintah yang masih jauh dari 
menggembirakan tersebut, kita tidak 
dapat terus berboros-boros dengan 
membelanjakan uang pembayar pajak 

Tabel 1.  Tingkat penyerapan untuk belanja barang dan modal dari tahun 
ke tahun bervariasi namun tanpa kecenderungan atau pola yang jelas

Sumber: LKPP

Tabel 2.  Peningkatan realisasi anggaran pendidikan yang drastis pada 
2009 tidak berdampak terhadap peningkatan indeks pendidikan

Sumber: Ditjen Anggaran dan UNDP diolah

Sumber: UNDP diolah

Tabel 3. Indeks Pembangunan Manusia untuk Aspek Non Keuangan
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hanya untuk mengejar target penyerapan 
anggaran. Perencanaan kegiatan 
yang berbasis keluaran dan dengan 
manfaat yang jelas serta komitmen 
untuk melaksanakan kegiatan tersebut 
dengan efisien merupakan prinsip 
pengelolaan anggaran yang tidak dapat 
ditawar. Memang tidak mudah mencari 
indikator baru pelaksanaan anggaran, 
namun meninggalkan pola pikir berbasis 
penyerapan setidaknya adalah langkah 
awal perubahan yang baik.  

0             1             2            3             4             5             6             7

Developing Asia

ASEAN

China

Indonesia

Thailand

Malaysia

Singapore

Tabel 5. (Quality of road infrastructure, GCI 2011)

Sumber: Road sector Public Expenditure Review 2012, World Bank
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               Tabel 4. Persentase penduduk yang menikmati listrik (% dari populasi pada 2009)

Sumber: UNDP diolah

* Penulis adalah Kasi Monitoring dan Evaluasi PA - Subdirektorat 
Data dan Bantuan Teknis - Direktorat PA
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Latar Belakang

Government Finance Statistics (GFS), 
atau yang dalam Bahasa Indonesia 
dikenal dengan istilah Statistik Keuangan 
Pemerintah, telah menjadi agenda 
reformasi manajemen keuangan 
pemerintah sejak terbitnya paket 
undang-undang keuangan negara. GFS 
telah diamanatkan pada Penjelasan atas 
Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara yang mengatur 
bahwa perlu ditetapkan ketentuan agar 
laporan keuangan pemerintah dapat 
menghasilkan statistik keuangan yang 
mengacu pada manual Statistik Keuangan 
Pemerintah. Amanat tersebut kemudian 
diterjemahkan lebih jauh ke dalam 
Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 
tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 
(SAP), yang mengamanatkan konsolidasi 
fiskal dan statistik keuangan pemerintah. 

Di sisi lain, GFS telah menjadi agenda 
pembahasan dalam forum internasional 
dan menjadi salah satu standar pelaporan 
bertaraf internasional. Setiap negara 
anggota IMF memiliki kewajiban untuk 
menyampaikan laporan GFS dalam rangka 
pelaksanaan tugas IMF dalam memantau 
perekonomian dan kebijakan keuangan 
dunia. GFS juga telah masuk dalam 
rekomendasi forum negara G20 agar 
diterapkan dalam rangka menyelesaikan 
permasalahan kesenjangan ketersediaan 
data untuk keperluan analisis dan evaluasi 
kebijakan fiskal dan makro ekonomi. 
Selain itu, International Public Sector 
Accounting Standard Board (IPSASB) telah 
mengeluarkan draft publikasian dalam 
rangka harmonisasi GFS dan standar 
akuntansi. Data GFS juga telah menjadi 
salah satu persyaratan yang diminta oleh 
lembaga rating pada saat melakukan 
penilaian rating.

Perkembangan GFS tersebut tidak 
luput dari perhatian Menteri Keuangan, 

menyadari peranannya sebagai Chief 
Financial Officer yang mengatur 
keuangan negara ini. Menteri Keuangan 
telah menunjuk Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan sebagai koordinator 
pengembangan dan penerapan GFS di 
Indonesia, kemudian menginstruksikan 
jajaran Kementerian Keuangan untuk 
berupaya menghasilkan laporan GFS 
yang sesuai dengan standar internasional. 
Dalam rangka pengembangan dan 
penerapan GFS sebagai tindak lanjut 
amanat PP No. 71 Tahun 2010, Kementerian 
Keuangan telah menerbitkan PMK No. 238/
PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum 
Sistem Akuntansi Pemerintahan (PUSAP) 
dan PMK No. 169/PMK.01/2012 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal 
Ditjen Perbendaharaan.

GFS Sebagai Pelaporan Dengan 
Tujuan Khusus (Specific-purpose 
reporting)

Mungkin istilah ‘serupa tapi tak sama’ 
tepat digunakan untuk menggambarkan 
hubungan antara GFS dan akuntansi. Jika 
kita lihat sekilas, GFS hampir sama dengan 
akuntansi. GFS dan akuntansi sama-sama 
memiliki Bagan Akun Standar (BAS) dan 
sama-sama menghasilkan laporan. Bahkan, 
jika kita amati sepintas, BAS dan laporan 
yang dihasilkan GFS hampir sama dengan 
akuntansi. Hal ini tidak mengherankan 
karena GFS merupakan sistem pelaporan, 
sama seperti akuntansi. Namun demikian, 
walaupun sama-sama merupakan sistem 
pelaporan, GFS memiliki perbedaan tujuan 
dan cakupan jika dibandingkan dengan 
akuntansi. GFS dapat dikategorikan 
sebagai pelaporan dengan tujuan khusus 
(specific-purpose reporting) yang disusun 
dalam rangka pengambilan kebijakan 
ekonomi baik fiskal maupun moneter, 
sehingga fokus GFS adalah menyampaikan 

informasi yang sesuai dengan kebutuhan 
pengguna tertentu saja yaitu para 
pengambil kebijakan fiskal dan makro 
ekonomi. Sedangkan akuntansi merupakan 
pelaporan tujuan umum (general-
purpose reporting) yang disusun dalam 
rangka pertanggungjawaban dengan 
fokus menyampaikan informasi kepada 
pengguna laporan secara umum. Oleh 
karena itu, jika kita teliti lebih jauh, akan 
terlihat perbedaan struktur/klasifikasi BAS 
dan penyajian laporan GFS dalam rangka 
mendukung pengambilan kebijakan fiskal 
dan makro ekonomi, jika dibandingkan 
dengan akuntansi.

GFS Sebagai Pelaporan yang 
Komprehensif dan Terintegrasi

GFS menyediakan data yang 
komprehensif atas aktivitas ekonomi 
dan keuangan pemerintah yang dapat 
digunakan untuk analisis serta evaluasi 
kebijakan fiskal dan makro ekonomi. GFS 
dapat menghasilkan, antara lain: informasi 
kinerja keuangan, posisi keuangan, dan 
likuiditas pemerintah dengan cakupan 
yang lebih luas  dan terkonsolidasi. GFS 
dapat mencakup sektor pemerintah 
umum (general government sector) 
dan sektor publik (public sectors) (lihat 
gambar disamping). Sektor pemerintah 
umum terdiri dari Pemerintah Pusat dan 
pemerintah daerah, sedangkan sektor 
publik terdiri dari sektor pemerintah umum 
ditambah dengan korporasi publik yang 
aktivitas utamanya merupakan aktivitas 
komersial namun masih berada di bawah 
kendali pemerintah, seperti Badan Usaha 
Milik Negara/Daerah (BUMN/D).

Saat ini, laporan keuangan disusun 
secara terpisah, baik untuk Pemerintah 
Pusat, pemerintah daerah maupun 
BUMN/D. Hal ini menyebabkan 
kesulitan untuk melakukan analisis 

GOVERNMENT FINANCE STATISTICS: 
THE NEXT LEVEL OF GOVERNMENT 
 REPORTING
Oleh: Mei Ling*
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secara komprehensif atas sektor publik 
di Indonesia. Laporan GFS menyediakan 
konsolidasi informasi keuangan Pemerintah 
Pusat dan pemerintah daerah, bahkan 
BUMN/D, untuk dapat menggambarkan 
posisi sektor publik di Indonesia secara 
utuh.

GFS Sebagai Jembatan Antara 
Akuntansi, Ekonomi dan Statistik

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 
(LKPP) dan Laporan Keuangan Pemerintah 
Darah (LKPD) disusun sesuai dengan 
Standar Akuntansi Pemerintah, sehingga 
napas akuntansi yang melekat di dalamnya 
hanya dapat dimengerti oleh para akuntan 
atau pengguna non akuntan yang telah 
mengerti mengenai akuntansi. 

GFS didesain untuk menjadi jembatan 
antara data akuntansi dengan kebutuhan 
analisis dan evaluasi kebijakan fiskal dan 
makro ekonomi (lihat gambar 2). GFS 
dapat menerjemahkan bahasa akuntansi ke 
dalam bahasa ekonomi dan statistik yang 
diharapkan akan lebih mudah dimengerti 
oleh penggunanya. Oleh karena itu, GFS 
telah dikembangkan sejalan dengan 
standar yang digunakan dalam bidang 
akuntansi, maupun ekonomi dan statistik.

GFS dapat berfungsi sebagai jembatan 
untuk akuntansi karena logika konsepsi GFS 
sejalan dengan prinsip-prinsip akuntansi, 
seperti basis akrual, double-entry accounting, 
konsepsi arus (flows) dan posisi (stocks). 
Kesamaan logika konsepsi GFS dengan 
akuntansi mempermudah penyusunan 
laporan GFS karena pemrosesan data 
keuangan cukup dilakukan sekali melalui 
sistem akuntansi saja, dan GFS hanya perlu 
melakukan mapping (reklasifikasi) data 
akuntansi tersebut ke dalam klasifikasi GFS. 
GFS juga dikembangkan sejalan dengan 
standar internasional yang digunakan 
dalam menyusun laporan ekonomi dan 
statistik seperti Sistem Neraca Nasional 
(System of National Accounts - SNA), 
Manual Neraca Pembayaran (The Balance of 
Payments Manual), Manual Statistik Moneter 
dan Keuangan (The Monetary and Financial 
Statistics Manual).

Laporan GFS vs laporan akuntansi

Gambaran yang lebih konkrit atas 
peranan GFS sebagai pendukung dalam 

Gambar 1. Cakupan sektor dalam GFS

Gambar 2. GFS sebagai jembatan antara akuntansi, ekonomi dan statistik

Setelah Penerapan GFS

Standar Akuntansi Pemerintah

Sistem Akuntansi Pemerintah

Data dan Pelaporan Akuntansi

AKUNTANSI

Ekonomi Statistik

Makro 
Ekonomi SNA

SEBELUM PENERAPAN GFS

MAPPING
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pengambilan kebijakan fiskal dan makro 
ekonomi dapat tercermin dari outputnya, 
yaitu laporan GFS, yang terdiri dari 
Laporan Operasi Pemerintah (statement 
of government operations), Laporan 
Arus Ekonomi Lainnya (statement of 
other economic flows), Neraca (balance 
sheet) dan Laporan Arus Kas (statement 
of sources and uses of cash). Sebagian 
besar nama laporan tersebut sudah 
tidak asing lagi di telinga para akuntan 
dan pemangku kepentingan akuntansi 
pemerintah. Namun demikian, walaupun 
nama laporan yang dihasilkan sama 
dengan laporan akuntansi, cara penyajian 
dan penggunaannya berbeda.

Laporan Operasi Pemerintah 
(statement of government operations), 
mencatat hasil dari semua transaksi 
selama suatu periode. Jika kita lihat 
sekilas, Laporan Operasi Pemerintah yang 
dihasilkan GFS sepertinya merupakan 
perpaduan antara Laporan Operasional 
(LO) dengan Laporan Realisasi Anggaran 
(LRA) yang dihasilkan dari sistem 
akuntansi. Pendapatan dan beban 
berbasis akrual dapat diambil dari LO, 
sedangkan transaksi pembelian aset 
tetap dan persediaan, serta transaksi 
pembiayaan dapat diambil dari LRA. 
Hanya saja, Laporan Operasi Pemerintah 
telah berbasis akrual sedangkan LRA 
masih berbasis kas.

Laporan Operasi Pemerintah 
melaporkan surplus/defisit, yang juga 
dihasilkan oleh LO. Surplus/defisit pada 
Laporan Operasi Pemerintah, yang 
dihitung dari pendapatan dikurangi 
dengan beban, lebih dikenal dengan 
istilah Saldo Operasi Bruto/Neto. 
Walaupun perhitungan surplus/defisit 
GFS dan akuntansi sama-sama berasal 
dari pendapatan dikurangi dengan 
beban, namun GFS dan akuntansi 
memiliki struktur pendapatan dan 
beban yang berbeda sehingga dapat 
menghasilkan angka surplus/defisit yang 
berbeda. Salah satu contoh perbedaan 
struktur pendapatan akuntansi dan GFS 
dapat terlihat nyata pada pengakuan 
penjualan aset tetap yang diakui sebagai 
pendapatan dalam akuntansi, sedangkan 
GFS mengakui transaksi tersebut sebagai 
transaksi perolehan neto aset tetap. 

Salah satu manfaat menghitung 
surplus/defisit GFS adalah dapat 
melakukan perbandingan surplus/defisit 

antar negara (cross countries comparison) 
karena menggunakan standar pelaporan 
yang sama, yaitu Manual GFS.

GFS memiliki definisi above-the-line 
and below-the-line yang sejalan dengan 
akuntansi, hanya terdapat perbedaan 
pada penyajiannya saja. Laporan Operasi 
Pemerintah melaporkan penggunaan 
surplus/defisit untuk membiayai transaksi 
pembelian aset non keuangan seperti 
aset tetap dan persediaan. Sedangkan, 
dalam akuntansi, transaksi-transaksi 
tersebut merupakan belanja. Transaksi 
pembelian aset tetap merupakan 
belanja modal dan transaksi pembelian 
persediaan merupakan belanja barang. 
Setelah surplus/defisit diperhitungkan 
dengan transaksi aset non keuangan, 
akan diketahui kelebihan/kekurangannya 
yang dalam GFS dikenal dengan istilah 
net lending/borrowing (peminjaman/ 
pinjaman neto). Kelebihan/kekurangan 
tersebut akan ditutupi dengan transaksi 
pembiayaan, yang dalam GFS lebih 
dikenal dengan transaksi perolehan aset 
keuangan dan kewajiban. Jika masih 
ada kelebihan Saldo Operasi Bruto/Neto 
setelah membiayai transaksi pembelian 
aset non keuangan (net lending), maka 
kelebihan tersebut dapat digunakan 
untuk melakukan investasi, misalnya 
dengan membeli surat berharga. Jika 
Saldo Operasi Bruto/Neto tidak dapat 
membiayai transaksi pembelian aset non 
keuangan (net borrowing), maka perlu 
dilakukan pinjaman untuk menutupi 
kebutuhan tersebut. 

Laporan Arus Ekonomi Lain 
(statement of other economic flows) 
mengikhtisarkan perubahan-perubahan 
dalam aset, kewajiban dan kekayaan 
bersih (net worth) yang tidak berasal 
dari transaksi, seperti perubahan harga 
dan volume aset. Laporan ini tidak 
ada dalam akuntansi karena akuntansi 
tidak membedakan transaksi dengan 
arus ekonomi lainnya. Transaksi dalam 
akuntansi memiliki definisi yang lebih 
luas jika dibandingkan dengan definisi 
transaksi dalam GFS. Dalam akuntansi, 
semua peristiwa yang memiliki pengaruh 
keuangan pada laporan keuangan 
merupakan transaksi. Sedangkan, GFS 
membedakan antara transaksi dengan 
arus ekonomi lainnya. GFS mendefinisikan 
transaksi sebagai interaksi antara dua 
pihak berdasarkan kesepakatan bersama. 
Jika terdapat peristiwa yang memiliki 

pengaruh keuangan namun tidak terjadi 
berdasarkan kesepakatan bersama, maka 
peristiwa tersebut dicatat sebagai arus 
ekonomi lainnya. Contohnya, perubahan 
nilai tukar uang yang dicatat sebagai 
arus ekonomi lainnya karena perubahan 
nilai tukar uang merupakan peristiwa 
yang dipengaruhi oleh kekuatan pasar 
bukan atas kesepakatan bersama. Contoh 
lainnya yang juga banyak digunakan 
adalah kerusakan gedung akibat 
bencana alam, yang juga dicatat sebagai 
arus ekonomi lainnya karena peristiwa 
tersebut terjadi disebabkan kekuatan 
alam, bukan karena kesepakatan 
bersama. Pembedaan transaksi dan arus 
ekonomi lainnya diperlukan dalam GFS 
karena transaksi dan arus ekonomi lainnya 
memiliki pengaruh yang berbeda dalam 
analisis ekonomi.

Neraca (balance sheet) akuntansi 
dan Neraca GFS sama-sama melaporkan 
aset, kewajiban dan kekayaan bersih, 
namun dengan cara dan penyajian yang 
berbeda. Neraca akuntansi menyajikan 
aset dalam aset lancar dan non lancar, 
sedangkan Neraca GFS menyajikan 
aset keuangan dan non keuangan. 
Kewajiban disajikan dalam neraca 
akuntansi sebagai kewajiban jangka 
pendek dan kewajiban jangka panjang, 
sedangkan kewajiban dalam Neraca GFS 
diklasifikasikan berdasarkan residensi 
(tempat kedudukan) krediturnya: apakah 
krediturnya bertempat kedudukan 
di dalam negeri atau luar negeri. 
Neraca akuntansi sebenarnya telah 
mengklasifikasikan lebih lanjut kewajiban 
jangka panjang ke dalam kewajiban 
jangka panjang dalam negeri dan 
luar negeri, namun klasifikasi tersebut 
dilakukan berdasarkan mata uang 
kewajiban. Informasi residensi kreditur 
bermanfaat pada saat menganalisis risiko 
dan kesinambungan perekenomian, 
misalnya struktur utang dengan komposisi 
utang luar negeri yang besar memiliki 
risiko yang lebih tinggi karena adanya 
perbedaan karakter dan kepentingan 
antara kreditur domestik dengan kreditur 
asing, selain meningkatnya risiko gagal 
bayar utang karena lonjakan nilai tukar. 
Selain itu, Neraca GFS menganut konsep 
counterpart, yang berarti setiap kewajiban 
yang dimiliki oleh debitur pasti terkait 
dengan aset keuangan yang dimiliki oleh 
kreditur, misalnya utang bunga yang 
dicatat pada buku debitur terkait dengan 
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piutang bunga yang dicatat oleh kreditur. 
Informasi ini bermanfaat pada saat 
menganalisis hubungan keuangan antara 
sektor dalam perekonomian.

GFS Wilayah sebagai dasar 
analisis dan evaluasi kebijakan 
fiskal di daerah

Perkembangan terkini dari penerapan 
GFS di Indonesia adalah penerapan GFS 
wilayah. PMK 169 tahun 2012 merupakan 
dasar bagi Kanwil Ditjen Perbendaharaan 
untuk menjalankan peran sebagai 
representasi Kementerian Keuangan di 
daerah.  Salah satu peran baru Kanwil 
Ditjen Perbendaharaan adalah sebagai 
penyusun laporan GFS wilayah yang 
akan menjadi bahan analisis dan evaluasi 
kebijakan fiskal dan makro ekonomi di 
wilayah (lihat gambar 3). Selama ini, data 
masing-masing pemerintah daerah yang 
tidak terkonsolidasi menyulitkan dalam 
melakukan analisis secara komprehensif. 
GFS wilayah dapat menyediakan 
informasi kinerja dan posisi keuangan 
suatu wilayah secara terkonsolidasi, 
sehingga dapat dilakukan analisis dan 
kajian yang menghubungkan antara 
kinerja keuangan pemerintah dengan 
kondisi perekenomian suatu wilayah. 
Informasi ini menjadi penting dalam 
analisis perekonomian, misalnya dalam 
menganalisis keterkaitan pertumbuhan 
ekonomi di suatu wilayah dengan 
pengeluaran pemerintah sebagaimana 
dikemukakan oleh para ahli dan 
pengamat ekonomi. Selain itu, data 
GFS wilayah tersebut dapat digunakan 
baik oleh Pemerintah Pusat dalam 
menganalisis kebijakan fiskal dalam 
kaitannya dengan hubungan pusat dan 
daerah, maupun oleh pemerintah daerah 
pada saat melakukan perencanaan dan 
penganggaran di daerahnya. Data GFS 

dapat digunakan Kanwil Ditjen 
Perbendaharaan dalam menyusun Kajian 
Fiskal Regional maupun dalam melakukan 
spending review daerah.

Untuk penyusunan GFS wilayah 
dibutuhkan kompilasi data Bagan Akun 
Standar (BAS) detail dan laporan keuangan 
pemerintah daerah (LKPD). Data-data 
tersebut akan di-mapping ke dalam 
BAS GFS sehingga dapat menghasilkan 
laporan GFS wilayah. Salah satu kesulitan 
dalam penyusunan laporan GFS wilayah 

Gambar 3. GFS sebagai database nasional dalam rangka analisis dan evaluasi kebijakan 
fiskal dan makro ekonomi

	   Menteri	  Keuangan	  
sebagai	  Chief	  Financial	  Officer	  

Nasional	  

Pemerintah	  Daerah	  	  
sebagai	  Chief	  Financial	  Officer	  

daerah	  

Pemerintah Daerah sebagai 
Chief Financial Officer
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adalah keterlambatan penyampaian data 
dan kualitas data pemerintah daerah. 
Ketepatan waktu dalam penyusunan 
laporan GFS merupakan hal yang tidak 
dapat ditawar karena pengambilan 
kebijakan fiskal dan makro ekonomi 
membutuhkan data yang up-to-date. 
Kualitas data juga merupakan hal yang 
krusial karena dapat mempengaruhi 
kualitas pengambilan kebijakan fiskal dan 
makro ekonomi. Di sinilah, Kanwil Ditjen 
Perbendaharaan mempunyai peran 
strategis untuk meningkatkan ketepatan 
waktu dan kualitas data pemerintah 
daerah. Letak geografis Kanwil Ditjen 
Perbendaharaan, yang didukung dengan 
forum komunikasi yang telah terjalin 
antara Kanwil Ditjen Perbendaharaan 
dengan pemerintah daerah sangat 
mendukung pelaksanaan peran baru 
Kanwil Ditjen Perbendaharaan tersebut.

Kesimpulan 

Pelaporan keuangan yang transparan 
dan akuntabel telah menjadi bagian 
yang tidak terpisahkan sejak reformasi 
manajemen keuangan digulirkan. 
Namun demikian, pelaporan keuangan 
tidak terbatas hanya pada penyampaian 
laporan pertanggungjawaban berupa 
laporan akuntansi. Langkah berikutnya 
bagi pemerintah adalah menyusun 
pelaporan keuangan yang dapat 
mendukung tujuan pengambilan 
kebijakan fiskal dan makro ekonomi 
dalam bentuk laporan GFS. Langkah 
ini telah dimulai dengan penerbitan 
beberapa payung hukum penerapan 
GFS, penyusunan exercise laporan GFS 
konsolidasian Pemerintah Pusat dan 
pemerintah daerah, penyusunan exercise 
laporan GFS sektor publik dan upaya 
penyusunan manual GFS versi Indonesia. 
Upaya-upaya tersebut telah membuktikan 
keseriusan Kementerian Keuangan dalam 
hal ini Ditjen Perbendaharaan dalam 
pengembangan dan penerapan GFS di 
Indonesia. 

Laporan GFS dapat digunakan 
menjadi salah satu indikator pengukur 
tingkat keberhasilan pengelolaan 
keuangan, dan bahkan dengan ciri 
khasnya, laporan GFS menyajikan 
informasi yang dapat mendukung 
analisis dan pengambilan kebijakan 
fiskal dan makro ekonomi. Sejalan 

dengan usaha-usaha pemerintah 
dalam peningkatan transparansi dan 
akuntabilitas publik, penerapan GFS 
akan semakin memperkuat kredibilitas 
pemerintah di bidang pengelolaan 
keuangan negara yang telah 
mendapatkan pengakuan di kancah 
perekonomian internasional, ditandai 
dengan peningkatan peringkat Investasi 
Indonesia ke level “Investment Grade” oleh 
lembaga rating Moody’s.

Perkembangan GFS di Indonesia 
yang cukup pesat, saat ini telah 
sampai pada pengembangan GFS 
wilayah sejalan dengan peran Kanwil 
Ditjen Perbendaharaan sebagai 
representasi Kementerian Keuangan 
di daerah. Meskipun masih terdapat 
banyak kendala, terutama dalam hal 
pengumpulan data yang berkualitas dan 
tepat waktu, Kementerian Keuangan 
dalam hal ini Ditjen Perbendaharaan telah 
mengupayakan sinergi dalam 
pengembangan GFS wilayah baik dengan 
pemerintah daerah maupun dengan 
Kementerian Dalam Negeri. Sinergi ini 
diharapkan dapat meningkatkan kualitas 
data pemerintah daerah yang akan 
mendukung tercapainya peningkatan 
kualitas pengelolaan keuangan daerah. 
Peningkatan kualitas data pemerintah 
daerah pada akhirnya akan bermuara 
pada peningkatan kualitas data nasional. 
Pada akhirnya, dapat disimpulkan 
bahwa semua konsep dan manfaat yang 
ditawarkan GFS tidak dapat diraih tanpa 
adanya sinergi antara semua pemangku 
kepentingan GFS, yang akan menjadi 
motor pendorong pengembangan dan 
penerapan GFS sebagai “the next level of 
government reporting”. 

Laporan GFS dapat 
digunakan menjadi salah 
satu indikator pengukur 
tingkat keberhasilan 
pengelolaan keuangan, 
dan bahkan dengan ciri 
khasnya, laporan GFS 
menyajikan informasi yang 
dapat mendukung analisis 
dan pengambilan kebijakan 
fiskal dan makro ekonomi. 

* Penulis adalah Kasi Pelaporan 
Manajerial Perbendaharaan - 
Subdirektorat Statistik dan Analisis 
Laporan Keuangan - Direktorat APK
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Sejalan dengan amanat Undang-
Undang No. 17 tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara dan Undang-Undang 
No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara, maka Pemerintah Pusat akan 
menerapkan akuntansi berbasis akrual. 
Pasal 12 dan 13 UU No. 1 tahun 2004 
tentang Perbendaharaan Negara 
menyatakan bahwa pendapatan dan 
belanja dalam APBN dicatat mengunakan 
basis akrual. Hal ini didasarkan atas 
pertimbangan bahwa basis akrual 
memberikan informasi keuangan yang 
lebih lengkap daripada basis lainnya, 
terutama untuk informasi piutang dan 
utang. Selain itu, laporan keuangan yang 
dihasilkan dengan basis akrual dapat 
meyediakan informasi mengenai kegiatan 
operasional, evaluasi efisiensi dan 
efektivitas serta ketaatan pada peraturan. 
Untuk mengakomodasi hal tersebut, 
Sistem Perbendaharaan dan Anggaran 
Negara (SPAN) dirancang dengan 
menggunakan akuntansi berbasis akrual, 
namun dengan penganggaran berbasis 
kas.

Basis Akuntansi Saat ini

Basis akuntansi merupakan prinsip 
akuntansi untuk menentukan saat 
pengakuan dan pelaporan suatu transaksi 
keuangan ke dalam laporan keuangan. 
Dalam akuntansi Pemerintah Pusat yang 
saat ini diterapkan sejak penyusunan 
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 
tahun 2004, Pemerintah Indonesia 
menggunakan basis kas menuju akrual 
(cash towards accrual). Basis ini pada 
dasarnya adalah basis kas dengan 
penerapan akrual pada akhir periode 
pelaporan. Dengan basis kas menuju 
akrual, pendapatan diakui pada saat kas 
diterima ke Kas Negara dan belanja diakui 
pada saat kas dikeluarkan dari Kas Negara. 
Dengan adanya jurnal korolari, yaitu 
jurnal yang dibentuk untuk menghasilkan 
informasi mengenai barang milik negara, 
maka akan dihasilkan catatan mengenai 
aset tetap dan persediaan. Basis kas 

untuk pendapatan dan belanja tersebut 
akan menghasilkan Laporan Realisasi 
Anggaran (LRA) dan Laporan Arus Kas 
(LAK), sedangkan jurnal korolari dan 
pencatatan akrual pada akhir periode 
akan menghasilkan Neraca. 

Basis Akuntansi dalam SPAN

 Sistem Perbendaharaan dan 
Anggaran Negara (SPAN) menerapkan 
basis akrual dalam rancangan sistemnya. 
Basis akrual merupakan salah satu 
basis akuntansi yang secara umum 
digunakan dalam pencatatan transaksi 
keuangan pemerintah. Terdapat empat 
basis yang umum digunakan dalam 
pencatatan transaksi keuangan untuk 
menghasilkan laporan keuangan, yaitu 
basis kas, modifikasi kas, modifikasi akrual 
dan akrual penuh. Dari keempat basis 
tersebut, basis kas dan akrual adalah 
dua basis yang paling sering digunakan. 
Basis kas akan mencatat transaksi 
keuangan pada saat kas diterima atau 
dikeluarkan, sedangkan basis akrual 
mencatat transaksi pada saat terjadinya 
pendapatan atau belanja, walaupun 
kas belum diterima atau dikeluarkan. 
Penerapan basis akuntansi akrual 
didasarkan atas pertimbangan bahwa 
basis akrual dapat memberikan informasi 
keuangan yang lebih lengkap daripada 
basis lainnya, terutama untuk informasi 
piutang dan utang pemerintah. Selain 
itu, laporan keuangan berbasis akrual 
juga menyediakan informasi mengenai 

kegiatan operasional pemerintah, 
evaluasi efisiensi dan efektivitas serta 
ketaatan terhadap peraturan.

Poin Perubahan

 Seiring dengan penerapan akuntansi 
akrual dan penganggaran berbasis kas, 
terdapat beberapa poin perubahan yang 
ada pada SPAN. Perubahan tersebut 
terdiri atas model pencatatan, tahapan 
penjurnalan dan laporan keuangan. 

 Pertama, model pencatatan untuk 
mengakomodasi akuntansi berbasis 
akrual dan penganggaran berbasis kas. 
Seiring dengan penerapan basis akrual 
untuk pelaporan keuangan, penyusunan 
anggaran tetap dilakukan dengan 
menggunakan basis kas. Hal ini berarti 
proses pelaporan penganggaran akan 
menghasilkan laporan realisasi anggaran 
yang tetap mengunakan basis kas, 
sedangkan untuk pelaporan keuangan 
lainnya akan menggunakan basis akrual. 
Hal ini berdampak pada penggunaan 
model pencatatan dalam SPAN yang 
mencakup dua pencatatan, berupa 
pencatatan akrual dan pencatatan kas. 
Dengan adanya dual recording tersebut, 
maka pencatatan akrual akan meliputi 
semua transaksi akrual, sementara 
pencatatan kas akan terdiri dari semua 
transaksi yang melibatkan kas, baik kas 
masuk atau kas keluar. Dengan adanya 

PENERAPAN AKUNTANSI PEMERINTAH 
BERBASIS AKRUAL DALAM SPAN
Oleh: Ingelia Puspita*

Terdapat empat basis yang umum digunakan dalam 
pencatatan transaksi keuangan untuk menghasilkan laporan 
keuangan, yaitu basis kas, modifikasi kas, modifikasi akrual 
dan akrual penuh.

Dari keempat basis tersebut, basis kas dan akrual adalah dua 
basis yang paling sering digunakan. 



DINAMIKA PERBENDAHARAAN

30

dua pencatatan ini, maka SPAN dapat 
menghasilkan laporan keuangan berbasis 
akrual dan laporan realisasi anggaran 
berbasis kas yang menjadi laporan 
pertanggungjawaban Pemerintah. 
Dari pencatatan akrual, akan dihasilkan 
neraca, laporan operasional dan 
laporan perubahan ekuitas, sedangkan 
pencatatan kas menghasilkan LRA, LAK 
dan laporan perubahan saldo anggaran 
lebih.

 Kedua, tahapan penjurnalan 
yang didasarkan atas perubahan basis 
akuntansi dari kas menuju akrual menjadi 
basis akrual, membawa dampak terhadap 

perubahan tahapan pencatatan. Tahapan 
pencatatan atas transaksi keuangan 
saat ini terdiri dari anggaran, realisasi 
berupa realisasi pendapatan dan belanja, 
dan penyesuaian. Sedangkan dengan 
implementasi akuntansi berbasis 
akrual, terdapat penambahan tahapan 
pencatatan berupa komitmen, Berita 
Acara Serah Terima Barang (BAST), resume 
tagihan dan piutang. BAST adalah titik 
pengakuan barang berupa aset tetap 
dan persediaan, sedangkan resume 
tagihan merupakan titik pengakuan 
adanya tagihan dari pihak ketiga yang 
menimbulkan beban. Sementara 

itu, belanja akan diakui pada saat 
penerbitan Surat Perintah Pencairan 
Dana (SP2D), sehingga terdapat titik 
pengakuan yang berbeda antara 
beban dan belanja. Secara keseluruhan, 
tahapan pencatatan pengeluaran 
dengan penerapan akuntansi berbasis 
akrual meliputi anggaran, komitmen, 
pengakuan barang dan beban, realisasi 
belanja dan penyesuaian, sedangkan 
untuk penerimaan, terdiri dari anggaran, 
piutang dan realisasi pendapatan dan 
penyesuaian. 

 Ketiga, penambahan laporan 
keuangan dalam penerapan akuntansi 

	  

Contoh Tampilan Jurnal saat Resume Tagihan
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akrual. Sesuai dengan Peraturan 
Pemerintah No. 71 tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan, 
laporan keuangan akan terdiri dari LRA, 
laporan perubahan saldo anggaran 
lebih, neraca, laporan operasional, LAK, 
laporan perubahan ekuitas, dan catatan 
atas laporan keuangan. Dari tujuh 
laporan tersebut, terdapat penambahan 
tiga laporan keuangan yang dihasilkan 
dengan basis akrual dibandingkan 
dengan laporan keuangan yang dihasilkan 

dengan basis kas menuju akrual, yaitu 
laporan operasional, laporan perubahan 
ekuitas, dan laporan perubahan saldo 
anggaran lebih. 

Penerapan akuntansi berbasis akrual 
melalui SPAN akan mengubah model 
pencatatan dan tahapan penjurnalan 
atas transaksi keuangan Pemerintah. 
Hal ini bertujuan untuk menghasilkan 
laporan keuangan pemerintah yang lebih 
lengkap terutama informasi operasional 
pemerintah. Dengan demikian, penyiapan 

sumber daya manusia, terutama dari 
sisi peningkatan kompetensi berupa 
pemahaman akuntansi berbasis akrual 
menjadi hal penting yang harus dilakukan 
agar tujuan penerapan akuntansi berbasis 
akrual dapan tercapai.  

	  
Contoh Tampilan Laporan Operasional

* Penulis adalah Kasi Transformasi 
Proses Bisnis Internal II - Subdirektorat 
Transformasi Proses Bisnis Internal dan 
Organisasi - Direktorat TP
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Overview 

Akhir-akhir ini kita sering mendengar istilah Treasury Dealing Room  (TDR) 
di lingkungan Ditjen Perbendaharaan. Istilah ini sering terdengar seiring 
dengan rencana Ditjen Perbendaharaan membangun TDR sebagai salah satu 
upaya peningkatan kualitas dalam  pengelolaan kas negara. Apa sebenarnya 
pengertian dealing room itu sendiri?  Secara umum, dealing room adalah sebuah 
tempat terjadinya kegiatan jual-beli produk investasi jangka pendek dan/atau 
jangka panjang di pasar keuangan dalam bentuk surat berharga, produk derivatif, 
fixed income securities, atau instrumen investasi lainnya secara elektronik. Dealing 
room saat ini banyak dimiliki oleh bank atau lembaga keuangan lainnya dalam 
upaya untuk menyatukan tim-tim pengelola aset seperti aset pasar uang (money 
market), foreign exchange, investasi jangka panjang, saham, dan obligasi  dalam 
satu tempat sehingga akan  mempermudah tim pengelola dalam memperoleh 
informasi-informasi ekonomi keuangan secara tepat waktu, melakukan transaksi 
sesuai tren dan kesempatan yang terjadi dalam pasar uang/saham/obligasi, dan   
melakukan hubungan bisnis dan koordinasi dengan customer.

Tugas Pengelolaan Kas Negara dan Tujuan Dealing Room

Ditjen Perbendaharaan sudah cukup lama merencanakan pembangunan 
TDR. Hal ini mengingat salah satu tugas utama dari Ditjen Perbendaharaan adalah 
mengelola kas negara secara optimal, efisien dan efektif. Tugas ini semakin lama 
akan dirasa semakin berat karena dana APBN yang dikelola akan terus meningkat 
setiap tahun dengan nilai di atas Rp1.000 triliun. Ditjen Perbendaharaan dituntut 
untuk dapat mengelola kas negara khususnya mengelola kelebihan/kekurangan 
kas secara optimal sehingga tugas sebagai Bendahara Umum Negara dapat 
dijalankan dengan baik. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang Negara/Daerah Bab X dan Peraturan Menteri Keuangan No. 
03/PMK.05/2010 tentang Pengelolaan Kelebihan/Kekurangan Kas Pemerintah 
mengatur mekanisme pengelolaan kekurangan dan kelebihan kas dilakukan 
melalui (i) penempatan pada Bank Sentral dan/atau bank umum, (ii) pembelian 
Surat Berharga Negara (SBN) dari pasar sekunder, dan (iii) transaksi Reverse Repo. 
Di lain pihak, pengelolaan kekurangan kas dilakukan melalui (i) penarikan dana 
dari rekening penempatan di Bank Sentral dan bank umum, (ii) penjualan SBN 
di pasar sekunder, (iii) transaksi Repo, dan (iv) penerbitan Surat Perbendaharaan 
Negara (SPN). Peraturan Menteri Keuangan tersebut juga mengamanatkan 
pengelolaan kelebihan/kekurangan kas pemerintah dilaksanakan melalui 
dealing room.

Oleh: Agung Mulyono *

TREASURY 
DEALING ROOM 
DAN 
OPTIMALISASI 
PENGELOLAAN 
KAS NEGARA
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Dealing room merupakan tempat 
dalam melakukan transaksi aset keuangan 
sehingga memerlukan infrastruktur 
sistem informasi yang andal. Hal ini 
dikarenakan banyak kejadian penting di 
bidang ekonomi keuangan baik nasional 
maupun internasional yang sangat 
cepat direspon oleh pasar keuangan 
sehingga dapat mempengaruhi nilai 
aset keuangan secara signifikan. Ditjen 
Perbendaharaan sebagai pengelola kas 
pemerintah baik dalam bentuk rupiah 
maupun valuta asing dengan nilai yang 
besar sangat berkepentingan terhadap 
respon pasar keuangan terhadap  
pergerakan nilai mata uang global. Selain 
itu, pengelolaan aset keuangan melalui 
dealing room membutuhkan sumber 
daya manusia yang terlatih baik mental 
maupun kemampuan teknis keuangan 
dan investasi. Penggunaan TDR dalam 
pengelolaan kas negara diharapkan:  

1) Pemerintah akan mendapatkan 
remunerasi yang cukup 
menguntungkan dari proses 
pengelolaan kelebihan kas yang 
dilakukan melalui mekanisme 
penempatan uang negara baik 
di Bank Sentral maupun di bank 
umum, Reverse Repo  dan/atau selisih 
lebih dari harga jual dengan harga 
beli (capital gain) dari pembelian/
penjualan SBN;

2) Pemerintah memperoleh biaya yang 
rendah dalam usaha memenuhi 
ketersediaan kas pada saat terjadi 
dan/atau diperkirakan akan terjadi 
kekurangan kas. Pemenuhan 
ketersediaan kas dapat dilaksanakan 
melalui penerbitan SPN/SBN dan 
penjualan kembali SPN/SBN di 
pasar sekunder. Koordinasi antara 
Ditjen Perbendaharaan dan 
Ditjen Pengelolaan Utang sangat 
diperlukan terkait timing penerbitan 
SPN/SBN sehingga cost efficiency 
yang optimal akan tercapai. 

3) Pemerintah dalam hal ini Bendahara 
Umum Negara (BUN) akan memiliki 
kemampuan mengelola risiko yang 
akan dihadapi akibat terjadinya 
volatilitas di pasar keuangan yang 
dapat berdampak pada nilai kas 
yang dikelola BUN.  
Pengelolaan kas yang optimal 

tidak tercapai tanpa didukung oleh 
perencanaan kas yang baik. Dalam 
menjalankan fungsi mengelola kelebihan/

kekurangan kas, TDR harus memiliki 
fungsi perencanaan kas pemerintah yang 
handal sehingga akan diperoleh early 
warning atas terjadinya cash mismatch.  
Perencanaan kas pemerintah sangat 
diperlukan untuk mengetahui kapan 
terjadinya  kelebihan dan kekurangan 
kas sehingga Ditjen Perbendaharaan 
selaku Kuasa BUN dapat melakukan 
langkah-langkah yang diperlukan dalam 
mengelola kondisi tersebut. 

Dealing Room Ditjen 
Perbendaharaan 

TDR Ditjen Perbendaharaan 
sebagai tempat yang digunakan dalam 
menjalankan tugas  mengelola kelebihan 
dan kekurangan kas harus  memiliki 
sistem yang terintegrasi yang terdiri atas 
front office, middle office, dan back office. 
Struktur organisasi dalam pelaksanaan 
tugas pengelolaan kelebihan/kekurangan 
kas secara garis besar terdiri atas Menteri 
Keuangan sebagai  Pengarah, Komite 
Pengelola Kas Negara, dan Tim  Pengelola 
Kelebihan/Kekurangan Kas. Komite 
Pengelola Kas Negara dan Tim Pengelola 
Kelebihan/Kekurangan Kas dijabat oleh 
para pejabat dan staf di lingkungan 
Ditjen Perbendaharaan.  Tim Pengelola 
Kelebihan/Kekurangan Kas adalah pihak 
yang mengoperasikan TDR di mana 
pelaksanaan tugasnya akan didukung 
oleh tim riset ekonomi/investasi dan tim 
perencanaan kas pemerintah.

TDR akan membutuhkan teknologi 
informasi yang khusus digunakan dalam 
transaksi keuangan. Kebutuhan data-
data yang real time maupun time series 
tentang kondisi pasar keuangan dapat 
disediakan oleh data provider seperti 
Bloomberg dan Thomson-Reuters.  Aplikasi 
khusus keuangan juga dibutuhkan oleh 
Tim Pengelola Kelebihan/Kekurangan Kas 
dalam melakukan analisa keuangan baik 
secara teknikal maupun fundamental 
sehingga mempermudah dalam 
menentukan keputusan/langkah yang 
akan diambil. Aplikasi Microsoft Excel dapat 
juga dimanfaatkan sebagai tool yang 
cukup membantu  dalam melakukan 
analisa keuangan. 

Dalam melaksanakan tugas 
mengelola kas negara secara optimal, 
Ditjen Perbendaharaan selaku Kuasa 
BUN salalu menghadapi adanya 
ketidakseimbangan antara penerimaan 

dan pengeluaran kas negara atau yang 
biasa disebut cash mismatch. Cash 
mismatch akan menghasilkan kondisi 
kelebihan dan kekurangan kas yang 
dikelola oleh BUN. Kelebihan kas adalah 
suatu kondisi di mana terjadi penerimaan 
kas yang lebih besar dari pengeluaran 
pada periode waktu tertentu. Begitu juga 
sebaliknya dengan kondisi kekurangan 
kas. Ketika terjadi kelebihan kas, BUN 
akan mengelola cash idle agar memiliki 
nilai manfaat yang optimal bagi negara. 
Tindakan yang dilakukan dalam mengelola 
kelebihan kas adalah dengan melakukan 
penempatan pada Bank Sentral dan/atau 
bank umum, Reverse Repo, dan pembelian 
SBN di pasar sekunder.  Penempatan pada 
Bank Sentral maupun bank umum dapat 
dilakukan dalam jangka waktu maksimal 3 
bulan dengan opsi dapat dicairkan sesuai 
kebutuhan (deposit on call). BUN juga 
dapat menjajaki kemungkinan melakukan 
penempatan secara harian di Bank 
Sentral dan bank umum dengan imbal 
hasil overnight rate yang berlaku di Pasar 
Uang Antar Bank (PUAB). Transaksi Reverse 
Repo merupakan transaksi penjualan 
surat berharga dengan perjanjian pihak 
penjual akan membeli kembali surat 
berharga dengan harga tertentu di 
masa jatuh tempo sebagaimana yang 
telah ditetapkan dalam perjanjian. Harga 
pembelian kembali akan lebih tinggi dari 
dari harga penjualan sebelumnya  yang 
dibayar oleh pembeli. Perbedaan harga 
ini disebut repo rate atau suku bunga repo. 

Selanjutnya, ketika terjadi kekurangan 
kas untuk memenuhi kebutuhan BUN 
untuk beberapa waktu ke depan, BUN akan 
bekerja sama dengan Ditjen Pengelolaan 
Utang untuk menerbitkan SPN/SBN. 
Selain itu, BUN juga dapat menjual SPN/
SBN yang dimilikinya di pasar sekunder. 
Satu opsi yang bisa digunakan BUN 
untuk memenuhi kebutuhan dana dalam 
jangka waktu tertentu adalah dengan 
melakukan perjanjian Repo dengan bank 
umum. 

Pengelolaan kelebihan dan 
kekurangan kas sebagaimana  telah 
dijelaskan sebelumnya sesuai PMK No. 
03 Tahun 2010 harus dilakukan melalui 
TDR. TDR akan meningkatkan kualitas 
dan akuntabilitas pengelolaan kas negara 
sehingga pemerintah dapat memenuhi 
kewajiban pembayaran atas seluruh 
tagihan negara sekaligus tercapainya 
optimalisasi kas. Hal ini dikarenakan TDR 
merupakan suatu sistem yang terintegrasi 
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mulai dari sistem perencanaan kas, sistem 
pengelolaan rekening, sistem transaksi 
keuangan, riset investasi termasuk global 
financial information system, dan sistem 
akuntansi. Pejabat Pengelola Kelebihan 
dan Kekurangan Kas akan lebih mudah 
dan cepat dalam melakukan transaksi 
keuangan karena sistem TDR langsung 
terhubung dengan Bank Indonesia dan 
bank umum sebagai counter party. Riset 
investasi yang dilakukan tim riset TDR 
dengan menggunakan berbagai macam 
financial modeling akan berjalan dengan 
baik karena didukung oleh data dan 
informasi ekonomi keuangan baik global 
maupun nasional yang selalu tersedia 
baik secara real time maupun time series 
melalui saluran Bloomberg dan Thomson-
Reuters.

Selain upaya optimalisasi kas, TDR 
juga dapat dimanfaatkan BUN dalam 
mengelola risiko terutama risiko kurs 
terhadap kas negara dalam valuta asing. 
Pengelolaan risiko kurs menjadi isu 
yang penting bagi BUN karena dana 
valuta asing yang dikelola BUN cukup 
besar. Berdasarkan perencanaan kas 
mingguan dan data/informasi ekonomi 
keuangan, BUN dapat menyusun strategi 
dalam pelaksanaan transaksi pembelian 
dan penjualan baik antara rupiah dan 
valuta asing maupun antar valuta asing 
sehingga risiko kurs dalam transaksi 
valuta asing BUN akan dapat dikelola 
dengan baik. Selain itu, optimalisasi 
pengelolaan dana valuta asing milik BUN 

dapat tercapai. BUN tidak lagi melakukan 
pembelian atau penjualan valuta asing 
pada saat membutuhkan sehingga sering 
terkena dampak negatif dari terjadinya 
fluktuasi nilai kurs. Penggunaan analisa 
fundamental dan teknikal berdasarkan 
data/informasi keuangan yang ada akan 
memberikan dasar yang kuat bagi BUN 
dalam menentukan timing yang tepat 
dalam melakukan transaksi pembelian 
dan penjualan valuta asing untuk 
memenuhi kebutuhan pembayaran 
tagihan negara maupun optimalisasi kas.

Kesimpulan/Tantangan

Dana APBN yang dikelola BUN akan 
terus meningkat di masa mendatang 
sehingga membutuhkan peningkatan 
kinerja pengelolaan kas negara yang 
semakin baik pula. Kas negara harus 
dikelola secara modern dan profesional 
seiring dengan semakin kompleksnya 
permasalahan dalam pengelolaan kas 
negara akibat besarnya dana yang 
dikelola. TDR merupakan salah satu upaya 
agar kas negara dapat memberikan 
manfaat yang sebesar-besarnya bagi 
bangsa dan negara. Tantangan terbesar 
dalam peningkatan kualitas pengelolaan 
kas adalah kesiapan sumber daya manusia 
yang  nantinya akan menjalankan seluruh 
sistem di dalam TDR. Selain itu, kesiapan 
infrastruktur dan perangkat peraturan 
sebagai payung hukum juga sangat 
penting agar pengelolaan kas negara 
yang modern dan sesuai international 
best practices dapat berjalan dengan 
baik. Diperlukan juga peningkatan 
koordinasi dengan seluruh pihak yang 
terkait dalam pengelolaan kas negara 
khususnya dengan Bank Indonesia dan 
Ditjen Pengelolaan Utang mengingat 
transaksi-transaksi dalam pengelolaan 
kelebihan dan kekurangan kas negara 
akan berdampak pada pasar keuangan 
nasional. 

Training Treasury Dealing Room

TDR    merupakan suatu 
sistem yang terintegrasi 
mulai dari sistem 
perencanaan kas, sistem 
pengelolaan rekening, 
sistem transaksi keuangan, 
riset investasi termasuk 
global financial information 
system, dan sistem 
akuntansi.  

* Penulis Kepala Seksi Penyaluran 
Pinjaman dan Hibah II 
KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah 
Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan 
Prov. DKI Jakarta
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Sebagai bentuk 
p e r t a n g g u n g j a w a b a n 
pengelolaan keuangan 
negara  selama suatu 
periode, pemerintah 
menyusun suatu laporan 
keuangan yaitu Laporan 
Keuangan Pemerintah 
Pusat (LKPP). Penyusunan 
LKPP dilakukan oleh 
Menteri Keuangan 
berdasarkan Laporan 
Keuangan Kementerian 
N e g a r a / L e m b a g a 
(LKKL) beserta Laporan 
P e r t a n g g u n g j a w a b a n 
P e n g e l o l a a n 
Perbendaharaan Negara.

Upaya penatausahaan rekening 
pemerintah adalah proses panjang yang 
terus-menerus dilakukan. Mengingat 
karakteristik dan jumlah satker yang 
banyak dan beragam, penatausahaan 
rekening pemerintah memerlukan 
payung hukum yang komprehensif dan 
upaya/koordinasi tanpa kenal lelah.

Dalam Undang-Undang No. 1 
Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara diamanatkan bahwa dalam suatu 
penyelenggaraan pemerintahan negara 
diperlukan suatu sistem pengelolaan 
keuangan negara yang mengacu kepada 
prinsip pengelolaan kas yang baik. 
Pengelolaan keuangan negara tersebut 
harus dilaksanakan secara terbuka dan 
bertanggung jawab yang diwujudkan 
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (APBN) untuk mencapai sebesar-
besarnya kemakmuran rakyat.

Sebagai bentuk 
pertanggungjawaban pengelolaan 
keuangan negara selama suatu periode, 
pemerintah menyusun suatu laporan 
keuangan yaitu Laporan Keuangan 
Pemerintah Pusat (LKPP). Penyusunan 
LKPP dilakukan oleh Menteri Keuangan 

berdasarkan Laporan Keuangan 
Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) 
beserta Laporan Pertanggungjawaban 
Pengelolaan Perbendaharaan Negara.

LKPP harus diperiksa oleh Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK) sesuai dengan 
ketentuan Undang-Undang No. 15 Tahun 
2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
agar pengelolaan keuangan negara 
berlangsung secara tertib, taat pada 
peraturan perundang-undangan, 
ekonomis, efisien, efektif, dan transparan. 
Namun, pemeriksaan yang dilakukan 
oleh BPK atas LKPP Tahun Anggaran 
2004 s.d. 2007 menghasilkan opini tidak 
menyatakan pendapat (disclaimer). 
Berdasarkan pemeriksaan BPK tersebut, 
pada tahun anggaran 2004 s.d. 2006 
ditemukan 4.643 rekening pemerintah 
di seluruh Kementerian Negara/
Lembaga (K/L) dengan jumlah Rp32,35 
triliun yang tidak dilaporkan pada LKKL 
dan LKPP, padahal rekening-rekening 
tersebut digunakan untuk menyimpan 
uang negara dan menampung sejumlah 
penerimaan negara sehingga seharusnya 
disetorkan ke kas negara dan dimuat 
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dalam LKPP. Akan tetapi berdasarkan 
LKPP Tahun Anggaran 2008, pengelolaan 
keuangan negara sudah menunjukkan 
adanya perbaikan, seperti pada 
penertiban rekening milik pemerintah 
dan inventarisasi serta penilaian kembali 
aset tetap meski belum dilakukan 
sepenuhnya (sumber: www.bpk.go.id).

Sebenarnya, pemerintah telah 
mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) 
No. 9 Tahun 1999 oleh Presiden B.J. 
Habibie yang mengharuskan semua 
departemen atau lembaga pemerintah 
non departemen (LPND) untuk 
menyampaikan data mengenai rekening 
yang ada pada departemen atau LPND 
yang meliputi nama, nomor, dan saldo 
rekening pada tanggal 31 Juli 1999 serta 
nama bank yang bersangkutan dan 
kantor/pejabat pemilik rekening kepada 
Menteri Keuangan selambat-lambatnya 
pada tanggal 31 Agustus 1999, kecuali 
rekening bendaharawan rutin dan 
bendaharawan proyek. Hal itu dipertegas 
dengan diterbitkannya Instruksi Presiden 
No. 4 Tahun 2000 tentang Penertiban 
Rekening Kementerian/Lembaga 
Pemerintah Non Kementerian oleh 
Presiden Abdurrahman Wahid.

Akan tetapi, Inpres tersebut tidak 
dapat dilaksanakan secara efektif 
sehingga pada tahun 2004, Pemerintah 
mengeluarkan Undang-Undang No. 1 
Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara yang menetapkan bahwa 
kementerian/lembaga diperbolehkan 
membuka rekening penerimaan 
dan rekening pengeluaran dengan 
persetujuan Bendahara Umum Negara 
(BUN). Sebagai turunannya, diterbitkan 
pula Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 
2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/
Daerah yang juga menegaskan bahwa 
kementerian/lembaga diperbolehkan 
membuka rekening Ppenerimaan dan 
rekening pengeluaran dan/atau rekening 
lainnya pada bank umum/bank lainnya, 
bahkan untuk kepentingan tertentu 
dapat membuka rekening di Bank Sentral, 
dengan persetujuan BUN. Persetujuan 
BUN tersebut dikuasakan kepada Kuasa 
BUN Pusat (Direktorat Pengelolaan 
Kas Negara/Direktorat PKN) dan Kuasa 
BUN di Daerah (Kantor Pelayanan 
Perbendaharaan Negara/KPPN).

Selanjutnya, Pemerintah menyusun 
mekanisme atas pengelolaan rekening 
pada kementerian/lembaga yang 
meliputi pembukaan rekening, 
permohonan persetujuan pembukaan 
rekening, penutupan rekening, dan 
pelaporan rekening sebagaimana 
tertuang dalam Peraturan Menteri 
Keuangan No. 57/PMK.05/2007 tentang 
Pengelolaan Rekening Milik Kementerian 
N e g a r a / L e m b a g a / K a n t o r / S a t u a n 
Kerja dan Peraturan Direktur Jenderal 
Perbendaharaan No. PER-35/PB/2007 
tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan 
Rekening Milik Kementerian Negara/
Lembaga/Kantor/Satuan Kerja. 

Namun, apabila kementerian 
negara/lembaga/kantor/satuan kerja 
tidak memenuhi ketentuan-ketentuan 
yang berlaku, maka dapat dikenai sanksi 
sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Menteri Keuangan No. 67/PMK.05/2007 
tentang Pengenaan Sanksi Dalam Rangka 
Pengelolaan dan Penertiban Rekening 
Pemerintah pada Kementerian Negara/
Lembaga/Kantor/Satuan Kerja berupa 
pembekuan sementara dan penutupan 
rekening.

Kemudian, untuk menindaklanjuti 
temuan-temuan hasil pemeriksaan 
BPK terhadap ketidaktertiban rekening 
kementerian/lembaga, Menteri 
Keuangan mengeluarkan Peraturan 
Menteri Keuangan No. 58/PMK.05/2007 
tentang Penertiban Rekening Pemerintah 
pada Kementerian Negara/Lembaga. 
Bentuk-bentuk kegiatan evaluasi atas 
penertiban rekening tersebut meliputi 
kegiatan identifikasi keberadaan 
dan kepemilikan rekening, verifikasi 
rekening, dan pengelompokan rekening. 
Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, BUN/
Kuasa BUN dapat melakukan tindakan 
mempertahankan, mempertahankan 
sementara, mempertahankan dan cukup 
mengungkapkannya pada laporan 
keuangan kementerian negara/lembaga/
kantor/satuan kerja, mengalihkan, atau 
menutup rekening K/L yang bersangkutan. 
Selain itu, bila rekening yang ada tidak 
jelas kepemilikannya, maka dapat terlebih 
dahulu dilakukan investigasi guna 
memastikan kepemilikinnya. Untuk itu, 
dibentuklah Tim Penertiban Rekening 
Pemerintah (TPRP) untuk melakukan 
tugas-tugas tersebut.

Terhitung akhir tahun 2011, masa 
tugas TPRP telah berakhir dan tugas-
tugasnya dialihkan ke Direktorat 
PKN. Dengan pengalihan itu, lingkup 
penatausahaan rekening oleh 
Direktorat PKN mencakup rekening 
penerimaan, pengeluaran (termasuk 
rekening Bendahara Pembantu 
Pengeluaran/BPP), rekening lainnya dan 
rekening pelimpahan TPRP. Padahal, 
saat pengalihan itu, masih terdapat 
ribuan rekening yang belum berhasil 
diselesaikan oleh TPRP baik hasil temuan 
BPK, KPK, maupun inspektorat jenderal 
(Itjen). Ditambah lagi, jumlah rekening 
yang saat itu dikelola oleh Direktorat 
PKN sudah mencapai tiga puluh-ribuan. 
Praktis, puluhan ribu rekening tersebut 
harus ditatausahakan dengan perlakuan 
masing-masing.

Untuk rekening penerimaan, 
pengeluaran, dan BPP, di mana surat 
izinnya diterbitkan oleh KPPN, Direktorat 
PKN bertugas menginventarisasi 
data laporan dari KPPN. Sementara, 
untuk rekening lainnya, baik rekening 
hibah, bantuan sosial, Badan Layanan 
Umum (BLU), penampungan, dan 
sebagainya, Direktorat PKN secara teknis 
menatausahakan dan melaporkan surat 
izin yang ditandatangani oleh Dirjen 
Perbendaharaan. Hal itu sejalan dengan 
Peraturan Menteri Keuangan No. 184/
PMK.01/2010 yang menegaskan tupoksi 
Subdirektorat Rekening Pemerintah 
Lainnya dan Bendahara Instansi 
(Subdit RPLBI) Direktorat PKN, untuk 
menginventarisasi dan memonitor 
data rekening bendahara instansi serta 
melaporkan keadaan rekening lainnya.

Dalam penatausahaan rekening 
bendahara instansi yang surat izinnya 
diterbitkan oleh KPPN, telah diciptakan 
sistem pelaporan dan monitoring melalui 
modul rekening di Open Web Infos Ditjen 
Perbendaharaan yang menggunakan 
jaringan intranet. Sementara untuk 
rekening lainnya, penatausahaan dan 
koordinasi dilakukan langsung dengan 
masing-masing sekretariat jenderal/
sekretaris utama/pusat keuangan 
kementerian/lembaga (Setjen/Sestama/
Pusku).

Namun, pengelolaan rekening ini 
muncul sebagai temuan dalam Laporan 
Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LKPP 
tahun 2012 dimana data rekening yang 
dimiliki Ditjen Perbendaharaan tidak sama 
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dengan data rekening pada kementerian/
kembaga. Kementerian Keuangan 
pun dianggap tidak bisa memantau 
pembukaan dan/atau penutupan 
rekening yang dilakukan oleh satker. 
Usaha pun dilakukan melalui koordinasi 
baik dengan kementerian/lembaga, KPPN 
hingga Bank Indonesia dan bank umum.

Berdasarkan koordinasi dengan 
kementerian/lembaga, didapati fakta 
bahwa Setjen/Sestama/Pusku sebagai 
pihak yang seharusnya mengumpulkan 
seluruh rekening pemerintah di lingkup 
kementerian/lembaga masing-masing 
pun tidak semuanya memiliki data yang 
valid. Hal itu terjadi karena beberapa hal, 
yaitu:
a. Administrasi surat izin pembukaan 

rekening belum dilakukan 
dengan baik, bahkan tidak sedikit 
kementerian/lembaga yang tak lagi 
memiliki berkas surat dimaksud;

b. Setelah mendapatkan surat izin 
pembukaan rekening, satker 
tidak melaporkan pembukaan 
rekeningnya ke Setjen/Sestama/
Pusku terkait;

c. Satker membuka rekening tanpa 
didahului dengan pengajuan 
surat izin terlebih dahulu namun 
dilaporkan dalam penatausahaan 
kementerian/lembaga.

Selanjutnya, koordinasi dan penelitian 
pun dilakukan dengan beberapa KPPN 
dalam beberapa kesempatan untuk 
mendapatkan informasi dan fakta di 
lapangan sehingga diperoleh hasil antara 
lain:
a. Satker tidak menyampaikan laporan 

pembukaan rekening setelah 
membuka rekening;

b. Terdapat satker dan/atau KPPN yang 
sudah tidak memiliki lagi berkas 
surat izin pembukaan rekening, 
khususnya untuk surat izin tahun-
tahun sebelumnya;

c. Terdapat SOP yang terpisah 
dalam penatausahaan rekening 
dimana surat izin pembukaan 
rekening bendahara menjadi 
tupoksi Seksi Bank/Giro Pos 
namun yang menerima Laporan 
Pertanggungjawaban (LPJ) 
Bendahara, di mana informasi 
keadaan kas di rekening bendahara 
menjadi tugas pokok dan fungsi 

Seksi Verifikasi dan Akuntansi selain 
penerbitan Surat Perintah Pencairan 
Dana (SP2D) Uang Persediaan (UP), 
Tambahan Uang Persediaan (TUP), 
Penggantian Uang Persediaan (GUP) 
ke rekening bendahara, ada di Seksi 
Pencairan Dana. Akibatnya, Seksi 
Bank/Giro Pos tidak bisa langsung 
mengetahui apakah satker telah 
membuka rekening atau tidak 
setelah mendapatkan izin dari KPPN 
dan tidak mengetahui kondisi/
saldo rekening tersebut. Selain itu, 
Seksi Verifikasi dan Akuntansi dan 
Seksi Pencairan Dana pun tidak 
mengetahui apakah rekening 
bendahara telah mendapatkan izin 
pembukaan rekening atau belum.

Koordinasi dengan bank pun juga 
dilakukan di mana diperoleh informasi 
yang menunjukkan bahwa terdapat 
perbedaan data rekening pemerintah 
antara Kementerian Keuangan dengan 
bank yang terjadi karena, antara lain:
a. Terdapat perbedaan persepsi atau 

kriteria rekening pemerintah antara 
bank dan Kementerian Keuangan, 
contoh: rekening koperasi kantor 
pun ada yang dikategorikan sebagai 
rekening pemerintah;

b. Bank tidak menjadikan surat 
izin pembukaan rekening dari 
KPPN sebagai salah satu referensi 
pengkategorian rekening 
pemerintah.
Atas kondisi-kondisi di atas, perlu 

dilakukan langkah penyelesaian 
permasalahan yang menyeluruh dan 
melibatkan pihak-pihak terkait dengan 
landasan hukum yang memadai sehingga 
munculah gagasan untuk melakukan 
Pendataan Ulang Rekening Pemerintah 
(PURP) yang dilakukan antara lain dengan:
a. Penyempurnaan dasar hukum 

terkait pengelolaan rekening 
pemerintah, seperti Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor No. 57/
PMK.05/2007 tentang Pengelolaan 
Rekening Milik Kementerian Negara/
Lembaga/Kantor/Satuan Kerja, untuk 
mengakomodir keadaan saat ini;

b. Integrasi aplikasi dan SOP antara Seksi 
Bank/Giro Pos, Seksi Pencairan Dana 
dan Seksi Verifikasi dan Akuntansi  
untuk memantau dan memonitor 
keadaan rekening bendahara;

c. Koordinasi dengan bank terkait 
pengkategorian ulang data rekening 
pemerintah di bank;

d. Digitalisasi surat izin penerbitan 
rekening untuk mencegah ketiadaan 
berkas surat tersebut;

e. Penegasan kembali daftar rekening 
bendahara pada KPPN dan Direktorat 
PKN dengan memberikan izin ulang 
atas rekening yang sudah tidak ada 
lagi surat izinnya dan menghapuskan 
data rekening yang sudah tidak jelas 
kepemilikannya.
Dengan upaya PURP di atas, 

diharapkan pengelolaan rekening 
pemerintah bisa berjalan efektif sehingga 
pengelolaan kas negara pun berjalan baik 
yang ujungnya adalah pelaksanaan tugas 
perbendaharaan negara yang optimal. 

* Penulis adalah pegawai Direktorat 
Pengelolaan Kas Negara

* Penulis adalah pegawai lulusan tugas 
belajar Ditjen Perbendaharaan

*
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Belajar dari pengalaman penyerapan anggaran tahun-
tahun sebelumnya yang cenderung mengalami penumpukan 
pada akhir tahun, pada tahun 2012, Unit Kerja Presiden Bidang 
Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) melalui 
Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) 
merilis siaran pers terkait realisasi penyerapan anggaran yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 
pada kementerian/lembaga yang mengalami penumpukan 
pada tiap akhir tahun. Hal ini disebabkan oleh perencanaan 
kegiatan yang masih buruk dan sistem pengendalian belanja 
yang lemah. Untuk mencegah hal tersebut terjadi kembali pada 
tahun-tahun mendatang, dapat dilakukan melalui perbaikan 
penetapan rencana penarikan dana (disbursement plan), 
terutama untuk belanja barang dan modal. Untuk mendorong 
percepatan penyerapan anggaran tahun 2013, khususnya belanja 
pengadaan, TEPPA telah menentukan batas waktu pelaksanaan 
pengumuman lelang, yakni 11 Januari 2013dengan tenggat 
waktu penandatanganan kontrak pada 15 Maret 2013. Hal ini 
dilakukan agar pada tahun 2013 ini penyerapan anggaran dapat 
terlaksana sesuai rencana dan menghasilkan kualitas belanja yang 
baik.

Namun hal tersebut tidak sesuai dengan harapan, di mana 
persentase penyerapan anggaran sampai dengan akhir bulan 
September 2013 masih menunjukkan angka 58,1 % dengan total 
pagu anggaran mencapai nilai hampir 1.900 triliun rupiah. Pada 
gambar 1 terlihat bahwa sampai dengan tanggal 30 September 
2013, persentase terbesar penyerapan terdapat pada belanja 
pegawai atau 76,27% dari pagu anggaran yang ditetapkan sebesar 
222,76 triliun rupiah, sedangkan penyerapan terendah terjadi 
pada realisasi belanja modal atau 36,99% dengan pagu anggaran 
sebesar 195,55 triliun rupiah. Seperti halnya belanja modal, realisasi 
belanja barang juga menunjukkan hasil penyerapan yang rendah, 
yakni 43,12% dari pagu anggaran 191,71 triliun rupiah. Sedangkan 
realisasi belanja lainnya yang memiliki pagu terbesar atau 
1.279,16 triliun rupiah mencapai 59,98%. Penyerapan anggaran 
belanja selain belanja pegawai yang cenderung masih rendah 
ini tentunya berpotensi menimbulkan penumpukan penyerapan 
anggaran di akhir tahun dan juga berpotensi pada pengendalian/
monitoring yang rendah pada saat penumpukan realisasi terjadi. 
Gambaran yang lebih jelas mengenai perbandingan nilai pagu 
dan realisasi belanja dapat dilihat pada gambar 2.

Untuk realisasi per provinsi, gambar 3 menunjukkan realisasi 
penyerapan anggaran yang mencakup belanja pegawai, belanja 
barang, dan belanja modal dari 10 provinsi yang memiliki pagu 
tertinggi. Provinsi DKI Jakarta yang memiliki pagu tertinggi, 
total realisasi seluruh jenis belanja mampu mencapai hampir 
60%. Sumbangan persentase terbesar adalah belanja pegawai 

Gambar 2. Pagu dan realisasi belanja per jenis belanja

Gambar 1. Persentase realisasi belanja per jenis belanja

Belanja Pegawai

Belanja Modal
Belanja Lainnya

Belanja Barang

Pagu (triliun rupiah)
Realisasi (triliun rupiah)

POTENSI PENUMPUKAN PENYERAPAN 
ANGGARAN PADA AKHIR TAHUN 2013  

Oleh: Dito Mahar Putro*
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sebesar kurang lebih 80%, kemudian 
belanja barang sebesar kurang lebih 40% 
dan belanja modal memiliki persentase 
terendah sebesar kurang lebih 35%. Dari 
gambar 3, terlihat bahwa kesepuluh 
provinsi menunjukkan kecenderungan 
yang sama, di mana rata-rata penyerapan 
terbesar adalah pada belanja pegawai, 
sedangkan belanja barang dan modal 
memiliki kecenderungan penyerapan 
yang rendah. Untuk belanja barang, 
realisasi tertinggi dicapai oleh Provinsi 
Jawa Barat dan Sulawesi Selatan, 
sedangkan realisasi terendah (39%) 
terjadi pada Provinsi DKI Jakarta. Di sisi 
lain, realisasi belanja modal tertinggi 
dicapai oleh Provinsi Papua (hampir 60%)  
sedangkan realisasi terendah terjadi pada 
Provinsi Sumatera Utara yakni sebesar 
27%. 

Kecenderungan yang sama juga 
terjadi pada 10 provinsi yang memiliki 
pagu terendah. Gambar 4 menunjukkan 
bahwa belanja pegawai memiliki realisasi 
terbesar dibandingkan 2 jenis belanja 
lainnya dengan rata-rata realisasi hampir 
mencapai 80%. Kepulauan Riau yang 
memiliki pagu anggaran terendah di 
antara seluruh provinsi di Indonesia 
menunjukkan penyerapan belanja yang 
cenderung rendah dibanding provinsi 
lainnya. Hal tersebut ditunjukkan oleh 
penyerapan belanja barang sebesar 31% 
dan penyerapan belanja modal hanya 
sebesar 34%. 

Dari data-data yang dideskripsikan 
di atas, dapat kita simpulkan bahwa 
kecenderungan menumpuknya 
penyerapan anggaran pada akhir tahun 
berpotensi untuk terjadi kembali pada 
tahun 2013 ini. Hal ini mengindikasikan 

bahwa strategi perencanaan penarikan 
dana (disbursement plan) pada instansi 
pemerintah di seluruh provinsi belum 
terlaksana secara optimal, sehingga  
diperlukan alternatif lain dengan langkah-
langkah yang lebih konkret untuk 
mencegah terjadinya penumpukan 
penyerapan anggaran pada akhir tahun 
2013 dan tahun-tahun mendatang. 

Gambar 3.  Realisasi belanja per 10 provinsi pagu tertinggi

Gambar 4.  Realisasi belanja per 10 provinsi pagu terendah

* Penulis adalah pegawai pada Setditjen 
Perbendaharaan
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Sinergi yang dilaksanakan oleh Direktorat 
Jenderal Perbendaharaan (Sekretariat Ditjen 
Perbendaharaan) dengan Badan Pendidikan 
dan Pelatihan Kuangan (BPPK), dalam hal ini  
Pusat Pendidikan dan Pelatihan Anggaran dan 
Perbendaharaan (Pusdiklat AP) menghasilkan 
sebuah Workshop Integrated Management Problem 
Solving for Value Creation di Jakarta selama 2 hari, 
yaitu mulai tanggal 11-12 Juni 2013. Peserta 
workshop tersebut adalah seluruh pejabat Eselon II 
lingkup Ditjen Perbendaharaan (Sekretaris, Direktur, 
dan Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan).

Workshop Integrated Management Problem 
Solving for Value  Creation berfokus  pada    
peningkatan kemampuan memecahkan 
masalah secara komprehensif, yaitu dimulai 
dari mengidentifikasi masalah hingga cara 
memecahkan masalah dan juga bagaimana 
mengambil dan membuat keputusan secara 
strategis yang nantinya diharapkan mampu 
melakukan perbaikan yang pada akhirnya 
berdampak pada peningkatan kinerja sebagai 
wujud dari cita-cita reformasi birokrasi yang 
dikumandangkan sejak tahun 2007 silam, demikian 
penjelasan Agus Hermanto, yang saat itu menjabat 
sebagai Kepala Pusdiklat AP (sekarang menjabat 
sebagai Sekretaris BPPK), pada saat memberikan 
laporan kegiatan sebelum workshop dibuka secara 
resmi.

Tujuan workshop ini adalah untuk 
meningkatkan kemampuan para pejabat eselon II 

dalam memecahkan masalah secara  terstruktur dan 
sistematis yang dimulai dari identifikasi masalah, 
meletakkan masalah tersebut dalam konteks yang 
sesuai (framing the problem), mengembangkan 
strategi dalam memecahkan masalah termasuk 
mencari cara untuk memperoleh sumber daya 
yang dibutuhkan  sehingga mampu menawarkan 
solusi yang memungkinkan (possible solutions) 
terhadap permasalahan dimaksud, menentukan 
solusi yang  sesuai dan mungkin dilakukan  
(viable solution), dan mengimplementasikan serta 
mengevaluasi solusi tersebut. 

Workshop ini menekankan pula bahwa 
solusi yang tepat bagi permasalahan yang ada 
diharapkan dapat menjadi penghubung antara 
penciptaan nilai (value creation) atau peningkatan 
kinerja dengan kemajuan organisasi. 

Direktur Jenderal Perbendaharaan (periode 
2011-2013) menjelaskan bahwa organisasi-
organisasi yang tergolong sukses pada hakikatnya 
adalah organisasi yang mampu menciptakan nilai 
bagi para stakeholder-nya.  

“Bagi organisasi kita, penciptaan nilai bagi 
pelayanan kepada para satuan kerja di lingkup 
kerjanya, dan kepada masyarakat umum secara 
luas melalui pelayanan yang excellent.”  imbuhnya.

Dalam pelaksanaannya, seluruh peserta 
dibagi dalam 4 (empat) kelompok berdasarkan 
topik diskusi yang akan diangkat dengan berbagai 
pokok permasalahan yaitu: (1) spending review; 
(2) pembinaan keuangan daerah; (3) pembinaan 
Badan Layanan Umum; dan (4) manajemen 
investasi.

Sementara itu, masing-masing kelompok 
terdiri dari narasumber yaitu direktur yang terkait 
dengan topik yang dibahas, kemudian dipimpin 
oleh direktur yang tidak membidangi topik yang 
dibahas tersebut. 

Workshop Integrated Management Problem 
Solving for Value Creation menghadirkan 
narasumber yaitu Hingdranata Nikolay, Master 
Trainer of Neuro-Linguistic Programming (NLP) dari 
Inspirasi Indonesia, yang memberikan materi 
dengan tema Creative Thinking in Challenging Times 
dan Avanti Fontana dari C.I.S School of Innovation 
serta pengajar pada Departemen Manajemen 
Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. 

‘Organisasi-organisasi yang tergolong sukses pada hakikatnya adalah 
organisasi yang mampu menciptakan nilai bagi para stakeholder-nya’
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Soft Launching SPAN, 
Catatan Penting Sejarah 
Pengelolaan Keuangan Negara

Rapat Pimpinan Terbatas (Rapimtas) Ditjen 
Perbendaharaan yang diselenggarakan pada tanggal 29 – 31 
Agustus 2013 di Nusa Dua Bali dihadiri oleh 90 peserta dari 
seluruh pejabat Eselon II Kantor Pusat, para Kepala Kanwil 
Ditjen Perbendaharaan, dan para pejabat Eselon III dan IV 
Kantor Pusat dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Bali.

Dalam Rapimtas ini, Agus Suprijanto, Direktur Jenderal 
Perbendaharaan periode 2011-2013, menekankan evaluasi 
penyerapan anggaran tahun 2012, penyelesaian SPAN 
sehingga roll out bisa segera terlaksana, serta menjadikan 
laporan Kajian Fiskal Regional sebagai panduan bagi 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah untuk mengetahui 
potensi-potensi yang ada di masing-masing daerah. 

Agus Suprijanto Mengajak 
Jajarannya Menuntaskan Berbagai 
Program dan Kebijakan Strategis

depan baik nasional, regional, bahkan global. Target utama dari 
pengembangan SPAN adalah menjadikan SPAN sebagai bagian 
dari sistem utama Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional 
(APBN) yang kokoh dan terintegrasi dengan sistem lainnya, 
sehingga dapat menyediakan data yang akurat, tepat waktu dan 
dapat dipertanggungjawabkan. 

Kedua, yang diharapkan dari SPAN adalah peningkatan sinergi 
antara kebijakan fiskal dengan kebijakan moneter. Peningkatan 
sinergi tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan koneksitas 
pengelolaan APBN dengan perbankan. Kementerian Keuangan 
mengharapkan kalangan perbankan dapat mengoptimalkan 
dukungannya terhadap SPAN sehingga bukan hanya Bank 
Indonesia (BI) dan empat bank nasional saja yang terkoneksi 
dengan SPAN, namun juga bank-bank lainnya. Dengan demikian, 
peningkatan koneksitas ini dapat menjadi stimulus yang cukup 
efektif untuk menggerakkan perekonomian bangsa. 

Setelah menjalani masa pengembangan selama lebih dari 
empat tahun, Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara 
(SPAN) kini memasuki tahap awal implementasi, yaitu tahap awal 
induksi dengan proses uji coba (piloting process). Piloting process 
SPAN yang secara resmi dibuka pada hari Senin 19 Agustus 2013 
oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Keuangan K. A. 
Badaruddin, akan melibatkan unit-unit lingkup Kementerian 
Keuangan, antara lain Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara 
(KPPN) Jakarta II, KPPN Jakarta VI, Unit Eselon I di lingkungan 
Kementerian Keuangan yang mengelola Data Base Administrator 
(DBA), serta Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan dan Ditjen 
Anggaran.

Dua point penting penerapan SPAN sebagai pengendali 
perekonomian disampaikan oleh K.A. Badaruddin dalam 
sambutannya, yang pertama, SPAN dimaksudkan untuk 
menjadi alat utama dalam kebijakan fiskal, sehingga kita dapat 
mengantisipasi berbagai tantangan perekonomian bangsa ke 



Bagi yang gemar mengunduh peraturan 
perundang-undangan yang berkaitan dengan 
keuangan negara, pasti tidak asing dengan 
situs wikiapbn. Deretan peraturan disusun 
secara teratur memudahkan pengunjung 
untuk mencari peraturan yang dibutuhkan. 
Daftar itu disusun berdasarkan abjad, tahun, 
dan nomor. Peraturan yang tersedia pun sangat 
lengkap dari berbagai level perundangan, 
mulai dari keputusan direktur jenderal, hingga 
peraturan yang paling tinggi, yakni Undang-
Undang Dasar.

Undang-undang misalnya, tersedia dari 
yang diundangkan tahun 1947 hingga tahun 
2012. Sementara itu, peraturan pemerintah 
yang tersedia mulai dari tahun 1945 hingga 
tahun 2013. Sedangkan peraturan menteri 
keuangan yang disediakan wikiapbn, tersedia 
lengkap mulai dari yang diterbitkan tahun 2004 
sampai 2013. Tentu tidak semua peraturan 
perundang-undangan tersedia di situ. Hanya 
yang berkaitan dengan keuangan dan 
anggaran negara/daerah yang disediakan situs 
wikiapbn.

Siapa orang yang membuat dan mengelola 
situs itu? Adalah Ahmad Abdul Haq, pegawai 
Direktorat Sistem Perbendaharaan yang 
mengelola situs wikiapbn. Ahmad, menuturkan 
bahwa pembuatan situs wikiapbn berawal 
dari hobi. Kesukaannya mengumpulkan 
dan membaca peraturan membersitkan ide 
untuk membagi ke orang lain. Kemudian ide 
itu dimanifestasikan dengan membuat situs 
wikiapbn.

Situs itu dikelola secara swadaya. Setiap 
bulan, pengelola yang merupakan pria asli 
Semarang ini mengeluarkan 100 ribu rupiah 
untuk biaya hosting. Semuanya ditanggung 

oleh: Muchammad Nuh*
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sendiri. Untungnya, peraturan yang 
disediakan berasal dari dunia maya 
sehingga bisa diperoleh dengan cuma-
cuma. 

Pembuatan situs wikiapbn ini 
diilhami oleh situs wikipedia. Seperti 
halnya wikipedia, situs ini berbasis wiki 
dengan menyediakan banyak link yang 
terkait dengan artikel yang sedang 
dibaca. Peraturan yang disediakan situs 
ini pun semuanya berupa link ke alamat 
situs lain. Para pengunjung dipastikan 
dapat mengunduh peraturan dari link 
yang diberikan oleh wikiapbn.

Kendala yang dihadapi dalam 
pengelolaan situs ini adalah load yang 
cukup tinggi. Pada jam sibuk di siang hari, 
traffic puncak bisa mencapai sepuluh 
kunjungan setiap menitnya. Hal itulah 

yang menyebabkan wikiapbn beberapa 
kali down kala masih menggunakan 
domain  dot org. Untuk mengatasinya, 
Ahmad memindahkan hosting ke server 
lain dan mengubah domain menjadi 
dot com. Sejak itu, situs wikiapbn tidak 
pernah lagi mengalami down. Kendati 
demikian, bila di masa datang traffic-
nya meningkat tajam, maka pengelola 
harus mengurangi beberapa konten 
yang ada di situs wikiapbn. Bila tidak, 
maka hostingnya harus di-upgrade yang 
tentunya membutuhkan biaya yang tidak 
sedikit.

Ke depan nanti, situs wikiapbn 
akan tetap dikelola secara swadaya. 
Meski ada pimpinan yang menyarankan 
agar pengelolaan situs diserahkan 
ke institusi, dalam hal ini Ditjen 
Perbendaharaan, tetapi Ahmad masih 
berat hati untuk melepaskannya. Situs 
ini adalah hasil kreativitas Ahmad sendiri 
yang merupakan sarana belajar bagi 
dirinya sekaligus memberi manfaat 
bagi orang lain. Dengan mengelola 
secara swadaya, Ahmad merdeka untuk 
mengaktualisasikan dirinya.

Saat ini, lebih dari 70% konten 
yang tersedia di situs wikiapbn berupa 
peraturan perundang-undangan. Untuk 
mewujudkan misinya, Ahmad akan 
menggenjot jumlah artikel menjadi 
lebih banyak. Untuk mewujudkan misi 
wikiapbn, yakni menjadi ensiklopedia 
mengenai pengelolaan keuangan negara,  
Ahmad tidak mungkin seorang diri untuk 
menambah artikel menjadi lengkap. Oleh 
karena itu, Ahmad dengan senang hati 

akan menerima bila ada teman-teman 
yang ingin membantu menyunting (juga 
menambahi dan melengkapi) artikel di 
wikiapbn. Bagi pembaca yang bersedia 
menjadi penyunting, dapat mengirim 
email ke ahmad@wikiapbn.org. 

Visi dari wikiapbn adalah menjadi 
sumber referensi mengenai pengelolaan 
keuangan negara yang lengkap, 
terpercaya, dan gratis. Semoga tercapai, 
Ahmad, dan teruslah berkarya. 
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www.wikiapbn.com

* Penulis adalah lulusan pegawai tugas 
belajar Ditjen Perbendaharaan

Kunjungan pada saat jam sibuk

10 

orang / menit

* Penulis adalah pegawai lulusan tugas 
belajar Ditjen Perbendaharaan
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MENGABDI DI OKm

Seorang bendahara salah satu 
sekolah madrasah negeri yang sedang 
menunggu antrian pengajuan Surat 
Perintah Membayar (SPM) pada KPPN Filial 
di ujung barat negeri berujar kepada kami, 
perlu perjuangan dan perjalanan panjang 
untuk dapat melakukan pencairan dana 
Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara (APBN), sebagai sumber keuangan 
madrasah itu. Menuju Kantor Pelayanan 
Perbendaharaan Negara (KPPN) terdekat, 
dimana ia harus mengajukan pencairan 
dana perlu perjalanan laut selama dua 
hari, beserta segala tantangan yang 
menjadi konsekuensi, seperti gelombang 
yang tinggi, mesin kapal yang mati atau 
segala ancaman tindak kriminal yang 
menghantui.

Belum hilang lelah di badan, 
perjalanan itu akan bertambah berkali 
lipat bila data dan berkas yang dibawa 
ke KPPN tidak dapat diproses karena 
ketidaklengkapan dan kesalahan pada 

Arsip Data Komputer (ADK). Tak jarang 
ia harus bolak-balik beberapa kali 
untuk dapat melakukan pengajuan 
pencairan dana. Begitulah sepenggal 
cerita yang kami terima, ketika kami 
melakukan wawancara. Namun kisah 
itu sekarang tidak lagi terjadi setelah 
kantor-kantor layanan KPPN Filial dibuka. 
Redaksi Majalah Treasury Indonesia 
Tino A. Prabowo berkesempatan untuk 
menyaksikan apa yang terjadi pada KPPN 
Filial Sabang dan KPPN Filial Sinabang.

Implementasi SOP Percontohan di 
seluruh KPPN ternyata membuat harapan 
stakeholders terhadap peningkatan 
kualitas layanan Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan bertambah. Kendala 
letak geografis wilayah kerja yang berada 
jauh dari tempat kedudukan KPPN dan 
terbatasnya sarana transportasi membuat 
satuan kerja sedikit terhambat menikmati 
layanan prima KPPN. Memberikan 
alternatif lebih baik bagi pengguna 
layanan yang terkendala kondisi geografis 

Ditjen Perbendaharaan mengoperasikan 
layanan KPPN Filial.

Dua tahun lebih KPPN Filial telah 
beroperasi, tepatnya diresmikan pada 
bulan Juli 2011. KPPN Filial merupakan 
sebuah layanan yang ditujukan untuk 
melayani satuan kerja (satker) yang 
berada pada daerah-daerah yang secara 
teritorial masuk dalam remote area. Saat 
ini ada enam daerah operasional KPPN 
Filial yaitu; Sabang, Sinabang, Ranai, 
Muara Teweh, Kalabahi dan Namlea.

Tentunya pengoperasian layanan 
KPPN Filial disuatu wilayah mempunyai 
kriteria tertentu sebagai pertimbangan. 
Beberapa kriteria itu disebutkan dalam 
pasal 6 Peraturan Direktur Jenderal 
Perbendaharaan Nomor PER-09/PB/2011 
tentang Tata Cara Pembentukan Layanan 
Filial dan Mobile KPPN sebagai berikut: 
pertama, letak dan kondisi geografis 
wilayah kerja; kedua, ketersediaan fasilitas 
moda transportasi umum; ketiga, jumlah 
stakeholders yang dilayani; keempat, 
volume pengajuan.

KPPN Filial Sabang di pulau Weh

Sejarah Kota Sabang tidak bisa 
dilepaskan dari pelabuhannya. Peran 
Sabang sebagai kota pelabuhan bahkan 
lebih penting daripada Temasek pada 
masa sebelum perang dunia ke II atau 
Singapura sekarang. Sebagai kota 

Oleh: Tino Adi Prabowo*
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pelabuhan kuno, masyarakat sabang 
saat ini merupakan masyarakat yang 
majemuk. Namun perkembangan 
politik dan ekonomi memaksa 
Sabang menjadi pulau yang tidak 
bisa menyaingi besarnya Temasek.  
Menuju Pulau Weh perjalanan ditempuh 
dengan menggunakan moda transportasi 
laut yaitu dengan kapal cepat dan 
moda transportasi udara menggunakan 
pesawat berbadan kecil. Dari pelabuhan 
Ulee Lheue  Banda Aceh membutuhkan 
40 sampai dengan 60 menit perjalanan 
menggunakan kapal cepat untuk sampai 
di pelabuhan Sabang.  Waktu tempuh 
tersebut sangat dipengaruhi oleh musim 
dan gelombang laut.

Panasnya cuaca pesisir terasa terik 
setelah keluar dari ruang sejuk ber-AC 
dalam lambung kapal cepat. Tidak begitu 
lama mobil dinas KPPN Filial Sabang 
sampai di sebuah bangunan ruko. Namun 
inilah salah satu unit kantor filial dari KPPN 
Banda Aceh sebagai induk. KPPN Filial 
sabang menempati sebuah bangunan 
yang cukup sederhana, bangunan yang 
cukup bagus untuk sebuah ruko tetapi 
sederhana untuk sebuah kantor. Ruang 
pelayanan yang berbentuk persegi 
panjang tertata rapi lengkap dengan 
meja pelayanan, komputer beserta 
kelengkapan jaringannya dan tak lupa 
kursi tunggu yang cukup nyaman dan 
terlihat modern. Lantai dua bangunan 
tersebut dipergunakan sebagai ruang 
istirahat yang lebih mirip sebagai tempat 
tinggal pegawai yang sedang bertugas 
selama 15 hari. Uniknya disamping kantor 
terdapat sebuah kios kopi tarik khas Aceh.

Pada tahun 2012 KPPN sabang 
memiliki serapan terhadap SPM sebanyak 
2.095 SPM atau 69,67% dari seluruh 
satker yang wilayah kerjanya dapat 
dilayani oleh KPPN Filial Sabang. Cukup 
membanggakan tingkat pengembalian 
SPM yang sangat kecil yaitu hanya sebesar 
3,01%. Posisi dan letak strategis membuat 
pemangku kepentingan sangat terbantu 
dengan kehadiran KPPN Filial di Kota 
Sabang. 

“Kami sangat terbantu dengan 
adanya KPPN Filial ini, penyelesaiaan 
pencairan dana yang dulunya sangat 
memakan waktu dan tenaga sekarang 
dapat lebih cepat dilakukan. Pegawainya 
juga ramah dan pintar untuk memberikan 
penjelasan apabila kami mengalami 
kendala dan permasalahan dalam hal 
pengajuan SPM,” kata seorang pegawai 

kejaksaaan tinggi di Kota Sabang dalam 
wawancara santai yang kami lakukan. 

Beberapa satuan kerja KPPN Filial 
Sabang merasa puas dengan pelayanan 
yang diberikan, bahkan ada yang 
meminta kalau sekalian saja dibuat KPPN 
definitif bukan hanya filial. Jika dihitung 
matematis keuntungan dari sisi efisiensi 
proses pengajuan SPM sampai dengan 
efektifitas penyerapan anggaran, KPPN 
Filial sangat membantu satuan kerja.

KPPN Filial Sinabang di pulau 
Simeulue

Turun dari pesawat Cessna Grand 
Caravan milik Susi Air  erasa sebuah 
atmosfer yang sangat berbeda dengan 
pemandangan penuh sesak tiang-tiang 
beton ibukota. Pemandangan hijau 
dan rumah-rumah kayu sederhana 
terlihat selama perjalanan dari balik kaca 
mobil. Kurang lebih satu jam perjalanan 
ditempuh dari Bandar Udara Lasikin yang 
berada di barat daya Pulau Simeulue ke 
Kota Sinabang. 

Infrastruktur seperti jalan dan Bandara 
Lasikin adalah hasil pembangunan 
menggunakan dana Badan Rehabilitasi 
dan Rekonstruksi (BRR) NAD-NIAS pasca 
bencana tsunami 2004 silam. Melalui 
mekanisme APBN, 47 miliar dana BRR 
untuk pembangunan Bandara Lasikin 
digelontorkan selama tahun 2006 - 2007. 
Masuk kedalam ruang pelayanan KPPN 
Filial Sinabang tidak jauh berbeda 
dengan memasuki sebuah setting 
ruang KPPN tipe A2. Walaupun hanya 
menggunakan perlengkapan furniture 
sederhana tertata rapi pada ruang yang 
tidak lebih luas dari 6 x 6 meter, KPPN Filial 
Sinabang menunjukan performa baik. 
Tercatat 1.775 SPM telah terselesaikan 
pada tahun 2012. Hanya 196 atau 11,4 % 
yang dikembalikan karena alasan teknis. 
KPPN Filial Sinabang juga menjadi salah 

satu tempat bertanya bagi satker untuk 
berbagai permasalahan berkaitan dengan 
APBN. Menjalankan fungsi sebagai guru, 
tercatat 485 pertanyaan mengenai 
pencairan dana APBN ditujukan kepada 
KPPN Filial Sinabang.

Cuaca wilayah sabang yang cepat 
berubah dari panas ke sejuk atau bahkan 
hujan membutuhkan stamina baik bagi 
pendatang. Namun bagi pegawai KPPN 
Meulaboh semangat menunaikan tugas 
negara menjadi pemompa semangat saat 
15 hari berpisah dengan keluarga tercinta.

* Penulis adalah pegawai pada Setditjen 
Perbendaharaan
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Adalah Raju, pegawai Kantor 
Pelayanan Perbendaharaan Negara 
(KPPN) Banyuwangi yang pada zaman 
ini, mengambil peran itu. Kondisi 
kesehatan (fisik) yang terus menurun 
tidak menghentikannya untuk tetap 
terus bekerja melayani steakholder. Raju 
terkena gagal ginjal, suatu penyakit 
yang mengharuskannya untuk selalu 
melakukan cuci darah. Di samping 
terkena gagal ginjal, pegawai KPPN 
Banyuwangi tersebut juga mengidap 
hernia yang mengharuskan naik ke 
meja operasi. Namun, karena dorongan 
tanggung jawab terhadap keluarga dan 
tugas menyebabkannya tetap bertahan 
meski harus dipapah oleh rekan-rekannya 
saat turun dari kendaraan menuju 
tempat absen handkey. Tanpa berniat 
membandingkannya, kisah Raju mirip 

dengan perjalanan hidup pahlawan 
nasional, Penglima Besar TNI Jenderal 
Soedirman, yang tetap berjuang masuk 
keluar hutan dengan ditandu demi 
memimpin perang gerilya merebut 
kemerdekaan. Kesehatan Sang Jenderal 
yang terus menurun oleh karena salah 
satu paru-parunya tidak berfungsi akibat 
penyakit tubercolosis yang dideritanya. 
Terlihat lebay memang, tapi ini hanya 
sekedar menyandingkan dua peristiwa 
berbeda yang memiliki alur cerita yang 
hampir sama.

Awalnya Raju hanya merasa capek, 
letih, lemas, mual dan perut terasa tidak 
enak, yang kemudian diikuti dengan 
kepala pusing berat dan berakhir dengan 
muntah yang begitu hebat. Terkadang 
kedua kaki mengalami bengkak (edema) 
tanpa sebab yang pasti. Keadaan itu 
sering dialaminya saat malam menjelang. 
Dengan keadaan yang tidak sehat itu, 
Raju tetap bekerja mengingat tanggung 
jawab dan beban pekerjaan yang harus 
diselesaikan.

Kondisi tersebut dialaminya sejak 
setahun setelah ia dimutasikan dari KPPN 
Singaraja, Bali ke KPPN Banyuwangi, 
Jawa Timur. Hingga suatu ketika ia 
memeriksakan dirinya ke dokter dan 
disarankan untuk tes darah. Sebuah saran 
yang bagaikan petir di siang bolong. 
Raju tidak bisa berkata apa-apa saat 
ditunjukkan hasil tes darahnya. Di atas 
selembar kertas tersebut tampak jelas 
terpampang bahwa kadar ureum, asam 
urat dan kreatinin jauh diatas ambang 
normal. Selain itu, tekanan darah Raju 
juga sangat tinggi. “Gagal ginjal, harus 
cuci darah,” itu kata-kata dokter yang terus 
terngiang di kepala Raju.

Raju menolak untuk dilakukan 
cuci darah atau hemodialisis. “Waktu itu 
saya merasa sehat-sehat saja,” kata Raju 
saat menceritakan awal ia tahu perihal 
penyakitnya. “Saya masih bisa melakukan 
tugas sehari-hari dan bermain tenis 
lapangan bersama teman-teman di 
kantor.” 

Perasaan Raju memang menyatakan 
bahwa dirinya sehat, dapat melakukan 
semua aktivitas seperti biasa, tetapi 
ternyata perasaan itu tidak diamini 
oleh tubuhnya. Perut mual hingga 
menyebabkan muntah dan kepala 
terasa sakit menjadi ‘hiasan’ hari-harinya. 
Hingga suatu ketika, sakit perutnya sudah 
tak tertahankan dan harus opname di 
rumah sakit. Hasil pemeriksaan di rumah 
sakit, selain gagal ginjal, ternyata ia juga 
mengidap hernia dan harus dioperasi. 

Selepas dari rumah sakit, perjuangan 
yang sesungguhnya baru dimulai. Cuci 
darah menjadi kewajiban rutin untuk 
memperpanjang harapan hidupnya. 
Sejak saat itu, rumah sakit dengan 
berbagai kelengkapannya seperti selang 
infus dan oksigen menjadi ‘sahabat setia’ 
bagi Raju. Baginya, rumah sakit sudah 
seperti rumah keduanya, ia bisa saja ‘tidur’ 
pada siang hari atau malam hari di sana. 
Atau bahkan bisa sampai berminggu-
minggu, seperti saat ia harus dilarikan ke 
rumah keduanya itu karena sesak nafas 
hebat dan  koma. Selama tiga minggu 
Raju harus diopname di sana untuk 
pengobatan. Karena sakitnya, Raju sering 
kehilangan konsentrasi dan mengalami 
gangguan penglihatan. 

“Kepala seperti menahan beban 
yang sangat berat dan mata tidak bisa 
melihat,” ungkap Raju menceritakan saat-
saat kondisi kesehatannya melemah. 
“Tekanan darah bisa mencapai angka 220, 
angka yang sangat mungkin mengantar 
si penderita mengalami stroke,” lanjutnya

Setahun berjalan dengan 
kondisi kesehatan fisik yang seperti 
itu, ditambah beban kerja sebagai 
bendahara pengeluaran di kantor, 
membawa Raju kepada dua pilihan. 
Menjaga kesehatannya tetapi tidak 
bisa berkonsentrasi secara penuh 
terhadap tugas sebagai bendahara 
atau tetap melaksanakan tugas sebagai 
bendahara dengan resiko kesehatannya 
terus memburuk. Akhirnya, ia memilih 
mengundurkan diri dari jabatan 
bendahara dan menjadi staf subbagian 

Sebuah ungkapan Arab 
mengatakan, “Kullu zamanin 
rijaluha,” Artinya setiap zaman itu 
ada pemimpinnya. Tidak terlalu 
salah, bahwa setiap zaman, 
setiap kelompok masyarakat 
pada setiap waktu dan tempat 
akan selalu ada orang yang 
tampil sebagai ‘pemimpin’ atau 
setidaknya berperan sebagai 
teladan bagi anggota kelompok 
atau masyarakat yang lain. 

Raju,‘Jenderal Soedirman’ 
dari KPPN Banyuwangi
Oleh: Bambang Kismanto*
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umum. Sebagai staf subbagian umum, 
tidak berarti ia bisa istirahat di rumah 
dengan alasan sakit. Ia tidak ingin 
tanggung jawabnya terhadap keluarga 
dan pekerjaannya terganggu oleh 
penyakitnya. Meski harus diantar jemput 
oleh isterinya dan dipapah oleh teman-
temannya karena tidak kuat berjalan saat 
hendak absen handkey, Raju berusaha 
sekuat tenaga untuk tetap bekerja di 
kantor. 

“Selama saya masih sadar dan 
mampu memegang ballpoint atau 
bekerja dengan komputer, aku harus 
tetap masuk. Terkadang saya harus 
istirahat di rumah karena kondisi yang 
tidak memungkinkan untuk bekerja. 
Jangankan untuk mengetik di komputer 
atau menulis, untuk bernafas kadang 
mengalami kesulitan. Tapi saya punya 
tanggung jawab terhadap keluarga 
dan pekerjaan.” Kata-kata Raju penuh 
semangat, seolah ia bukan seorang 
penderita gagal ginjal dan pengidap 
hernia sekaligus.

Bekerja di Ditjen Perbendaharaan 
adalah sebuah pilihan, sama dengan 
pilihan-pilihan lain dalam kehidupan 
kita.  Semua pilihan menghadirkan 
konsekuensi. Dan konsekuensi bekerja 
di Ditjen Perbendaharaan, apalagi di 
KPPN, adalah melayani steakholder, para 
bendahara satuan kerja dan pengelola 
keuangan negara lainnya dengan 
pelayanan yang excellence. Raju tidak 
mengeluh, ia bahkan bersyukur menjadi 
bagian dari Ditjen Perbendaharaan, 
sebagai pegawai negeri sipil.  “Yang 
saya pikirkan saat ini adalah saya harus 
meyakinkan diri bahwa saya tetap bisa 
sehat walaupun dengan ginjal yang 
rusak dan harus cuci darah. Istri dan anak 
yang masih kecil serta kebaikan teman-
teman di kantor menjadi ‘suplemen’ 
penyemangat untuk tetap bertahan,” 
lanjut Raju.     

Kini, sudah tiga tahun, Raju menjalani 
terapi hemodialisis atau cuci darah 
seminggu dua kali. hari Rabu dan Sabtu. 
Pimpinan KPPN Banyuwangi memberikan 
kebijaksanaan, membolehkan ijin 
untuk melakukan absen pagi pada hari 
Rabu untuk kemudian pergi ke rumah 
sakit melakukan cuci darah. Siangnya 
baru kembali ke kantor. Cuci darah 
dilaksanakan selama 4 sampai 5 jam. 

“Pimpinan memberikan ijin 
kepadanya (Raju-pen) untuk absen 

pagi dan pergi ke rumah sakit guna 
melakukan cuci darah setiap hari Rabu,” 
kata Kasubbag Umum KPPN Banyuwangi, 
Bonirin.

“Raju adalah pegawai yang cerdas,” 
ungkap Bonirin saat ditanya tentang 
keseharian Raju di kantor. “Sangat cepat 
menghafal dan memahami peraturan, 
kalau diberi tugas selalu selesai dengan 
cepat dan benar,” lanjutnya. “Kalau ada 
diklat-diklat, karena keterbatasan secara 
fisik akibat penyakit yang dideritanya, 
yang berangkat orang lain, tetapi 
flash disk (yang berisi hasil diklat-pen) 
diserahkan kepada Raju untuk dipelajari. 
Nanti dia menjelaskan kepada teman-
temannya,” tambahnya.

Menurut Bonirin yang adalah 
atasan langsungnya, Raju orangnya 
baik, kehidupan rumah tangganya juga 
baik, tidak ada isu-isu negatif dalam 
kehidupannya. 

Melihat semangat perjuangan 
Raju melawan penyakitnya seraya 
tetap memberikan tenaga dan pikiran 
sepenuhnya untuk tugas-tugas kantor, 
pimpinan Ditjen Perbendaharaan 
memilihnya menjadi salah satu inspiring 
people pada acara rapimnas beberapa 
waktu yang lalu. 

“Terima kasih Pak Dirjen, Terima kasih 
Pak Sesditjen,” ungkap Raju yang tidak 
kuasa menahan air matanya, saat itu.

Berita kematian dan pasien yang 
koma atau nge-drop sudah menjadi hal 
yang biasa dimataku. Karena pasien gagal 
ginjal yang tidak tertangani dengan baik 
dan tidak melakukan penataan pola 
makan dan pola hidup yang baik akan 
sangan rentan mengalami drop hingga 
kematian. Keadaan ini seringkali aku 
alami, tekanan darah turun drastis ke 
angka 60 bahkan naik dengan tinggi 
hingga kisaran 200-an pernah aku alami. 
Terkadang pada saat seperti itu bayang-
bayang kematian terlintas di benakku. 
Aku hanya bisa pasrah, umur dan hidup 
adalah milik Tuhan. Kita hanya bertugas 
untuk menjalani dan mengisi hidup yang 
diberikan Tuhan. Hidup ini anugerah dan 
kita jalani dengan ikhlas dengan kondisi 
apapun. Banyak orang yang mengidap 
penyakit berat berdoa kepada Tuhan, 
“ Ya Alloh kalau aku bisa sembuh maka 
sembuhkanlah aku, jika tidak maka aku 
rela Engkau ambil nyawaku”! Tapi aku tidak 
berdoa seperti itu, Karena aku meyakini 
segala macam penyakit itu ada obatnya. 

Maka aku akan berdoa, “ Ya Alloh, Engkau 
Tuhan yang Maha Penyembuh, Maka 
sembuhkanlah Aku dengan sifat kasih 
sayang-Mu”. Terkadang Alloh memberi 
kita ujian dan mencurahan kasih sayang 
lewat jalan yang kita tidak mengerti. Hal 
yang buruk bagi kita terkadang itu yang 
terbaik dan hal-hal yang baik menurut 
kita belum tentu terbaik bagi Alloh. 
Bersyukur, berpikir positif dan melakukan 
yang terbaik niscaya kebahagiaan akan 
datang menghampiri kita. 

“Saya sangat bersyukur dengan 
keterbatasan yang saya miliki, saya masih 
dapat hidup normal dan bekerja dengan 
baik. Masih banyak orang-orang yang 
lebih menderita  dan lebih berat ujian 
daripada yang saya alami. Saya masih bisa 
beraktifitas normal walaupun dengan 
makanan dan minuman yang terbatas 
dan harus rutin cuci darah. Kuyakinkan 
bahwa saya sehat dan dapat menikmati 
keindahan hidup yang diberikan Allah. 
saya harus tetap bisa  berdiri untuk 
mendengarkan nilai-nilai kementerian 
keuangan yang dibaca tiap kali briefing 
pagi yang berari kondisiku siap untuk 
bekerja dan beraktifitas. Saya sadar 
sepenuhnya bahwa kematian begitu dekat 
dan ini memotivasi saya untuk bekerja 
dengan segala integritas, profesional 
dan melayani dengan sempurna. Kalau 
tidak sekarang, mungkin esok sudah 
tidak sempat. Apapun kondisi saya, saya 
sudah bertekat untuk menikmati hidup 
ini. Menikmati tugas dan tanggung jawab 
yang dibebankan kepada saya. Saya tidak 
akan pernah membiarkan penyakit saya 
ini mengalahkan tekad dan kemauan saya 
untuk mengabdi pada negeri melalui 
Ditjen Perbendaharaan, tempat saya 
mendapatkan rizki dari Allah. Tidak akan 
pernah.

Raju. Raju Iskandar, selama tiga 
tahun berjuang melawan penyakit gagal 
ginjalnya. Selama tiga tahun cuci darah 
untuk tetap bisa bertahan hidup, untuk 
tetap bisa mengabdi. Semoga Allah 
segera menyembuhkanmu, dengan 
kesembuhan yang sempurna. Ceritamu, 
menginspirasi kami. Kisahmu seperti 
Jenderal Soedirman yang tetap berjuang 
demi negara meski hanya dengan paru-
paru yang hanya sebelah. 

* Penulis adalah pegawai pada Setditjen 
Perbendaharaan
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I was sitting in my favourite restaurant, Pancake Parlor, a place 
I like to withdraw myself when I feel worn out and lonely. Through 
the window, I saw him coming. The boy was handsome, tall with 
a good-figure. With hands akimbo, he stopped at the door to 
look behind him. Apparently, he was expecting someone. A girl, 
seemed to be in her mid-twenties, soon appeared a little later after 
him. Sweat was dripping off from her forehead. She soon joined 
him entering the restaurant. To my surprise, they were sitting next 
to my table. 

I began to wonder if they were lovers or siblings, but the 
thought was put to rest when I heard they started talking. By the 
way, I am not a person of information beyond the line of my own 
business, but I just could not resist stealing some glances at them 
while their conversation continued to be overheard. 

“See, I told you that I should have not told my father about my 
plan to become a fulltime writer and quit my job as an accountant,” 
the boy told the girl. He went on saying, “He was upset and asked 
me to think about it again.” The girl replied, “Hey Andy, what’s wrong 
with asking someone to think again about something? Relax!” 
“Well, I am not saying that it was wrong, but my father is always 
unsatisfied with my decision, particularly with major decisions that 
I have to make in my life. Instead of supporting me, he tended 
to put a lot of pressures on me in doing what he wanted me to 
become,” said the boy. “Well, after all he is your father, you should 
respect him. No doubt that he always wants the best for you. So, 
he deserves to know what you have been doing,” the girl answered 
carelessly, but with a finality to the tone. 

Hello Readers,

English Lounge is a new rubric in Treasury Indonesia Magazine. The idea of English Lounge stems from the 
understanding that in this globalised economy, English skill serves not only as a powerful tool to accumulate knowledge 
and information, but also as a medium to inform practice for better managing our daily chores.  Although in this edition, 
the rubric might be very simple; hopefully, it may serve as a means to learn, practice as well as to improve English 
competence. As the old saying goes, ‘practice makes perfect’. Hence, we would like to welcome and appreciate any 
English piece of writing that you may have, to be published in the next edition. We do not expect a perfect piecework; 
instead, we encourage readers to share and contribute for the improvement of this rubric. As such, English Lounge fits to 
many kind of writings that include fiction, personal story, inspiration, true story, and poem; well literally anything written 
in English, you name it! As you continue reading, we hope that this rubric offers a chance to learn more. 
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Immediately a waitress came up to 
them. “What would you like to order?” the 
waitress asked the boy. “Nasi goreng and 
a coke, please,” said the boy, “what’ll you 
have?” he asked the girl. “I am on a diet, so 
let me have a glass of orange juice.”

“You know Elma, I love writing. 
Nothing pleases me more than putting 
my pen on paper. I read a good deal of 
excellent books, and as an avid reader, 
I am also an avid writer because I am 
passionate in canvassing my world with 
my words.” The girl promptly replied, 
“Whatever you like and decide, you need 
to be frank to your father about it, and 
explain him why. If needed, you have to 
make a case, don’t just tell him without 
explaining how you go about it.” 

“You just don’t get it Elma. My father 
never wants to listen,” the boy continued, 
“he is very determined and a little bit hot-
headed. When he thinks something is 
true, he would push me to do it,” the boy 
continued: “sometimes, I am envious of 
others whose fathers are easy to be dealt 
with, patient, and are willing to lend their 
ears to their kids.”

It seemed to me that the boy had 
great difficulties in convincing his father 
about his own interest in life. Well, I knew 
actually some parents loved their children 
to be just the way they were, which I 
guessed was the most pathetic thing in 
this life. 

“Wait,” said the girl in response to the 
boy’s statement, “what is that supposed 
to mean? Are you saying that your father 
did not treat you better than those of 
others? It seems that you are seriously 
misinformed Andy. You need to shift your 
paradigm in seeing this issue, changing 
your thoughts,” the girl raised her voice. 

“You know what; since I was a kid, I 
have never experienced a good relation 
with my father. Before retired, he used 
to be a frequent traveller due to his duty. 
My father never spoiled me like any other 
kids.” 

While eating, I was thinking that 
most spoiled people I knew were actually 
cute but sucked because they were not 
tough enough. I don’t agree with the idea 
that being spoiled was good. Apparently, 
the boy missed much quality times with 
his father due to his father absence. 

The boy went on saying, “On the 
other hand, most of the time, I have been 

reprimanded for every little mistakes I 
made. As a result, I started to believe that I 
will never make him proud of me. I always 
failed him.” 

The boy looked down helplessly at 
the nasi goreng, still untouched and now 
quite cold. 

It was at this point that the girl turned 
to become serious and said, “Andy, please 
don’t shut your eyes to the fact that your 
father loves you. As a layman, he used to 
work hard to put shoes on your feet and 
food on your table.”  “Of course, I knew it,” 
the boy responded immediately.

“So, although he’s been hard on 
you, you should know that deep down 
inside he loves you. The way he expressed 
his love for you might differ with other 
daddies in this world. But as father, he 
always wants the best for you,” said the 
girl, “I guess, if he did not treat you hard, 
I don’t think that you can write as good 
as you are now. You have published quite 
a good number of your masterpieces. 
You also won many prominent writing 
competitions,” the girl tried to remind the 
boy about his achievement.

She further continued, “Do you still 
recall?  You once told me because your 
father is a kind of reserve man and do 
not like to mingle with other people, he 
also never allowed you to play around 
or visit some friends when you were still 
teenager. As a result, you got a great deal 
of time to stay home, read and practice 
writing. See? You should be grateful for 
having a father like him. He mould you 
like this. Hard time during your childhood 
had made you digging your heel in and 
making progress in your life.”

Though she was not one hundred 
per cent correct in her responses, I guess 
there is a kernel of truth in her statements. 
The boy’s father way of disciplining his 
boy is another expression of affection. 

The boy startled and nodded. 

I was not sure if he grasped what 
the girl just explained him. What I saw 
was that the frown soon vanished from 
boy’s face. Smile started to grow from his 
face; seemingly the u-turn thought just 
occurred in his head. 

There was a silence for a while, and 
I realised they tried to finish the food 
and drink. They did not stay long after 
that, and later I saw them again through 

the window standing across the road 
grabbing a taxi. 

Having a father loving disciplining his 
children, Andy should have been grateful 
for that. What a fool this young man was 
about to be, I thought to myself. 

Vocabulary and Expression: 

 - stem from = berasal dari

 - worn out, wear(s) out = kelelahan

 - hands akimbo (n) = tolak pinggang

 - vanished, vanish(es)  = menghilang

 - dig(s) one’s heel in = menolak merubah 
rencana 

 - go(es) about it = melakukannya

 - grasp(s) = mengerti

* Penulis adalah Kasubag Pengembangan 
Kompetensi - Bagian Pengembangan 
Pegawai - Setditjen Perbendaharaan
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Mengabadikan gerak polah tingkah 
serangga kecil yang ada di pekarangan 
rumah kadang menjadi hal yang 
mengasyikkan. Menyaksikan betapa 
sempurnanya ciptaan Tuhan Yang Maha 
Esa di alam yang lebih kecil dari jejak 
langkah kaki manusia.

Candi Badut, Malang, Heri Setya Budi
KPPN Samarinda

18mm f/11 iso 200

Bajaj: Sounds of Jakarta, Tino Adi Prabowo
Setditjen Perbendaharaan

FL 55mm, SS 1/200, f/3.6, ISO 400

Mungkin Bajaj (baca: bajai) ibarat ‘Ayam Jagonya’ Kota Jakarta. 
Sebelum roda kehidupan Jakarta terbangun, Sang Bajaj sudah ngacir 
di jalanan ibu kota. Auman knalpotnya bisa terdengar sampai dengan 
radius 800 meter.

Jarang orang berkunjung dan memfoto candi yang tidak 
se-terkenal candi besar seperti Candi Prambanan dan Candi 
Borobudur. Namun di setiap peninggalan masa lalu pasti 
tersimpan misteri sekaligus pelajaran.

Belalang Hijau, Heri Setya Budi
KPPN Samarinda

F/0, 1/80sec, 50mm reverse, iso 250
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“Buk” (jembatan-red) saluran irigasi di 
area persawahan Desa Payang, Pati, 
Jawa Tengah. 

Entah sudah berapa lama salah satu sudut di 
sekitaran daerah kota tua ini dibiarkan terkesan 
kusam seperti itu. Namun mengambil foto pada spot 
ini dengan menggunakan filter HDR memberikan 
kesan mistis dan memperkuat texture pada 
background.

Trotoar Djakarta, Ridzal Ridwan
Dit Sistem Perbendaharaan

FL 59mm, SS 1/900, f/2.5, ISO 200

Dieng, pesonanya merupakan misteri. Kabut yang 
datang menyusul sinar mentari yang menghangatkan 
telaga-telaga di puncak bukitnya seakan menyibak  
keberadaan kehadiran alam dewata. Keindahan 
pesona budaya dan landscape-nya membuat Dieng 
tidak ada duanya.

Mystique Land, Tino Adi Prabowo
Setditjen Perbendaharaan

FL 200mm, SS 1/200, f/32, ISO 100

“Desolate”, Ginanjar Rah Widodo
KPPN Semarang  II

Nikon D40. Diafragma : F/16. Shutter Speed : 0,77 sec. 
ISO-200. Focal lenght: 10 mm



Leadership yang paling efektif adalah 
leadership by example

Boediono, 
Wakil Presiden RI

(Disampaikan pada Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2013)
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