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Marwanto Harjowiryono
Direktur Jenderal Perbendaharaan

Salam Treasury!

Menjaga kesinambungan terbit, Majalah Treasury 
Indonesia kembali hadir ke hadapan Pembaca dengan 
menu Laporan Utama kali ini seputar pelaporan dan 
pertanggungjawaban keuangan pemerintah. Seiring terbitnya 
Undang-undang Pertanggungjawaban APBN Tahun 2015 dan 
even Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 
Tahun 2016 yang lalu, sejumlah isu penting dan menarik kami 
kemas dalam sajian edisi ini.

Simak saja paparan mengenai penerapan sistem akuntansi 
pemerintah berbasis akrual di tahun 2015 dengan berbagai 
dinamikanya sehingga mampu menelurkan LKPP Pertama 
berbasis akrual pertama dalam sejarah pengelolaan keuangan 
negara di Indonesia, apa dan bagaimana sistem akuntansi 
pemerintah berbasis akrual, capaian dan rekam jejak pelaporan 
keuangan pemerintah, serta apa saja isu yang mengemuka 
dalam Rakernas Akuntansi 2016. 

Pelaporan keuangan pemerintah sebagai hilir pengelolaan 
keuangan negara selama ini memang boleh jadi belum 
mendapat sorotan publik se-intens penyusunan atau 
pelaksanaan anggaran yang mungkin relatif lebih sarat isu 
karena menyangkut banyak kepentingan, bahkan pro-kontra. 
Sejatinya, sama dengan tahapan siklus keuangan negara 
lainnya, pelaporan dan pertanggungjawaban memiliki posisi 
yang sangat krusial. Dalam tahapan inilah sesungguhnya 
transparansi, akuntabilitas, bahkan efisiensi dan efektifitas 
pengelolaan keuangan negara mendapatkan tempat dan porsi, 
sebagai wahana dan area justifikasi apakah pemerintah telah 
menggunakan dan mengelola keuangan negara sesuai amanat 
undang-undang dan aspirasi masyarakat. 

Sebagaimana berkali-kali ditegaskan Menteri Keuangan 
pula, laporan keuangan pemerintah sejatinya juga merupakan 
suatu kumpulan informasi dan refererensi yang harus dijadikan 
basis manajerial dalam pengambilan kebijakan dan program 
pemerintah, khususnya di bidang ekonomi. Penyusunan 
laporan keuangan pemerintah hendaknya tidak berhenti hanya 
menjadi sekedar pemenuhan kewajiban administratif dan 
proses kerja belaka, tetapi harus dimaknai pula sebagai bahan evaluasi dan sumber insight bagi perumusan strategi ke depan dalam mencapai tujuan 
pemerintahan. Isu semacam “sejauhmana pencapaian transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah” serta korelasinya dengan terciptanya good 
governance dalam pemerintahan, khususnya menyangkut uang rakyat, semoga sedikit-banyak dapat mendapatkan jawabannya dalam artikel-artikel 
edisi kali ini.

Tak ketinggalan, melengkapi laporan utama tentang pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan pemerintah, sejumlah artikel ‘Dinamika’ dan 
‘Opini” juga tetap hadir menyertai dalam edisi kali ini. Di dalamnya bisa disimak mengenai sejumlah aspek tata kelola pemerintahan serta dinamika 
yang terjadi, khususnya di bidang keuangan negara.

Semua sajian itu, tak lain dan tak bukan kami tuangkan dalam edisi ini sesuai misi Majalah Treasury Indonesia sebagai bagian dari upaya edukasi 
publik, upaya berbagi wawasan dan memperluas perspektif  stakeholder dan masyarakat terkait pengelolaan keuangan negara. 

Semoga, sajian edisi kali ini dapat diterima Pembaca sekalian sekaligus memberi sumbangsih, memperkaya khazanah pemahaman dan 
kepedulian terhadap pentingnya pengelolaan keuangan negara yang kredibel, transparan dan berkeadilan, dalam rangka membangun negara dan 
memberi manfaat bagi masyarakat.

Selamat menyimak edisi ini.

The Treasurer
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Pencatatan gerak hidup masyarakat dimasa lampau terekam 
dalam relief dan ornamen candi sebagai media dokumentasi 
yang pada akhirnya juga berperan sebagai media informasi 

sejarah bagi generasi selanjutnya.
Relief, ornamen, bangunan candi itu sendiri menjadi catatan 

atas capaian dan rekaman atas apa yang telah terjadi dan 
dilakukan pada masanya.

Lokasi: Candi Prambanan
Foto: Sugeng Wistriono

Cakrawala
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Komitmen pemerintah 
untuk mengelola keuangan 
secara efektif, transparan, 
akuntabel, dan berorientasi 
pada hasil sebagaimana 
pernyataan Presiden Joko 
Widodo di atas terungkap 
dalam arahan Presiden saat 
membuka Rakernas Akuntansi 
dan Pelaporan Keuangan 
Tahun 2016 di Istana Negara, 
20 September 2016 yang 
lalu. Rakernas Akuntansi dan 
Pelaporan Keuangan Tahun 
2016 memang terasa berbeda, 
karena untuk pertama kalinya 
diselenggarakan di Istana Negara 
dan dibuka langsung oleh 
Presiden RI. Rakernas di Jakarta 
yang diikuti oleh para pimpinan 
lembaga tinggi negara, menteri/
pimpinan lembaga, gubernur/
bupati/walikota, sekretaris 
jenderal, aparat pengawasan 
internal pemerintah, dan 
pimpinan institusi terkait kali ini 
mengambil tema ”Tantangan dan 

Strategi Pengelolaan Keuangan 
Negara yang Efektif: Mewujudkan 
Percepatan Pembangunan 
Infrastruktur dan Pengentasan 
Kemiskinan”.

Presiden Joko Widodo juga 
menggarisbawahi komitmen 
pemerintah untuk mengelola 
keuangan secara efektif, 
transparan, akuntabel, dan 
berorientasi pada hasil. Terkait 
hal ini, Presiden sempat 
menyampaikan sebuah 
sinyalemen yang kemudian 
sempat menarik atensi publik 
dan ramai diberitakan terkait 
efisiensi pelaporan dan 
pertanggungjawaban keuangan 
pemerintah.

“Sekali lagi, orientasi kita 
harus orientasi hasil. Jangan 
sampai ini kita kehilangan energi, 
semuanya mengarah kepada 
SPJ (Surat Pertanggungjawaban-
Red.)” demikian dinyatakan 
Presiden. Presiden mengingatkan 

agar alokasi sumber daya yang 
dicurahkan untuk menjalankan 
prosedur penyusunan 
pertanggungjawaban jangan 
sampai terlalu menyita waktu dan 
energi, sehingga mengabaikan 
atau mengorbankan 
penyelenggaraan tugas dan 
fungsi yang sejatinya menjadi 
misi utama instansi atau aparatur 
pemerintah.

Menteri Keuangan, Sri 
Mulyani Indrawati dalam 
laporannya kepada Presiden 
pada pembukaan rakernas 
menyampaikan bahwa Rakernas 
Akuntansi bukan hanya sekedar 
rutinitas tahunan belaka. Lebih 
dari itu, Rakernas Akuntansi  
diharapkan dapat menjadi 
momentum perbaikan dan 
penyempurnaan strategi 
pengelolaan keuangan negara 
yang lebih baik. Menteri 
Keuangan juga menyatakan 
bahwa tema Rakernas kali 
ini dipilih untuk membangun 
kesadaran atas pentingnya 
perubahan paradigma di 
dalam pengelolaan dan 
pertanggungjawaban keuangan 
negara di dalam rangka 
percepatan pembangunan 
infrastruktur dan pengentasan 
kemiskinan, serta menanamkan 
kesadaran pentingnya informasi 
yang menyeluruh dan kredibel 
yang tersaji di dalam laporan 
keuangan sebagai dasar 
pengambilan keputusan di 
dalam rangka meningkatkan 
manfaatnya bagi masyarakat. 
Laporan keuangan idealnya tidak 
hanya berhenti sampai kepada 
dokumentasi administratif saja, 
akan tetapi harus menjadi alat 
pengambilan keputusan dalam 
upaya mensejahterakan rakyat.

“Jadi diharapkan sesudah 
mendapatkan status WTP dari 

RAKERNAS AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN 
PEMERINTAH TAHUN 2016:

“Esensi dari transparansi 
dan akuntabilitas 

keuangan negara adalah 
pertanggunganjawaban 

moral dan 
pertanggunganjawaban 

konstitusional 
terhadap rakyat dalam 

menggunakan uang milik 
rakyat.”

Momentum Penyempurnaan Strategi Pengelolaan Keuangan Negara
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BPK, laporan keuangan itu 
tidak hanya ditutup dan 
disimpan tapi seharusnya 
menjadi basis untuk membuat 
tindakan-tindakan perbaikan 
yang makin memberikan 
manfaat bagi masyarakat. Dan 
dengan laporan keuangan 
ini juga akan bisa semakin 
terbangun komunikasi untuk 
mewujudkan kesamaan 
persepsi tentang langkah-
langkah dalam rangka 
menyempurnakan pengelolaan 
keuangan negara." Demikian 
pernyataan Menkeu.

LKPP 2015 : MENJAGA 
KUALITAS LAPORAN 
KEUANGAN PEMERINTAH DI 
TENGAH PERALIHAN SISTEM

Terkait substansi rakernas, 
Presiden menaruh perhatian 
besar pada proses peralihan 
sistem akuntansi pemerintah 
saat ini. Ia menyatakan 
“Saat ini kita menghadapi 
sebuah tantangan untuk 
menerapkan pelaporan 
keuangan pemerintah 
berbasis akrual. Ini lebih sulit 

lagi dalam pelaksanaannya. 
Dan saya menyadari bahwa 
setiap perubahan sistem 
akuntansi dan pelaporan 
keuangan itu memang bukan 
hal yang mudah. Perubahan 
ini memerlukan pembelajaran 
agar betul-betul bisa mengejar 
sesuai yang diinginkan 
oleh sistem akuntansi dan 
pelaporan kita.”

Sebagaimana diketahui, 
tahun 2015 merupakan tahun 
pertama Sistem Akuntansi 
Pemerintah berbasis akrual 
diterapkan secara penuh 
di Indonesia. Dengannya, 
Laporan Keuangan Pemerintah 
Pusat (LKPP) Tahun 2015 
juga merupakan produk LKPP 
pertama yang menerapkan 
basis akrual. Di tengah 
peralihan sistem akuntansi 
yang begitu masif dan 
mendasar ini, pemerintah 
ternyata mampu untuk tetap 
menjaga kualitas laporan 
keuangannya yang tercermin 
dari hasil audit dan opini 
Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK).

Pencapaian opini 
LKPP Tahun 2015 yang 
mempertahankan predikat 
Wajar Dengan Pengecualian 
(WDP) di tengah perubahan 
besar ini disyukuri betul 
oleh pengelola fiskal di 
Republik ini sebagaimana 
disampaikan Menkeu. “Syukur 
alhamdulillah meskipun kita 
berubah dari basis kas menuju 
akrual menjadi basis akrual 
penuh, laporan pemerintah 
pusat masih mampu 
mempertahankan posisinya 
yaitu opini Wajar Dengan 
Pengecualian” ungkap Menkeu.

Predikat WDP sendiri 
merupakan predikat opini 
BPK atas LKPP yang telah 
diraih pemerintah sejak tahun 
2009, setelah sebelumnya 
sampai tahun 2008 BPK 
selalu memberikan status 
disclaimer atas LKPP yang 
disusun pemerintah (lihat 
pula box info artikel Laporan 
Utama : ‘Transparansi dan 
Akuntabilitas pengelolaan 
keuangan pemerintah melalui 
Laporan Keuangan Pemerintah 
Pusat (LKPP) demi tercapainya 
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kesejahteraan rakyat’).

Berdasarkan hasil audit 
Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK) terhadap Laporan 
Keuangan Kementerian Negara/
Lembaga (LKKL) tahun 2015, 
56 kementerian/lembaga (K/L) 
meraih opini WTP. Peraih opini 
WDP meningkat menjadi 25 
K/L (2014 : 17 K/L), sedangkan 
K/L yang mendapatkan opini 
disclaimer berkurang dari tujuh 
K/L di tahun 2014 menjadi 
hanya empat K/L saja. Untuk 
entitas pelaporan Bendahara 
Umum Negara (LK-BUN), opini 
yang diraih adalah WDP, sama 
seperti tahun sebelumnya. 
Sedangkan pada entitas 
pemerintah daerah, 311 
Laporan Keuangan Pemerintah 
Daerah (LKPD) dari total 542 
LKPD memperoleh opini WTP, 
meliputi 29 pemerintah provinsi, 
222 pemerintah kabupaten, dan 
60 pemerintah kota. 

Atas pencapaian tersebut, 
pada pembukaan rakernas 
Presiden memberikan 
penghargaan kepada entitas 
pelaporan peraih Opini Wajar 
Tanpa Pengecualian (WTP) 5 
(lima) tahun berturut-turut yang 
diserahkan secara simbolis 

langsung oleh Presiden 
kepada Ketua DPR, Menteri 
Perindustrian, Gubernur Jabar, 
Bupati Boyolali dan Walikota 
Surakarta. Keseluruhan terdapat 
37 (tiga puluh tujuh) entitas 
pelaporan di Pemerintah 
Pusat dan Pemerintah Daerah 
yang berhasil meraih prestasi 
ini, meliputi 22 Kementerian 
Negara/Lembaga, tiga 
Pemerintah Provinsi, delapan 
Pemerintah Kabupaten, dan 
empat Pemerintah Kota.

UPAYA MENYANDINGKAN 
KUALITAS LAPORAN 
KEUANGAN DENGAN 
KUALITAS PENGGUNAAN 
UANG NEGARA

Hal penting lain yang juga 
mengemuka dalam rakernas 
kali ini adalah perhatian kepada 
upaya untuk mensinkronkan 
kualitas laporan keuangan 
dengan kualitas pengelolaan 
keuangan pemerintah. 
Sebagaimana terlihat dalam 
beberapa kasus di lapangan, 
capaian opini WTP tidak selalu 
mutlak sejalan dengan efektifitas 
dan efisiensi anggaran, bebas 
dari kebocoran dan korupsi. 

Menkeu dalam keynote 
speech-nya di Auditorium 
Dhanapala Kemenkeu dalam 
rangkaian acara Rakernas 
juga menyinggung hal ini 
dengan menyatakan bahwa 
mengelola keuangan negara 
dan keuangan daerah tidak 
semata-mata ditujukan hanya 
untuk mendapatkan opini 
laporan WTP. Tujuan opini 
WTP memang bagus dan harus 
terus dipertahankan karena 
merupakan salah satu indikator 
pengelolaan keuangan yang 
baik, namun opini WTP bukanlah 
indikator yang mencerminkan 
keseluruhan praktek 
pengelolaan uang negara. 
Oleh karena itu Kementerian 
Keuangan tetap akan berusaha 
agar kualitas laporan keuangan 
yang baik juga disertai dengan 
kualitas penggunaan keuangan 
negara yang efektif dan efisien 
berdasarkan tata kelola yang 
akuntabel dan tidak korup.

Pemerintah akan terus 
berupaya agar seluruh entitas 
pelaporan Pemerintah dapat 
meraih capaian opini terbaik. 
Untuk itu diperlukan upaya 
yang sungguh-sungguh dan 
perbaikan yang terus-menerus 
(continous improvement) 
untuk meningkatkan kualitas 
pertanggungjawaban Keuangan 
Negara melalui peningkatan 
komitmen pimpinan dalam 
penerapan akuntansi berbasis 
akrual; peningkatan pemahaman 
dan kapasitas sumber daya 
manusia di bidang akuntansi;  
peningkatan sinergi antar 
unit terkait;  percepatan 
untuk menindaklanjuti 
temuan pemeriksaan BPK; 
dan  pemberdayaan Aparat 
Pengawasan Internal Pemerintah 
(APIP) secara optimal mulai 
dari tahapan perencanaan, 
penganggaran, pelaksanaan, dan 
pertanggungjawaban atas APBN 
dalam rangka mewujudkan 
efektivitas pengendalian intern 
yang memadai. 

Tema rakernas juga dibahas 
khusus dalam talkshow yang 

Berdasarkan data 
International Federation 

of Accountants (IFAC) 
pada tahun 2012, 
12 dari 31 negara 

anggota Organization 
for Economic Co-

operation and Economic 
Development (OECD) 

telah sepenuhnya 
menerapkan akuntansi 

berbasis akrual pada 
laporan keuangannya, 

antara lain Australia, 
Amerika Serikat, Inggris, 

Selandia Baru, dan 
Swedia. 
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menjadi rangkaian agenda Rakernas. 
Dalam talkshow pertama bertajuk 
“Pengelolaan Keuangan Negara yang 
Efektif dalam Rangka Percepatan 
Pembangunan Infrastruktur 
dan Pengentasan Kemiskinan”, 
Direktur Jenderal Perbendaharaan, 
Marwanto Harjowiryono selaku 
salah satu narasumber memaparkan 
bahwa  kebijakan Pemerintah yang 
memprioritaskan pembangunan 
infrastruktur pada hakikatnya 
adalah upaya untuk meningkatkan 
ketersediaan sarana dan prasarana 
yang mampu memicu percepatan 
kegiatan ekonomi. Pembangunan 
infastruktur akan menciptakan 
lapangan kerja, mempercepat mobilitas 
orang dan komoditi sehingga menekan 
biaya produksi dan mempercepat 
distribusi komoditi yang berdampak 
pada daya saing produk dan 
peningkatan penghasilan masyarakat 
yang pada gilirannya akan berdampak 
pada kesejahteraan masyarakat. 

Dalam talkshow yang juga 
menghadirkan Sekretaris Jenderal 
Kementerian Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat beserta Staf Ahli 
Menteri Kesehatan Bidang Teknologi 
Kesehatan dan Globalisasi sebagai 
narasumber, Dirjen Perbendaharaan 
juga menekankan bahwa pengelolaan 
keuangan negara/daerah yang efektif 
pada hakikatnya mengikuti asas 
best practices (penerapan kaidah-
kaidah yang baik) dalam pengelolaan 
keuangan negara/daerah, antara lain 
akuntabilitas berorientasi pada hasil, 
profesionalitas, proporsionalitas, 
dan keterbukaan dalam pengelolaan 
keuangan negara.

Melalui pemaparan dan diskusi, 
dicapai kesimpulan bahwa upaya-
upaya untuk memperoleh capaian 
opini laporan keuangan terbaik akan 
berdampak pada pencapaian output 
dan outcome yang lebih terarah dan 
prudent. Dengannya program-program 
pembangungan prioritas untuk 
mengurangi kemiskinan, menciptakan 
lapangan kerja, dan mengurangi 
kesenjangan ekonomi, serta 
mewujudkan pelaksanaan program 
yang mengikutsertakan segenap 

Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani 
Indrawati dalam momentum Rakernas 
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 
Pemerintah Tahun 2016 mengingatkan 
seluruh pimpinan kementerian/
lembaga dan pemerintah daerah 
untuk menyikapi pelaporan keuangan 
sebagai bagian integral dari upaya 
penciptaan good governance dan 
penyusunan kebijakan pemerintah 
guna mensejahterakan masyarakat.

"Pelaporan keuangan dan akuntansi 
pemerintah merupakan satu bagian 
dari keseluruhan upaya bangun 
akuntabilitas, transparansi pengelolaan 
keuangan yang berdasarkan pada azas 
tata kelola yang baik," ungkap Menkeu 
(20/09). 
 
Menkeu menekankan pentingnya 
perubahan paradigma agar aparatur 
pemerintah mampu menciptakan 
pengelolaan keuangan negara 
yang baik, menyusun kebijakan dan 
program dalam rangka percepatan 
pembangunan infrastruktur 
dan pengentasan kemiskinan. Ia 
menyatakan bahwa capaian opini BPK 
bukanlah tujuan akhir. Menjadikan  
laporan keuangan pemerintah sebagai 
sumber informasi menyeluruh dan 
kredibel untuk meningkatkan dampak 
pembangunan adalah lebih penting.

“Laporan keuangan harus menjadi 
basis pengambilan keputusan dalam 
rangka meningkatkan manfaat bagi 
masyarakat,” kata Menkeu. "Diharapkan 
setelah dapat status WTP (Wajar Tanpa 
Pengecualian-Red.) dari BPK, laporan 

keuangan tidak hanya ditutup dan 
disimpan tapi diharapkan itu bisa 
menjadi basis untuk memperbaiki diri," 
tambahnya lagi.

Laporan Keuangan Pemerintah 
Pusat (LKPP) tahun 2015 menurut 
Menkeu bernilai sejarah karena di 
tengah perubahan sistem akuntansi 
pemerintah dari basis kas menjadi 
akrual, LKPP pertama berbasis akrual 
ini mampu mempertahankan predikat 
Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari 
BPK. Tidak hanya itu, jumlah entitas 
laporan keuangan yang mendapat opini 
WTP di tahun 2015 juga meningkat 
menjadi 367 entitas (2014 : 275 entitas) 
terdiri dari 56 kementerian/lembaga, 29 
PemProv, 222 PemKab dan 60 PemKot.

Namun demikian, Menkeu juga juga 
menyatakan bahwa penyempurnaan 
dan peningkatan kualitas laporan 
keuangan dan sistem keuangan 
pemerintah ke depan tetap harus 
menjadi agenda penting pemerintah 
karena posisinya yang strategis.

"Saya sudah bicara dengan seluruh 
pimpinan BPK tentang langkah-langkah 
untuk perbaiki LKPP, karena status 
LKPP sangat berpengaruh kepada 
persepsi risiko terhadap seluruh 
penyelenggaraan keuangan negara 
di Republik Indonesia. Implikasinya 
luar biasa besar, " demikian ungkap 
Menkeu.

Oleh: Purwo Widiarto

Menkeu : 
Meningkatkan 

Kualitas Laporan 
Keuangan 

Sebagai Basis 
Pengambilan 

Kebijakan 
Keputusan
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lapisan masyarakat melalui 
program pembangunan yang 
inklusif dapat diselenggarakan 
dengan efektif dan efisien. 

Selain itu, salah satu faktor 
keberhasilan dalam pengelolaan 
keuangan negara yang efektif 
adalah mengubah paradigma 
pengelolaan keuangan negara 
dengan mengalihkan sebagian 
belanja yang bersifat konsumtif 
menjadi produktif misalnya 
melalui reformasi subsidi energi 
dan belanja negara.

Sedangkan talkshow  kedua 
bertajuk “Implementasi 
Akuntansi Berbasis Akrual: 
Permasalahan dan Solusinya” 
membedah pengalaman 
instansi pemerintah dalam 
penerapan akuntansi berbasis 
akrual dan prospeknya ke 
depan. Gubernur Jawa Barat 
dan Irjen Kemendikbud selaku 
narasumber berbagi sejumlah 
capaian dan pengalaman 
baik dari entitas pemerintah 
pusat (kementerian) maupun 
pemda (pemprov) kepada 
seluruh peserta Rakernas. 
Mulai manfaat yang dirasakan, 
proses, transisi dan strategi 
yang dialami dan dijalankan 
dalam penerapan akuntansi 
berbasis akrual di Provinsi Jawa 
Barat sampai kepada upaya dan 
terobosan mencapai opini WTP 
di Kemendikbud, dipaparkan 
gamblang dalam talkshow. 
Salah satu poin penting yang 
patut digarisbwahi adalah 
bahwa kesuksesan penerapan 
akuntansi pemerintah berbasis 
akrual dan peningkatan 
kualitas laporan keuangan 
memerlukan komitmen bersama 
sebagai salah satu prasyarat 
utama. Karenanya, meminta 
komitmen dan mengingatkan 
terus tidak hanya pimpinan 
instansi, pimpinan satker, tapi 
sampai ke level staf terhadap 
tanggungjawab penyusunan 
laporan keuangan. Hal ini 
harus ditunjang pula dengan 
mengoptimalkan pengawasan 
dan pengendalian pengelolaan 
anggaran serta penatausahaan 

dan pengamanan aset.

Ada informasi menarik yang 
juga dipaparkan oleh Kepala 
BPPK Kemenkeu, Sumiyati yang 
juga menjadi narasumber pada 
sesi ini yaitu bahwa berdasarkan 
data International Federation 
of Accountants (IFAC) pada 
tahun 2012, 12 dari 31 negara 
anggota Organization for 
Economic Co-operation and 
Economic Development (OECD) 
telah sepenuhnya menerapkan 
akuntansi berbasis akrual 
pada laporan keuangannya, 
antara lain Australia, Amerika 
Serikat, Inggris, Selandia Baru, 
dan Swedia. Selanjutnya, hasil 
survei yang dipublikasikan oleh 
Pricewaterhouse Coopers (PwC) 
pada tahun 2013, menunjukkan 
bahwa terdapat trend 
peningkatan kecenderungan 
banyak negara untuk berencana 
menerapkan akuntansi berbasis 
akrual dalam 5 tahun ke depan. 
Dari 100 negara yang disurvei, 
24 negara menyatakan bahwa 
mereka telah menerapkan 
akuntansi berbasis akrual pada 
Pemerintah pusat, sedangkan 
37 negara lainnya menyatakan 
akan menggunakannya dalam 
lima tahun ke depan. Sejumlah 
data ini menunjukkan bahwa 
tidak hanya mengikuti tren best 
practices akuntansi pemerintahan 
secara internasional, penerapan 
sistem akuntansi pemerintah 
berbasis akrual di Indonesia 
mulai tahun 2015 juga telah 
menghantarkan negara kita 
sejajar dengan negara-negara 
maju di dunia yang telah 
menerapkan akuntansi akrual 
terlebih dahulu.

Pada akhirnya, selain 
mengungkapkan banyak 
capaian, Rakernas Akuntansi 
dan Pelaporan Keuangan Tahun 
2016 ini juga memunculkan 
sejumlah catatan yang menjadi 
pekerjaan rumah kita bersama 
ke depan. Tidak hanya bagi 
Kementerian Keuangan namun 
juga untuk semua instansi 
pemerintah baik pemerintah 
pusat maupun pemerintah 

daerah. Penutup dari Direktur 
Jenderal Perbendaharaan 
mewakili Menteri Keuangan di 
penghujung Rakernas mencatat 
kesimpulan penting bahwa 
pengelolaan keuangan yang 
efektif merupakan salah satu 
akselerator dalam percepatan 
pembangunan infrastruktur 
dan pengentasan kemiskinan 
sebagai bagian dari program 
prioritas Pemerintah dalam 
Nawacita. Pengelolaan keuangan 
yang efektif pada hakikatnya 
merupakan perwujudan dari 
penerapan asas-asas dalam best 
practices yang meliputi antara 
lain akuntabilitas, orientasi 
pada hasil, profesionalitas, 
proporsionalitas, dan 
keterbukaan. Untuk itu, dalam 
rangka mewujudkan pengelolaan 
keuangan yang efektif diperlukan 
sinergi yang kuat antar semua 
pihak yang terlibat mulai 
dari tahapan perencanaan, 
penganggaran, pelaksanaan, dan 
pertanggungjawaban keuangan 
negara.

Oleh : 

Mauritz Cristianus Raharjo Meta, 
Direktorat APK
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54. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
55. Sekretariat Kabupateninet 
56. Badan Pengawas Pemilihan Umum

20. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
 Dan Reformasi Birokrasi
21. Badan Intelijen Negara
22. Lembaga Sandi Negara
23. Dewan Ketahanan Nasional
24. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
25. Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/Bpn
26. Kepolisian Negara Republik Indonesia
27. Badan Pengawas Obat Dan Makanan
28. Lembaga Ketahanan Nasional
29. Badan Koordinasi Penanaman Modal
30. Badan Narkotika Nasional
31. Badan Meteorologi Klimatologi Dan Geo�sika
32. Mahkamah Konstitusi
33. Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan
34. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
35. Badan Tenaga Nuklir Nasional
36. Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi
37. Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional
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B. PROVINSI
1. Provinsi Aceh
2. Provinsi Sumatera Utara
3. Provinsi Sumatera Barat
4. Provinsi Riau
5. Provinsi Jambi
6. Provinsi Sumatera Selatan
7. Provinsi Lampung
8. Provinsi Kepulauan Riau

17. Provinsi Kalimantan Tengah
18. Provinsi Kalimantan Selatan
19. Provinsi Kalimantan Timur
20 Provinsi Kalimantan Utara
21. Provinsi Sulawesi Utara
22. Provinsi Sulawesi Tengah
23. Provinsi Sulawesi Selatan
24. Provinsi Sulawesi Tenggara

25 Provinsi Gorontalo
26. Provinsi Sulawesi Barat
27. Provinsi Maluku
28. Provinsi Papua
29. Provinsi Papua Barat

9 Provinsi Jawa Barat
10. Provinsi Jawa Tengah
11. Provinsi DI Yogyakarta
12. Provinsi Jawa Timur
13. Provinsi Bali
14. Provinsi Nusa Tenggara Barat
15 Provinsi Nusa Tenggara Timur
16. Provinsi Kalimantan Barat

29. Kabupaten Bengkalis
30. Kabupaten Kepulauan Meranti
31. Kabupaten Kuantan Singingi
32. Kabupaten Pelalawan
33. Kabupaten Siak
34. Kabupaten Batang Hari
35 Kabupaten Kerinci
36. Kabupaten Tebo
37. Kabupaten Banyuasin
38. Kabupaten Lahat
39. Kabupaten Muara Enim
40. Kabupaten Musi Banyuasin
41. Kabupaten Ogan Komering Ilir
42. Kabupaten Ogan Komering Ulu
43. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
44. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
45. Kabupaten Bengkulu Tengah
46. Kabupaten Kepahiang
47. Kabupaten Lampung Barat
48. Kabupaten Lampung Utara
49. Kabupaten Mesuji
50. Kabupaten Pringsewu
51. Kabupaten Tanggamus
52. Kabupaten Tulang Bawang
53. Kabupaten Tulang Bawang Barat
54. Kabupaten Way Kanan
55. Kabupaten Bintan 
56. Kabupaten Karimun

57. Kabupaten Kepulauan Anambas
58. Kabupaten Bekasi
59. Kabupaten Bogor
60. Kabupaten Ciamis
61. Kabupaten Cianjur
62. Kabupaten Cirebon
63. Kabupaten Garut
64. Kabupaten Indramayu
65. Kabupaten Karawang
66. Kabupaten Kuningan
67. Kabupaten Majalengka
68. Kabupaten Purwakarta
69. Kabupaten SuKabupatenumi
70. Kabupaten Sumedang
71. Kabupaten Tasikmalaya
72. Kabupaten Banjarnegara
73. Kabupaten Banyumas
74. Kabupaten Blora
75. Kabupaten Boyolali
76. Kabupaten Grobogan
77. Kabupaten Jepara
78. Kabupaten Karanganyar
79. Kabupaten Kebumen
80. Kabupaten Klaten
81. Kabupaten Kudus
82. Kabupaten Pati
83. Kabupaten Pekalongan
84. Kabupaten Purworejo

197. Kabupaten Gorontalo
198. Kabupaten Gorontalo Utara
199. Kabupaten Pohuwato
200. Kabupaten Majene
201. Kabupaten Mamasa
202. Kabupaten Mamuju
203. Kabupaten Mamuju Utara
204. Kabupaten Mamuju Tengah
205. Kabupaten Buru
206. Kabupaten Maluku Tengah
207. Kabupaten Maluku Tenggara
208. Kabupaten Halmahera Selatan
209. Kabupaten Asmat
210. Kabupaten Jayapura
211. Kabupaten Jayawijaya
212. Kabupaten Kepulauan Yapen
213. Kabupaten Merauke
214. Kabupaten Mimika
215. Kabupaten Fakfak
216. Kabupaten Kaimana
217. Kabupaten Maybrat
218. Kabupaten Raja Ampat
219. Kabupaten Sorong
220. Kabupaten Sorong Selatan
221. Kabupaten Tambrauw
222. Kabupaten Teluk Bintuni

85. Kabupaten Semarang
86. Kabupaten Sragen
87. Kabupaten Sukoharjo
88. Kabupaten Temanggung
89. Kabupaten Wonogiri
90. Kabupaten Bantul
91. Kabupaten Gunung Kidul
92. Kabupaten Kulon Progo
93. Kabupaten Sleman
94. Kabupaten Banyuwangi
95. Kabupaten Bojonegoro
96. Kabupaten Bondowoso
97. Kabupaten Gresik
98. Kabupaten Jember
99. Kabupaten Jombang
100. Kabupaten Lumajang
101. Kabupaten Madiun
102. Kabupaten Magetan
103. Kabupaten Malang
104. Kabupaten Mojokerto
105. Kabupaten Nganjuk
106. Kabupaten Ngawi
107. Kabupaten Pacitan
108. Kabupaten Pamekasan
109. Kabupaten Pasuruan
110. Kabupaten Ponorogo
111. Kabupaten Probolinggo
112. Kabupaten Sidoarjo

113. Kabupaten Tuban
114. Kabupaten Tulungagung
115. Kabupaten Lebak
116. Kabupaten Serang
117. Kabupaten Tangerang
118. Kabupaten Badung
119. Kabupaten Buleleng
120. Kabupaten Gianyar
121. Kabupaten Jembrana
122. Kabupaten Karangasem
123. Kabupaten Klungkung
124. Kabupaten Tabanan
125. Kabupaten Bima
126. Kabupaten Dompu
127. Kabupaten Lombok Barat
128. Kabupaten Lombok Tengah
129. Kabupaten Lombok Utara
130. Kabupaten Sumbawa
131. Kabupaten Sumbawa Barat
132. Kabupaten Sumba Timur
133. Kabupaten Ketapang
134. Kabupaten Kubu Raya
135. Kabupaten Sanggau
136. Kabupaten Sekadau
137. Kabupaten Sintang
138. Kabupaten Barito Utara
139. Kabupaten Katingan
140. Kabupaten Kotawaringin Barat

141. Kabupaten Kotawaringin Timur
142. Kabupaten Lamandau
143. Kabupaten Murung Raya
144. Kabupaten Pulang Pisau
145. Kabupaten Seruyan
146. Kabupaten Sukamara
147. Kabupaten Balangan
148. Kabupaten Banjar
149. Kabupaten Barito Kuala
150. Kabupaten Hulu Sungai Selatan
151. Kabupaten Hulu Sungai Tengah
152. Kabupaten Hulu Sungai Utara
153. Kabupaten Kotabaru
154. Kabupaten Tabalong
155. Kabupaten Tanah Bumbu
156. Kabupaten Tanah Laut
157. Kabupaten Tapin
158. Kabupaten Berau
159. Kabupaten Kutai Barat
160. Kabupaten Kutai Kartanegara
161. Kabupaten Kutai Timur
162. Kabupaten Paser
163. Kabupaten Malinau
164. Kabupaten Nunukan
165. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
166. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
167. Kabupaten Kepulauan Sangihe
168. Kabupaten Kep. Siau Tagulandang Biaro

169. Kabupaten Minahasa
170. Kabupaten Minahasa Tenggara
171. Kabupaten Minahasa Utara
172. Kabupaten Banggai
173. Kabupaten Banggai Kepulauan
174. Kabupaten Donggala
175. Kabupaten Morowali
176. Kabupaten Tojo Una Una
177. Kabupaten Bantaeng
178. Kabupaten Bone
179. Kabupaten Bulukumba
180. Kabupaten Gowa
181. Kabupaten Luwu
182. Kabupaten Luwu Timur
183. Kabupaten Luwu Utara
184. Kabupaten Maros
185. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
186. Kabupaten Pinrang
187. Kabupaten Soppeng
188. Kabupaten Toraja Utara
189. Kabupaten Wajo
190. Kabupaten Bombana
191. Kabupaten Buton
192. Kabupaten Kolaka Utara
193. Kabupaten Konawe
194. Kabupaten Wakatobi
195. Kabupaten Boalemo
196. Kabupaten Bone Bolango

C. PEMERINTAH KABUPATEN
1. Kabupaten Aceh Barat
2. Kabupaten Aceh Barat Daya
3. Kabupaten Aceh Besar
4. Kabupaten Aceh Jaya
5. Kabupaten Aceh Selatan
6. Kabupaten Aceh Tamiang
7. Kabupaten Aceh Tengah
8. Kabupaten Aceh Tenggara
9. Kabupaten Aceh Timur
10 Kabupaten Aceh Utara
11. Kabupaten Bener Meriah
12. Kabupaten Bireuen
13. Kabupaten Gayo Lues
14. Kabupaten Nagan Raya
15. Kabupaten Pidie Jaya
16 Kabupaten Simeuleu
17. Kabupaten Dairi
18. Kabupaten Labuhan Batu Selatan
19. Kabupaten Labuhan Batu Utara
20. Kabupaten Tapanuli Selatan
21. Kabupaten Tapanuli Utara
22. Kabupaten Agam
23. Kabupaten Dharmasraya
24. Kabupaten Lima Puluh Kota
25. Kabupaten Padang Pariaman
26. Kabupaten Pasaman
27. Kabupaten Pesisir Selatan
28. Kabupaten Tanah Datar

D. PEMERINTAH KOTA
1. Kota Banda Aceh
2. Kota Langsa
3 Kota Lhokseumawe
4. Kota Sabang
5. Kota Bukittinggi
6. Kota Padang
7. Kota Pariaman
8. Kota Payakumbuh

9. Kota Sawahlunto
10 Kota Sungai Penuh
11. Kota Lubuk Linggau
12. Kota Pagar Alam
13. Kota Palembang
14. Kota Prabumulih
15. Kota Bandar Lampung
16. Kota Metro

17. Kota Batam
18. Kota Tanjung Pinang
19. Kota Banjar
20. Kota Bekasi
21. Kota Cimahi
22. Kota Depok
23. Kota SuKabupatenumi
24. Kota Pekalongan

25. Kota Surakarta
26. Kota Yogyakarta
27. Kota Batu
28. Kota Blitar
29. Kota Kediri
30. Kota Madiun
31. Kota Malang
32. Kota Mojokerto

33. Kota Surabaya
34. Kota Cilegon
35. Kota Tangerang
36. Kota Tangerang Selatan
37. Kota Denpasar
38. Kota Bima
39. Kota Mataram
40. Kota Pontianak

41. Kota Banjarbaru
42. Kota Banjarmasin
43. Kota Balikpapan
44. Kota Bontang
45. Kota Samarinda
46. Kota Bitung
47. Kota Kotamobagu
48. Kota Manado

49. Kota Tomohon
50. Kota Palu
51. Kota Makassar
52. Kota Palopo
53. Kota Pare-Pare
54. Kota Baubau
55. Kota Kendari
56. Kota Gorontalo

57. Kota Ternate
58. Kota Tidore Kepulauan
59. Kota Jayapura
60. Kota Sorong
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36. Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi
37. Lembaga Penerbangan Dan Antariksa Nasional
38. Badan Pengawas Tenaga Nuklir

B. PROVINSI
1. Provinsi Aceh
2. Provinsi Sumatera Utara
3. Provinsi Sumatera Barat
4. Provinsi Riau
5. Provinsi Jambi
6. Provinsi Sumatera Selatan
7. Provinsi Lampung
8. Provinsi Kepulauan Riau

17. Provinsi Kalimantan Tengah
18. Provinsi Kalimantan Selatan
19. Provinsi Kalimantan Timur
20 Provinsi Kalimantan Utara
21. Provinsi Sulawesi Utara
22. Provinsi Sulawesi Tengah
23. Provinsi Sulawesi Selatan
24. Provinsi Sulawesi Tenggara

25 Provinsi Gorontalo
26. Provinsi Sulawesi Barat
27. Provinsi Maluku
28. Provinsi Papua
29. Provinsi Papua Barat

9 Provinsi Jawa Barat
10. Provinsi Jawa Tengah
11. Provinsi DI Yogyakarta
12. Provinsi Jawa Timur
13. Provinsi Bali
14. Provinsi Nusa Tenggara Barat
15 Provinsi Nusa Tenggara Timur
16. Provinsi Kalimantan Barat

29. Kabupaten Bengkalis
30. Kabupaten Kepulauan Meranti
31. Kabupaten Kuantan Singingi
32. Kabupaten Pelalawan
33. Kabupaten Siak
34. Kabupaten Batang Hari
35 Kabupaten Kerinci
36. Kabupaten Tebo
37. Kabupaten Banyuasin
38. Kabupaten Lahat
39. Kabupaten Muara Enim
40. Kabupaten Musi Banyuasin
41. Kabupaten Ogan Komering Ilir
42. Kabupaten Ogan Komering Ulu
43. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
44. Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
45. Kabupaten Bengkulu Tengah
46. Kabupaten Kepahiang
47. Kabupaten Lampung Barat
48. Kabupaten Lampung Utara
49. Kabupaten Mesuji
50. Kabupaten Pringsewu
51. Kabupaten Tanggamus
52. Kabupaten Tulang Bawang
53. Kabupaten Tulang Bawang Barat
54. Kabupaten Way Kanan
55. Kabupaten Bintan 
56. Kabupaten Karimun

57. Kabupaten Kepulauan Anambas
58. Kabupaten Bekasi
59. Kabupaten Bogor
60. Kabupaten Ciamis
61. Kabupaten Cianjur
62. Kabupaten Cirebon
63. Kabupaten Garut
64. Kabupaten Indramayu
65. Kabupaten Karawang
66. Kabupaten Kuningan
67. Kabupaten Majalengka
68. Kabupaten Purwakarta
69. Kabupaten SuKabupatenumi
70. Kabupaten Sumedang
71. Kabupaten Tasikmalaya
72. Kabupaten Banjarnegara
73. Kabupaten Banyumas
74. Kabupaten Blora
75. Kabupaten Boyolali
76. Kabupaten Grobogan
77. Kabupaten Jepara
78. Kabupaten Karanganyar
79. Kabupaten Kebumen
80. Kabupaten Klaten
81. Kabupaten Kudus
82. Kabupaten Pati
83. Kabupaten Pekalongan
84. Kabupaten Purworejo

197. Kabupaten Gorontalo
198. Kabupaten Gorontalo Utara
199. Kabupaten Pohuwato
200. Kabupaten Majene
201. Kabupaten Mamasa
202. Kabupaten Mamuju
203. Kabupaten Mamuju Utara
204. Kabupaten Mamuju Tengah
205. Kabupaten Buru
206. Kabupaten Maluku Tengah
207. Kabupaten Maluku Tenggara
208. Kabupaten Halmahera Selatan
209. Kabupaten Asmat
210. Kabupaten Jayapura
211. Kabupaten Jayawijaya
212. Kabupaten Kepulauan Yapen
213. Kabupaten Merauke
214. Kabupaten Mimika
215. Kabupaten Fakfak
216. Kabupaten Kaimana
217. Kabupaten Maybrat
218. Kabupaten Raja Ampat
219. Kabupaten Sorong
220. Kabupaten Sorong Selatan
221. Kabupaten Tambrauw
222. Kabupaten Teluk Bintuni

85. Kabupaten Semarang
86. Kabupaten Sragen
87. Kabupaten Sukoharjo
88. Kabupaten Temanggung
89. Kabupaten Wonogiri
90. Kabupaten Bantul
91. Kabupaten Gunung Kidul
92. Kabupaten Kulon Progo
93. Kabupaten Sleman
94. Kabupaten Banyuwangi
95. Kabupaten Bojonegoro
96. Kabupaten Bondowoso
97. Kabupaten Gresik
98. Kabupaten Jember
99. Kabupaten Jombang
100. Kabupaten Lumajang
101. Kabupaten Madiun
102. Kabupaten Magetan
103. Kabupaten Malang
104. Kabupaten Mojokerto
105. Kabupaten Nganjuk
106. Kabupaten Ngawi
107. Kabupaten Pacitan
108. Kabupaten Pamekasan
109. Kabupaten Pasuruan
110. Kabupaten Ponorogo
111. Kabupaten Probolinggo
112. Kabupaten Sidoarjo

113. Kabupaten Tuban
114. Kabupaten Tulungagung
115. Kabupaten Lebak
116. Kabupaten Serang
117. Kabupaten Tangerang
118. Kabupaten Badung
119. Kabupaten Buleleng
120. Kabupaten Gianyar
121. Kabupaten Jembrana
122. Kabupaten Karangasem
123. Kabupaten Klungkung
124. Kabupaten Tabanan
125. Kabupaten Bima
126. Kabupaten Dompu
127. Kabupaten Lombok Barat
128. Kabupaten Lombok Tengah
129. Kabupaten Lombok Utara
130. Kabupaten Sumbawa
131. Kabupaten Sumbawa Barat
132. Kabupaten Sumba Timur
133. Kabupaten Ketapang
134. Kabupaten Kubu Raya
135. Kabupaten Sanggau
136. Kabupaten Sekadau
137. Kabupaten Sintang
138. Kabupaten Barito Utara
139. Kabupaten Katingan
140. Kabupaten Kotawaringin Barat

141. Kabupaten Kotawaringin Timur
142. Kabupaten Lamandau
143. Kabupaten Murung Raya
144. Kabupaten Pulang Pisau
145. Kabupaten Seruyan
146. Kabupaten Sukamara
147. Kabupaten Balangan
148. Kabupaten Banjar
149. Kabupaten Barito Kuala
150. Kabupaten Hulu Sungai Selatan
151. Kabupaten Hulu Sungai Tengah
152. Kabupaten Hulu Sungai Utara
153. Kabupaten Kotabaru
154. Kabupaten Tabalong
155. Kabupaten Tanah Bumbu
156. Kabupaten Tanah Laut
157. Kabupaten Tapin
158. Kabupaten Berau
159. Kabupaten Kutai Barat
160. Kabupaten Kutai Kartanegara
161. Kabupaten Kutai Timur
162. Kabupaten Paser
163. Kabupaten Malinau
164. Kabupaten Nunukan
165. Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
166. Kabupaten Bolaang Mongondow Timur
167. Kabupaten Kepulauan Sangihe
168. Kabupaten Kep. Siau Tagulandang Biaro

169. Kabupaten Minahasa
170. Kabupaten Minahasa Tenggara
171. Kabupaten Minahasa Utara
172. Kabupaten Banggai
173. Kabupaten Banggai Kepulauan
174. Kabupaten Donggala
175. Kabupaten Morowali
176. Kabupaten Tojo Una Una
177. Kabupaten Bantaeng
178. Kabupaten Bone
179. Kabupaten Bulukumba
180. Kabupaten Gowa
181. Kabupaten Luwu
182. Kabupaten Luwu Timur
183. Kabupaten Luwu Utara
184. Kabupaten Maros
185. Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan
186. Kabupaten Pinrang
187. Kabupaten Soppeng
188. Kabupaten Toraja Utara
189. Kabupaten Wajo
190. Kabupaten Bombana
191. Kabupaten Buton
192. Kabupaten Kolaka Utara
193. Kabupaten Konawe
194. Kabupaten Wakatobi
195. Kabupaten Boalemo
196. Kabupaten Bone Bolango

C. PEMERINTAH KABUPATEN
1. Kabupaten Aceh Barat
2. Kabupaten Aceh Barat Daya
3. Kabupaten Aceh Besar
4. Kabupaten Aceh Jaya
5. Kabupaten Aceh Selatan
6. Kabupaten Aceh Tamiang
7. Kabupaten Aceh Tengah
8. Kabupaten Aceh Tenggara
9. Kabupaten Aceh Timur
10 Kabupaten Aceh Utara
11. Kabupaten Bener Meriah
12. Kabupaten Bireuen
13. Kabupaten Gayo Lues
14. Kabupaten Nagan Raya
15. Kabupaten Pidie Jaya
16 Kabupaten Simeuleu
17. Kabupaten Dairi
18. Kabupaten Labuhan Batu Selatan
19. Kabupaten Labuhan Batu Utara
20. Kabupaten Tapanuli Selatan
21. Kabupaten Tapanuli Utara
22. Kabupaten Agam
23. Kabupaten Dharmasraya
24. Kabupaten Lima Puluh Kota
25. Kabupaten Padang Pariaman
26. Kabupaten Pasaman
27. Kabupaten Pesisir Selatan
28. Kabupaten Tanah Datar

D. PEMERINTAH KOTA
1. Kota Banda Aceh
2. Kota Langsa
3 Kota Lhokseumawe
4. Kota Sabang
5. Kota Bukittinggi
6. Kota Padang
7. Kota Pariaman
8. Kota Payakumbuh

9. Kota Sawahlunto
10 Kota Sungai Penuh
11. Kota Lubuk Linggau
12. Kota Pagar Alam
13. Kota Palembang
14. Kota Prabumulih
15. Kota Bandar Lampung
16. Kota Metro

17. Kota Batam
18. Kota Tanjung Pinang
19. Kota Banjar
20. Kota Bekasi
21. Kota Cimahi
22. Kota Depok
23. Kota SuKabupatenumi
24. Kota Pekalongan

25. Kota Surakarta
26. Kota Yogyakarta
27. Kota Batu
28. Kota Blitar
29. Kota Kediri
30. Kota Madiun
31. Kota Malang
32. Kota Mojokerto

33. Kota Surabaya
34. Kota Cilegon
35. Kota Tangerang
36. Kota Tangerang Selatan
37. Kota Denpasar
38. Kota Bima
39. Kota Mataram
40. Kota Pontianak

41. Kota Banjarbaru
42. Kota Banjarmasin
43. Kota Balikpapan
44. Kota Bontang
45. Kota Samarinda
46. Kota Bitung
47. Kota Kotamobagu
48. Kota Manado

49. Kota Tomohon
50. Kota Palu
51. Kota Makassar
52. Kota Palopo
53. Kota Pare-Pare
54. Kota Baubau
55. Kota Kendari
56. Kota Gorontalo

57. Kota Ternate
58. Kota Tidore Kepulauan
59. Kota Jayapura
60. Kota Sorong

Infografis: Tino AP
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"Kita harus bekerja lebih 
keras lagi, karena esensi dari 
transparansi dan akuntabilitas 
adalah pertanggungjawaban 
moral kepada konstitusi dan 
kepada rakyat”. 
(Presiden Joko Widodo pada 
saat penyerahan laporan 
hasil pemeriksaan BPK atas 
laporan keuangan pemerintah 
tahun 2015, di Istana Negara 
- nasional.kompas.com, 6 Juni 
2016).

Kutipan dari sambutan 
Presiden tersebut telah 
jelas menyatakan bahwa 
transparansi dan akuntabilitas 
pengelolaan keuangan negara 
adalah amanat dari rakyat 
Indonesia sekaligus perintah 
dari konstitusi negara. 
Melihat perkembangan 
dari pertanggungjawaban 
keuangan pemerintah tidak 
terlepas dari semangat 
reformasi keuangan negara 

yang menjadi tonggak 
penting perubahan tata 
kelola keuangan negara. 
Reformasi keuangan negara 
tersebut merupakan hasil 
dari keinginan pemerintah 
dan rakyat melalui DPR untuk 
menciptakan transparansi 
dan akuntabilitas pengelolaan 
keuangan pemerintah, yang 
diformulasikan dalam  paket 
UU bidang keuangan negara, 
yaitu UU Nomor 17 Tahun 
2003 tentang Keuangan 
Negara, UU Nomor 1 Tahun 
2004 tentang Perbendaharaan 
Negara, dan UU Nomor 
15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan 
Tanggung Jawab Keuangan 
Negara.  

PERTANGGUNJAWABAN 
APBN MELALUI 
PERHITUNGAN ANGGARAN 
NEGARA

Sesuai amanat paket 
UU bidang keuangan 
negara, Pemerintah Pusat 
telah menerbitkan LKPP 
untuk pertama kalinya 
pada tahun 2005 sebagai 
pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBN 
2004. Sebelumnya,  
pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBN berupa 
Perhitungan Anggaran Negara, 
yang hanya membandingkan 
anggaran dan realisasinya 
menggunakan basis kas. 
Perhitungan Anggaran 
Negara ini hanya melaporkan 
pelaksanaan dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja 
Negara berdasarkan kas yang 
masuk dan kas yang keluar 
dari Kas Umum Negara. Kas 
yang masuk diakui sebagai 

TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS PENGELOLAAN 
KEUANGAN PEMERINTAH MELALUI LAPORAN 
KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT (LKPP)

"Kita harus bekerja lebih 
keras lagi, karena esensi dari 

transparansi dan akuntabilitas 
adalah pertanggungjawaban 
moral kepada konstitusi dan 

kepada rakyat”. 

(Presiden Joko Widodo pada 
saat penyerahan laporan 

hasil pemeriksaan BPK atas 
laporan keuangan pemerintah 

tahun 2015, di Istana Negara 
- nasional.kompas.com, 6 Juni 

2016).
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Pendapatan yang dirinci 
dalam pendapatan rutin dan 
pendapatan pembangunan, 
serta kas yang keluar diakui 
sebagai Pengeluaran Negara 
yang meliputi pengeluaran  
rutin dan pengeluaran 
pembangunan

Karenanya, Perhitungan 
Anggaran Negara tidak 
menampilkan informasi 
lain selain realisasi 
anggaran sehingga belum 
mencerminkan pengelolaan 
sumber daya keuangan 
secara keseluruhan. Informasi 
mengenai pengeluaran negara 
menghasilkan aset apa saja 
juga tidak disediakan, serta 
berapa kekayaan pemerintah 
juga tidak tersedia. Pemerintah 
menyusun Perhitungan 
Anggaran Negara sampai 
dengan tahun 2004 untuk 
APBN 2003.  

Perhitungan Anggaran 
Negara disusun oleh 
Kementerian Keuangan 
berdasarkan Sumbangan 
Perhitungan Anggaran yang 
disampaikan seluruh Biro 
Keuangan Kementerian 
Negara/Lembaga. Sumbangan 
Perhitungan Anggaran 
tersebut tidak dihasilkan dari 
sistem akuntansi dan tidak 
dilakukan secara berjenjang 
mulai dari tingkat Satuan Kerja 
sampai dengan Kementerian 
Negara/Lembaga. Di samping 
itu, Sumbangan Perhitungan 
Anggaran dan Perhitungan 
Anggaran Negara tidak 
diberikan Opini Audit oleh 
Badan Pemeriksa Keuangan  

Pada tahun 2005 
terjadi perubahan yang 
signifikan dari akuntansi 
pemerintahan di Indonesia 
yang semula akuntansi 
berbasis kas (tercermin 
dalam Perhitungan Anggaran 
Negara)  menjadi akuntansi 
berbasis kas menuju akrual 
(cash toward accrual). Hal 
ini mengacu kepada praktik 
akuntansi pemerintahan di 
berbagai negara yang sudah 

mengarah kepada akuntansi 
berbasis akrual. Tahun 2005 
tersebut menjadi babak 
baru pengelolaan keuangan 
negara karena pertama 
kalinya Pemerintah dapat 
membuat Laporan Keuangan 
berdasarkan Standar 
Akuntansi Pemerintahan.

LAPORAN KEUANGAN 
PEMERINTAH PUSAT, 
MILESTONE PEWUJUDAN 
TRANSPARANSI DAN 
AKUNTABILITAS KEUANGAN 
PEMERINTAH

LKPP disusun berdasarkan 
Standar Akuntansi 
Pemerintahan yang ditetapkan 
melalui Peraturan Pemerintah 
Nomor 24 Tahun 2005 
tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan. LKPP terdiri 
dari Laporan Realisasi 
Anggaran, Neraca, Laporan 
Arus Arus Kas dan Catatan 
atas Laporan Keuangan.  LKPP 
menyediakan informasi bagi 
seluruh stakeholders, untuk 
dapat memperoleh informasi 
terkait dengan anggaran 
dan realisasinya, posisi 
keuangan pemerintah dan 
arus kas pemerintah. Dengan 
adanya Neraca Pemerintah 
Pusat, dapat  diketahui 
jumlah aset, kewajiban dan 
ekuitas pemerintah dimana 
sebelumnya informasi 
tersebut tidak ada. Melalui 
laporan arus kas, dapat 
diketahui juga arus masuk 
dan keluar kas pemerintah 
serta posisi saldo rekening 
pemerintah. 

Adanya LKPP menjadi 
milestone penting bagi 
pemerintah untuk 
mewujudkan transparansi 
dan akuntabilitas pengelolaan 
keuangan pemerintah 
sebagaimana diamanatkan 
oleh paket UU bidang 
keuangan negara. Di sisi lain, 
LKPP sekaligus mensejajarkan 
Indonesia dengan negara 
yang telah maju sistem 
pelaporannnya karena LKPP 

telah disusun melalui proses/
sistem akuntansi serta 
menggunakan prinsip/standar 
akuntansi pemerintahan yang 
berlaku umum. LKPP yang 
merupakan konsolidasi dari 
seluruh Laporan Keuangan 
Kementerian Negara/Lembaga 
dan Laporan Keuangan 
Bendahara Umum juga 
menunjukan keseluruhan 
transaksi keuangan 
Pemerintah Pusat karena 
disusun secara berjenjang dari 
tingkat Satuan Kerja sampai 
dengan tingkat Kementerian 
Negara/Lembaga. 

Masyarakat selaku pemberi 
amanat bagi pemerintah 
mendapat informasi yang 
lebih baik atas pengelolaan 
keuangan pemerintah 
dengan hadirnya Laporan 
Keuangan Pemerintah Pusat. 
Hal ini karena Laporan 
Keuangan Pemerintah 
Pusat menyediakan semua 
informasi terkait pelaksanaan 
APBN secara lebih paripurna 
termasuk kekayaan 
pemerintah dan bagaimana 
arus kas pemerintah. Sebagai 
contoh dengan adanya LKPP 
masyarakat bisa melihat aset 
tetap apa saja yang dimiliki 
pemerintah beserta nilainya 
di Neraca. Aset tetap dalam 
neraca Pemerintah juga dirinci 
menjadi tanah, gedung dan 
bangunan, jalan, irigasi dan 
jaringan, konstruksi dalam 
pengerjaan maupun aset tetap 
lainnya. Masyarakat juga bisa 
melihat bahwa belanja modal 
yang dikeluarkan pemerintah 
akan menjadi penambah 
aset tetap pemerintah. Pada 
sisi yang lain, masyarakat 
juga bisa mengetahui 
secara jelas berapa nilai 
dan apa saja kewajiban atau 
hutang pemerintah. Dari 
sisi pengelolaan kas juga 
bisa terlihat di laporan arus 
kas pemerintah, rincian 
dari arus masuk kas pada 
setiap aktivitas pemerintah 
(aktivitas operasi, investasi dan 
pendanaan). Arus kas ini pada 

Adanya LKPP menjadi 
milestone penting bagi 

pemerintah untuk mewujudkan 
transparansi dan akuntabilitas 

pengelolaan keuangan 
pemerintah sebagaimana 

diamanatkan oleh paket UU 
bidang keuangan negara. 
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akhirnya akan menunjukan 
juga berapa saldo akhir kas 
yang ada di rekening yang 
dimiliki/dikuasai pemerintah.

Untuk mewujudkan 
pengelolaan keuangan 
negara yang dikelola secara 
tertib, taat pada peraturan 
perundang-undangan, efisien, 
ekonomis, efektif, transparan, 
dan bertanggung jawab, maka 
terhadap Laporan Keuangan 
Pemerintah dilakukan 
pemeriksaan berdasarkan 
standar pemeriksaan oleh 
Badan Pemeriksa Keuangan 
yang bebas dan mandiri. 
Badan Pemeriksa Keuangan 
memberikan Opini atas 
kewajaran Laporan Keuangan 
berdasarkan kriteria yang telah 
ditetapkan. Opini BPK tersebut 
menjadi salah satu alat ukur 
yang objektif dalam menilai 
kualtias pengeloan keuangan 
negara. Opini yang diberikan 
BPK terdiri atas 4 (empat) 
jenis/klasifikasi opini yaitu 
Wajar Tanpa Pengecualian  
(Unqualified), Wajar Dengan 
Pengecualian (Qualified), 
Tidak memberikan pendapat 
(Disclaimer) , Tidak Wajar 
(Adverse). 

BPK dalam memberikan 
Opini tersebut berdasarkan 
empat kriteria yaitu 
kesesuaian dengan Standar 
Akuntansi Pemerintahan, 
kecukupan pengungkapan 
di laporan keuangan, 
kehandalan pengendalian 
internal entitas pelaporan, 
dan kepatuhan terhadap 
peraturan perundang-
undangan. Makna dari masing-
masing Opini BPK tersebut 
dapat menunjukan kualitas 
pengelolaan dan pelaporan 
keuangan pemerintah kepada 
masyarakat, investor maupun 
stakeholder. Sebagai contoh 
untuk Opini Adverse atau 
Opini yang terburuk maka 
menurut hasil audit BPK, 
entitas tersebut menyajikan 
informasi yang tidak wajar 
atas pos-pos Laporan 
Keuangan secara signifikan.  
Sebaliknya apabila Pemerintah 
mendapatkan Opini WTP, 
maka mencerminkan bahwa 
Pemerintah telah menyajikan 
secara wajar atas seluruh pos-
pos dalam laporan keuangan 
pemerintah. 

Sepanjang tahun 2005 
(penyusunan LKPP Tahun 
2014) sampai dengan tahun 
2016 (penyusunan LKPP 

Tahun 2015), beberapa 
perkembangan yang 
telah dicapai pemerintah 
antara lain tergambar dari 
pencapaian opini audit dari 
BPK atas Laporan Keuangan 
Kementerian Negara/Lembaga 
(LKKL), Laporan Keuangan 
Bendahara Umum Negara 
(LKBUN), dan Laporan 
Keuangan Pemerintah 
Pusat.  Perkembangan 
pencapaian Opini LKPP sangat 
dipengaruhi oleh pencapaian 
Opini dari LKKL dan LKBUN. 
Hal ini karena LKPP adalah 
konsolidasian dari LKKL yang 
merupakan Laporan Keuangan 
dari setiap Kementerian 
Negara/Lembaga, dan LKBUN 
yang merupakan konsolidasian 
dari semua Laporan Keuangan 
Bagian Anggaran Bendahara 
Umum Negara dan BUN 
selaku pengelola kas. 

Melihat perkembangan 
Opini di atas, tergambar 
bahwa dari tahun 2006 
sampai dengan tahun 2013 
menunjukan tren positif dan 
signifikan dari semula hanya 
7 LKKL yang mendapatkan 
opini WTP pada tahun 2006 
menjadi 65 LKKL pada tahun 
2013, dan jumlah LKKL yang 
mendapatkan opini Disclaimer 

juga menurun drastis dari 
36 LKKL pada tahun 2006 
menjadi 3 LKKL pada tahun 
2013.  Pada tahun 2014 
terdapat sedikit penurunan 
opini LKKL yang beropini 
WTP dari 65 LKKL menjadi 
62 LKKL, dan 3 LKKL beropini 
Disclaimer  menjadi 7 LKKL. 
Tren tersebut menunjukan 
bahwa upaya keras yagn 
dilakukan pemerintah telah 
menunjukan hasil positif bagi 
kualitas pengelolaan keuangan 
negara. Namun demikian 
pemerintah juga tetap perlu 
waspada mengingat dengan 
semakin kompleks transaksi 
keuangan pemerintah 
dengan jumlah sumber daya 
yang juga meningkat maka 
resiko penurunan kualitas 
pengelolaan keuangan negara 
masih tetap ada. Hal ini terlihat 
pada kasus adanya LKKL yang 
sebelumnya beropini WTP 
dapat merosot menjadi opini 
TMP. Untuk itu dibutuhkan 
komitmen dan konsistensi 
yang berkelanjutan untuk 
semakin mempertahankan 
dan meningkatkan kualtias 
Laporan Keuangan.

Untuk LKPP yang 
merupakan konsolidasi 
dari LKKL dan LKBUN, juga 

Opini BPK
JUMLAH LK PER TAHUN

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Wajar Tanpa Pengecualian  
(Unqualified) 7 16 35 45 50 61 62 65 62 56

Wajar Dengan Pengecualian 
(Qualified) 38 31 30 26 *25 *17 *22 *19 *18 *26

Tidak memberikan pendapat 
(Disclaimer) 36 33 18 8 2 2 3 3 7 4

Tidak Wajar (Adverse) - 1 - - - - - - - -

Total 81 81 83 79 77 80 87 87 87 86

LKPP 2004-2008 mendapat Opini TMP (Disclaimer)

LKPP 2009-2015 mendapat Opini WDP (Qualified)

LKKL diberikan opini oleh BPK pertama kali pada tahun 2006   |||| *Termasuk LKBUN
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menunjukan perkembangan 
yang positif yaitu LKPP 
pertama kalinya mendapatkan 
opini WDP atas LKPP Tahun 
2009. Opini WDP atas LKPP 
menunjukan pemerintah 
telah dapat menyajikan 
Laporan Keuangan yang cukup 
handal, walaupun terdapat 
beberapa pengecualian pada 
beberapa pos/akun di Laporan 
Keuangan. 

Terlepas dari 
perkembangan opini atas 
LKKL, LKBUN dan LKPP di atas, 
pemerintah melalui Laporan 
Keuangan telah berhasil 
menunjukan beberapa 
kemajuan penting penyajian 
informasi dari masing-masing 
komponen Laporan Keuangan, 
yang pada akhirnya dapat 
menunjang meningkatnya 
kualitas kepercayaan 
masyarakat maupun dunia 
internasional. Sesuai 
fungsi Laporan Keuangan 
pemerintah untuk memenuhi 
kebutuhan informasi bagi 
berbagai pihak stakeholder 
(Muindro Renyowijyo, 2010), 
informasi yang dihasilkan 
dari proses penyusunan 
Laporan Keuangan juga 
mengungkapkan informasi 
penting yang sebelum era 

reformasi keuangan negara 
tidak bisa ditampilkan oleh 
pemerintah. Salah satu 
informasi tersebut adalah 
mengenai aset, kewajiban 
dan ekuitas Pemerintah yang 
ditampilkan dalam neraca. 
Perkembangan aset, kewajiban 
dan ekuitas Pemerintah Pusat 
tahun 2004 sampai dengan 
tahun 2015 tergambar pada 
grafik disamping.

Berdasarkan grafik di 
atas, terdapat beberapa hal 
menarik yang bisa dicermati 
mengenai aset, kewajiban dan 
ekuitas pemerintah. Pada LKPP 
tahun 2004 sampai dengan 
LKPP 2006 tercatat Ekuitas 
pemerintah pusat masih 
bernilai negatif yang artinya 
jumlah aset pemerintah lebih 
kecil dibandingkan kewajiban. 
Hal ini disebabkan karena 
aset pemerintah di antaranya 
aset tetap belum tercatat 
seluruhnya dan sebagian 
besar dengan nilai yang tidak 
seharusnya atau bahkan 
tidak bernilai. Apabila ekuitas 
pemerintah pusat bernilai 
negatif tentu kepercayaan 
publik dan dunia internasional 
hampir dipastikan belum 
sesuai yang diharapkan. 
Laporan Keuangan Pemerintah 

Pusat pada akhirnya juga 
menjadi indikator sejauh 
mana pemerintah berhasil 
mengelola aset dan sumber 
daya yang dipercayakan rakyat 
kepadanya. 

Untuk itu beberapa upaya 
sebagai konsekwensi logis 
dari penyajian aset di neraca 
pemerintah harus dilakukan 
yaitu bagaimana pencatatan 
aset pemerintah dilakukan 
untuk keseluruhan aset 
yang dimiliki dan dikuasai 
pemerintah pusat dengan nilai 
yang akurat sesuai prinsip-
prinsip Standar Akuntansi 
Pemerintahan. Pemerintah 
pusat melakukan upaya yang 
terstruktur dan terencana 
untuk membenahi pencatatan 
aset di antaranya melalui 
kegiatan Inventarisasi dan 
Penilaian kembali atas seluruh 
aset tetap pemerintah pusat. 
Kegiatan tersebut dilakukan 
sejak tahun 2007, merupakan 
kegiatan inventarisasi dan 
penilaian atas seluruh aset 
tetap yang pertama kali 
dilakukan oleh Pemerintah 
Pusat, sehingga nilai aset 
tetap yang disajikan di neraca 
menjadi lebih handal dan 
akurat. Kegiatan inventarisasi 
dan penilaian kembali 

Pemerintah melalui Laporan 
Keuangan telah berhasil 

menunjukan beberapa 
kemajuan penting penyajian 

informasi dari masing-masing 
komponen Laporan Keuangan, 

yang pada akhirnya dapat 
menunjang meningkatnya 

kualitas kepercayaan 
masyarakat maupun dunia 

internasional. 
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tersebut telah secara nyata 
menunjukan perbaikan yang 
fundamental dalam penyajian 
nilai  aset tetap pemerintah. 

Tidak hanya terkait aset tetap, 
pemerintah juga membenahi 
pencatatan atas aset lancar 
pemerintah barupa kas yang 
meliputi kas di Bendahara 
Umum Negara, kas di 
Bendahara Pengeluaran, Kas 
di Bendahara Penerimaan, dan 
kas di rekening pemerintah 
lainnya. Pembenahan ini di 
antaranya dilakukan dengan 
penertiban seluruh rekening 
pemerintah untuk memastikan 
bahwa seluruh rekening telah 
dilaporkan oleh pemerintah 
dan setiap rekening dari 
instansi pemerintah pusat 
telah tertib administrasi 
(perijinan, penggunaan 
maupun penutupan rekening), 
dan saldo yang terlaporkan 
telah akurat. Pembenahan lain 
adalah pencatatan piutang, 
investasi, aset tak berwujud 
dan aset lain-lain. 

Pembenahan-pembenahan 
tersebut telah membuahkan 
hasil positif, dimana penyajian 
aset pemerintah semakin baik 
dan nilai aset pemerintah 
menunjukan nilai yang 
sebenarnya. Hal ini membawa 
dampak yang sangat baik 

dalam pengelolaan aset 
termasuk nilai aset pemerintah 
menjadi meningkat sehingga 
ekuitas pemerintah yang 
semula negatif menjadi 
positif dan terus menunjukan 
peningkatan dari tahun ke 
tahun.  

Dari sisi kewajiban, 
pemerintah juga telah 
berhasil menyajikan nilai 
kewajiban pemerintah baik 
kewajiban jangka pendek 
maupun kewajiban jangka 
panjang. Hal ini penting dalam 
meningkatkan transparansi 
pengelolaan kewajiban 
pemerintah dan pada akhirnya 
menjadi alat manajerial untuk 
menjaga keseimbangan 
kemampuan pemerintah 
dalam melunasi seluruh 
kewajibannya sesuai dengan 
jadwal yang ditetapkan. Pada 
akhirnya melalui Laporan 
Keuangan, pemerintah 
dapat menjelaskan ke publik 
hubungan dari penggunaan 
APBN pada arus kas 
pemerintah dan sekaligus 
pergerakan aset dan kewajiban 
yang ada pada neraca. 

2015, FAJAR ERA AKRUAL 
LKPP

Sejalan dengan Undang-
Undang Nomor 17 tentang 
Keuangan Negara dan  
Peraturan Pemerintah 

Nomor 71 Tahun 2010 
tentang Standar Akuntansi 
Pemerintahan yang 
mengamanatkan implementasi 
akuntansi pemerintahan 
berbasis akrual, melalui 
penyempurnaan proses bisnis 
dan sistem akuntansi, basis 
Cash Toward Accrual (CTA) yang 
sampai dengan tahun 2014 
digunakan pemerintah dalam 
penyusunan LKPP, mulai tahun 
2015 beralih sepenuhnya 
menjadi akuntansi berbasis 
akrual. Implementasinya 
diwujudkan dengan 
penambahan komponen 
Laporan Keuangan yaitu 
Laporan Operasional (LO), 
Laporan Perubahan SAL (LP 
SAL) dan Laporan Perubahan 
Ekuitas (LPE) dalam unsur 
Laporan Keuangan. 

Perbedaan Basis Kas 
Menuju Akrual (CTA) dengan 
basis akrual dapat dilihat pada 
diagram di atas:

Laporan Operasional 
(LO) adalah laporan yang 
menyajikan ikhtisar sumber 
daya ekonomi berupa 
pendapatan operasional, 
non operasional maupun 
pendapatan luar biasa yang 
menambah ekuitas/kekayaan 
bersih pemerintah, dan 
penggunaannya berupa beban 
operasional, non operasional 
maupun beban luar biasa yang 
dikelola oleh pemerintah untuk 
kegiatan penyelenggaraan 
pemerintahan dalam satu 
periode pelaporan. Informasi 
yang di tampilkan dalam 
LO yaitu Pendapatan-LO 
dan Beban dari kegiatan 
operasional, Surplus/Defisit 
dari kegiatan operasional, 
Pendapatan dan Beban dari 
kegiatan non operasional, 
surplus/defisit dari Kegiatan 
non operasional, dan Pos 
Luar Biasa, dan pada akhirnya 
memuat Surplus/Defisit-LO. 
Surplus/defisit LO ini juga 
akan mempengaruhi ekuitas 
pemerintah pada LPE dan 
Neraca.  

Dari sisi kewajiban, 
pemerintah juga telah berhasil 

menyajikan nilai kewajiban 
pemerintah baik kewajiban 

jangka pendek maupun 
kewajiban jangka panjang.
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Basis akrual juga 
menyediakan informasi 
kenaikan atau penurunan 
Saldo Anggaran Lebih tahun 
pelaporan dibandingkan 
dengan tahun sebelumnya 
melalui Laporan Perubahan 
SAL. Laporan Perubahan 
SAL menunjukan berapa 
jumlah dari akumulasi Sisa 
Lebih/Kurang Pembiayaan 
Anggaran dari tahun-tahun 
sebelumnya sampai dengan 
tahun pelaporan sekarang. 
Informasi yang di tampilkan 
dalam Laporan Perubahan SAL 
meliputi SAL awal, penyesuaian 
SAL, penggunaan SAL, Sisa 
Lebih/Kurang Pembiayaan 
Anggaran (SiLPA/SiKPA) yang 
berasal dari LRA, penyesuaian 
SAL, dan posisi SAL akhir. 
Posisi SAL akhir ini juga 
menunjukan berapa sisa total 
kas yang dimiliki pemerintah 
pada akhir tahun yang dapat 
dijadikan sumber pembiayaan 
pada tahun-tahun berikutnya 
(apabila pada UU APBN tahun 
berikutnya dimuat ketentuan 
bahwa pemerintah dapat 
menggunakan SAL tersebut). 

Sedangkan informasi 
kenaikan atau penurunan 
ekuitas tahun pelaporan 

dibandingkan dengan tahun 
sebelumnya disajikan dalam 
Laporan Perubahan Ekuitas 
(LPE). Informasi yang di 
tampilkan dalam Laporan 
Perubahan Ekuitas meliputi 
Ekuitas awal, Surplus/defisit-LO 
pada periode bersangkutan, 
Koreksi-koreksi yang langsung 
menambah/mengurangi 
ekuitas, Saldo Ditagihkan 
kepada Entitas Lain/ Diterima 
dari Entitas Lain, dan Ekuitas 
akhir. LPE ini pada akhirnya 
akan menunjukan informasi 
mengenai perubahan posisi 
keuangan entitas pelaporan 
sebagai akibat kegiatan yang 
dilakukan selama periode 
pelaporan

PERBAIKAN KUALITAS 
LAPORAN KEUANGAN 
PEMERINTAH, DUKUNGAN 
DAN KAWALAN 
PENGELOLAAN KEUANGAN 
NEGARA

Implementasi akuntansi 
akrual pada Tahun 2015 
menjadi monumen penting 
bagi Indonesia untuk 
memasuki babak baru 
pertanggungjawaban 
keuangan negara. Memang 
diakui terdapat sejumlah 
potensi risiko bagi pemerintah, 

antara lain: risiko penurunan 
opini audit atas Laporan 
Keuangan Pemerintah Pusat, 
Laporan Keuangan BUN, 
dan Laporan Keuangan 
Kementerian/Lembaga, 
ketidaksempurnaan aplikasi 
untuk menyusun LK berbasis 
akrual, ketidaksiapan SDM 
secara merata pada seluruh 
Satker K/L, dan resiko terkait 
efektifitas Sistem Pengendalian 
Internal.

Walaupun demikian, 
mengingat manfaat dari 
implementasi akuntansi 
akrual, maka sesuai amanat 
peraturan perundang-
undangan pemerintah akan 
terus mengimplementasikan 
akuntansi akrual secara 
konsisten dan berkelanjutan. 
Pencapaian opini atas laporan 
keuangan di tahun pertama 
penerapan akuntansi akrual 
juga menunjukan optimisme 
pemerintah dan menjadi batu 
pijakan awal peningkatan 
kualtias laporan keuangan di 
masa mendatang. Pencapaian 
opini tahun 2015 juga 
menunjukan pemerintah 
berhasil mengelola resiko-
resiko implementasi akuntansi 
akrual dengan baik, walaupun 

masih terdapat sejumlah 
catatan permasalahan-
permasalahan yang harus 
dibenahi pemerintah pada 
masa mendatang. 

Sinergi dan kerjasama 
yang konstruktif merupakan 
prasyarat untuk mengatasi 
permasalahan-permasalahan 
tersebut dalam rangka 
semakin meningkatnya 
kualitas laporan keuangan 
pemerintah.  Menggarisbawahi 
kembali pernyataan Presiden 
“esensi dari transparansi 
dan akuntabilitas adalah 
pertanggungjawaban moral 
kepada konstitusi dan kepada 
rakyat”, maka dengan kualitas 
laporan keuangan yang makin 
baik akan menjadi dukungan 
dan kawalan bagi pemanfaatan 
anggaran negara dalam 
mencapai kesejahteraan rakyat 
Indonesia sebagai amanah 
yang diberikan oleh seluruh 
rakyat Indonesia.

Oleh : 

Mauritz Cristianus Raharjo 
Meta, Direktorat APK

1. LRA

2. Neraca

3. LAK

4. CaLK

1. LRA
2. Laporan Perubahan SAL
3. Neraca
4. Laporan Operasional
5. LAK
6. Laporan Perubahan Ekuitas 
7. CaLK

 KOMPONEN
 LAPORAN
KEUANGAN

 PENGAKUAN
PENDAPATAN

Pada saat kas 

diterim
a/disahkan 

BUN

Pendapatan LO dicatat pada 
saat hak telah diperoleh 

Pendapatan LRA pada saat 
kas diterima/disahkan BUN

 PENGAKUAN
BELANJA/BEBAN

Pada saat kas 

keluar/disahkan 

oleh BUN

Beban dicatat pada saat  
kewajiban timbul, konsumsi 

aset, atau penurunan 
manfaat ekonomis/potensi 

jasa

Belanja pada saat kas 
keluar/disahkan oleh BUN

PERBEDAAN

BASIS KAS MENUJU AKRUAL 
DAN BASIS AKRUAL

 BASIS KAS
 MENUJU
AKRUAL

 BASIS
AKRUAL
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PENERAPAN AKUNTANSI 
BERBASIS AKRUAL, 
MELAKSANAKAN AMANAT 
UNDANG-UNDANG, 
MENDULANG MANFAAT 

Mewujudkan tata kelola 
keuangan yang baik adalah 
satu satu tujuan reformasi 
pengelolaan keuangan 
negara. Hal ini sejalan dengan 
tuntutan masyarakat atas 
transparansi dan akuntabilitas 
pengelolaan keuangan. Guna 
meningkatkan transparansi 
dan akuntabilitas pengelolaan 
keuangan negara, Pemerintah 
Indonesia di tahun 2015 
untuk pertama kalinya 
menerapkan akuntansi 
berbasis akrual, menggantikan 
basis akuntansi kas menuju 
akrual (Cash Towards Accrual, 
CTA)  yang sudah digunakan 
sejak tahun 2004. 

Selain memenuhi amanat 
perundang-perundangan, 
penerapan akuntansi 
berbasis juga ditempuh untuk 
meraih sejumlah manfaat 

sebagaimana dinyatakan 
International Federation of 
Accountants pada tahun 2003. 
Manfaat pertama, akuntansi 
berbasis akrual mampu 
memberikan gambaran secara 
lebih utuh bagaimana entitas 
pemerintahan membiayai 
aktivitasnya dan memenuhi 
kebutuhan pendanaannya. Ini 
dimungkinkan karena laporan 
keuangan berbasis akrual 
berisikan seluruh penggunaan 
sumber daya pada dan 
pendapatan yang merupakan 
hak pemerintah dalam satu 
periode akuntansi. 

Kedua, basis akrual 
memungkinkan para 
stakeholder untuk 
mengevaluasi kemampuan 
pemerintah saat ini dalam 
membiayai aktifitas-
aktifitasnya serta memenuhi 
segala kewajiban maupun 
komitmen. Akuntansi akrual 
juga memberikan informasi 
hak dan kewajiban pada satu 
periode akuntansi sehingga 
laporan keuangan yang 

dihasilkan dapat digunakan 
untuk mengevaluasi 
kemampuan entitas dalam 
mendanai aktifitasnya dalam 
satu periode akuntansi. 

Manfaat ketiga, posisi 
keuangan/kekayaan 
pemerintah dan perubahan 
posisi keuangannya dapat 
ditunjukkan dengan akuntansi 
berbasis akrual. Seluruh 
transaksi baik yang bersifat 
kas maupun tidak bersifat kas 
seperti penyusutan aset tetap, 
penyisihan piutang, amortisasi 
aset tak berwujud dan lain-
lain akan dicatat secara 
lengkap dalam basis akrual. 
Disamping itu akuntansi 
akrual akan mencatat seluruh 
aset, kewajiban dan ekuitas. 
Oleh sebab itu, laporan 
keuangan yang di hasilkan 
akan memberikan informasi 
yang komprehensif tentang 
posisi keuangan pemerintah. 
Informasi ini dapat digunakan 
untuk tujuan manajerial 
termasuk dalam pengelolaan 
aset.

Keempat, dengan 
akuntansi berbasis akrual, 
Pemerintah memiliki sarana/
media untuk menunjukkan 
keberhasilan pengelolaan 
sumber daya yang dikelola. 
Sebagaimana diuraikan di 
atas, akuntansi akrual akan 
mencatat seluruh transaksi 
pemerintah. Oleh sebab itu 
laporan keuangan pemerintah 
akan menggambarkan posisi 
keuangan dan pengelolaan 
sumber daya yang 
sebenarnya.

Terakhir, terkait 
dengan akuntabilitas, 
akuntansi berbasis akrual 
memungkinkan evaluasi 
kinerja pemerintah dan 
penilaian atas efisiensi dan 
efektifitas serta pencapaian 
hasil akhir atas penggunaan 
sumber daya yang dikelolanya. 
Secara konsepsi, laporan 

Selain memenuhi amanat 
perundang-perundangan, 

penerapan akuntansi berbasis juga 
ditempuh untuk meraih sejumlah 

manfaat sebagaimana dinyatakan 
International Federation of 

Accountants pada tahun 2003

Penciptaan Tata Kelola Pengelolaan Keuangan Negara Yang Lebih Baik

STRATEGI PENERAPAN 
AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL: 
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Tahun 2010 

Merupakan tahapan mengumpulkan informasi akrual 
dan rencana implementasi, yang dilakukan dengan 
mengidentifikasi transaksi akrual yang ada pada 
seluruh entitas akuntansi, serta mengembangkan 
framework Sistem Akuntansi Berbasis Akrual dan 
Bagan Akun Standar.

Tahun 2012

Merupakan tahapan untuk mengembangkan sistem 
akuntansi berbasis teknologi informasi, pedoman, 
capacity building. Tahapan ini merupakan tahapan 
lanjutan dalam membangun sistem akuntansi dan 
sistem informasi serta meningkatkan SDM. 

Tahun 2013

Uji coba implementasi dan konsolidasi laporan 
keuangan, penyempurnaan sistem dan capacity 
building yang dilakukan dengan  Uji coba/Pilot Project 
System di beberapa unit kerja, penyempurnaan sistem 
akuntansi, pedoman akuntansi berbasis akrual dan 
pengembangan SDM.

Tahun 2011

Merupakan tahapan menyiapkan peraturan kebijakan, 
proses bisnis dan sistem akuntansi. Penyiapan 
peraturan kebijakan  dilakukan dengan  penyiapan 
Bagan Akun Standar dan kebijakan akuntansi secara 
detil. Selain itu juga dilakukan  penyusunan proses 
bisnis dan pembangunan sistem akuntansi berbasis 
akrual.

Tahun 2014

Penerapan secara paralel sistem akuntansi akrual 
dengan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran 
Negara (SPAN) dan sistem akuntansi kas menuju 
akrual dengan aplikasi existing pada Kantor 
Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), 
finalisasi sistem dan petunjuk pelaksanaan, pelatihan 
dan peningkatan kemampuan SDM level teknis, 
sosialisasi lanjutan  dan bimbingan teknis penyusunan 
laporan keuangan berbasis akrual. 

Tahun 2015

Penerapan Akuntansi Akrual Secara Penuh yang 
ditandai dengan penyusunan laporan keuangan 
berbasis akrual. Pada tahun 2015, seluruh 
kementerian/lembaga telah melaksanakan akuntansi 
berbasis akrual melalui Sistem Akuntansi Instansi 
Berbasis Akrual (SAIBA). Pada tahap ini, Direktorat 
Jenderal Perbendaharaan melakukan pendampingan 
dalam penyusunan laporan keuangan pada 
kementerian/lembaga. Pada tahun 2015 ini, laporan 
keuangan yang dihasilkan telah diaudit oleh Badan 
Pemeriksa Keuangan RI.

2014

2010

Mengumpulkan Informasi 
Akrual, Menyiapkan Standar & 
Rencana Implementasi.

2011

Menyiapkan peraturan, 
kebijakan, proses bisnis, dan 

sistem akuntansi.

2012

Mengembangkan Sistem 
Akuntansi, pedoman, capacity 
building, dan IT.

2013

Uji coba implementasi Konsolidasi 
LK, penyempurnaan sistem dan 

capacity building.

Penyusunan Peraturan.

LK YANG DI BERI OPINI 
BERBASIS CASH TOWARD 

ACCRUAL

Implementasi secara paralel dan 
Konsolidasi Laporan K/L dan BUN, 
evaluasi dan finalisasi sistem.
LK YANG DI BERI OPINI 
BERBASIS CASH TOWARD 
ACCRUAL

20
15Implementasi Penuh

LK YANG DI BERI OPINI BERBASIS 
AKRUAL

24.000 SATUAN KERJA
179 KPPN

GAMBARAN TAHAPAN PERJALANAN 
IMPLEMENTASI AKUNTANSI AKRUAL



22

Laporan Utama

keuangan berbasis akrual 
dapat digunakan untuk 
menilai kinerja keuangan 
pemerintah termasuk 
efektifitas dan efisiensi 
dalam pencapaian tujuan. 
Oleh sebab itu implementasi 
akuntansi pemerintahberbasis 
akrual sangat relevan dengan 
penerapan anggaran berbasis 
kinerja dewasa ini. 

STRATEGI PENERAPAN 
AKUNTANSI BERBASIS 
AKRUAL

Di samping menjanjikan 
manfaat besar sebagai basis 
akuntansi yang menghasilkan 
laporan keuangan yang 
lebih baik dibandingkan 
dengan basis akuntansi kas 
ataupun kas menuju akrual, 
dalam operasionalisasinya 
basis akuntansi akrual relatif 
lebih kompleks, sehingga 
membutuhkan kualitas 
sumber daya manusia yang 
lebih baik, mulai dari tahap 
perencanaan. 

Dalam melaksanakan 
akuntansi berbasis akrual, 
pemerintah harus melakukan 
perencanaan yang baik. 
Perencanaan ini dibutuhkan 
untuk memastikan seluruh 
satuan kerja kementerian/
lembaga di seluruh Indonesia 
dapat melaksanakan 
akuntansi berbasis akrual dan 
kualitas laporan keuangan 
yang dihasilkan tetap terjaga, 
tidak menurun. Menyikapi hal 
ini, Kementerian Keuangan 
menempuh sejumlah strategi 
implementasi akuntansi 
berbasis akrual yang 
dipersiapkan secara matang. 

Peningkatan komitmen 
menteri/pimpinan lembaga 
untuk melaksanakan 
akuntansi berbasis akrual 
menjadi strategi pertama, 
dilanjutkan dengan upaya 
mengubah mindset SDM 
pengelola keuangan dan 
pemangku kepentingan 
dari pengelolaan keuangan 
berbasis kas menuju akrual 
menjadi pengelolaan dan 
pelaporan keuangan berbasis 
akrual.

Meningkatkan kemampuan 
SDM pengelola keuangan 
dalam menyusun laporan 
keuangan berbasis akrual 
sesuai dengan standar 
akuntansi pemerintahan juga 

menjadi prioritas, termasuk 
meningkatkan pemahaman 
pemangku kepentingan atas 
informasi berbasis akrual 
dan penggunaannya pada 
pengambilan keputusan 
entitas pemerintah dalam 
mengelola APBN dan asetnya.

Kesemuanya didukung 
dengan strategi integrasi 
informasi berbasis akrual ke 
dalam sistem manajemen 
keuangan pemerintah yang 
berjalan. Tak ketinggalan, 
peningkatan kualitas 
sistem pengendalian 
internal pemerintah juga 
dimanfaatkan untuk menjaga 
kualitas penerapan. Tidak 
hanya pengawasan internal 
atas laporan keuangan, tapi 
lebih kepada pengawasan 
atas setiap tahapan siklus 
APBN.

Strategi-strategi tersebut 
menjadi acuan (guidance) 
Kementerian Keuangan 
dalam perumusan 
rencana kerja persiapan 
implementasi akuntansi 
akrual setiap tahunnya. 
Selanjutnya, rencana kerja 
tersebut menjadi pedoman 
bagi Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan dalam 
merumuskan kebijakan 
akuntansi, mengembangkan 
sistem akuntansi, 
meningkatkan kualitas 
sumber daya manusia di 
bidang akuntansi akrual 
dan uji coba implementasi 
akuntansi akrual.

AKUNTANSI AKRUAL  
KE DEPAN

Akuntansi berbasis 
akrual merupakan basis 
akuntansi yang sesuai dengan 
praktek yang berlaku secara 
internasional dan digunakan 
oleh negara yang telah 
maju dalam pengelolaan 
keuangannya. Dengan 
diterapkannya akuntansi 
berbasis akrual di Indonesia, 
maka Pemerintah Indonesia 
telah sejajar dengan negara–
negara  yang telah maju di 
bidang sistem akuntansi 
dan pelaporan keuangannya 
seperti Australia, Ner Zealand, 
Amerika Serikat dan beberapa 
negara lain.

Menilik  manfaat 
akuntansi akrual di atas, 
tak pelak lagi,  harapan 

atas pengelolaan termasuk 
pertanggungjawaban 
keuangan pemerintah 
yang semakin baik adalah 
menjadi keniscayaan. 
Peningkatan transparansi 
dan akuntabilitas pengelolaan 
keuangan negara diharapkan 
menjadi kenyataan. Untuk 
mewujudkannya, dibutuhkan 
kerja keras dan sinergi 
seluruh stakeholders antara 
lain Kementerian Keuangan, 
seluruh kementerian/
lembaga, dan aparat 
pengawas fungsional 
seperti BPK RI untuk terus 
meningkatkan kualitas laporan 
keuangan berbasis akrual. 

Tantangan kerja keras ini 
sejalan dengan hasil temuan 
auidt BPK atas LKPP yang 
dicantumkan dalam Laporan 
Hasil Pemeriksaan BPK atas 
LKPP tahun 2015. Dalam 
Laporan Hasil Pemeriksaan 
tersebut, masih terdapat 
beberapa temuan  yang harus 
menjadi perhatian pemerintah 
sekaligus juga menjadi 
tantangan bagi pemerintah 
dalam menerapkan akuntansi 
berbasis akrual secara 
optimal. 

Beberapa tantangan yang 
dapat disebut diantaranya : 
• Pemerintah harus dapat 

menyajikan seluruh 
pendapatan, beban, 
aset dan kewajiban 
secara lengkap dengan 
menetapkan kebijakan 
akuntansi atas transaksi/
kejadian atau peristiwa 
ekonomi yang spesifik. 

• Pemerintah harus 
dapat menjamin akurasi 
penyajian informasi pada 
komponen-komponen 
laporan keuangan 
dengan melakukan 
semua pencatatan 
transaksi-transaksi 
keuangan melalui 
proses penjurnalan, 
pengikhtisaran ke dalam 
buku besar dan neraca 
percobaan sebagai dasar 
penyusunan laporan 
keuangan. 

• Pemerintah harus dapat 
melakukan pendidikan 
dan pelatihan akuntansi 
berbasis akrual secara 
berkesinambungan 
hingga menghasilkan 
sumber daya manusia 
yang kompeten. 

Belanja pemerintah yang 
berkualitas adalah yang memenuhi 

unsur value for money. Untuk itulah 
Spending Review disusun. Untuk 
memastikan belanja pemerintah 

ekonomis, efisien, dan efektif
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Penerapan akuntansi 
pemerintah berbasis akrual 
membawa banyak manfaat 
dalam pengelolaan keuangan 
negara, utamanya penyajian 
hak dan kewajiban serta posisi 
keuangan Pemerintah secara  
transparan dan akuntabel 
karena disajikan sesuai 

dengan keadaan sebenarnya. 
Ini merupakan salah satu 
wujud pemenuhan tuntutan 
masyarakat atas adanya tata 
kelola pemerintahan yang 
bersih, termasuk pengelolaan 
keuangan negara yang 
transparan dan akuntabel.

Dengan capaian di tahun 
pertama (2015) yang relatif 
cukup baik, implementasi 
akuntansi akrual ke depan 
tetap masih memerlukan 
sejumlah pembenahan terus-
menerus. Masih adanya 
temuan audit BPK RI atas 
laporan keuangan pemerintah 
merupakan trigger dan umpan 
balik yang berharga dalam 
penyempurnaan implementasi 
sistem akuntansi berbasis 
akrual di Indonesia.

Output utama penerapan 
akuntansi berbasis 
akrual berupa laporan 
keuangan yang menyajikan 
informasi pendapatan, 
belanja, aset, kewajiban 
dan ekuitas yang lengkap, 

akan sangat bermanfaat 
sebagai bahan masukan/
referensi manajerial dalam 
pengambilan keputusan/
kebijakan program pemerintah 
dan pertanggungjawaban 
pengelolaan keuangannya.

Oleh :
Mohamad Hadad dan Edward 
U.P. Nainggolan,
Direktorat APK

 

Sebuah sinyalemen 
Presiden RI, Joko Widodo yang 
kemudian cukup menyedot 
atensi publik pada Rakernas 
Akuntansi dan Pelaporan 
Keuangan Pemerintah Tahun 
2016 (20/09) yang lalu adalah 
soal penyederhanaan SPJ 
(Surat Pertanggungjawaban). 

Presiden mengklaim bahwa 
hampir 60 sampai 70 persen 
energi birokrat dan aparatur 
pemerintah tersita untuk 
mengurus SPJ/LPJ (laporan 
pertanggungjawaban). 
Contoh yang dikemukakan 
Presiden saat itu adalah 
kasus yang terjadi pada guru 
dan penyuluh pertanian 
yang lebih banyak duduk di 
belakang meja mengerjakan 
SPJ dibanding mengajar siswa 
didik atau turun ke lapangan 
memberi penyuluhan pada 
petani. Ke depan, Presiden 
meminta hal ini dibenahi 
melalui penyederhaan 
mekanisme pelaporan 

kegiatan dan keuangan yang 
lebih simpel, ringkas, mudah 
dikerjakan, sederhana dan 
mudah dipahami.

Arahan Presiden tersebut 
direspons cepat oleh 
Menteri Keuangan RI, Sri 
Mulyani Indrawati yang saat 
itu langsung menyatakan 
bahwa penyederhanaan 
format, bentuk dan detil 
serta prosedur pelaporan 
keuangan Pemerintah akan 
dilakukan secara cermat. 
Konsultasi dengan BPK dalam 
penyederhanaan tersebut 
juga penting dilakukan dalam 
menjaga kualitas laporan dan 
opini BPK terhadapnya tidak 
menurun.

"Agar tidak kemudian 
penyederhanaan itu akan 
menyebabkan disclaimer. Jadi 
kita juga menjaga itu" kata 
Menkeu dalam konferensi 
pers di Istana Presiden segera 
setelah Presiden membuka 
Rakernas Akuntansi 2016. 

Untuk tindaklanjutnya, 
Menkeu meminta Direktorat 
Jenderal Perbendaharaan 
selaku unit in charge 
penyusunan LKPP untuk 
menyempurnakan peraturan 
yang diterbitkan Menkeu 
guna meningkatkan efisiensi 
penyusunan laporan keuangan 
Pemerintah. Ia juga  menyoroti 
duplikasi dan repetisi 
pelaporan yang masih terjadi 
di lapangan karena banyaknya 
juknis yang diterbitkan 
sendiri oleh masing-masing 
Kementerian/Lembaga. 

"Agar semua K/L 
meniadakan juknis-juknis 
lainnya itu. Kalau bisa 
semuanya di satu PMK, tidak 
ada lagi juknis masing-masing 
yang kemudian menimbulkan 
kegiatan-kegiatan yang 
menambah aktifitas di meja," 
ungkap Menkeu.

Menkeu juga menekankan 
kembali pesan Presiden 
terkait akuntabilitas 
pertanggungjawaban 
instansi pemerintah. Ia 

menggarisbawahi pentingnya 
tiap instansi berfokus tidak 
hanya pada laporan saja, 
tapi harus berkonsentrasi 
pada substansi akuntabilitas 
pengelolaan keuangan 
sebagai pertanggungjawaban 
atas penggunaan uang rakyat 
yang bertujuan peningkatan 
manfaat bagi rakyat.

"Tidak boleh hanya 
berkonsentrasi hanya pada 
laporan keuangan, tapi pada 
substansinya. Subtansinya 
adalah keuangan negara 
harus dikelola secara baik, 
benar, akuntabel, dan sesuai 
dengan tata kelola. Tidak 
untuk kepentingan pribadi 
- dan itulah yang harus 
dibangun," demikian Menkeu 
menegaskan. 

Oleh : Purwo Widiarto

MENKEU : 
Penyederhanaan SPJ Tidak Boleh 
Menyebabkan Disclaimer
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WAWANCARA

LKPP TAHUN 2015, 
TONGGAK SEJARAH 
PENERAPAN BASIS AKRUAL

Laporan Keuangan 
Pemerintah Pusat (LKPP) 
Tahun 2015 menjadi tonggak 
sejarah baru bagi pelaporan 
keuangan di Indonesia, 
karena dalam melaksanakan 
amanat Undang-Undang  
Nomor  17 tentang Keuangan 
Negara dan Peraturan 
Pemerintah Nomor 71 
Tahun 2010 tentang Standar 
Akuntansi Pemerintahan, 
mulai tahun 2015 inilah 
Pemerintah pertama kalinya 
mengimplementasikan 
secara penuh akuntansi 
pemerintahan berbasis akrual, 
menggantikan basis akuntansi 
Cash Towards Accrual. Laporan 
keuangan berbasis akrual 
sendiri merupakan basis 
akuntansi yang diakui sebagai 
best practices internasional 
dalam penyusunan laporan 
keuangan, baik di sektor privat 
maupun sektor publik.

LKPP Tahun 2015 
merupakan milesfones penting 
bagi pemerintah dalam 
mewujudkan transparansi 
dan akuntabilitas pengelolaan 
keuangan pemerintah yang 
lebih baik. Basis akrual 
memberikan informasi yang 
lebih baik dalam kualitas 
penyajian laporan keuangan, 
memadai terhadap kegiatan 
operasional pemerintahan 
serta posisi kekayaan dan 

kewajiban dengan adanya 
pengakuan berdasarkan hak 
dan kewajiban, bukan hanya 
berdasarkan arus kas semata.

Penerapan basis akrual 
ini juga mensejajarkan 
Indonesia dengan negara 
yang telah maju sistem 
pelaporannya seperti New 
Zealand, Australia, Amerika  
Serikat, Inggris, dan Iain-lain, 
karena LKPP telah disusun 
melalui proses akuntansi 
serta menggunakan standar 
akuntansi pemerintahan yang 
berlaku umum.

PENERAPAN AKUNTANSI 
BERBASIS AKRUAL KE 
DEPAN, SEJUMLAH 
CATATAN DALAM RANGKA 
MENINGKATKAN KUALITAS 
LAPORAN KEUANGAN  
PEMERINTAH

Berdasar pengalaman 
dari proses penyusunan LKPP 
tahun 2015, diperlukan usaha 
lebih dari unit-unit terkait 
agar penerapan akuntansi 
berbasis akrual berjalan sesuai 
dengan harapan. Kelemahan/
kekurangan yang perlu 
menjadi perhatian diantaranya 
direfleksikan dalam opini BPK 
atas LKPP tahun 2015 (yaitu 

PENERAPAN AKUNTANSI 
PEMERINTAH BERBASIS 

AKRUAL, TONGGAK SEJARAH 
PENCIPTAAN PENGELOLAAN 

KEUANGAN NEGARA YANG 
KREDIBEL, TRANSPARAN, DAN 

AKUNTABEL

Firmansyah
Direktur Akuntansi dan 
Pelaporan Keuangan

Jika suatu K/L 
mendapatkan opini 

WTP, hal itu dapat 
menggambarkan 

tata kelola 
keuangan pada 

K/L tersebut sudah 
baik. Seharusnya 
korupsi pada K/L 

tersebut tidak 
terjadi lagi. Namun 

demikian, audit atas 
laporan keuangan 

tidak dapat 
mendeteksi semua 

penyimpangan 
atau korupsi karena 

tujuan audit atas 
laporan keuangan 
adalah pemberian 
opini berdasarkan 

kriteria-kriteria 
sebagaimana 

telah disebutkan 
dalam rangka 
menentukan  

kewajaran  
penyajian laporan 

keuangan.

“

“
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Wajar Dengan Pengecualian), 
dimana masih terdapat 6 
(enam) permasalahan dalam 
pemeriksaan LKPP tahun 2015 
yang menjadi pengecualian 
atas kewajaran LKPP yang 
terkait dengan kelemahan 
Sistem Pengendalian Intern 
dan ketidakpatuhan terhadap 
ketentuan peraturan 
perundang-undangan.

Selain berbagai 
permasalahan temuan 
pemeriksaan BPK tersebut, 
konsistensi komitmen seluruh 
stakeholders, terutama para 
pimpinan organisasi untuk 
mensukseskan implementasi 
akuntansi pemerintahan 
berbasis akrual juga harus 
menjadi perhatian, jangan 
sampai sewaktu-waktu 
komitmennya menurun.

Hal lain adalah masih 
belum idealnya pemenuhan/
kecukupan kebutuhan 
pelaksanaan teknis di 
lapangan, di samping kapasitas 
dan kuantitas Sumber Daya 
Manusia (SDM) penyusun 
Laporan Keuangan yang masih 
harus senantiasa ditingkatkan, 
mengingat kompleksitas 
transaksi akrual yang ada.

Dukungan implementasi 
akuntansi pemerintahan 
berbasis akrual melalui 
pengembangan teknologi/
sistem informasi juga 
harus mendapat perhatian, 
seiring dengan membangun 
komunikasi dan sinergi yang 
baik dengan para stakeholders. 
Terutama dengan unit/instansi 
Pemeriksa Laporan Keuangan 
yakni Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK) atas 
pemahaman yang berbeda 
terhadap suatu peraturan 
perundang-undangan yang 
berlaku.

KOMITMEN DAN 
KETERLIBATAN ENTITAS-
ENTITAS PELAPORAN 
KEUANGAN SERTA 
DUKUNGAN STAKEHOLDER 
TERKAIT SEPERTI APARATUR 
PENGAWAS INTERNAL 
PEMERINTAH (APIP)  DALAM  
PENERAPAN BASIS AKRUAL 

Komitmen dan 
keterlibatan entitas-entitas 
pelaporan keuangan dalam 
penerapan akuntansi berbasis 
akrual mengalami progres 
yang menggembirakan. 
Kondisi tersebut ditunjukkan 
dengan antusiasme entitas-
entitas pelaporan keuangan 
dalam menyusun laporan 
keuangan tahun 2015 dengan 
basis akrual, atas periode 
semester I, pseudo, hingga 
atas periode akhir tahun. 
Namun demikian, masih 
perlu ditingkatkan komitmen 
pimpinan terutama dalam 
konteks praktis (implementasi). 
Ini diharapkan dapat menjadi 
katalisator bagi komitmen 
organisasi secara keseluruhan 
dalam upaya meningkatkan 
kualitas laporan keuangan 
pemerintah.

Dukungan APIP baik itu 
Badan Pengawas Keuangan 
dan Pembangunan (BPKP)  
maupun  seluruh  lnspektorat 
Jenderal Kementerian Negara/
Lembaga secara umum juga 
mengalami perkembangan 
yang cukup baik dalam 
memenuhi fungsinya sebagai 
konsultan dan katalisator 
dalam pelaporan keuangan 
pemerintah. Kondisi ini 
ditunjukkan dengan semakin 
intensnya pendampingan 
dan konsultasi yang dilakuan 
oleh APIP dalam  akuntansi  
dan pelaporan keuangan. 
Namun demikian, di beberapa 
entitas masih perlu lebih 
ditingkatkan lagi peran Sistem 
Pengendalian Internal (SPI) 
sebagai konsultan sekaligus 
katalisator melalui penguatan 
komponen pengendalian 
internal, terutama terhadap 

Kementerian/Lembaga (K/L) 
yang  belum  memperoleh 
opini terbaik dari BPK, yaitu 
Wajar Tanpa Pengecualian 
(WTP).

STRATEGI PENINGKATAN 
KUALITAS AKUNTANSI 
DAN PELAPORAN 
KEUANGAN PEMERINTAH 
KE DEPAN DALAM RANGKA 
MEMENUHI KRITERIA 
KREDIBEL, TRANSPARAN, 
DAN  AKUNTABEL

Berdasarkan 
permasalahan dan kelemahan 
yang telah teridentifikasi, 
Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan Kementerian 
Keuangan c.q. Direktorat 
Akuntansi dan Pelaporan 
Keuangan telah merumuskan 
beberapa strategi peningkatan 
kualitas akuntansi dan 
pelaporan keuangan. 
Beberapa yang bisa disebut di 
antaranya:

a. Penguatan komitmen 
pimpinan terutama 
dalam konteks praktis 
(implementasi), sehingga 
dapat menjadi katalisator 
bagi komitmen organisasi 
secara keseluruhan dalam 
upaya meningkatkan 
kualitas laporan keuangan 
pemerintah melalui rapat 
koordinasi dan rapat kerja 
nasional akuntansi dan 
pelaporan keuangan;

b. Evaluasi dan 
Penyempurnaan 
kelengkapan dan keandalan 
peraturan  yang menjadi 
dasar hukum teknis 
pelaksanaan akuntansi 
dan pelaporan keuangan 
pemerintah pusat, dan/
atau Penyusunan regulasi/
peraturan terkait pelaporan 
keuangan yang masih 
dibutuhkan;

c. Penyusunan petunjuk 
teknis yang komprehensif 
dan mudah dipahami 
sehingga dapat digunakan 

sebagai pedoman dalam 
pengelolaan keuangan  
negara;

d. Penyempurnaan sistem 
dan prosedur akuntansi 
dan pelaporan yang 
andal dan berkualitas 
sehingga semakin 
mengurangi proses manual 
dan mengutamakan 
otomatisasi;

e. Peningkatan  kapasitas  
SDM  melalui  pola  
pengembangan  kapasitas  
SDM yang

f. efektif, perbaikan 
pola rekrutmen dan 
assesment pegawai dan 
berbagai sosialisasi/
bimbingan teknis/workshop 
maupun pendampingan  
penyusunan Laporan 
Keuangan

g. Peningkatan  peran  SPI/ 
APIP sebagai konsultan 
sekaligus katalisator melalui 
penguatan komponen 
pengendalian internal;

h. Penguatan     infrastruktur     
pendukung,     terutama     
teknologi/sistem   informasi 
berkenaan dengan 
pengelolaan keuangan 
negara (antara lain SPAN/
SAKTI/SAIBA/SIMAK-BMN), 
sehingga dapat mendukung 
pencatatan data transaksi;

i. Komunikasi dan 
pembelajaran  
berkelanjutan  dalam  
rangka  membangun 
kesamaan persepsi 
terhadap peraturan/
kebijakan diantara auditor,  
penyusun sistem dan 
kebijakan, serta penyusun 
Laporan Keuangan 
Kementerian/Lembaga 
(LKKL)/Laporan Keuangan 
Bendahara Umum Negara 
(LKBUN)/LKPP.
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PESAN PRESIDEN KEPADA  
MENKEU  DAN MENKO 
PEREKONOMIAN : 
PENINGKATAN EFISIENSI 
PELAPORAN KEUANGAN 
PEMERINTAH SUPAYA 
RINGKAS, SEDERHANA, 
MUDAH DISUSUN, DAN 
DIMENGERTI

Tata kelola pemerintahan 
yang baik merupakan salah 
satu tuntutan masyarakat 
yang harus dipenuhi, dimana 
salah satu pilar tata kelola 
tersebut adalah akuntabilitas. 
Pada dasarnya, penyelenggara 
Negara wajib menyampaikan 
pertanggungjawaban 
kepada masyarakat, berupa 
akuntabilitas keuangan 
(financial accountability) 
dan akuntabilitas 
kinerja (performance 
accountability). Dengan 
pola  pertanggungjawaban  
yang demikian, Pemerintah 
tidak hanya dituntut untuk  
mempertanggungjawabkan  
uang yang dipungut dari rakyat 
tetapi juga dituntut untuk 
mempertanggungjawabkan 
atas hasil-hasil yang 
dicapainya.

Atas arahan Presiden 
tersebut, pemerintah 
berupaya secara maksimal 
untuk menerbitkan peraturan 
serta menciptakan suatu 
sistem akuntansi dan 
pelaporan keuangan yang 
ringkas, sederhana dan mudah 
diimplementasikan namun  
tidak terlepas dari koridor 
akuntabilitas, transparansi dan 
karakteristik kualitatif (relevan, 
andal, dapat dipahami, dan 
dapat dibandingkan), sehingga 
informasi yang disajikan 
akan memadai dalam rangka 
pengambilan keputusan.

OPINI PUBLIK : STATUS 
OPINI BPK YANG BAIK 
ATAS LAPORAN KEUANGAN 
TIDAK MENJADI JAMINAN 
PENGELOLAAN KEUANGAN 
NEGARA YANG BERSIH  DAN  
BEBAS KORUPSI

Audit atas laporan 
keuangan adalah untuk 
menentukan kewajaran 
penyajian laporan keuangan 
dan dilakukan berdasarkan 
suatu standar pemeriksaan 
yang baku, yaitu Standar 
Pemeriksaan Keuangan 
Negara. Hasil dari audit atas 
laporan  keuangan adalah 
opini. Opini merupakan 
pernyataan profesional 
pemeriksa (BPK) mengenai 
kewajaran informasi keuangan 
yang disajikan dalam laporan 
keuangan. Terdapat 4 kriteria 
pemberian opini oleh BPK 
sebagaimana diatur dalam 
UU tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung 
Jawab Keuangan Negara, yaitu: 
(1) kesesuaian dengan Standar 
Akuntansi Pemerintahan (SAP), 
(2) kecukupan pengungkapan 
(adequate disclosures), (3) 
kepatuhan terhadap peraturan 
perundang-undangan, 
dan  (4) efektivitas sistem 
pengendalian intern

Berdasarkan kriteria 
tersebut, terjadinya 
penyimpangan terhadap 
peraturan perundang-
undangan, seperti Penerimaan 
Negara Bukan Pajak (PNBP) 
yang belum/tidak disetor ke 
kas negara dan adanya belanja 
fiktif akan memengaruhi 
pemberian opini audit sesuai 
dengan tingkat materialitasnya.

Dengan demikian, jika 
suatu K/L mendapatkan 
opini WTP, hal itu dapat 
menggambarkan tata 
kelola keuangan pada 
K/L tersebut sudah baik. 
Seharusnya korupsi pada 
K/L tersebut tidak terjadi 
lagi. Namun demikian, audit 

atas laporan keuangan tidak 
dapat mendeteksi semua 
penyimpangan atau korupsi 
karena tujuan audit atas 
laporan keuangan adalah 
pemberian opini berdasarkan 
kriteria-kriteria sebagaimana 
telah disebutkan dalam rangka 
menentukan  kewajaran  
penyajian laporan keuangan.

Opini publik semacam ini 
mungkin tidak perlu di-counter, 
tapi mari kita tunjukkan 
bahwa dengan LKPP dan 
LKKL yang WTP, Laporan 
Keuangan yang disusun 
telah benar-benar disajikan 
sesuai dengan Standar 
Akuntansi Pemerintahan 
(SAP), memenuhi unsur 
pengendalian internal 
yang efektif, kecukupan 
pengungkapan, serta 
telah mematuhi peraturan 
perundang-undangan yang 
berlaku. Selain itu, proses 
perbaikan tata kelola 
keuangan negara harus 
senantiasa ditingkatkan.

HARAPAN KE DEPAN : 
PENINGKATAN KUALITAS 
AKUNTANSI DAN 
PELAPORAN KEUANGAN 
PEMERINTAH DAN 
KONTRIBUSINYA DALAM 
PENCIPTAAN KEUANGAN 
NEGARA YANG KREDIBEL, 
TRANSPARAN, DAN 
AKUNTABEL

Seluruh K/L diharapkan 
dapat senantiasa  
meningkatkan  kualitas  
Laporan Keuangan   (LK)-
nya   sebagai   gambaran   
dari   peningkatan   kualitas     
pengelolaan keuangan 
negara. Peningkatan kualitas 
LK harus berbanding  lurus  
dengan peningkatan kualitas 
pengelolaan keuangan negara 
sehingga  akan  tercipta 
pengelolaan keuangan yang 
kredibel, transparan, dan 
akuntabel, agar pengelolaan 
sumber daya yang terbatas 

dapat berjalan efektif dan 
efisien.

Informasi yang 
terdapat dalam LKPP juga 
diharapkan dapat senantiasa 
disebarluaskan secara massif 
melalui berbagai media 
informasi agar diketahui oleh 
semua pihak khususnya para 
pemangku kepentingan lain 
seperti investor, praktisi, 
bahkan akademisi dengan 
harapan masyarakat/publik 
dapat mengetahui bahwa 
pemerintah memiliki laporan 
keuangan yang komprehensif 
dan berkualitas.

AKRUAL YANG WTP, KITA 
BISA!

Perubahan adalah sebuah 
keniscayaan dalam kehidupan. 
Perubahan basis akuntansi 
dari Cash Towards Accrual 
menjadi Akrual merupakan 
momentum untuk berubah 
ke arah yang lebih baik, ke 
arah akuntansi dan pelaporan 
keuangan pemerintah yang 
akuntabel dan transparan, 
sebagai salah satu kontribusi  
dalam  rangka mewujudkan 
tata kelola keuangan negara 
yang lebih baik. Oleh karena 
itu, mari bersama bersinergi, 
merangkai solusi dan inovasi 
dalam rangka mewujudkan 
akuntansi dan pelaporan 
keuangan pemerintahan yang 
lebih akuntabel, transparan, 
dan membawa kemanfaatan 
dalam pengambilan kebijakan 
pemerintah.

Akrual yang WTP, Kita  Bisa!

Oleh:

Ferry Taufik Saleh, Dit. APK
Redaksi MTI
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PENYUSUNAN LKPP, 
AMANAT PERUNDANG-
UNDANGAN

Sesuai dengan 
ketentuan perundang-
undangan, Pemerintah Pusat 
telah menyusun Laporan 
Keuangan Pemerintah Pusat 
(LKPP) sejak Tahun 2005. 
LKPP tersebut disusun 
dari konsolidasian Laporan 
Keuangan Kementerian/
Lembaga (LKKL) dan Laporan 
Keuangan Bendahara 
Umum Negara (LKBUN). 
LKKL tersebut merupakan 
pertanggungjawaban 
pelaksanaan anggaran 
kementerian/lembaga 
yang disampaikan oleh 
menteri/pimpinan lembaga 
kepada Menteri Keuangan. 

Adapun  LKBUN merupakan 
pertanggungjawaban 
pengelolaan aset, 
hutang, ekuitas termasuk 
transaksi pembiayaan dan 
perhitungannya yang di 
bawah penguasaan Menteri 
Keuangan sebagai Bendahara 
Umum Negara (BUN). LKPP 
yang disusun ini setiap 
tahunnya akan disampaikan 
oleh Menteri Keuangan 
sebagai pengelola fiskal 
kepada BPK untuk diaudit. 

Hal ini merupakan 
pelaksanaan amanat Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 
2003 tentang Keuangan 
Negara, dimana Presiden 
harus menyampaikan 
Rancangan Undang-Undang 
Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan APBN kepada 
DPR RI berupa laporan 
keuangan yang telah diaudit 
oleh BPK RI selambat-
lambatnya 6 (enam) bulan 
sesudah berakhirnya 
tahun anggaran. Laporan 
keuangan inilah yang menjadi 
pertanggungjawaban 
pelaksanaan APBN secara 
berjenjang sekaligus media 
penyampaian informasi 
tentang pengelolaan dan 
kondisi keuangan pemerintah 
dalam satu tahun anggaran. 

LKPP disusun 
berdasarkan Sistem 
Akuntansi Pemerintah 
Pusat dengan mengacu 
kepada Standar Akuntansi 
Pemerintahan (SAP). Sesuai 
dengan ketentuan Undang-
Undang Nomor 17 Tahun 
2003 tentang Keuangan 
Negara dan Undang-Undang 
Nomor 1 Tahun 2004 
tentang Perbendaharaan 
Negara, Standar Akuntansi 
Pemerintahan tersebut 
ditetapkan dengan Peraturan 
Pemerintah. Dalam 
praktiknya, Standar Akuntansi 
Pemerintahan disusun oleh 
Komite Standar Akuntansi 
Pemerintahan (KSAP) dan 
ditetapkan dengan Keputusan 
Presiden. 

Sesuai dengan 
Undang-Undang Nomor 
17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara, standar 
akuntansi yang diterapkan 
adalah Standar Akuntansi 
Pemerintahan berbasis 
akrual. Dengan penerapan 
akuntansi akrual tersebut, 
diharapkan sistem akuntansi 
dan pelaporan keuangan 
pemerintah semakin baik dan 
sesuai dengan praktik yang 
berlaku secara internasional 
(best practices).

Peran 
Direktorat Jenderal Perbendaharaan 
Dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah 
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KOMPONEN PENTING 
DALAM MENGHASILKAN 
LAPORAN KEUANGAN 
PEMERINTAH YANG 
BERKUALITAS

Perkembangan kualitas 
laporan keuangan pada 
pemerintah pusat sejauh ini 
memberikan gambaran yang 
relatif menggembirakan. Hal 
ini terutama ditandai dengan 
perkembangan jumlah entitas 
pelaporan yang memperoleh 
opini audit BPK Wajar Tanpa 
Pengecualian (WTP) maupun 
Wajar Dengan Pengecualian 
(WDP), disertai menurunnya 
jumlah opini Tidak Menyatakan 
Pendapat (disclaimer) yang 
diberikan oleh BPK. 

Pencapaian kualitas laporan 
keuangan pemerintah yang 
baik tidak dapat lepas dari 
beberapa komponen utama 
yang mempengaruhinya, 
yaitu komitmen pimpinan, 
sumber daya manusia, sistem 
akuntansi, dan teknologi 
informasi yang digunakan.

Komitmen pimpinan 
menjadi salah satu komponen 
kunci bagi terselenggaranya 
tugas-tugas di bidang 
akuntansi dan pelaporan 
keuangan pada organisasi 
pemerintah, karena 
komitmen pimpinan yang 
ditunjukkan dengan kemauan 
dan keterlibatan dalam 
melaksanakan fungsinya, 
mengarahkan, mempengaruhi 
dan mendorong bawahannya 
akan menjadi ikatan kuat dan 
membangun kepercayaan 
seluruh elemen organisasi 
dalam mencapai tujuan 
organisasi tersebut. 

Komponen berikutnya 
yang sangat vital adalah 
Sumber Daya Manusia 
(SDM) di bidang akuntansi 
dan pelaporan keuangan. 
Disini, kompetensi berupa 
kemampuan untuk 
melaksanakan tugas dan 
tanggung jawab atas dasar 
keahlian, pendidikan, dan 
pengalaman di bidang 
akuntansi dan pelaporan 

keuangan dengan kualitas 
yang mumpuni menjadi 
prasyarat dalam menjamin 
keberhasilan penyelenggaraan 
akuntansi pemerintahan 
untuk menghasilkan laporan 
keuangan yang berkualitas.

Di samping dipengaruhi 
dua komponen yang 
telah disebutkan, laporan 
keuangan pemerintah yang 
berkualitas hanya dapat 
dihasilkan dari sistem 
akuntansi yang baik. Sistem 
akuntansi tersebut mencakup 
kebijakan akuntansi, bagan 
akun standar, prosedur dan 
subsistem akuntansi yang 
baik, sesuai dengan Standar 
Akuntansi Pemerintahan (SAP) 
dan praktek akuntansi yang 
berlaku umum. 

Seluruh komponen 
tersebut akan berfungsi 
optimal dengan didukung 
oleh teknologi informasi yang 
handal, mampu mempercepat 
dan mempermudah transaksi 
dan proses pengolahan data 
akuntansi, seiring dengan 
kuantitas dan kompleksitas 
transaksi pemerintah yang 
semakin meningkat. Dalam 
hal ini, teknologi informasi 
memiliki peranan yang sangat 
penting untuk menghasilkan 
laporan keuangan yang akurat 
dan tepat waktu.

PERAN STRATEGIS DITJEN 
PERBENDAHARAAN DALAM 
PENYUSUNAN LKPP YANG 
BERKUALITAS

Sesuai dengan Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 
234 Tahun 2015 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja 
Kementerian Keuangan, 
salah  tugas Direktorat 
Jenderal Perbendaharaan 
adalah merumuskan dan 
melaksanakan akuntansi 
dan pelaporan keuangan 
pemerintah sesuai dengan 
ketentuan perundang-
undangan. Ini berarti, 
Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan mempunyai 
posisi yang strategis dalam 

penyusunan laporan keuangan 
yang berkualitas terutama 
pada Pemerintah Pusat, 
menjadi unit in charge yang 
mengemban tanggung jawab 
besar atas kualitas laporan 
keuangan pemerintah. Dalam 
praktiknya, Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan mempunyai 
peran yang paripurna mulai 
dari hulu hingga ke hilir dalam 
penyelenggaraan akuntansi 
dan pelaporan keuangan pada 
pemerintah pusat. Baik itu 
sebagai regulator, developer, 
maupun Pembina.

Sebagai regulator, 
Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan menyusun 
regulasi, merumuskan 
berbagai kebijakan ketentuan 
di bidang akuntansi dan 
pelaporan keuangan yang 
berpedoman pada SAP 
serta peraturan perundang-
undangan di bidang Keuangan 
Negara.  Regulasi tersebut 
dituangkan dalam bentuk 
Peraturan Menteri Keuangan 
(PMK) serta petunjuk teknis 
berupa Peraturan Dirjen 
Perbendaharaan.

Selanjutnya, disamping 
menetapkan kebijakan 
dan ketentuan di bidang 
akuntansi dan pelaporan 
keuangan, Direktorat 
Jenderal Perbendaharaan 
juga mengembangkan 
sistem akuntansi berbasis 
teknologi informasi seperti 
Sistem Anggaran dan 
Perbendaharaan Negara 
(SPAN), Sistem Aplikasi 
Keuangan Tingkat Instansi 
(SAKTI), Sistem Akuntansi 
Instansi Berbasis Akrual 
(SAIBA), Sistem Informasi 
dan Manajemen  Barang 
Milik Negara (SIMAK BMN), 
dan Elektronik Rekonsiliasi 
(E-Rekon). Di sinilah 
peran Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan sangat 
nyata sebagai pengembang 
Sistem Akuntansi Pemerintah 
(developer), dimana sistem 
yang dikembangkan ini 
menjadi platform pelaksanaan 
tugas akuntansi dan pelaporan 
keuangan yang dijalankan 

Laporan Keuangan pemerintah 
yang berkualitas hanya dapat 

dihasilkan dari sistem akuntansi 
yang baik. Sistem akuntansi 

tersebut mencakup kebijakan 
akuntansi, bagan akun standar, 

prosedur dan subsistem akuntansi 
yang baik, sesuai dengan Standar 

Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan 
praktek akuntansi yang berlaku 

umum.
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oleh unit-unit kerja/instansi 
pemerintah lainnya.

Tidak hanya itu, menilik 
vitalnya SDM sebagai 
komponen kunci dalam 
mewujudkan laporan 
keuangan pemerintah 
yang berkualitas, Ditjen 
Perbendaharaan tak lepas 
dari tuntutan peran sebagai 
pembina SDM dalam bidang 
akuntansi dan pelaporan 
keuangan pemerintah. 
Ini merupakan suatu 
keniscayaan, mengingat 
peran Ditjen Perbendaharaan 
sebagai regulator dan 
developer sistem akuntansi 
pemerintah menjadikan 
Ditjen Perbendaharaan 
berada di garda depan 
pelaksanaan tugas akuntansi 
dan pelaporan keuangan 
pemerintah.

Menyadari hal tersebut, 
Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan selama 
ini telah mengambil peran 
aktif dan signifikan dalam 
meningkatkan kualitas SDM 
pada Kementerian/Lembaga 
dengan melakukan sosialiasi, 
pelatihan, pembinaan secara 
rutin, bimbingan teknis dan 
in house training mengenai 
akuntansi dan pelaporan. 
Disamping itu, guna 
memberikan pelayanan yang 
optimal, Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan juga telah 
berinovasi dengan membuka 
Klinik Akuntansi dan saluran 
komunikasi stakeholder 
melalui helpdesk terpadu 
sebagai sarana transfer 
pengetahuan dan asistensi 
dalam menyelesaikan 
berbagai permasalahan 

akuntansi dan pelaporan 
pada kementerian/lembaga. 
Peran sebagai pembina ini 
dilaksanakan mulai dari Kantor 
Pelayanan Perbendaharaan 
Negara (KPPN), Kantor 
Wilayah Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan hingga 
Kantor Pusat Direktorat 
Jenderal Perbendaharaan.

Ditjen Perbendaharaan 
juga menjadi lead sector 
penyusunan Laporan 
Keuangan. Peran ini juga 
dilaksanakan mulai dari 
KPPN sampai Kantor 
Pusat Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan. Kiprah 
Ditjen Perbendaharaan dalam 
menjalankan peran tersebut 
utamanya dalam menyusun 
laporan keuangan Bendahara 
Umum Negara (BUN) sebagai 
Pengelola Kas, sebagai 

Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan selama ini 

telah mengambil peran aktif dan 
signifikan dalam meningkatkan 

kualitas SDM pada Kementerian/
Lembaga dengan melakukan 

sosialiasi, pelatihan, pembinaan 
secara rutin, bimbingan teknis 

dan in house training mengenai 
akuntansi dan pelaporan.
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Pengguna Anggaran dan 
menjalankan fungsi Menteri 
Keuangan sebagai pengelola 
fiskal.

Untuk kepentingan 
BUN sebagai Pengelola 
Kas, Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan menyusun 
Laporan Arus Kas. 
Sementara dalam konteks 
BUN sebagai Pengguna 
Anggaran, Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan menyusun 
Laporan Keuangan Bendahara 
Umum Negara yang 
merupakan hasil konsolidasian 
dari seluruh laporan keuangan 
Bagian Anggaran BUN 
yang dikelola unit eselon 
I Kementerian Keuangan 
terkait. Selanjutnya, dalam 
konteks menjalankan fungsi 
Menteri Keuangan sebagai 
Pengelola Fiskal, Direktorat 
Jenderal Perbendaharaan 
menyusun Laporan Keuangan 
Pemerintah Pusat yang 
merupakan hasil konsolidasi 
dari seluruh Laporan 
Keuangan Kementerian/
Lembaga dan Laporan 
Keuangan BUN.

PENYUSUNAN LKPP, 
PERAN PARIPURNA DITJEN 
PERBENDAHARAAN

Terakhir, guna memenuhi 
amanat undang-undang 
dalam penyusunan laporan 
keuangan pemerintah, 
Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan sebagai 
unit in charge senantiasa 
berupaya keras melaksanakan 
perannya secara optimal. 
Penyusunan LKPP dilakukan 
Ditjen Perbendaharaan 
dengan mengkonsolidasikan 
seluruh laporan keuangan 
Kementerian/Lembaga (LKKL) 
dengan Laporan Keuangan 
Bendahara Umun Negara 
(LKBUN), dimana prosesnya 
dimulai dari penerimaan 
LKKL dan LKBUN yang 
disampaikan oleh seluruh 
Menteri/Pimpinan Lembaga 
untuk selanjutnya dilakukan 
analisis untuk atas kewajaran 
proses akuntansi penyusunan 

LKKL. Dalam prosedurnya, 
Kementerian Negara/Lembaga 
menyampaikan LKKL kepada 
Menteri Keuangan paling 
lambat 2 (dua) bulan setelah 
tahun anggaran berakhir. 
Selanjutnya, LKPP unaudited 
disampaikan kepada Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK) 
selambat-lambatnya 3 
(tiga) bulan setelah tahun 
anggaran berakhir. Sebelum 
disampaikan kepada BPK, 
LKPP unaudited direviu 
terlebih dahulu oleh Badan 
Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan (BPKP). Hasil 
reviu dituangkan dalam Surat 
Pernyataan Telah Direviu yang 
disertakan dalam LKPP.

Setelah LKPP disampaikan 
kepada BPK, maka dimulailah 
proses audit terhadap LKPP. 
Pada saat yang sama BPK juga 
melakukan audit terhadap 
LKKL dan LKBUN. Proses 
audit terdiri dari serangkaian 
kegiatan mulai dari entry 
meeting audit yang dihadiri 
oleh Menteri Keuangan, 
anggota BPK, Eselon I 
Kementerian Keuangan dan 
Auditor BPK RI; pembahasan 
tiga pihak yang melibatkan 
Kementerian Keuangan, 
seluruh kementerian/lembaga 
dan BPK; pembahasan 
temuan dengan BPK dan exit 
meeting audit BPK. Setelah 
audit atas LKPP berakhir, 
BPK akan menyampaikan 
Laporan Hasil Pemeriksaan 
(LHP) secara resmi kepada 
DPR RI dan Presiden RI sesuai 
dengan ketentuan perundang-
undangan. 

Atas dasar LKPP 
yang telah diaudit oleh 
BPK tersebut, Presiden RI 
menyampaikan Rancangan 
Undang-Undang tentang 
Pertanggungjawaban 
Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja 
Negara (RUU P2APBN) pada 
akhir Juni setiap tahun. DPR RI 
dan Pemerintah yang diwakili 
oleh Menteri Keuangan akan 
membahas RUU tersebut 
selama 3 (tiga) bulan untuk 
ditetapkan menjadi UU.

 Terlihat jelas, bahwa 
peran penting Ditjen 
Perbendaharaan dalam 
penyusunan laporan keuangan 
pemerintah khususnya 
dan pelaksanaan akuntansi 
pemerintah pada umumnya, 
bukanlah sekedar jargon atau 
klaim retorik belaka, melainkan 
adalah tanggung jawab yang 
diwujudkan dalam kiprah yang 
nyata selama ini dan ke depan 
untuk senantiasa mengawal 
penyusunan dan menjada 
kualitas pelaporan keuangan 
negara. Baik buruknya kualitas 
laporan keuangan pemerintah, 
akan banyak tergantung 
dari optimal tidaknya Ditjen 
Perbendaharaan menjalankan 
peran tersebut.

Oleh:

Hudi Sadmoko, Edward U.P. 
Nainggolan,  Direktorat APK

Penyusunan LKPP dilakukan 
Ditjen Perbendaharaan dengan 

mengkonsolidasikan seluruh 
laporan keuangan Kementerian/

Lembaga (LKKL) dengan 
Laporan Keuangan Bendahara 

Umun Negara (LKBUN), 
dimana prosesnya dimulai dari 
penerimaan LKKL dan LKBUN 

yang disampaikan oleh seluruh 
Menteri/Pimpinan Lembaga 
untuk selanjutnya dilakukan 

analisis untuk atas kewajaran 
proses akuntansi penyusunan 

LKKL. 
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KATA MEREKA

“Pimpinan Kementerian dan Lembaga hendaknya 
tidak hanya berlomba-lomba mengejar opini WTP, 
tetapi juga harus bekerja keras untuk menjamin 
terlaksananya praktik-praktik tata kelola yang baik”

DARMIN NASUTION
Menteri Perekonomian dan Industri 

 “Penerapan SAP berbasis akrual dalam penyusunan 
LKPP tahun 2015 ini diharapkan tidak menimbulkan 
bias karena baru pertama kali dilakukan, tetapi justru 
meningkatkan kualitas laporan. Sehingga, LKPP tahun 
2015 benar-benar dapat memberikan informasi 
keuangan yang memadai, bermanfaat dan tidak 
menyesatkan,”

HARRY AZHAR AZIS
Ketua BPK

“Kita terus berikhtiar, kita ingin mengejar 
supaya kita benar- benar mampu untuk 
melakukan pelaporan keuangan secara 
baik dan wajar. Alhamdulillah, sejak tahun 
anggaran 2011 Jabar terus meraih WTP 
sampai sekarang (tahun 2015). Mudah- 
mudahan pada 2016 ini lebih bagus lagi, 
karena penataan aset juga sudah semakin 
baik.”

AHMAD HERYAWAN
Gubernur Jawa Barat

- pw - 11/2016 
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Mengamankan Penerimaan Negara

Praktis, Cepat dan Aman

- sw -
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Praktis, Cepat dan Aman

Dalam literatur sistem pembayaran, 
sistem yang berkaitan dengan 
pengumpulan dan penyaluran dana 
pemerintah secara umum dikenal 
dengan istilah government payments. 
Sistem penerimaan negara secara 
elektronik yang merupakan sistem yang 
berkaitan dengan pengumpulan dana 
pemerintah merupakan implementasi 
electronic government (e-Gov) tipe Public/
Citizen to Government (P2G or C2G) 
atau  Bussines to Government (B2G), yaitu 
transaksi pembayaran penerimaan 
negara baik pajak maupun bukan pajak 
yang dilakukan oleh perorangan atau 
badan kepada pemerintah. Dalam hal ini, 
sistem perbankan sebagai mitra dalam 
pengumpulan dana mempunyai peran 
yang sangat penting. Sistem penerimaan 
negara pada perbankan terhubung dengan 
sistem pada Kementerian Keuangan. 
Dalam framework operasional bidang 
penerimaan negara, pengumpulan 
penerimaan negara dilakukan melalui 
berbagai channel dan dengan alat 
pembayaran yang beragam, World Bank 
(2012).

Di Indonesia, sistem yang 
memfasilitasi pembayaran penerimaan 
negara adalah Modul Penerimaan Negara 
Generasi Dua (MPN G2), yaitu sistem 
penerimaan negara secara elektronik 
yang merupakan pengganti sekaligus 
penyempurnaan sistem sebelumnya 
(MPN G1). MPN G2 merupakan sistem 
penerimaan negara yang dikembangkan 
dengan berbasis electronic billing system, 
dan sistem settlement dengan pemrosesan 
transaksi pembayaran secara realtime. 
Melalui MPN G-2, penatausahaan negara 
dilakukan secara terpusat (sentralisasi) 
sebagai upaya integrasi data penerimaan 

negara dan penyelesaian status akhir 
pembayaran. Electronic Payment 
System, termasuk MPN G2  merupakan 
interorganizational information system yang 
mengintegrasikan beberapa organisasi/
lembaga, Turban et al. (2008),   yaitu 
beberapa unit pada Kementerian 
Keuangan dan Perbankan. Sebagai suatu 
sistem, MPN G2 terdiri dari subsistem 
Billing, Settlement, dan Collecting Agent (CA). 
Subsistem Billing dan Settlement berada 
pada Kementerian Keuangan, sedangkan 
subsistem Collecting Agent (CA) di Bank/Pos 
Persepsi. 

Salah satu syarat bagi Bank/Pos 
Persepsi untuk dapat melaksanakan 
layanan Penerimaan Negara secara 
elektronik adalah memiliki sistem informasi 
yang terhubung secara online dengan 
sistem Penerimaan Negara Kementerian 
Keuangan. Sistem yang digunakan  untuk 
menatausahakan penerimaan negara 
secara elektronik tersebut harus sesuai 
dengan ketentuan Requirement Sistem dan 
Prosedur Bank/Pos Persepsi Dalam Rangka 
Penerapan MPN G2 atau Collecting Agent 
(CA) Requirement. Dokumen CA Requirement 
memuat persyaratan teknis terkait jaringan 
dan aplikasi yang harus dipenuhi oleh 
Bank/Pos Persepsi yang ingin terhubung 
dengan sistem penerimaan negara secara 
elektronik. Untuk memastikan kesesuaian/
kelayakan bisnis proses dan sistem bank 
dengan persyaratan dan spesifikasi yang 
ditentukan oleh Kuasa BUN Pusat, maka 
harus dilakukan pengujian melalui User 
Acceptance Test (UAT) oleh Kementerian 
Keuangan.

Dalam pengembangan suatu sistem, 
desain sistem dan implementasinya 
ditentukan oleh requirement. Requirement 
berisi hal-hal yang harus dilakukan sistem, 

Mengenal 
Per i l aku 
S i s t e m 
MPN G2
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dan desain menjelaskan 
bagaimana sistem harus 
melakukan hal tersebut. 
Model dan spesifikasi akan 
ditransformasi ke dalam 
desain dan pada akhirnya 
diimplementasikan (Sutcliffe, 
2003). Kebijakan harus 
ditentukan sejak awal 
munculnya requirement dan 
akan dijadikan acuan tahap 
selanjutnya. Pengembangan 
electronic payment system yang 
mengintegrasikan dua sistem 
besar perlu koordinasi kedua 
belah pihak (Moertini et al., 
2011). Menurut Sommerville 
(2011), requirement untuk 
sistem adalah deskripsi dari 
hal-hal yang harus dilakukan 
oleh sistem dan batasan/
kendala operasonalisasinya. 
Secara lebih spesifik,  
requirement fungsional 
meng-capture perilaku 
sistem yang diinginkan, yaitu 
pernyataan layanan yang 
harus disediakan/penuhi oleh 
sistem, persyaratan perilaku 
sistem terhadap input 
tertentu dan di dalam situasi 
tertentu.

Tulisan ini 
mengidentifikasi dan 
menganalisis kebijakan dan 
spesifikasi yang dinilai krusial 
dan menjadi kunci dalam 
pengembangan MPN G2.  
Meskipun tulisan tentang 
sistem penerimaan negara 
atau MPN G2 dapat ditemui 
dalam beberapa media, 
tetapi sejauh ini belum ada 
yang membahas lebih spesifik 
terkait penyempurnaan 
desain sistem MPN 
G2 terutama pada sisi 
perbankan. Beberapa poin 
penting terkait perilaku 
yang  diinginkan pada MPN 
G2, yaitu terkait basis billing 
system, alur transaksi dan 
kebijakan pengkreditan 
ke Kas Negara,  kebijakan 
reversal dan error correction, 
dan perlakukan transaksi time 
out. 

SISTEM BILLING

Layanan penerimaan 
negara dilakukan 
dengan berbasis billing, 
sehingga setiap transaksi 
penerimaan negara harus 
diproses melalui MPN G2 
berdasarkan billing (data 
tagihan). Penyetor (Wajib 
Pajak/Wajib Bayar/Wajib 
Setor) harus memiliki 
billing sebelum melakukan 
pembayaran penerimaan 
negara. Transaksi kredit/
transfer oleh penyetor dan 
petugas bank/teler yang 
langsung masuk ke Rekening 
Penerimaan, tetapi tidak 
melalui proses/mekanisme 
MPN G2, menyebabkan kas 
masuk tersebut tidak diikuti 
adanya transaksi penerimaan 
pada MPN G2. Dalam 
kasus ini, penyetor akan 
dirugikan karena tidak akan 
diakui sebagai pelunasan 
kewajiban. Sesuai ketentuan, 
transaksi penerimaan 
negara yang masuk ke 
Rekening Penerimaan harus 
ditandai dengan otentifikasi 
NTPN (Nomor Transaksi 
Penerimaan Negara) dari 
Settlement. Sehingga layanan 
penerimaan negara pada 
MPN G2 hanya dapat 
dilaksanakan dengan billing. 
Untuk mengantispasi 
permasalahan tersebut, dari 
aspek aplikasi juga perlu 
ditambahkan pembatasan 
agar Rekening Penerimaan 
Negara tidak dapat dimasuki 
selain transaksi melalui 
mekanisme MPN G2. 

Sistem Billing juga akan 
menghilangkan terjadinya 
kesalahan perekaman elemen 
data transaksi penerimaan 
negara oleh teller/petugas 
bank/pos persepsi karena 
penginputan hanya dilakukan 
atas kode billing yang 
disampaikan oleh penyetor.  

ALUR SISTEM  DAN 
KEBIJAKAN PENGKREDITAN 
KE KAS NEGARA

Desain sistem MPN 
G2 pada proses payment 
berbeda dengan sistem 
sebelumnya dan kebanyakan 
billing pada umumnya, 
seperti pembayaran tagihan 
listrik, telepon, atau air PAM. 
Secara prinsip, pada sistem 
MPN G2, pengkreditan 
ke Rekening Kas Negara 
dilakukan sebelum mendapat 
respon outentifikasi NTPN 
dari Settlement MPN G2 
Kementerian Keuangan. 
Atas suatu penyetoran 
penerimaan negara, proses 
komunikasi data diawali 
dengan permintaan informasi 
(inquiry) billing dari Sistem 
Bank ke sistem Settlement. 
Setelah memperoleh 
respon data billing, proses 
dilanjutkan ke tahapan 
pembayaran (payment). 
Sebelum mengirimkan 
permintaan pembayaran 
(request payment), Sistem 
Bank harus mengkreditkan 
dana ke Rekening Kas 
Negara, selanjutnya sistem 
Settlement akan merespon 
dengan menerbitkan NTPN. 
Apabila dana sudah terkredit 
dan proses pengiriman 
data ke Settlement belum 
berhasil, sistem Bank akan 
melakukan permintaan 
kembali (reinquiry) untuk 
mendapatkan NTPN. Apabila 
sampai dengan periode 
pelaporan belum berhasil 
memperoleh respon NTPN 
dari Settlement karena time 
out, transaksi tersebut tetap 
dilaporkan, tetapi dengan 
status CA Only, dan akan 
diberikan NTPN pada saat 
rekonsiliasi pada akhir hari. 
Transaksi status CA Only 
adalah penerimaan negara 
yang catatan transaksi 
dan uangnya ada Bank/
Pos Persepsi, tetapi belum 
tercatat pada Settlement.

Terhadap Bank yang 
desain sistemnya tidak sesuai 

Sesuai ketentuan, transaksi 
penerimaan negara yang masuk 

ke Rekening Penerimaan harus 
ditandai dengan otentifikasi 

NTPN (Nomor Transaksi 
Penerimaan Negara) dari 

Settlement. Sehingga layanan 
penerimaan negara pada MPN 

G2 hanya dapat dilaksanakan 
dengan billing.
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dengan CA Requirement, akan 
berakibat adanya transaksi 
yang sah dan memperoleh 
NTPN pada Settlement MPN 
G2, tetapi tidak tercatat pada 
Rekening Koran. Transaksi 
yang seharusnya berstatus 
CA Only tidak terkredit pada 
Rekening Koran, karena masih 
menunggu sampai berhasil 
memperoleh NTPN. Kondisi 
tersebut menyebabkan 
tidak ada konsistensi antara 
catatan jumlah transaksi 
penerimaan negara dan 
keadaan kas pada Rekening 
Koran. 

KEBIJAKAN REVERSAL DAN 
ERROR CORRECTION

Reversal adalah 
pembatalan transaksi yang 
telah memperoleh NTPN. 
Tidak seperti pada MPN G1 
yang secara sistem terdapat 
fasilitas reversal/pembatalan 
transaksi, pada sistem MPN 
G2 tidak dimungkinkan 
adanya reversal. Pada MPN 
G1, dalam hal terdapat 
kesalahan elemen data 
pembayaran, maka 
dimungkinkan dilakukan 
reversal. Meskipun telah diatur 
ketentuan penggunaan dan 
pelaporannya, tetapi banyak 
transaksi yang di-reversal 
yang tidak sesuai dengan 
ketentuan, dan cenderung di 
luar kontrol. 

Pada sistem MPN G2, 
apabila ditemukan kondisi 
transaksi yang sudah dalam 
proses pembayaran, tetapi 
ternyata tagihannya tidak 
tersedia atau telah lunas 
terbayar, maka secara sistem 
dapat melakukan koreksi 
dengan pendebetan kembali. 
Mekanisme ini dikenal 
dengan istilah error correction 
(EC). Secara teknis, error 
correction dapat dilakukan 
oleh sistem Bank jika 
terjadi transaksi inquiry dan 
mendapatkan respon sukses 
dari sistem MPN G2, kemudian 
ketika tahap payment, respon 
yang diperoleh Bank adalah 

tagihan sudah kadaluarsa 
atau tagihan sudah terbayar. 
Untuk transaksi payment 
yang belum memperoleh 
NTPN karena time-out tidak 
diboleh dilakukan EC, tetapi 
perlakuannya diatur tersendiri.

PERLAKUAN TRANSAKSI 
TIME OUT

Transaksi payment yang 
dikirim oleh sistem bank ke 
Settlement, tetapi respon 
payment tidak diterima 
sampai dengan batas time 
out (25 detik), maka proses 
harus dilanjutkan dan tidak 
boleh dibatalkan/error 
correction. Bank/Pos Persepsi 
diminta melakukan re-inquiry 
payment secara otomatis 
sebanyak 3 (tiga) kali dengan 
interval 25 detik, dan apabila 
setelah 3 (tiga) kali proses 
re-inquiry  belum berhasil, 
maka Bank/Pos Persepsi 
dapat melakukan proses re-
inquiry secara manual. Dalam 
hal, proses re-inquiry secara 
manual masih tetap tidak 
memperoleh tanggapan, 
Bank/Pos Persepsi mencetak 
Bukti Penerimaan Negara 
(BPN) tanpa NTPN sebagai 
tanda terima dana nasabah. 
BPN tanpa NTPN tersebut 
merupakan BPN Sementara 
dan di bagian bawah cetakan 
BPN dicantumkan keterangan 
“Transaksi sedang dalam 
proses”. Apabila sampai 
dengan waktu pelaporan 
belum berhasil mendapatkan 
NTPN, maka dimasukkan 
dalam laporan sebagai 
transaksi dengan status CA 
Only, yaitu transaksi yang 
tercatat pada bank (CA), 
tetapi belum tercatat pada 
Settlement. Transaksi tersebut 
akan diberikan NTPN setelah 
akhir rekonsiliasi dan billing 
tersebut akan di flag lunas 
oleh sistem MPN G2.

Semoga uraian 
tersebut dapat menambah 
pengetahuan tentang sistem 
MPN G2, terutama pada 

perbankan, dan secara umum 
bermanfaat pula bagi pihak-
pihak yang memiliki perhatian 
terhadap upaya pengelolaan 
penerimaan negara.

Oleh:

Iskandar, KPPN Khusus 
Penerimaan

Pada sistem MPN G2, apabila 
ditemukan kondisi transaksi 

yang sudah dalam proses 
pembayaran, tetapi ternyata 

tagihannya tidak tersedia atau 
telah lunas terbayar, maka 

secara sistem dapat melakukan 
koreksi dengan pendebetan 

kembali. Mekanisme ini dikenal 
dengan istilah error correction 

(EC).
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REKENING KHUSUS SBSN:  
“INOVASI UNTUK SINERGI EFISIENSI 
PEMBIAYAAN SYARIAH”

Pembiayaan kegiatan 
Kementerian dan Lembaga 
dengan Surat Berharga 
Syariah Negara (SBSN) 
telah dilaksanakan sejak 
tahun 2013. Berawal dari 
proyek pengembangan jalur 
ganda kereta api Cirebon-
Kroya, SBSN Project Based 
Sukuk (PBS) menjelma 
menjadi instrumen alternatif 
pembiayaan infrastruktur 
pemerintah. Saat ini nilai 
pembiayaan dengan SBSN 
telah meningkat hingga 14 
kali lipat dari 800 Milyar pada 
tahun 2013 hingga 13,6 
Triliun Rupiah pada tahun 
2016. Jumlah ini diperkirakan 
akan terus meningkat di 
masa depan. Oleh karena itu, 
efisiensi dan efektivitas dalam 
manajemen pembiayaan ini 
sangat penting.

Tata kelola pembiayaan 
dengan SBSN ini dilakukan 
oleh dua unit di Kementerian 

Keuangan: Direktorat Jenderal 
Pengelolaan Pembiayaan 
dan Risiko (DJPPR) pada 
aspek penerbitan sumber 
pembiayaan serta Direktorat 
Jenderal Perbendaharaan 
(DJPBN) pada aspek 
pelaksanaan pembayaran 
kegiatan yang dibiayai 
oleh SBSN. Dalam evaluasi 
bersama yang dilakukan 
DJPBN dan DJPPR, ditemukan 
dua kendala dalam 
pelaksanaan pembiayaan 
dengan SBSN selama tahun 
2013 sampai dengan 2015. 

Pertama, dari segi 
manajemen kas, mekanisme 
yang ada pada saat itu 
menimbulkan opportunity 
cost pada Rekening Kas 
Umum Negara, karena dana 
yang digunakan bersumber 
dari Rupiah Murni. Hal ini 
menyebabkan inefisiensi di 
tengah keterbatasan sumber 
dana APBN. Kedua, dari 

segi pelaksanaan kegiatan, 
muncul hambatan untuk 
meluncurkan dana SBSN ke 
tahun berikutnya karena dana 
hasil lelang SBSN disetor ke 
RKUN berdasarkan proses 
reklasifikasi sesuai nilai SP2D 
yang terbit. Peraturan yang 
ada tidak mengatur ketentuan 
carry over dana SBSN-PBS 
sehingga kontrak SBSN-PBS 
selalu dipahami sebagai 
kontrak tahun tunggal (single 
year).  

REKSUS: INOVASI ADOPSI 
SISTEM PEMBIAYAAN PHLN

Sebelum tahun 2016, 
pembiayaan dengan SBSN 
diatur dalam Peraturan 
Menteri Keuangan (PMK) 
nomor 24/PMK.05/2015. 
Mekanisme yang digunakan 
adalah Pembiayaan 
Pendahuluan (pre-financing). 
Dalam mekanisme ini, 
DJPBN membayar proyek 

Saat ini nilai pembiayaan dengan 
SBSN telah meningkat hingga 14 

kali lipat dari 800 Milyar pada 
tahun 2013 hingga 13,6 Triliun 

Rupiah pada tahun 2016
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yang dibiayai SBSN atas dasar 
Surat Perintah Membayar 
dari Kementerian pengguna 
dana dengan menggunakan 
dana Rupiah Murni dari 
Rekening Kas Umum Negara 
terlebih dahulu. Selanjutnya, 
DJPBN meminta penggantian 
(reimbursement) kepada DJPPR 
yang ditindaklanjuti dengan 
penerbitan SBSN. 

Dengan kata lain, 
Pemerintah terlebih dahulu 
memberikan talangan atas 
proyek yang dibiayai SBSN 
dengan dana APBN non 
pembiayaan atau Rupiah 
Murni, kemudian menerbitkan 
SBSN senilai talangan 
tersebut. Permasalahan 
dengan mekanisme ini adalah 
tingginya opportunity cost yang 
ditanggung kas negara, karena 
uang yang seharusnya bisa 
digunakan untuk pembayaran 
kegiatan dengan sumber 
dana Rupiah Murni digunakan 
untuk membayar kegiatan 
yang seharusnya langsung 
dibiayai dengan SBSN. 
Hal ini juga menyebabkan 
kurangnya akuntabilitas dalam 
pengelolaan pembiayaan sebab 
bahwa proyek yang seharusnya 
dibayar menggunakan alokasi 
pembiayaan, dibayar dengan 
alokasi non pembiayaan. 

Perkembangan 
mekanisme pembiayaan 
menjadi menarik ketika 
diterbitkannya Peraturan 
Menteri Keuangan nomor 
25/PMK.05/2016 tentang 
Tata Cara Pelaksanaan 
Pembayaran Kegiatan yang 
Dibiayai SBSN pada tahun 
2016, yang menggantikan 
PMK 24/PMK.05/2015. Pada 
PMK ini DJPBN dan DJPPR 
mengadopsi Mekanisme 
Rekening Khusus (Reksus) yang 
digunakan dalam penarikan 
Pinjaman dan Hibah Luar 
Negeri (PHLN) untuk mengelola 
SBSN. Hal ini bertujuan untuk 
mengembalikan akuntablitas 
dan efisiensi penggunaan 
utang. 

Pada mekanisme Reksus, 
pola pikir yang digunakan 
adalah ‘no money no game’, 
artinya dana pembiayaan harus 
tersedia dulu untuk sebelum 
pembiayaan dilaksanakan. 
Di mekanisme ini DJPPR 
melelang SBSN terlebih dahulu 
kemudian menyimpan dana 
tersebut pada Reksus SBSN 
di Bank Indonesia untuk 
membayar pembiayaan 
kegiatan. Selanjutnya, 
DJPBN membayar kegiatan 
bersumber dana SBSN dengan 
menggantikan dana dari 
RKUN dengan dana di Reksus 
SBSN. Dengan mekanisme ini, 
lag penggantian dana akibat 
menunggu penerbitan SBSN 
dan opportunity cost pada 
RKUN dapat ditekan.

MANFAAT REKSUS SBSN

Sebagaimana dinyatakan 
Storkey (2003), tujuan utama 
pengelolaan kas adalah 
memastikan bahwa pemerintah 
memiliki cukup dana untuk 
membiayai kewajibannya 
tepat waktu. Beberapa negara 
berkembang menyimpan dana 
sebanyak-banyaknya di kas 
negara sebagai strategi untuk 
mencapai tujuan manajemen 
kas pemerintah, sehingga 
ketika dibutuhkan dana dapat 
segera dicairkan. Namun 
strategi tersebut tidak efisien 
dan tidak mencerminkan 
pengelolaan kas yang modern 
karena idle cash dan cost of 
borrowing yang cukup tinggi. 

Dengan mekanisme yang 
baru, SBSN terlebih dahulu 
diterbitkan untuk mendapatkan 
dana pembiayaan di Rekening 
Khusus penampungan di Bank 
Indonesia. Nilai penerbitan 
berdasarkan Rencana 
Penarikan Dana Satuan 
Kerja. Hal ini meningkatkan 
efisiensi pembiayaan dari 
segi penyediaan sumber 
dana karena penyediaannya 
disesuaikan dengan kebutuhan. 
Mekanisme ini memfasilitasi 
pencapaian sasaran 

manajemen kas yang baik, 
yaitu: meminjam dana hanya 
pada saat diperlukan untuk 
menghemat biaya pinjaman 
(Lenert, 2009). 

Rekening Khusus SBSN 
juga mendapatkan imbal hasil 
dari Bank Indonesia senilai 
65% dari BI Rate sebagaimana 
tertuang dalam Keputusan 
Gubernur Bank Indonesia 
Nomor 11/KEP.GBI/2009.  
Mekanisme ini memfasilitasi 
satu lagi pencapaian sasaran 
manajemen kas yang baik, 
yaitu mendapatkan hasil dari 
penempatan dana atas kas 
menganggur (Lenert, 2009). 
Hingga Agustus 2016, DJPBN 
telah menerima remunerasi 
senilai 68 Miliar Rupiah 
dari penempatan dana 
pada Reksus SBSN. Dana 
ini dapat digunakan untuk 
menutup sebagian cost of fund 
penerbitan SBSN atau coupon 
SBSN yang harus dibayar 
pemerintah.

Selain itu, dengan 
mekanisme Reksus SBSN, 
DJPBN dan DJPPR memastikan 
kendali yang efektif atas saldo 
kas pemerintah. Reksus SBSN 
memberikan manfaat lain yang 
mendukung manajemen kas 
dan pembiayaan seperti: dapat 
diketahuinya informasi tentang 
sumber daya kas pemerintah 
dengan lebih cepat; 
meningkatkan kendali dan 
efisiensi atas fungsi appropriasi 
dan alokasi dalam manajemen 
kas dan pembiayaan; serta 
menurunkan kebutuhan 
likuiditas cadangan pemerintah.

PENGEMBANGAN REKSUS 
SBSN 

Dengan beberapa manfaat 
yang telah dicapai, Reksus 
SBSN masih menyimpan 
potensi untuk dikembangkan 
lebih baik lagi. Pengembangan 
pertama adalah menerapkan 
prinsip syariah lebih utuh lagi 
dengan pembukaan Reksus 
SBSN di bank umum syariah.  

Manfaat Reksus SBSN: 

1. Melalui penerbitan SBSN 
terlebih dahulu untuk 
mendapatkan dana 
pembiayaan di Rekening 
Khusus penampungan di 
Bank Indonesia Sehingga 
akan meningkatkan efisiensi 
pembiayaan dari segi 
penyediaan sumber dana 
karena penyediaannya 
disesuaikan dengan 
kebutuhan.

2. Rekening Khusus SBSN juga 
mendapatkan imbal hasil dari 
Bank Indonesia senilai 65% 
dari BI Rate sebagaimana 
tertuang dalam Keputusan 
Gubernur Bank Indonesia 
Nomor 11/KEP.GBI/2009.  
Mekanisme ini memfasilitasi 
satu lagi pencapaian sasaran 
manajemen kas yang baik, 
yaitu mendapatkan hasil 
dari penempatan dana yang 
menganggur.

3. Dengan mekanisme Reksus 
SBSN, DJPBN dan DJPPR 
memastikan kendali yang 
efektif atas saldo kas 
pemerintah.
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Hal ini juga sejalan dengan 
arahan Menteri Keuangan, 
Sri Mulyani, dalam World 
Islamic Economic Forum 2016, 
dimana pemerintah akan 
selalu memberikan dukungan 
penuh dalam pengembangan 
keuangan syariah. 

Mengingat sumber 
pembiayaan dilakukan 
dengan instrumen sukuk 
(syariah), untuk proyek yang 
sesuai syariah, akan lebih baik 
lagi jika dana SBSN yang telah 
diterima dapat ditempatkan 
pada institusi perbankan 
syariah. Sehingga prinsip 
syariah utuh, baik dalam 
pengelolaan, penggunaan 
maupun penyimpanan 
dana hasil lelang SBSN. 
Hal ini menjamin dan akan 
memberikan keyakinan 
penuh bagi calon investor 
yang sangat concern atas 
kesyariahan produk SBSN. 
Selain itu, pembukaan Reksus 
SBSN di bank umum syariah 
akan memberikan suntikan 
likuiditas jangka pendek pada 

perbankan syariah serta 
mendukung perkembangan 
keuangan syariah di 
Indonesia.

Selanjutnya, Reksus 
SBSN dapat dikembangkan 
sebagai rekening yang dapat 
didebit langsung atas beban 
pembiayaan proyek SBSN. 
Hal ini akan meningkatkan 
akuntabilitas pembiayaan 
karena dana pembiayaan 
tidak tercampur lagi dengan 
dana non pembiayaan 
pada Rekening Kas Umum 
Negara. Saat ini, mekanisme 
pembiayaan atas proyek 
masih menggunakan sistem 
general financing pada 
Rekening Kas Umum Negara, 
dan dana tersebut akan 
diganti oleh dana SBSN dari 
Reksus SBSN hari berikutnya. 

Meskipun Reksus SBSN 
sudah meminimumkan lag 
penggantian dana pada 
Rekening Kas Umum Negara, 
hingga H+1, namun dengan 
pendebitan langsung pada 

Reksus, realisasi pembiayaan 
dapat diukur secara realtime 
sehingga mekanisme 
pembiayaan dapat lebih 
efisien lagi. Pemisahan 
rekening pembiayaan 
seperti Reksus dari Rekening 
Kas Umum Negara dapat 
mendukung akuntabilitas 
penggunaan dana, kepastian 
likuiditas dana untuk 
pembiayaan proyek dan 
mendukung pelaporan 
yang memadai karena tidak 
terpapar dengan transaksi 
non pembiayaan. 

INOVASI DAN SINERGI KE 
DEPAN

Pembentukan Reksus 
penampungan dana 
SBSN adalah hasil inovasi 
dan sinergi antara Ditjen 
Perbendaharaan dan 
DJPPR dalam memperbaiki 
tata kelola pembiayaan 
dengan SBSN. Manfaat 
yang telah dicapai sangat 
signifikan: efisiensi waktu 

penggantian dana Rekening 
Kas Umum Negara, kepastian 
likuiditas pembiayaan 
proyek, remunerasi dari 
penempatan dana, dan 
peningkatan akuntabilitas 
penggunaan dana SBSN. Ke 
depan, pemerintah dapat 
membuka Reksus SBSN di 
bank umum syariah dan 
mengembangkannya untuk 
menjadi rekening yang 
dapat didebit langsung 
atas beban pembiayaan. 
Melalui hal ini, Kementerian 
Keuangan akan mendukung 
perkembangan keuangan 
syariah di Indonesia serta 
meningkatkan efisiensi dan 
akuntabilitas manajemen 
pembiayaan. 

Oleh : Eko Sumando, 
Direktorat PKN

PERKEMBANGAN 
PEMBIAYAAN MELALUI 
SBSN, 2013-2016

NO K/L ES 1 PENERIMA DIP PEMBIAYAAN

1. Kemenag DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM 182.90 

2. KemenPU-PERA DITJEN PENDIDIKAN ISLAM 7,226.30 

3. Kemenag DITJEN PENDIDIKAN ISLAM  895.00 

4. Kemenag DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH 390.00 

5. Kemenhub DITJEN PERKERETAAPIAN  4,983.00

 INSTANSI PENERIMA PEMBIAYAAN MELALUI SBSN, 2016 DALAM MILYAR RUPIAH 
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DASHBOARD MPN G2 TERPILIH MENJADI SALAH SATU DARI 
11 INISIATIF DAN INOVASI PELAYANAN PUBLIK TERBAIK 
DARI KEMENTERIAN TAHUN 2016

(MPN) G2 mewakili Kementerian Keungan 
mendapatkan penghargaan terpilih menjadi 
salah satu dari 11 inisiatif dan inovasi 
pelayanan publik terbaik dari Kementerian 
tahun 2016 dari KemenPAN-RB. Penghargaan 
diserahkan pada Simposium dan Gelar Inovasi 
Pelayanan Publik Nasional Tahun 2016 (31/03) 
oleh Menteri PAN-RB, Yuddy Chrisnandy 
dan diterima oleh Dirjen Perbendaharaan, 
Marwanto Harjowiryono.

PERESMIAN GEDUNG BARU KPPN KLATEN, SURAKARTA, 
DAN CILACAP 
Mendukung penyaluran lebih dari 33 
triliun Rupiah APBN di Jawa Tengah, 
Direktur Jenderal Perbendaharaan 
meresmikan sekaligus Gedung Baru KPPN 
Klaten, KPPN Surakarta dan KPPN Cilacap 
(15/04).

15
FINANCIAL REFORM FOR ECONOMIC DEVELOPMENT 
FORUM IN ASIA (FRED) II

Direktur Jenderal Perbendaharaan, 
Marwanto Harjowiryono menjadi salah 
satu panelis dalam acara Financial 
Reform for Economic Development 
Forum in Asia (FRED) II yang diadakan 
oleh Bank Dunia dan Confederation of 
Asian and Pasific Accountants (CAPA) di 
Kuala Lumpur, Malaysia (17-18/05).

17

31

24
KPPN PALEMBANG MENERIMA SERTIFIKASI ISO 
9001:2008

KPPN Palembang menerima sertifikasi 
ISO 9001:2008 Sistem Manajemen Mutu, 
diserahkan PT. BSI Group Indonesia 
kepada Kepala KPPN Palembang, Siti 
R.Sundari, disaksikan Direktur Jenderal 
Perbendaharaan Kepala Kanwil Ditjen 
Perbendaharaan Prov. Sumsel (24/05).

KULIAH UMUM DIRJEKTUR JENDERAL 
PERBENDAHARAAN DI UNIVERSITAS SRIWIJAYA,
Kuliah Umum Dirjektur Jenderal 
Perbendaharaan di Universitas Sriwijaya, 
Palembang (24/05) bertema “Kebijakan 
Fiskal APBN 2016 dan Kebijakan 
Pelaksanaan Anggaran serta Dana Transfer 
Daerah”

MEI

25

WORKSHOP PENGADAAN BARANG DAN JASA TAHUN 
2016

Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, 
Haryana, membuka Workshop 
Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 
2016 yang diikuti 220 Pejabat Pembuat 
Komitmen (PPK) lingkup Ditjen 
Perbendaharaan di Jakarta (25-27/05).

DASHBOARD MODUL PENERIMAAN NEGARA 
(MPN) G2

Dashboard Modul Penerimaan Negara 
(MPN) G2 menerima penghargaan 
yang diserahkan Wakil Presiden Jusuf 
Kalla salah satu Pemenang Top 35 
Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2016 
pada acara Rakornas Kepegawaian di 
Jakarta (27/05). 

27

KETUA BPK MENYAMPAIKAN LHP LK-BUN 2015
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyampaikan 
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan 
Bendahara Umum Negara (LK BUN) tahun 2015 kepada 
Menteri Keuangan (30/06) dengan capaian opini Wajar 
Dengan Pengecualian (WDP). 

JUNI

30

MENPAN-RB SIDAK KPPN SEMARANG II

Dalam inspeksi mendadak (sidak) ke 
KPPN Semarang I dan II diinspeksi 
mendadak oleh Menteri Pendayaagunaan 
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 
(PAN-RB) Yuddy Chrisnandi (15/07). 
MenPAN-RB mengapresiasi layanan 
Ditjen Perbendaharaan yang langsung 
operasional penuh pasca libur cuti bersama 
Idul Fitri 2016.

15
JULI

REKAM 
PERISTIWA APRIL



Dinamika 

40

Infografis: Sugeng Wistriono

OKTOBER

02
KEPALA BKN MENYERAHKAN SK KENAIKAN PANGKAT LUAR 
BIASA

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima 
Haria Wibisana menyerahkan SK kenaikan 
pangkat luar biasa kepada 9 (Sembilan) orang 
pegawai Ditjen Perbendaharaan atas prestasi 
dan sumbangsihnya dalam meningkatkan 
pengelolaan keuangan negara pada Rapat 
Pimpinan Nasional Ditjen Perbendaharaan Tahun 
2016 di Jakarta (02/11). 

PERESMIAN GEDUNG BARU KPPN 
MATARAM DAN KPPN BIMA

Peresmian gedung baru 
KPPN Mataram dan KPPN 
Bima oleh Wakil Gubernur 
Prov. Nusa Tenggara Barat 
(NTB), Muhammad Amin 
dan Direktur Jenderal 
Perbendaharaan, Marwanto 
Harjowiryono (19/08).

19
PENANDATANGANAN KESEPAKATAN BERSAMA 
PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI KREDIT PROGRAM 
(SIKP) 

Penandatanganan Kesepakatan Bersama 
Penggunaan Sistem Informasi Kredit 
Program (SIKP) untuk mendukung 
pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat, 
di Semarang (06/09) antara Ditjen 
Perbendaharaan dengan pemerintah 
daerah di lingkup propinsi Jawa Tengah, 
disaksikan Gubernur Jawa Tengah dan 
dan Dirjen Perbendaharaan, dalam rangka 
turut serta memberdayakan UMKM melalui 
penyaluran kredit program.

AGUSTUS SEPTEMBER

KUNJUNGAN STUDY VISIT DELEGASI 
KEMENTERIAN EKONOMI DAN FINANSIAL 
KAMBOJA

Kunjungan study visit delegasi Kementerian 
Ekonomi dan Finansial Kamboja ke Ditjen 
Perbendaharaan (26/07).

KSP ANTARA INDONESIA DAN KOREA SELATAN

Pemerintah Indonesia kembali 
melakukan kegiatan kerjasama 
bilateral dengan pemerintah 
Korea Selatan dalam bentuk 
Knowledge Sharing Program (KSP) 
(17/10)

17

26

RAPIMNAS DITJEN PERBENDAHARAAN TAHUN 2016

Menkeu memberi sejumlah arahan kepada 
peserta Rapimnas Ditjen Perbendaharaan 
Tahun 2016 di Jakarta (02/11) antara lain terkait 
penegakan integritas aparatur Kemenkeu, 
eliminasi praktek pungli dan implementasi 
penyederhanaan LPJ.RAKORNAS BLU 2016

Rakornas BLU Tahun 2016 diselenggarakan 
di Jakarta. Setelah dibuka langsung oleh 
Presiden Jokowi, dalam Rakornas diserahkan 
SK penetapan 20 BLU baru di lingkungan 
4 Kementerian/Lembaga. Pada Rakornas 
tersebut Menkeu Keuangan dan Dirjen 
Perbendaharaan melakukan koordinasi dengan  
Panglima TNI dan sejumlah Menteri Pembina 
teknis BLU untuk meningkatkan kualitas 
layanan publik yang diselenggarakan BLU.

NOVEM
BER 

22

14

40
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KPPN FILIAL BANDA ACEH DI KOTA SIGLI RESMI DIBUKA

Dirjen Perbendaharaan membuka KPPN 
filial Banda Aceh di kota Sigli, Prov. Aceh, 
meresmikan gedung baru KPPN Tapaktuan 
dan KPPN Takengon di Banda Aceh (30/09) 
bersamaan dengan penyerahan Sertifikasi 
ISO 9001:2008 untuk KPPN Banda Aceh.

30

PRESIDEN MEMBUKA RAKERNAS AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH 
TAHUN 2016

Presiden membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan 
Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2016 di Istana Presiden, 
Jakarta (20/09) sekaligus menyerahkan penghargaan simbolis kepada 
lima pimpinan instansi/pemda (Ketua DPR-RI, Menteri Perindustrian, 
Airlangga, Gubernur Jawa Barat, Bupati Boyolali, dan Walikota Surakarta) 
yang mewakili 37 penerima penghargaan kementerian/lembaga/
pemda yang meraih opini WTP lima tahun berturut-turut.

23

Penandatanganan MoU 
Program Kerjasama 
Pendidikan antara Ditjen 
Perbendaharaan dan 
Universitas Gajahmada di 
Yogyakarta (23/09).

PENANDATANGANAN MOU PROGRAM 
KERJASAMA PENDIDIKAN ANTARA DITJEN 
PERBENDAHARAAN DAN UGM

SMI: PENYEDERHANAAN SPJ AKAN DILAKUKAN SECARA 
CERMAT

Menteri Keuangan dalam Rakernas 
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 
di Jakarta (19/09) menyatakan bahwa 
penyederhanaan format, bentuk dan 
detil serta prosedur pelaporan keuangan 
Pemerintah akan dilakukan secara cermat 
dan tetap menjaga kualitas laporan dan 
opini BPK. 

19

DIRJEN PERBENDAHARAAN MENJADI NARASUMBER 
DALAM ACARA METRO PLUS METRA TV 
Dirjen Pe bendaharaan menjelaskan 
pengelolaan Keuangan Negara 
yang efektif dalam mempercepat 
pembangunan infrastruktur dan 
pengentasan kemiskinan pada acara 
Metro Plus Metro TV (18/09/2016).

18

20

DITJEN PERBENDAHARAAN MEMBAHAS TERKAIT PENYEDERHANAAN 
KELENGKAPAN DAN MEKANISME PENYALURAN ANGGARAN

Menindaklanjuti arahan Presiden dan Menteri Keuangan 
terkait penyederhanaan surat pertanggungjawaban 
anggaran (SPJ) instansi pemerintah, Ditjen Perbendaharaan 
menggelar pembahasan dengan sejumlah Kementerian/
Lembaga (K/L) untuk membahas penyederhanaan 
kelengkapan dan mekanisme penyaluran anggaran di Kantor 
Pusat Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu, Jakarta (26/09).

26

41Majalah 
Treasury Indonesia Terbitan ke-2/2016Majalah Treasury Indonesia



Dinamika 

42

RISIKO DI SEKITAR KITA

Istilah risiko mungkin 
sudah bukan merupakan 
hal yang asing diantara kita. 
Setiap harinya kita akan selalu 
dihadapi apa yang namanya 
risiko. Di dunia industri kita 
sering mendengar risiko 
pemutusan hubungan kerja, 
risiko demo buruh, dan risiko 
kenaikan harga produksi. 
Di bidang perbankan 
terdapat isu risiko kredit 
macet atau risiko nilai tukar 
di saat kondisi lemahnya 
perekonomian global. Lalu 
bagaimana dan apa saja risiko 
yang dihadapi oleh instansi 
pemerintahan, seperti Ditjen 
Perbendaharaan?

Visi menjadi pengelolaan 
perbendaharaan negara 
yang unggul di tingkat dunia 
telah diuji keunggulannya 
dalam menghadapi 
perekonomian global yang 
lesu dan berdampak kepada 
perekonomian Indonesia. 
Pengaruh eksternal tersebut 
memberikan sinyal bahwa 
lesunya perekonomian 
menyebabkan rendahnya 
penerimaan negara yang 
berisiko kepada kondisi 
kekurangan kas dalam 
membelanjakan pengeluaran 
negara. Dari sisi akuntansi 
dan pelaporan keuangan, 
apakah mungkin risiko opini 
BPK terhadap kualitas LKPP 
tahun 2016 menjadi WDP 
atau disclaimer terjadi? Kita 
berharap kedua contoh risiko 
tersebut kedepannya tidak 

terjadi dan kalaupun terjadi, 
maka kemungkinannya 
kecil dan tidak memiliki 
dampak yang besar terhadap 
organisasi sebesar Ditjen 
Perbendaharaan. 

Proses identifikasi risiko 
yang tepat, optimalisasi 
penerapan sistem 
pengendalian yang ada, 
serta adanya rencana dan 
implementasi mitigasi risiko 
secara memadai menjadi 
key words kesuksesan 
manajemen risiko di 
Ditjen Perbendaharaan. 
Permasalahannya sekarang 
adalah bagaimana jika kita 
gagal dalam mengidentifikasi/
menangkap potensi risiko-
risiko baru atau kita salah 
dalam memprediksi atau 
mengukur risiko yang kita 
anggap tidak akan terjadi 
namun pada kenyataannya 
risiko itu terjadi dan 
menimbulkan dampak yang 
besar? 

Mengacu pada definisi 
risiko berdasarkan SNI 
ISO 31000, “Risk is all 
about uncertainty, or more 
importantly, the effect of 
uncertainty on the achievement 
of objectives”. Ketidaktahuan 
tentang suatu peristiwa 
atas ketidakpastian baik 
kemungkinan terjadinya 
maupun dampaknya, 
sasaran atau misi organisasi 
akan terganggu dan tidak 
menutup kemungkinan, 
akan mempengaruhi 
kepada dampak berskala 

nasional. Oleh karena itu, 
dibutuhkan kemampuan 
dalam mengeksplorasi 
sumber informasi risiko yang 
lengkap dan valid untuk 
menentukan identifikasi risiko 
yang tepat. Sumber informasi 
risiko diawali dengan 
mengumpulkan informasi 
historis maupun isu-isu yang 
berkembang kedepannya 
baik yang berasal dari dalam 
atau luar organisasi yang 
kemudian dimatangkan 
melalui diskusi dengan pihak-
pihak terkait. Salah satu 
sumber informasi risiko yang 
secara best practice telah 
diterapkan adalah Loss Event 
Database (LED). Apa itu LED, 
serta bagaimana manfaat dan 
penggunannya dapat disimak 
di sini. 

LED, SISTEM 
PENDOKUMENTASIAN 
RESIKO

LED pada awalnya 
dikembangkan pada sektor 
perbankan sebagai alat/
perangkat manajemen 
risiko yang digunakan untuk 
mencatat/mengelola data 
kejadian/insiden /data 
kerugian bersifat finansial 
dan nonfinansial yang pernah 
dialami  perusahaan atau 
organisasi secara sistematis 
dengan klasifikasi tertentu. 
Pencatatan data tersebut 
dapat menjadi data statistik 
yang selanjutnya digunakan 
sebagai dasar untuk 
menentukan estimasi risiko 

empiris, sebagai penghubung 
antara pengalaman 
kejadian, dengan keputusan 
pengendalian risiko, dan 
sebagai alat validasi input 
dan output untuk menutup 
atau memitigasi risiko suatu 
organisasi.

Dalam 
perkembangannya, 
LED ternyata dapat 
diimplementasikan pada 
sektor pemerintahan, 
karena operasionalisasi LED 
bersifat generik sehingga 
fleksibel untuk diterapkan. 
Berdasarkan PMK 191/PMK. 
09/ 2008 dan PMK 12 tahun 
2016 dijelaskan bahwa salah 
satu pengujian dokumen 
dalam penilaian profil risiko 
yang dilakukan Inspektorat 
Jenderal, setiap Unit Pemilik 
Risiko (UPR) diwajibkan 
untuk melampirkan dan 
menyampaikan informasi LED 
sebagai dasar penentuan 
identifikasi risiko. Keberadaan 
LED merupakan bentuk 
sistem pendokumentasian 
risiko sebagai cerminan daya 
dukung atas keberhasilan 
pengelolaan risiko. 

Informasi yang dihasilkan 
oleh LED tidak hanya berisi 
tentang kejadian risiko 
saja, melainkan berisi 
pula tentang penyebab 
kejadian tersebut, dampak 
kerugian yang dihasilkan, 
aktivitas penanganan, dan 
kondisi setelah dilakukan 
penanganan. Dengan 
demikian dibutuhkan 

 ’QUO VADIS ‘
Loss Event Database ?

(bagian 1 dari 2 tulisan)
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mekanisme yang mumpuni 
serta kesadaran semua pihak 
dalam UPR untuk mengelola 
LED agar dapat memberikan 
nilai tambah bagi organisasi 
dalam mengurangi tingkat 
risiko.

OPTIMALISASI MANFAAT 
VS ‘PEMENUHAN 
PROSEDUR SEMATA’

Pada sektor privat, 
LED secara riil telah banyak 
memberikan manfaat dalam 
manajemen risiko. Manfaat 
nyata LED adalah kemudahan 
dalam menyusun identifikasi 
risiko secara lebih tepat 
terutama untuk kejadian 
yang berpotensi menjadi 
risiko secara berulang untuk 
masa mendatang. LED dapat 
mengukur level risiko dari sisi 
kemungkinan dan dampaknya 
dengan mempertimbangkan 
frekuensi data kejadian 
sebelumnya dan dampaknya 
yang diperhitungkan dengan 
efektivitas penanganan 
yang sudah dilakukan. 
Apabila data dalam LED 
menunjukkan bahwa kejadian 
tersebut terjadi relatif sering, 
namun setelah ditangani 
berdasarkan data historis 
kejadian tersebut secara 
frekuensi menjadi sangat 
jarang, maka penetapan 
untuk kemungkinan kejadian 
memiliki level risiko yang 
dapat disesuaikan dengan 
hasil penanganan yang telah 
dilakukan sebelumnya dalam 
LED. 

Manfaat lainnya adalah 
LED dapat dijadikan sebagai 

alat monitoring dan reviu 
terhadap proses manajemen 
risiko tahun berjalan. Hal 
ini dapat dijadikan dasar 
penilaian/evaluasi atas 
ketepatan penentuan unsur 
risiko seperti ketepatan 
penentuan penyebab risiko 
dan dampaknya, penetapan 
level risiko dan sekaligus 
menilai efektivitas mitigasi 
risiko yang sudah dilakukan 
dalam rangka menurunkan 
level risiko. Apabila pada 
saat melakukan analisis 
risiko, suatu risiko ditetapkan 
rendah, namun dalam 
perjalanannya ternyata 
risiko tersebut terjadi dan 
tercatat dalam LED ternyata 
memiliki tren kumulatif di 
luar proyeksi penetapan level 
risiko, misalnya menjadi level 
tinggi, pemilik risiko dapat 
melakukan penyesuaian atas 
level risiko tersebut untuk 
dilakukan mitigasi. Hal ini 
dapat pula menjadi indikasi 
bahwa sistem pengendalian 
yang ada kurang berjalan 
dengan optimal/efektif 
sehingga perlu adanya 
penyempurnaan sistem 
pengendalian untuk periode 
time horizon berikutnya.      

Dalam prakteknya 
selama ini, penerapan LED 
belum optimal. Laporan 
LED yang disampaikan 
oleh sebagian besar 
UPR di lingkungan Ditjen 
Perbendaharaan tidak 
lebih dari sekedar hanya 
menggugurkan kewajiban. 
Sebagian besar laporan 
LED yang disampaikan 
tidak dijadikan acuan dalam 

penetapan identifikasi 
risiko ataupun sebagai alat 
monitoring dan reviu. Hal 
ini disebabkan sebagian 
besar isian LED selalu 
Nihil, namun apabila 
dicek kepada profil risiko, 
sebagian level risiko berada 
di atas selera risiko, artinya 
harus dimitigasi. Dengan 
demikian, penggunaan 
LED belum menampilkan/
memproyeksikan kejadian 
yang sesungguhnya terjadi di 
lapangan. LED hanya sekedar 
lembaran yang kurang 
memiliki makna (meaningless) 
tanpa manfaat yang nyata. 

Oleh karena itu, perlu 
komitmen para pengelola 
risiko untuk menerapkan 
LED. Kesan selama ini bahwa 
laporan LED merupakan ‘aib’ 
organisasi yang tidak perlu 
diketahui, sehingga setiap 
kejadian yang bersifat risiko 
tidak pernah dilaporkan. 
Padahal LED merupakan 
bagian early warning system 
untuk mengantisipasi 
berbagai hal negatif yang 
menimpa organisasi agar 
tidak terjadi ‘kejutan’ yang 
tidak dapat dikelola. Sebagai 
contoh, suatu kantor pernah 
mengalami kebakaran di 
tahun sebelumnya namun 
tidak dicatat dalam LED, 
meskipun pada saat 
terjadi kebakaran telah 
dilakukan investigasi atas 
penyebab kebakaran dan 
telah dihitung dampaknya 
termasuk penanganan 
yang telah dilakukan. Pada 
saat menyusun profil risiko, 
maka risiko kebakaran 

tidak dicantumkan karena 
tidak tercatat dalam LED. 
Akibatnya organisasi tidak 
melakukan langkah antisipatif 
dalam menjalankan kegiatan 
penanganan yang sudah 
dilakukan. Ketika terjadi 
kebakaran pada tahun 
berjalan, maka dapat 
dipastikan organisasi akan 
mengalami kepanikan dan 
tidak siap untuk melakukan 
langkah penanganan sedini 
mungkin yang berakibat fatal 
bagi organisasi. .....

Bersambung dalam MTI 
Terbitan 1 Tahun 2016 

Oleh : Arif Kurniadi, Ayat 
Nur Hidayat, Bagian 
Kepatuhan Internal Setditjen 
Perbendaharaan.

 CONTOH FORMAT LOSS EVENT DATABASE
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RE-DESENTRALISASI DAERAH OTONOMI 
BARU DAN PERAN KANTOR VERTIKAL 
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Pada saat DPR telah mengesahkan 
daerah pemekaran atau Daerah 
Otonomi Baru (DOB), dengan 
sendirinya suatu daerah nantinya 
akan melaksanakan bentuk-bentuk 
desentralisasi (pelimpahan kewenangan) 
yang akan diterapkan pada DOB 
tersebut.  Walaupun hasil studi atas 
kajian pelaksanaan DOB oleh lembaga 
pemerintah atau non pemerintah 
belum menunjukkan pencapaian yang 
memuaskan dan malah cenderung 
apatis tetapi palu telah diketuk dan 
sejumlah tantangan sudah berada di 
depan para pengambil kebijakan untuk 
DOB tersebut. Dengan terbentuknya 
DOB, marilah kita berpikiran positif 
dengan menggugah atau merenung 
kembali semangat desentralisasi agar 
makna-makna yang tersirat dalam 
desentralisasi sama-sama diketahui 
oleh seluruh elemen masyarakat 
dan perangkat pemerintah sehingga 
nantinya arah dan tujuan DOB tidak 
melenceng terlalu jauh dari makna 
desentralisasi. Dari berbagai literatur 
terdapat banyak pengertian dari 
desentralisasi itu sendiri sehingga 

tidak ada satu pengertian yang 
mutlak untuk dipedomani. Secara 
umum dapat dikatakan bahwa 
desentralisasi merupakan suatu 
kebijakan yang melimpahkan suatu 
urusan pemerintah pusat kepada 
pemerintah daerah. Pertanyaannya 
kemudian, kenapa urusan tersebut 
dilimpahkan ke daerah?  Menurut 
Weimer dan Vining 1989, tujuan dari 
pelimpahan urusan ke pemerintah 
daerah diantaranya untuk mendapatkan 
efisiensi dalam penyediaan barang 
atau jasa ke masyarakat, sesuai 
dengan kebutuhan masyarakat lokal 
dan mendekatkan masyarakat ke para 
pengambil kebijakan. Dengan kata lain, 
pelimpahan urusan ke pemerintah 
daerah membawa konsekuensi bagi 
para pengambil kebijakan untuk dapat 
mendesain program yang sesuai 
dengan kebutuhan lokal serta dapat 
meningkatkan partisipasi masyarakat. 

Bagaimana dengan bentuk 
desentralisasi di Indonesia? Sebenarnya 
terdapat beberapa program yang sudah 
dijalankan sebagai bentuk desentralisasi 
di jaman orde baru seperti PPK (Proyek 

DENGAN KEBUTUHAN 
MASYARAKAT LOKAL DAN 

MENDEKATKAN MASYARAKAT 
KE PARA PENGAMBIL 

KEBIJAKAN. DENGAN KATA 
LAIN, PELIMPAHAN URUSAN 

KE PEMERINTAH DAERAH 
MEMBAWA KONSEKUENSI 

BAGI PARA PENGAMBIL 
KEBIJAKAN UNTUK DAPAT 

MENDESAIN PROGRAM YANG 
SESUAI DENGAN KEBUTUHAN 

LOKAL SERTA DAPAT 
MENINGKATKAN PARTISIPASI 

MASYARAKAT. 
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Pengembangan Kecamatan) 
yang sekarang lebih dikenal 
dengan PNPM. Bersamaan 
dengan era reformasi desakan 
untuk desentralisasi yang 
lebih luas ditandai dengan 
lahirnya beberapa UU 
sebagai bentuk pelimpahan 
kewenangan ke daerah. 
Secara garis besar terdapat 
tiga bentuk desentralisasi 
yaitu desentralisasi politik, 
desentralisasi administrasi dan 
desentralisasi fiskal. Dikatakan 
politik karena pemilihan kepala 
pemerintahan daerah dan 
anggota legislatif dilaksanakan 
di daerah tersebut. 

Pelimpahan wewenang 
administratif yang dulunya 
merupakan kewenangan 
pemerintah pusat seperti 
pendidikan, social dan yang 
lainnya tinggal menyisakan 
6 (urusan) yaitu moneter, 
fiskal, politik luar negeri, 
pertahanan, agama dan yustisi.  
Sedangkan transfer dana 
ke daerah untuk membiayai 
urusan selain 6 (enam) urusan 
tersebut diatas merupakan 
bentuk pendelegasian 
kewenangan dalam 
pengelolaan fiskal pada suatu 
daerah. Dilihat dari besarnya 
kewenangan tersebut 
bukan tidak mungkin makna 
desentralisasi terpinggirkan 
oleh kepentingan-kepentingan 
pihak tertentu yang melihat 
sebagai peluang untuk meraih 
kekuasaan. Munculnya kasus 
politik uang dalam sengketa 
pemilu atau istilah ‘serangan 
fajar’ pada saat proses 
pemilihan telah menciderai 
makna partisipasi masyarakat 
untuk mencari sosok 
pimpinan yang ideal sesuai 
dengan pilihan. Besarnya 
otonomi yang diberikan untuk 
mengurusi fungsi-fungsi 
seperti pendidikan, kesehatan, 
pertanian dan lain sebagainya 
tentunya membutuhkan 
sumber daya yang mumpuni 
oleh pemerintah daerah. 
Munculnya suatu program/

kegiatan yang terkadang belum 
sesuai atau bahkan belum 
diperlukan oleh masyarakat 
setempat masih sering kita 
jumpai. Pengelolaan keuangan 
di daerah juga senantiasa 
menghiasi media lokal atas 
penyelewengan yang terjadi. 
Akuntabilitas dan transparansi 
atas pengelolaan keuangan 
daerah menjadi sesuatu yang 
sangat rahasia.  Mungkin para 
pengambil kebijakan (eksekutif 
dan legislatif) ‘lupa’ bahwa 
semangat yang melandasi 
desentralisasi adalah untuk 
mensejahterakan masyarakat 
lokal dengan membuat 
kebijakan yang sesuai dengan 
kondisi suatu daerah serta 
meningkatkan partisipasi 
masyarakat. 

DOB dapat dijadikan 
momentum untuk kembali 
memaknai tujuan dari 
desentralisasi yang selama ini 
tergerus oleh carut marutnya 
pelaksanaan otonomi daerah 
pada daerah-daerah tertentu. 
Tentunya diawal pembentukan 
DOB, peran dari pihak 
eksekutif di tingkat provinsi/
kabupaten dan pejabat yang 
menjadi ‘caretaker’ daerah 
setempat dapat meletakkan 
pondasi yang kokoh atas hal-
hal yang berkaitan penyerahan 
urusan yang nantinya 
meliputi desentralisasi politik, 
administrasi dan fiskal.   
Sehingga nantinya DOB 
tersebut akan mendapatkan 
calon pemimpin yang mengerti 
betul kondisi daerahnya untuk 
membuat atau menerapkan 
kebijakan sesuai dengan 
urusan pemerintahan yang 
diserahkan dari pemerintah 
pusat (administrasi dan 
fiskal). Diharapkan DOB 
dapat memberikan warna 
yang cerah diantara warna 
gelap dan kusam yang 
menyelimuti desentralisasi 
saat ini. Pada saat makna 
desentralisasi tersebut sudah 
menjadi pondasi yang kuat 
dan mengakar oleh pihak 

eksekutif dan legislatif maka 
secara tidak langsung dampak 
ke masyarakat setempat 
terutama masyarakat kelas 
bawah akan merasakan 
kebijakan-kebijakan yang pro 
rakyat setelah menjadi DOB. 
Namun demikian, paham-
paham kapitalisme atau 
kepentingan-kepentingan 
kelompok tertentu untuk 
memanfaatkan status DOB 
akan menjadi virus yang 
akan menggerogoti makna 
desentralisasi. Pelimpahan 
kewenangan di bidang 
politik, administrasi dan fiskal 
akan menjadi tantangan 
dalam menetapkan pondasi 
makna desentralisasi 
dalam menjalankan ketiga 
kewenangan tersebut. Rakyat 
lokal menunggu kesejahteraan 
dibalik kebijakan DOB atau 
rakyat lokal menjadi penonton 
dalam perebutan kekuasaan 
(ekonomi dan jabatan) dibalik 
DOB.  

PERAN KANTOR VERTIKAL 
DIREKTORAT JENDERAL 
PERBENDAHARAAN

Dengan besarnya 
kewenangan yang diterima 
oleh Daerah Otonomi Baru 
(DOB) dalam menjalankan 
urusan pemerintahan bukan 
tidak mungkin terdapat 
kendala-kendala dalam 
pelaksanaan desentralisasi 
di bidang politik,administrasi, 
dan fiskal. Keberadaan kantor 
vertikal Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan (DJPBN) di 
daerah yaitu Kantor Wilayah 
(Kanwil) dan Kantor Pelayanan 
Perbendaharaan Negara 
(KPPN) secara langsung 
sebenarnya berhubungan 
dengan pelaksanaan urusan 
pemerintahan daerah 
setempat. KPPN berhubungan 
dengan pemerintah daerah 
dalam rangka pembayaran 
dana dekonsentrasi dan 
tugas pembantuan. Adapun 
Kanwil juga berhubungan 
dengan pemerintah daerah 
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dalam rangka penyusunan 
Kajian Fiskal Regional 
(KFR), Spending Review dan 
penyusunan konsolidasi 
laporan keuangan pemerintah 
pusat – pemerintah daerah. 
Dari sini terlihat bahwa kantor 
vertikal DJPBN sebenarnya 
dapat berperan dalam 
memposisikan kembali fungsi 
dari desentralisasi pada 
DOB terutama yang terkait 
pelaksanaan urusan fiskal 
pada pemerintah daerah.   

PELAYANAN PUBLIK

Secara garis besar dapat 
dikatakan KPPN mempunyai 
fungsi atas penyaluran beban 
APBN dan penatausahaan 
penerimaan Negara bagian 
pemerintah pusat. Pada 
pemerintah daerah, Dinas/
Instansi yang mempunyai 
fungsi hampir sama dengan 
KPPN adalah Dinas Pengelola 
Keuangan dan Aset Daerah 
(DPKAD). Ini karena fungsi 
dari DPKAD adalah instansi 
yang menyalurkan dana APBD. 
Sebagai instansi pelayan 
publik, pencapaian prestasi 
yang didapat oleh KPPN 
dapat menjadi modal awal 
untuk membangun dialog 
dengan pejabat pemerintah 
Daerah Otonomi Baru. 
Konsep layanan yang telah 
diterapkan oleh KPPN dapat 
menjadi role model bagi 
pemerintah daerah  dalam 
rangka menggambarkan 
bentuk pelayanan publik yang 
diinginkan oleh masyarakat. 
Dengan penerapan konsep 
front office, middle office dan 
back office serta penerapan 
service excellent telah menjadi 
bukti bagaimana Satuan 
Kerja merasakan konsep 
pelayanan yang seharusnya 
diterima  dalam pelayanan 
publik. Adanya pengakuan 
berupa penghargaan dari 
lembaga resmi pemerintah 
maupun swasta memperkuat 
argumen bahwa konsep 

pelayanan publik pada 
KPPN layak untuk “dishare” 
dengan pemerintah daerah 
setempat terutama pada DOB. 
Penerapan konsep pelayanan 
publik ideal misalnya pada 
Dinas Pengelola Keuangan 
dan Aset Daerah pada DOB 
dapat menjadi nilai tersendiri 
karena salah satu poin penting 
dari desentralisasi adalah 
meningkatnya pelayanan 
kepada masyarakat sehingga 
secara tidak langsung 
masyarakat setempat 
merasakan perbedaan 
sebelum dan sesudah 
penerapan DOB. 

SHARING KNOWLEDGE

Adanya tugas baru pada 
Kanwil DJPB seperti Spending 
Review, Kajian Fiskal Regional, 
penyusunan konsolidasi 
laporan keuangan pemerintah 
pusat – pemerintah daerah 
tentunya memerlukan 
pendekatan yang baik dan 
bijak dengan pemerintah 
daerah setempat. Membangun 
hubungan dan strategi 
komunikasi yang tepat menjadi 
hal yang penting bagi Kanwil 
DJPB. Adanya pembentukan 
DOB dapat menjadi poin 
tersendiri bagi Kanwil DJPB 
dalam memurnikan kembali 
tujuan desentralisasi. 
Mengkomunikasikan 
dengan tepat atas tujuan 
dari penyusunan Spending 
Review, Kajian Fiskal Regional, 
penyusunan konsolidasi 
laporan keuangan pemerintah 
pusat – pemerintah daerah 
dapat menjadi titik awal 
dalam membina hubungan 
dengan Pemerintah Daerah 
pada DOB. Adanya Spending 
Review dapat dijelaskan tujuan 
yang dicapai atas belanja 
yang telah disalurkan yang 
nantinya juga dapat dijadikan 
sharing knowledge kepada 
Pemerintah Daerah pada 
DOB atas penyaluran dana 
melalui APBD. Hal ini dapat 

berimplikasi pada keseriusan 
Pemerintah Daerah dalam 
mengelola anggarannya akibat 
adanya desentralisasi fiskal 
sehingga alokasi anggaran 
betul-betul diperuntukkan 
sesuai kebutuhan daerah. 
Kajian Fiskal Regional 
yang disusun Kanwil DJPB 
secara tidak langsung 
berfungsi untuk melihat 
sejauh mana pencapaian 
Pemerintah Daerah dalam 
menyejahterakan rakyatnya 
dengan ukuran-ukuran 
tertentu seperti gini rasio dan 
sebagainya. Tentunya untuk 
mendapatkan kajian yang valid 
diperlukan data-data yang 
diperoleh dari pemerintah 
daerah setempat. Disinilah 
perlunya kemampuan Kanwil 
DJPB dalam bersinergi dengan 
pemerintah daerah. Mencari 
peluang-peluang sinergi kreatif 
akan menghasilkan bentuk 
kerjasama yang baik dengan 
cara menghormati perbedaan, 
membangun kekuatan 
dan mengkompensasikan 
kelemahan. Begitupun dalam 
penyusunan konsolidasi 
laporan keuangan pemerintah 
pusat – pemerintah daerah 
oleh Kanwil DJPB, sinergi juga 
menjadi kekuatan dalam 
mendapatkan data-data yang 
diperlukan dari pemerintah 
daerah. Khususnya pada DOB, 
kegiatan sharing knowledge 
menjadi hal yang penting 
dengan Pemerintah Daerah 
karena dengan sendirinya 
peran Kantor Vertikal DJPB 
dapat menanamkan nilai-nilai 
desentralisasi yang selama ini 
terabaikan oleh Pemerintah 
Daerah seperti pentingnya 
pelayanan public serta 
akuntabilitas atas kewenangan 
politik, administrasi dan fiskal 
pada Pemerintah Daerah.

Oleh : Syahrul Alamsyah, 
Direktorat PKN
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Recently, all 
indonesian across the 
country felt overwhelmed 
by the triumph of duo 
Tontowi-Butet over duo 
Malaysian on mixed double 
badminton in the Olympics 
and this victory became so 
special because they did it 
right on the Independence 
Day of Indonesia. Who 
doesn’t feel emotional and 
proud when our national 
anthem, Indonesia Raya, 
was being played in such a 
prestigious sport event on 
the earth and watched by 
million of people all around 
the world? All of a sudden, 
we were very proud as 
Indonesian and at that point 
our nationalism increased 
sharply.

In the early perspective, 
nationalism is described 
as perceived tendency of 
human as part of distinct 
group affiliated by birth 
i.e. Javanese, Sundanese, 
Aborigine, Indian etc. 
As time goes by, this 
perspective evolves into 
modernist one that 
describes nationalism is 
a certain phenomenon 
that requires certain and 
structural conditions of 
modern society in order 
to exist (James 2006). 
According to Merriam-
Webster Dictionary, 
nationalism defines a sense 

of 
national 

consciousness exalting 
one nation above all 
others and placing primary 
emphasis on promotion of 
its culture and interests as 
opposed to those of other 
nations or supranational 
groups. 

This year Indonesia 
celebrates its 71st 
Independence Day. Many 
of us had been told all 
of stories about how 
our founding fathers 
achieved our freedom by 
sweat, tears and blood. 
Nevertheless, as time flies, 
nationalism becomes vague 
premises. Celebration of 
Independence Day become 
merely a ceremonial and a 
routine festival. Over these 
past years, the national 
pride is not so popular 
subject in society moreover 
in youngsters between 
15 and 39 years of age 
that dominate Indonesia’s 
demographic spectrum, 
accounting for around 43 
percent the population (The 
Jakarta Post, August 2015). 
They are more familiar with 
foreign lifestyle (Western, 
Korean, Japanese or so) 
in entertainment, literacy, 
music, fashion and so on 
than our very own one.

Nationalism can be 
strengthened in many ways, 
Working in the Ministry 
of Finance (MoF) is one 
of modest examples. This 

ministry 
has numerous 

and scattered vertical 
units all over Indonesia, 
particularly the Directorate 
General of Treasury, the 
Directorate General of Tax 
and the Directorate General 
of Customs. By joining in 
the MoF, it means that we 
are ready to be assigned in 
any city and move regularly 
from one city to another 
cities. I was shoved to learn 
that Indonesia is so broad 
on my first placement. It 
was in distant location 
from my hometown, across 
the java island. By then, 
I learnt so much about 
other culture, diversity and 
toleration. 

Moreover, other approaches 
to revive our nationalism, 
as well as nationalistic 
pride, as simple as  reading 
biography (M. Hatta and 
Habibie biography are my 
favorites), volunteering 
and traveling. By reading 
biography, we can grasp 
more about spirit of our 
founding fathers in striving 
to get independence for our 
country. It can be a constant 
reminder that no matter 
what, our independence 
is earned not given. 
Volunteering in a project 
like Indonesia Mengajar is 
one of the finest ways to 
rise our nationalism. The 
aim of this project is to 
ensure that basic education 
for children throughout 
Indonesia is very much 
needed to be delivered 
by the best teacher. The 

teacher 
conveys 

not only about standard 
education like the formal 
school has but also on 
how to know more about 
Indonesia. In the end, the 
teacher also get valuable 
lessons about Indonesia 
in the other way around. 
Traveling is also one of 
way that can make us more 
open minded. We know that 
there are many attractive 
spots in Indonesia that 
everyone would die to visit 
but by actually going there 
we realized that there is 
more than meets the eye. 
More than just beautiful 
landscape, we can observe 
the people and the culture. 
If we travel in this country, 
no matter where, we can 
realize that Indonesia is 
so rich and diverse. So 
different yet united. Instead, 
when we travel abroad, not 
only do we get experience 
overseas but also our 
nationalistic pride thicken.

 All in all, as Sri Mulyani 
Indrawati said in the 
STAN’s Graduation 
Ceremony: For all its 
worth, don’t ever feel tired 
loving our country!! Hence, 
it is necessary for us to 
revive our nationalism start 
from now on to preserve 
our nation’s identity and 
pride in the world’s eyes.

*Written by: Rizki Wulandari 
(Directorate of Accounting and 
Financial Reporting)
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Bicara tentang capaian 
prestasi pada unit vertikal 
Ditjen Perbendaharaan, 
adalah pantas kiranya apabila 
tersebut nama Kantor 
Pelayanan Perbendaharaan 
Negara (KPPN) Semarang 
II. Tak berlebihan jika KPPN 
Semarang II disebut sebagai 
salah satu pelopor dalam hal 
kantor berprestasi, khususnya 
di awal era kantor layanan 
percontohan.

Sejumlah rekam jejak 
berupa penghargaan, 
status serta juara telah 
diraih KPPN Semarang 
II semenjak ditetapkan 
sebagai KPPN Percontohan 
pada 4 September 2007 
melalui Keputusan Direktur 
Jenderal Perbendaharaan 
Nomor KEP-172/PB/2007 
tanggal 25 Juli 2007, 
dimana Grand Launching-
nya  dilakukan oleh Menteri 
Keuangan. Momentum 
tersebut diharapkan mampu 
menghembuskan nafas 
perubahan kepada seluruh 
pegawai dan mitra kerja KPPN.

Saat itu, setelah 
menyandang status 
percontohan dengan 
ditunjang pegawai-pegawai 
yang sudah lulus assessment, 

membawa KPPN Semarang II 
mengedepankan kompetensi 
unggul yang disertai dengan 
semangat perubahan. Jajaran 
pimpinan dan staf di KPPN 
Semarang II berkomitmen 
untuk senantiasa melayani 
sepenuh hati kepada 
stakeholder dan bekerja 
sesuai aturan yang berlaku, 
yang dengannya ternyata 
membuahkan penghargaan 
dan prestasi yang hadir ke 
KPPN Semarang II. Jargon 
‘melayani sepenuh hati’ 
yang merupakan salah satu 
idiom ikonik dari Ditjen 
Perbendaharaan menemukan 
pengejawantahannya secara 
riil di kantor ini.

Terkait dengan label 
‘kantor berprestasi’ yang 
melekat pada KPPN 
Semarang II, Kepala KPPN 
Semarang II. Edy Nuryadi 
mengatakan bahwa kultur 
‘berprestasi’ sebetulnya hadir 
dari komitmen pelayanan 
sepenuh hati yang ditanamkan 
pada KPPN Semarang II 
sebagai salah satu KPPN 
Percontohan. Potensi kultur itu 
mendapat tempatnya untuk 
semakin bertumbuh melalui 
keikutsertaan dalam lomba-
lomba antar kantor/unit kerja, 

khususnya terkait pelayanan 
publik dan good governance 
yang memoles potensi itu 
menjadi lebih terlihat oleh 
stakeholder dan publik.

“THE OVER ‘SEKET’ SDM”

Menurut Edy, faktor 
kunci lain disamping 
kultur komitmen yang 
sangat mendukung KPPN 
Semarang II mampu meraih 
berbagai prestasi adalah 
dukungan Kantor Pusat Ditjen 
Perbendaharaan dalam hal 
sarana-prasarana pendukung 
pelayanan, serta sumber daya 
manusia (SDM) yang memiliki 
komitmen tinggi untuk sukses 
melayani.

Secara demografis, faktor 
SDM ini bahkan sekaligus 
menjadi keunikan tersendiri 
yang dimiliki oleh KPPN 
Semarang II. Lebih dari separuh 
pegawai ternyata adalah 
pegawai senior. Jika citra 
dinamis, progresif dan kinerja 
tinggi biasanya diidentikkan 
dengan profil pegawai berusia 
muda, ternyata pemeo ini 
tidak berlaku mutlak di KPPN 
Semarang II.

KPPN Semarang II, 
‘Kampus’ Good Governance

"Walaupun usia pegawai sudah di 
atas 50 tahun, dengan antusiasme 
mengikuti perkembangan aturan 

dan teknologi serta semangat kerja 
seperti pegawai yang baru pertama 

kali menerima rapel gaji, ini akan 
menumbuhkan komitmen tinggi untuk 

sukses memberikan pelayanan."

(Edy Nuryadi, Kepala KPPN Semarang II)"

Gapura
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“Jika berkunjung ke 
kantor kami bisa dilihat 
bahwa SDM kami ternyata 
60 persennya adalah ‘over 
seket’, usianya di atas 50 
tahun” ungkap Edy sambil 
berseloroh. “Tetapi urusan 
mengikuti perkembangan 
aturan dan aplikasi terkait 
layanan apalagi semangat 
kerjanya seperti pegawai yang 
baru pertama menerima rapel 
gaji.” tambahnya lagi.  Menurut 
Edy, dengan hal tersebut, 
SDM yang berkomitmen 
untuk melayani adalah kunci 
meraih kesuksesan. Dengan 
adanya komitmen, apapun 
kendala demi kesempurnaan 
pelayanan akan mampu 
dihadapi oleh segenap KPPN 
Semarang II.

MELAYANI MITRA KERJA 
: RESEP SAMA, RASA 
BERBEDA

Ada potensi, tentunya 
ada pula tantangan. KPPN 
Semarang II juga tak luput 
dari hal tersebut. Memadukan 
potensi yang ada serta 
meyakinkan para pegawai 
bahwa “kita bisa”, dengan 
senantiasa menjaga semangat 
dan komitmen untuk 
memberikan pelayanan terbaik 
sepenuh hati merupakan 
tantangan utama. Ini 
disebabkan adanya perbedaan 
latar belakang pendidikan dan 
kultur masing-masing pegawai 
yang beraneka ragam. Untuk 
mengantisipasi hal ini, di KPPN 
Semarang II berlaku idiom 
“Ilmu bisa dipelajari, teknologi 
bisa diikuti, tetapi semangat 
dan komitmen itu harus 
terbentuk dari hati”.

Menjaga kualitas layanan 
dan mempertahankan prestasi 
selalu diupayakan dengan 
senantiasa menanamkan 
prinsip bahwa Satuan 
Kerja (Mitra Kerja) yang 
dilayani adalah kawan yang 
membutuhkan bantuan terkait 
pelayanan yang cepat, tepat, 
akurat, dan tanpa biaya. Di 

sisi lain, celah kekurangan 
diantisipasi dengan menerima 
segala kritik dan masukan 
dari berbagai pihak sebagai 
sarana memperbaiki pelayanan 
untuk mewujudkan pelayanan 
prima. Tak ketinggalan, upaya 
meningkatkan kualitas SDM 
terus dilakukan melalui Gugus 
Kendali Mutu (GKM), diklat 
dan pengembangan soft 
competency maupun hard 
competency.

Menyoal keunikan KPPN 
Semarang II dibandingkan 
KPPN-KPPN lainnya, salah 
seorang ‘laskar over seket’ 
KPPN Semarang II, Sriyati 
menganalogikannya dengan 
masak-memasak. “Tahu koki 
masakan? Anda bisa mencatat 
secara detail resep dan berapa 
takaran bumbu masakannya, 
tetapi masakan yang anda 
buat bisa saja berbeda rasanya 
dengan yang dihasilkan sang 
koki. “ ujarnya.

“Sebetulnya tidak ada 
yang unik dengan KPPN 
Semarang II, hal yang kami 
jalankan 
sama dengan 
standar 
pelayanan 
KPPN lain 
di seluruh 
Indonesia. 
Akan tetapi 
kami selalu 
berpikir 
‘bagaimana 
jika saya 
ada di 

pihak Satuan Kerja, saya 
akan senang jika dilayani 
seperti apa?’. Dengan dasar 
pemikiran tadilah, komitmen 
melayani kami tetap terjaga 
dan menjadi warna tersendiri 
dalam pelayanan kami.” 
tambah Sriyati. Ia bahkan 
sedikit berpromosi “Jika masih 
penasaran, datang saja ke 
KPPN Semarang II”, katanya. 

Dari aspek teknis dan 
prosedur layanan, KPPN 
Semarang II juga berupaya 
menjaga komitmen kepada 
perencanaan kas yang akurat 
(RPD/Rencana Penarikan Dana) 
dan penyediaan dana tepat 
waktu, dengan senantiasa 
memantau pencairan Surat 
Perintah Membayar (SPM) yang 
bernilai di atas 1 milyar Rupiah 
setiap harinya. Ini dilakukan 
melalui kontak telpon/email/
sms/whatsapp kepada satker 
terkait sehari sebelum SPM 
di ajukan untuk memastikan 
ketepatan waktu pengajuan. 
Selain itu KPPN Semarang 
II juga membuat stempel 
prioritas RPD yang memastikan 

SPM ber-RPD diproses tepat 
waktu menjadi Surat Perintah 
Pencairan Dana (SP2D). 
Menyadari sangat pentingnya 
RPD, komitmen menjaga RPD 
juga dibarengi dengan sinergi 
antar seksi di KPPN Semarang 
II dalam menjalankan tugas 
dan kewajiban yang menjadi 
area kewenangannya masing-
masing.

Menyandang imej 
sebagai ‘kantor berprestasi’ 
dan menjadi teladan tidak 
hanya di kalangan internal 
Ditjen Perbendaharaan dan 
Kementerian Keuangan tetapi 
juga publik, bagi para pegawai 
KPPN Semarang II sendiri 
merupakan suatu kebanggaan. 
Akan tetapi di samping 
itu, segenap jajaran KPPN 
Semarang II tetap menjaga 
agar tidak terlena dengan 
prestasi. Ada ungkapan 
di kalangan pegawai, 
bahwa KPPN Semarang II 
merupakan kampus bagi 
mereka untuk terus belajar 
dan mengembangkan diri. 
Disadari, banyak KPPN di Ditjen 
Perbendaharaan yang memiliki 
potensi untuk lebih baik dari 
KPPN Semarang II. Banyak ilmu 
yang masih harus dipelajari, 
banyak kelemahan yang masih 
harus terus diperbaiki. 

MOMEN PENILAIAN, 
MOMEN KEBERSAMAAN

Momen ketika KPPN 
Semarang II ditetapkan 
sebagai Kantor Pelayanan 
Percontohan Terbaik di seluruh 
Kementerian Keuangan pada 

Gapura
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Capaian KPPN Semarang II

tahun 2010 merupakan momen berkesan karena 
jerih payah segenap  jajaran KPPN Semarang II 
dalam membangun kantor dan juga membangun 
SDM terbayar lunas dengan penghargaan tersebut. 
Penghargaan tersebut juga menjadi entry point 
bagi sederet penghargaan dan prestasi yang 
ditorehkan selanjutnya oleh KPPN Semarang II. 
Penyerahan sertifikat ISO 9001:2008 bagi KPPN 
Semarang II juga terasa luar biasa karena kinerja 
KPPN Semarang II dinilai oleh pihak luar dan 
dihargai secara standar internasional. 

Lebih dari itu, kebersamaan yang terjalin 
sehari-hari seolah-olah mendapatkan momen 
kristalisasinya ketika segenap jajaran KPPN 
Semarang II menjalani fase persiapan ketika 
menghadapi penilaian. Ini  merupakan wujud 
nyata kebersamaan pimpinan dan pegawai 
KPPN Semarang II, bahu membahu meluangkan 
waktu bahkan sampai menginap di kantor untuk 
memenuhi segala kebutuhan persiapan guna 
disajikan pada saat penilaian, seperti yang terjadi 
pada saat penilaian Zona Integritas- Wilayah Bebas 
Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/
WBBM) dan audit ISO 9001:2008 di tahun 2015 
yang lalu.

BERBAGI PENGALAMAN, BERBAGI KEBAIKAN

Tak terbatas hanya bagi kantornya sendiri, 
jajaran KPPN Semarang II ternyata menyimpan 
harapan agar seluruh KPPN di Indonesia dapat 
segera menerapkan konsep kantor pelayanan 
dengan WBK (Wilayah Bebas Korupsi) – WBBM 
(Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) dan ISO 
9001:2008. Harapan ini berdasarkan asumsi bahwa 
pada prinsipnya semua KPPN di jajaran Direktorat 
Jenderal Perbendaharaan pasti sudah menjalankan 
tugas dan fungsinya sesuai standar prosedur 
(SOP) dan menerapkan pelayanan prima dalam 
keseharian pelaksanaan tugas.

KPPN Semarang II-sebagaimana diungkapkan 
Kepala Kantornya-dalam waktu dekat telah 
merencanakan untuk mensosialisasikan segala 
prestasi yang telah diraihnya selama ini kepada 
kantor lain. Ini dilakukan bukan untuk bersikap 
jumawa, tetapi justru dilandasi maksud untuk 
menjadikannya sebagai bagian dari kampanye 
good governance, dan juga sebagai bagian dari 
sikap saling mengingatkan dalam kebaikan antar 
sesama KPPN di seluruh Indonesia.

Oleh : 

Sugeng Wistriono dan Imam Nur Arifin

Kepala Balai Teknik Perkeretaapian 
Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah

Pegawai yang ramah, sopan dan responsif 
dalam memberikan pelayanan kepada kami, 
dapat menjadi percontohan bagi satker-satker 
khususnya di wilayah Jawa Tengah

"

"Rudi Damanik

Tingkat Nasional :

1. Pemenang ke-3 Kantor Pelayanan Percontohan 
Terbaik DJPBN Tahun 2007

2. Harapan ke-1 Kantor Pelayanan Percontohan 
Terbaik DJPBN Tahun 2009

3. Pemenang ke-2 Kantor Pelayanan Percontohan 
Terbaik DJPBN Tahun 2010

4. Kantor Percontohan Terbaik Tingkat 
Kementerian Keuangan Tahun 2011

5. Penghargaan Kantor Pelayanan Publik Tingkat 
Nasional Tahun 2013

6. Unit Kerja Berpredikat WBK dan WBBM Tahun 
2014

7. Kantor Bersertifikat ISO 9001:2008 Tahun 2014
8. KPPN Percontohan Unggulan dan Menjadi 

Benchmark bagi KPPN lain serta Kementerian 
MENPAN & RB dan Pemerintah Prov. Jateng 
Tahun 2015 (dari Dirjen Perbendaharaan)

Tingkat Kanwil :

1. Pemenang ke-1 Penilaian Supervisi KPPN 
Tingkat Kanwil DJPBN Prov. Jateng Tahun 2013

2. Peringkat ke-1 KPPN Type A1 Provinsi Lingkup 
Kanwil DJPBN Prov. Jateng untuk Kategori 
Kualitas Tata Kelola Rencana Penarikan Dana 
(RPD) Tahun 2016

3. Peringkat ke-1 KPPN Type A1 Provinsi Dengan 
Penilaian Kinerja Terbaik Periode Semester I 
2016 Lingkup Kanwil DJPBN Prov. Jateng

4. Sebagai KPPN dengan Penilaian Prestasi 
Tertinggi Periode Semester I 2016 hasil 
Pembinaan dan Supervisi KPPN di lingkungan 
Kanwil DJPBN Prov. Jateng
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Buku ini merupakan 
salah satu cara dari sekian 
banyak cara melakukan 
internalisasi Nilai-nilai 
Kementerian Keuangan, 
nilai yang harus dijadikan 
sandaran dalam 
bertindak dan bekerja 
sebagai pegawai di 
Kementerian Keuangan.

Menurut Mas 
BK, begitu panggilan 
akrabnya, bersinergi 
dengan orang atau 
pihak lain mampu 
menghasilkan sesuatu 
yang mustahil jika 
dilakukan sendirian, 
sehebat apapun orang 
tersebut. Sinergi akan 
mengantarkan sukses 
yang tak terduga, sukses 
tanpa batas.

Dalam menguraikan 
bagaimana membangun 
sinergi dan menemukan 
jalan meraih sukses 
sebagai individu dan 
sosial khususnya di 
kantor atau unit tempat 
kita bekerja, di dalam 
buku ini dipaparkan 
secara sistematis serta 
dituturkan dalam bahasa 
praktik sehingga lebih 
mudah dipahami dan 
dijalankan. Kita, yang 
membacanya, tidak perlu 
mengernyitkan dahi 
untuk menangkap pesan 
yang ingin disampaikan. 

Sisi menarik lainnya, 
kita akan menemukan 
sub-sub judul yang 
seolah tidak terkait 

dengan judul bagian di 
atasnya, namun kita akan 
menemukan ‘benang 
merah’-nya saat kita 
menyelesaikan membaca 
sub-sub judul tersebut. 
Kita akan terbawa seperti 
sedang bermain puzzle, 
dan menemukan ‘nikmat’ 
saat menyelesaikannya.

Ada empat langkah 
yang dipesankan dalam 
buku tersebut guna 
membangun sinergi 
dan meraih sukses tanpa 
batas. Langkah-langkah 
tersebut adalah:

Pertama, berobsesi 
dan bercita-cita. Obsesi 
dan cita-cita mendorong 
seseorang akan 
mengerahkan semua 
kemampuan, bahkan 
kemampuan yang 
selama ini tidak ia sadari. 
Kita akan mendapati 
kesimpulan bahwa 
impossible is nothing.

Kedua,  
memaksimalkan potensi 
dengan membangun 
sinergi. Keterbatasan 
individu akan terbantu 
oleh kelebihan yang 
dimiliki individu lain. 
Kunci keberhasilan 
bersinergi adalah 
memulai menyesuaikan 
diri dengan orang lain. 
seperti yang dikatakan 
oleh Stephen R. Covey 
yaitu seek first to 
understand and then to be 
understood (memahami 
orang lain, sebelum 

minta dipahami).

Ketiga, mendoakan 
dan memberikan cinta. 
Hati itu milik Allah, 
Tuhan Yang Maha 
Kuasa. Maka Dialah 
yang bisa menyatukan 
hati-hati individu-
individu. Kerja sama 
akan terjalin dengan 
efektif jika ikatan jiwa 
para anggota tim kuat. 
Doa akan mengantarkan 
mendapatkan hal itu. 
Sementara cinta, akan 
menjadikan kita mau 
memberikan segalanya 
yang kita miliki. 

Keempat, jangan 
putus asa. Kita tidak tahu, 
usaha yang ke berapa 
Tuhan akan memberikan 
kesuksesan kepada kita. 

Oleh: Sugeng Wistriono

SINERGI 
MENGANTAR SUKSES TANPA BATAS
BAMBANG KISMANTO
(WIDYAISWARA PUSDIKLAT PENGEMBANGAN SDM, 
KOMPLEK KAMPUS STAN BINTARO)

Ada empat langkah guna 
membangun sinergi dan meraih 
sukses tanpa batas. 

•	 Pertama, berobsesi dan bercita-
cita. 

•	 Kedua,  memaksimalkan potensi 
dengan membangun sinergi. 

•	 Ketiga, mendoakan dan 
memberikan cinta. 

•	 Keempat, jangan putus asa.
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 “Kita bisa bertemu 
Inspirasi dimana saja, kapan 
saja, dan dari siapa saja, 
sering tak terduga”. Pemeo 
itu ternyata juga hadir di 
tengah perbukitan yang 
dipenuhi hamparan hijau 
tanaman teh dan kopi di 
Malabar, Pengalengan, Jawa 
Barat, melalui sosok seorang 
petani kopi, Supriatna 
Danuri.

Pak Nuri, demikian 
sosok bapak 50 tahun ini 
biasa disapa, adalah sosok 
yang berada di belakang 
berkembangnya usaha 
perkebunan dan pengolahan 
kopi di Pengalengan, yang 
saat ini cukup popular 
dengan istilah ‘Kopi 
Malabar’. Berbincang 
dengannya, kita dapat 
merasakan aura idealisme, 
semangat, dan kesegaran, 
sebagaimana lazim menjadi 
label citarasa yang melekat 
pada minuman kopi.

Kisah perjalanan kopi 
Malabar sendiri ternyata 
memang begitu lekat, kalau 
tidak boleh dibilang tak 
terpisahkan, dari sosok 
Pak Nuri. Kisah mereka 
merupakan gambaran 
bagaimana kepedulian 
untuk memajukan 
kehidupan masyarakat, 
idealisme pelestarian 
lingkungan, serta aktualisasi 
nilai-nilai ruhaniyah 
ternyata bisa bersanding 
sejalan dengan gerak 
usaha bertajuk industri 
yang notabene memiliki 
perspektif ekonomi.

“SAYA BUKAN PEBISNIS 
KOPI”

“Saya bukan pengusaha 
kopi. Saya bukan pebisnis. 
Saya ini petani, ketua 
kelompok tani dan pelaku 
konservasi kopi” demikian 
ia menyebut dirinya ketika 
ditanya kedudukannya 

dalam industri kopi 
Malabar. Berdirinya usaha 
perkebunan dan pengolahan 
di Pengalengan yang 
notabene selama ini lebih 
dikenal sebagai sentra 
sayur mayur Jawa Barat, 
sampai saat ini produk 
kopinya menembus pasar 
internasional, ternyata 
bukan berlatar belakang 
niatan untuk menjadikannya 
mesin uang. Keprihatinan 
atas kondisi lingkungan yang 
rusak, dan kondisi ekonomi 
masyarakat di kampong 
halaman Pak Nuri, Desa 
Margamulya, Kecamatan 
Pangalengan, Kaki Gunung 
Malabar, ternyata justru 
menjadi insight yang 
mendudukkan kopi sebagai 
salah satu penggerak 
ekonomi di Pengalengan 
saat ini. 

Cerita awal Pak Nuri 
merintis Kopi Malabar 
sesungguhnya memang 
lebih pas disebut sebagai 
kisah perjuangan 
melestarikan alam dibanding 
merintis bisnis. Pak Nuri 
menuturkan, bahwa semua 
dimulai kira-kira tahun 2001 
dimana akibat perambahan 
hutan besar-besaran yang 
terjadi di bukit-bukit sekitar 
semenjak tahun 1998 pasca 
krisis moneter, Pengalengan 
mengalami kerusakan 
alam yang parah. Hutan 
yang gundul menyebabkan 
Pengalengan yang semula 
subur, kerap dilanda banjir, 
longsor serta kesulitan air 
di musim kemarau. Hal ini 
berimbas pada produksi 
pertanian dan peternakan 
yang merosot karena 

daya dukung lahan yang 
rusak, kekurangan air dan 
sulitnya pakan ternak, yang 
pada akhirnya berdampak 
pada menurunnya kondisi 
ekonomi dan kualitas hidup 
masyarakat di sana.

Semua itu menjadi 
perhatian dan keprihatinan 
Pak Nuri yang saat itu 
berprofesi sebagai petani 
sayuran sekaligus juru 
kawin suntik sapi pada 
sebuah koperasi pertanian 
di Pengalengan. Pak Nuri 
mengatakan, sumber ilham 
sampai kemudian mengarah 
kepada kopi sebagai 
komoditas pertanian yang 
dapat menjadi solusi multi 
dimensi berawal dari sebuah 
kajian agama tentang 
lingkungan di majelis 
taklim sebuah ormas Islam 
setempat.

“Sesiapa orang yang 
memelihara gunung 
sebagai kantong air, akan 
menjauhkan bencana dan 
menerima berkah dari 
penduduk langit dan bumi. 
Dan barang siapa yang 
merusak gunung, akan 
mendatangkan bencana 
dan menerima laknat dari 
semua” demikian Pak Nuri 
mengutip sebuah hadist 
yang diakuinya sebagai 
pencetus idenya melakukan 
konservasi lahan sebagai 
cikal bakal dimulainya usaha 
perkebunan kopi Malabar.

Supriatna Danuri: 

“Wariskan Mata Air, 
            Bukan Air Mata”

Persona
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KOPI DAN WARISAN MATA 
AIR

Lantas, mengapa kopi? 
Ternyata justru bukan 
dikarenakan nilai ekonomi 
kopi sebagai komoditas yang 
bagus di pasaran. “Saya 
tidak berhitung itu” kata 
Pak Nuri. “Awalnya di tahun 
2002 kami tanam kayu. Tapi 
ternyata masih kecil saja 
pohonnya sudah hilang. 
Dicuri orang” tutur Pak Nuri 
sembari mengisahkan pula 
bahwa untuk membiayai 
upaya konservasi kayu itu 
selama tiga tahun ia sampai 
merelakan tiga unit kendaraan 
roda 4 miliknya. Gagal dengan 
kayu, akhirnya kopi dipilih Pak 
Nuri dan rekan-rekannya di 
Kelompok Tani Rahayu yang 
sekarang diketuainya. Sebuah 
sosialisasi dari program 
Perhutani mengenai jenis-
jenis tanaman konservatif 
mengingatkan Pak Nuri pada 
materi pengajian tentang 
tanaman berakar serabut 
semacam kopi yang baik 
untuk menahan air. “Ilhamnya 
dari kitab tafsir Ibnu Katsir” 
cetusnya. "Pohon kopi 
kayunya tidak bisa untuk 
kayu bakar, tidak bisa untuk 
bahan bangunan. Nggak ada 

orang yang mau nyuri, aman". 
katanya.

Visi Pak Nuri sebagai 
penggiat konservasi yang 
religius akan jelas terlihat 
saat diajak bicara mengenai 
holtikultura “Kopi aktif di 
akar serabut, bagus untuk 
konservasi. Jadi sabuk hutan, 
menahan air. Tanaman kopi 
berusia lima tahun juga 
dapat menghasilkan oksigen 
untuk dua orang dewasa, per 
hari” jelasnya dengan fasih. 
Menjaga air dan oksigen 
penting bagi Pak Nuri karena 
menurutnya itu merupakan 
ungkapan syukur kepada Ilahi, 
menjaga keduanya sebagai 
syarat hidup manusia. “Jangan 
wariskan air mata, wariskan 
mata air” itu adalah jargon 
yang dipegangnya. “Di sini 
(Pengalengan-Red.) mayoritas 
muslim. Muslim harus sholat. 
Sholat harus wudhu. Wudhu 
harus ada air. Itu makanya 
bukit harus dijaga. Biar air 
juga terjaga.” tambahnya lagi.

Bersama kurang lebih 300 
petani kopi dan 102 anggota 
koperasi, Pak Nuri sebagai 
ketua kelompok tani dan salah 
satu pendiri serta pengelola 
perusahaan Kopi Malabar 

mencatatkan sejumlah 
capaian dan prestasi di 
bidang budidaya holtikultura, 
khususnya agro industri 
kopi. Dari mulai menjual biji 
kopi mentah, kopi olahan 
(kopi gabah), sampai saat ini 
memiliki brand ber-hak paten, 
Kopi Malabar sudah memiliki 
sejumlah outlet di Bandung 
dan Jakarta, menjadi supplier 
sejumlah gerai kopi ternama 
serta menjadi mitra Perhutani 
Jabar dalam mengolah lahan 
garapan seluas 238.50 Ha 
untuk ditanami kopi, serta 
menjadi salah satu dari 
dua spot pembibitan kopi 
tersertifikasi dari Kementerian 
Pertanian untuk wilayah Pulau 
Jawa. Produk kopi Malabar 
sudah rutin diekspor ke 
Maroko, Taiwan dan product 
item-nya sampai ke Amerika 
dan sejumlah negara Eropa. 
“Kopi Malabar itu kayak 
dukun. Orang setempat saja 
kadang nggak tahu. Yang 
tahu malah orang luar negeri 
di Asia Pasifik dan Eropa”, 
selorohnya.

Berkat kiprahnya dalam 
pengembangan usaha 
budidaya kopi maupun upaya 
konservasi hutan, Pak Nuri, 
Kelompok Tani Rahayu dan 

Persona
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Kopi Malabar telah meraih 
sejumlah penghargaan 
diantaranya yaitu 
Penghargaan Wanalestari 
Tingkat Nasional Tahun 2013 
dari Kementerian Lingkungan 
Hidup dan Kehutanan yang 
diserahkan Presiden RI 
saat itu, Susilo Bambang 
Yudhoyono dalam acara Temu 
Karya di Istana Negara. Selain 
itu,penghargaan juara lomba 
ketahanan pangan nasional 
tahun 2009 dari Wapres saat 
itu, Budiono juga pernah 
diterima.

Ditanya soal omzet 
dan keuntungan, Pak Nuri 
mengaku tidak tahu dan 
tidak pernah menghitungnya. 
“Selain memang sudah ada 
yang bagiannya (mengerjakan 
perhitungan perusahaan-
Red.), usaha itu bukan 
berhitung profit, tapi harusnya 
berhitung rugi. Kalau ditanya 
untungnya berapa, saya nggak 
tahu. Tapi kalau ditanya, apa 
yang bisa bikin rugi, saya bisa 
analisa. Kalau hal-hal yang 
bikin rugi bisa diantisipasi, 
jadinya kan untung,” ujarnya. 
“Keuntungan bukan profit 
semata. BIsa buka lapangan 
kerja, lalu ada bagian hasil 
usaha yang di-zakat,infaq 
dan shodaqoh-kan, itu juga 
keuntungan.” Tambahnya 
lagi. Ikhlas, itu kunci yang 
dipegangnya. Bahkan sampai 
kepada soal pembajakan 
merk dan pemalsuan, Pak 
Nuri menanggapinya dengan 
santai “Ya biarkan saja. Nanti 
ketahuan sendiri. Kalau diurus 
jalur hukum mah sudah 
banyak kasusnya. Orang 
datang ke sini komplain 
produk Kopi Malabar palsu, 
saya cuma bilang : ya tuntut 
saja produsen palsunya itu 
kalo merasa rugi” kata Pak 
Nuri ringan.

PETANI KOPI, TERJAGA 
EKONOMINYA, TERJAGA 
AGAMANYA

Lebih dari itu, bapak 
dua putri dan tiga orang 
cucu ini menginginkan para 
petani kopi harus terjaga 
ekonominya, dan juga 
terjaga agamanya. Iapun 
menginginkan bahwa dalam 
hal usaha dan budidaya 
kopi, ia bisa mewariskan 
dinasti, bukan bisnisnya, 
tetapi kesinambungan 
konservasinya. Ia ingin 
budidaya dan usaha/industri 
kopi di Pangalengan bisa terus 
berkembang, memiliki brand 
tersendiri, sehingga bisa 
menaikkan citra produk, yang 
kemudian bisa mengangkat 
harga, dan pada akhirnya 
meningkatkan income dan 
perekonomian masyarakat 
Pengalengan.

Berbagai rekam jejak 
yang merupakan catatan 
kerja keras, keikhlasan dan 
karya  nyata memperbaiki 
kualitas hidup masyarakat 
berlandaskan kepedulian dari 
Pak Nuri terlihat mengilhami 
sejumlah generasi muda 
di sekitarnya, baik dari 
masyarakat sekitar maupun 
yang terlibat langsung dalam 
usaha budidaya Kopi Malabar. 
“Beliau (Pak Nuri-Red.) sosok 
bervisi besar. Belajar dan 
berdiskusi dengan beliau, 
tujuh hari tujuh malam 
rasanya tidak cukup untuk 
menggali seluruh ide beliau.” 
Demikian ungkap Faqih, 
salah seorang karyawan Kopi 
Malabar yang dekat dengan 
Pak Nuri. Kisah Pak Nuri 
merupakan penjabaran dari 
filosofi simbolik kopi, dimana 
secangkir kopi yang tersaji 
merupakan kristalisasi kerja 
keras melalui sebuah proses 
panjang, yang akhirnya tersaji 
untuk dinikmati dan hanya 
dapat diresapi oleh para 
penikmatnya melalui atensi 
dan rasa.

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

Helpdesk Terintegrasi menghadirkan solusi
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*dapat diakses khalayak umum dan 
internal Ditjen Perbendaharaan yang 

memerlukan bantuan/informasi

T E M U I  J U G A 
K A M I  D I  S I N I  ...

facebook.com/DJPBN.KemenkeuRI/

@DJPBNKemenkeuRI

DJPBN.KemenkeuRII

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