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Majalah Treasury Indonesia merupakan
majalah resmi yang diterbitkan oleh Direktorat
Jenderal Perbendaharaan. Memberikan
informasi terkini seputar pengelolaan keuangan negara
dan informasi perbendaharaan didukung
oleh narasumber penting dan kredibel
di bidangnya

Majalah Treasury Indonesia saat ini
juga dapat dibaca dan diunduh secara online
melalui website resmi djpb.kemenkeu.go.id , 
atau scan di sini :

Para pembaca yang budiman,

Tahun anggaran 2021 telah menginjak triwulan yang keempat. 
Pemulihan ekonomi yang sempat tertahan pada tahun 2020 
mulai menunjukkan perbaikan. Momentum pemulihan 
ini hendaknya dapat terus dipertahankan. Mengutip apa 
yang disampaikan oleh Menteri Keuangan, kita harus terus 

konsisten, optimis, sekaligus tetap hati-hati dalam mengawal kerja keras 
APBN pada periode pemulihan ini.

Tahun ini posisi Kanwil DJPb diperkuat lagi melalui peran Regional 
Chief Economist (RCE). Aktivitas dan implementasi RCE telah dilakukan 
oleh Kanwil, baik melalui Penajaman Kajian Fiskal Regional (KFR), 
Implementasi Assets & Liabilities Committee (ALCo) di tingkat regional, 
serta Forum Koordinasi Pengelola Keuangan Negara (FKPKN) di daerah. 
Setelah implementasi, maka perlu dilakukan refleksi apakah kegiatan 
RCE tersebut sudah menghasilkan output yang diharapkan, dan apakah 
output-output tersebut telah dapat menyentuh fungsi APBN sebagai 
stabilisasi, distribusi, maupun alokasi dan memberikan dampak bagi 
perekonomian regional. Harapannya, kegiatan RCE dapat menghasilkan 
output dan outcome yang nyata serta nilai tambah bagi pemerintah 
daerah. 

Selain itu, dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban dan pelaporan 
keuangan, diperlukan connecting the dots antara status opini Wajar 
Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 
(LKPP) dengan kemajuan kesejahteraan rakyat di suatu daerah. Analisis 
terkait capaian WTP daerah dapat dihubungkan dengan growth, 
tingkat kemiskinan, pengangguran, kesenjangan, ataupun indikator 
kesejahteraan lainnya di daerah. Untuk itu DJPb terus meningkatkan 
koordinasi dan memperkuat sinergi dengan Eselon I Kemenkeu lain 
dalam bingkai Kemenkeu Satu, dengan pemerintah daerah maupun 
stakeholders kunci lainnya, juga dengan experts dari universitas ataupun 
lembaga penelitian. Sinergi ini akan mendorong berbagai evidence-based 
policy initiatives yang dapat memberikan nilai tambah bagi daerah.

Pada triwulan terakhir ini saya juga berharap agar belanja APBN terus 
diakselerasi melalui upaya yang dilakukan oleh segenap jajaran DJPb 
baik di pusat maupun vertikal. On-going program-program strategis 
DJPb pun perlu terus dikawal, termasuk  implementasi SAKTI yang dapat 
menjadi salah satu game changer bagi pengelolaan APBN kita.
Semoga Allah Subhanahu Wa Ta’ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, meridhai 
upaya kita.

Salam Treasury.

Hadiyanto
Direktur Jenderal Perbendaharaan

“Setelah implementasi, maka perlu 
dilakukan refleksi apakah kegiatan 
RCE tersebut sudah menghasilkan 
output yang diharapkan, dan apakah 
output-output tersebut telah dapat 
menyentuh fungsi APBN sebagai 
stabilisasi, distribusi, maupun alokasi 
dan memberikan dampak bagi 
perekonomian regional. Harapannya, 
kegiatan RCE dapat menghasilkan 
output dan outcome yang nyata serta 
nilai tambah bagi pemerintah daerah.“

The Treasurer



4 Majalah Treasury Indonesia | Volume 3/2021 5Majalah Treasury Indonesia | Volume 3/2021

MK
CORNER

Peranan Kementerian Keuangan dalam situasi dan tantangan 
yang seperti ini sangat luar biasa. APBN merupakan 
instrumen strategis yang memiliki peranan luar biasa dalam 
menghadapi COVID-19, baik dari aspek kesehatan, sosial, 
maupun ekonomi masyarakat.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah Treasurer, yang memiliki 
fungsi sebagai the true bendahara negara, melaksanakan pengelolaan 
kas, dan menjaga tata kelola, akuntabilitas, serta transparansi 
dalam pengelolaan dan melaksanakan fungsi perbendaharaan 
negara. Semua di Direktorat Jenderal Perbendaharaan harus terus 
fokus untuk melaksanakan fungsi perbendaharaan secara maksimal 
dalam kondisi yang extraordinary. Dalam mengelola keuangan 
negara, dalam menggunakan APBN, dan dalam merespons kondisi 
COVID-19 membutuhkan banyak sekali fleksibilitas, tetapi tidak boleh 
dihilangkan aspek akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah fungsi Kementerian 
Keuangan yang hadir di seluruh pelosok tanah air. Peranan  Kantor 
Wilayah menjadi sangat penting sebagai wajah dari Kementerian 
Keuangan di daerah. Saya minta seluruh Kepala Kantor Wilayah tidak 
hanya sebagai kepala kasir, tetapi juga menjadi representasi dari 
Kementerian Keuangan yang memiliki kewibawaan dan prinsip-prinsip 
tata kelola yang bisa dijadikan teladan. Selain melaksanakan tugas 
dan fungsi sesuai unit, Anda juga berperan strategis sebagai Regional 
Chief Economist (RCE) yang diharapkan mampu menganalisis dan 
mengidentifikasi berbagai aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah 
bertugas. 

RCE harus menjelaskan fungsi dan kebijakan fiskal, melihat 
bagaimana dampak APBN di masing-masing daerah, juga memiliki 
sensitivitas serta kerangka berpikir bahwa uang negara harus mampu 
menghasilkan manfaat maksimal bagi rakyat dan bagi perekonomian 
untuk menciptakan kesejahteraan dan kesempatan kerja. Jadi, jangan 
memiliki mental hanya sebagai kasir penyalur uang, tetapi harus 
memiliki kerangka berpikir sebagai policy maker yang mewakili 
Kementerian Keuangan di daerah. Jalin kerja sama dengan para 
stakeholders, perkuat kolaborasi dan sinergi dengan Pemerintah/
Lembaga di daerah. Jadikan feedback dan aspirasi dari masyarakat di 
daerah sebagai bahan evaluasi dalam pengambilan kebijakan di masa 
mendatang.

Disarikan dari arahan Menteri Keuangan 
Sri Mulyani Indrawati 

Sri Mulyani Indrawati, Menteri 
Keuangan RI
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Infrastruktur jalan dan jembatan 

menjadi salah satu tonggak 

pembangunan ekonomi, 

terutama untuk meningkatkan 

kelancaran distribusi barang dan jasa 

antar daerah di Indonesia. Di tengah 

kondisi pandemi saat ini,  selain 

sebagai penghubung mobilitas barang 

dan jasa kebutuhan pokok masyarakat 

sehari-hari, jalan dan jembatan 

berperan penting dalam distribusi 

alat-alat kesehatan serta obat-obatan 

yang sangat diperlukan masyarakat 

terdampak virus Covid-19 agar pasien 

yang membutuhkan dapat cepat 

tertangani.

Pembangunan jalan dan jembatan 

pada suatu wilayah di Indonesia 

menjadi suatu kebanggaan tersendiri 

bagi daerah tersebut, terlebih 

apabila jalan atau jembatan tersebut 

mempunyai arsitektur yang unik dan 

modern serta dianggap vital dalam 

menghubungkan suatu daerah dengan 

daerah lainnya.

Beberapa pembangunan jalan dan 

jembatan kebanggan suatu daerah 

di antaranya dapat kita nikmati 

keindahannya pada fly over kota 

Makassar dan Jembatan Merah di 

Jayapura.

#MitraPerbendaharaan ada yang 

pernah ke sana? 

Foto: Wahyu Budiarso, Eka Utama, Ginanjar Rah 
Widodo, Tino Adi P., Firdan, dok.Kanwil DJPb Papua

Teks: Mahardika Argha Mariska
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DJPb Siap Andil dalam Penguatan Pembangunan di Daerah  
21/07

Dirjen Perbendaharan Hadiyanto menyampaikan Rapat 
Pimpinan DJPb Regional Maluku – Papua bahwa Kebutuhan 
pembangunan di daerah yang beragam sesuai dengan 
kebutuhan wilayah masing-masing menjadikan peran DJPb 
sebagai unit Kemenkeu dengan sejumlah instansi vertikal 
di daerah perlu untuk terus membangun komunikasi dan 
sinergi.

21 /
JULI

Rekam Peristiwa

Hadapi Tantangan UMKM di 
Tengah Pandemi, DJPb Dukung 
BLU PIP Kampanyekan “Bersama 
Sahabat - UMi Bangkit”

Dalam Media Gathering dalam 
rangka launching Program “Bersama 
Sahabat - UMi Bangkit”, Direktur PPK 
BLU, Ludiro menyampaikan bahwa 
kesiapan usaha ultramikro untuk 
meningkatkan kapasitas usahanya 
terutama di tengah pandemi saat ini 
menjadi perhatian utama pemerintah 
agar kontribusi produk-produk 
usaha ultramikro terus mengangkat 
perekonomian nasional. 

01 SEPTEMBER

LKBUN 2020 Kembali Raih WTP 

Meskipun berada pada tantangan pandemi Covid-19, Kementerian 
Keuangan tetap menjaga akuntabilitas tata kelola keuangan negara, 
hal ini terbukti dengan kembali diraihnya opini Wajar Tanpa 
Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Bendahara Umum 
Negara (LKBUN) dan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan 
untuk Bagian Anggara 015.

07 JULI

15 JULI

Berpredikat WTP, Menkeu 
Serahkan RUU P2 APBN 2020 
Kepada DPR 

Menteri Keuangan menyampaikan 
Pokok-Pokok Keterangan 
Pemerintah mengenai Rancangan 
Undang-Undang tentang 
Pertanggungjawaban atas 
Pelaksanaan APBN (RUU P2 
APBN) Tahun Anggaran 2020 
kepada DPR RI.

RUU HKPD, Upaya 
Pemerintah Dorong 
Pemerataan 
Kesejahteraan
 
Untuk mempercepat 
pemerataan kesejahteraan 
masyarakat dan pelayanan 
di seluruh pelosok Tanah 
Air, pemerintah mengajukan 
Rancangan Undang-Undang 
Hubungan Keuangan Pusat 
dan Daerah (RUU HKPD) 
kepada DPR. RUU ini disusun 
di atas empat pilar yaitu 
ketimpangan vertikal dan 
horizontal yang menurun, 
harmonisasi belanja pusat 
dan daerah, peningkatan 
kualitas belanja daerah, serta 
penguatan local taxing power.

23 JULI

15 JULI

Kuatkan Pengelolaan Digital 
Payment, DJPb Adakan Sharing 
Session dengan Department of 
Treasury AS

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 
melalui Direktorat Pengelolaan 
Kas Negara (PKN) kembali 
menyelenggarakan Treasury Sharing 
Session (TSS) bersama Bureau of The 
Fiscal Service, Department of The 
Treasury Amerika Serikat (AS). Dengan 
menghadirkan narasumber Direktur 
Divisi Inovasi dan Strategi Pembayaran, 
Brett Smith, TSS kali ini mengusung 
tema Digitization of Money.

10 SEPTEMBER

DJPb Siap Bersinergi dalam 
Reformasi Struktural Wujudkan 
Indonesia Maju

Direktur Jenderal Perbendaharaan, 
Hadiyanto dalam kegiatan Webinar 
Nasional Reformasi Struktural Menuju 
Indonesia Maju 2045 menyampaikan 
bahwa reformasi struktural keuangan 
pemerintah merupakan konsolidasi 

tiga hal yaitu collect more, spending 
better, inovative and sustainable 

 

16 SEPTEMBER

Oleh : Sugeng Wistriono

01 SEPTEMBER 10 SEPTEMBER

.
Hal

Pada
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03
AGUSTUS

Kembali, PPID Tingkat I DJPb Raih Penghargaan Unit Paling 
Informatif 

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan penghargaan 
kepada DJPb yang termasuk dalam empat PPID Tingkat I di 
Kementerian Keuangan dengan Kategori Informatif.

Implementasi Platform Pembayaran Pemerintah untuk 

Salah satu inovasi yang sudah dikembangkan DJPb adalah Platform 
Pembayaran Pemerintah (PPP) yang di akhir tahun 2020 dimulai 
dengan pembayaran gaji. Adapun transaksi perdana pembayaran 
common expenses untuk langganan listrik dan telekomunikasi 
diagendakan pada awal bulan Agustus 202.

27 /
JULI

MoU DJPb-PT SMI Dorong Pemanfaatan Pembiayaan 
Infrastruktur Daerah untuk PEN 

Kanwil DJPb dalam perannya sebagai Regional Chief Economist harus 
mampu memahami, menganalisis, dan memberikan rekomendasi atas 
berbagai isu perekonomian daerah, termasuk terkait infrastruktur 
daerah. 

Untuk membantu memberikan pemahaman tentang pembiayaan 
infrastruktur kepada Pemda, Ditjen Perbendaharaan (DJPb) menjalin 
kerja sama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) yang 
ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman kedua 
lembaga.

04 AGUSTUS

Dorong Daerah Collect More & Spend Better, Kerja Sama DJPb-
Pemda Terus Ditingkatkan 12/08

Dirjen Perbendaharaan Hadiyanto dalam Rapimreg Bali dan Nusa 
Tenggara berharap kepada Kanwil DJpb bukan hanya mendorong 
percepatan belanja APBN oleh K/L dan APBD oleh Pemda, tetapi  juga 
memantau dan mengevaluasi seberapa efektif pelaksanaan belanja di 
daerah dalam menghasilkan output atau outcome, agar dapat menjadi 
instrumen bagi formulasi kebijakan. 

07 AGUSTUS

Dirjen Perbendaharaan 
Ingatkan untuk Kawal Akhir TA 
2021

Direktur Jenderal Perbendaharaan 
Hadiyanto dalam Rapim regional 
Jawa yang diselenggarakan secara 
hybrid menyampaikan bahwa mulai 
memasuki Triwulan IV, momentum 
pemulihan ekonomi harus 
dipertahankan lewat dorongan 
untuk mengakselerasi pelaksanaan 
APBN di daerah.

01 OKTOBER

Ditjen Perbendaharaan Diharapkan Ciptakan Policy 
Networks di Daerah.

Dalam Kunjungan kerjannya ke Kanwil DJPb Prov. DIY 
Dirjen Perbendaharaan menyampaikan bahwa dalam 
suatu kesempatan Menkeu dan Wamenkeu berhadap 
agar DJPb dapat menyusun timeline program dan target 
kinerja Piloting RCE sampai dengan akhir tahun 2021, 
serta membangun diskusi dengan local expert universitas. 
Wamenkeu pun menyampaikan keinginan agar DJPb 
menjadi Backbone Chief Economist beberapa tahun ke 
depan. 

08 OKTOBER

Manfaatkan Data Analytics, 
Tingkatkan Kualitas 
Pengelolaan APBN

Melalui sambutan dalam sebuah 
video dalam acara Grand 
Launching DJPb Data Analytics 
Competition (DDAC) Dirjen 
Perbendaharaan mengingatkan 
bahwa data hanya akan bermakna 
jika telah melalui proses 
pengolahan menjadi informasi.

07 OKTOBER

berharap

common expenses
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LIPUTAN UTAMA

Foto : Firman Imam S.

Pertajam Peran RCE, Pastikan 
APBN dan APBD Benar-Benar 
Bermanfaat untuk Rakyat

Penajaman peran Kanwil 
Ditjen Perbendaharaan 
dalam bingkai Regional Chief 
Economist atau RCE memang 
tergolong baru, tetapi 

sejatinya fungsi terkait sebagian sudah 
dijalankan. Namun, untuk mencapai 
tujuan Indonesia yang makin baik, peran 
tersebut tidak boleh hanya dijalani 
sebagai rutinitas. Dalam berbagai 
kesempatan, Ditjen Perbendaharaan 
Hadiyanto telah menekankan hal 
tersebut.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) 
Suahasil Nazara juga mengingatkan 
agar bisa berjalan dengan baik, maka 
peran RCE perlu dijabarkan dalam 
timeline dengan target yang jelas. Dalam 
Kunjungan Kerja Wamenkeu ke Kanwil 
Ditjen Perbendaharaan Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta, Jumat (8/10), 
Wamenkeu dan Dirjen Perbendaharaan 
menguraikan lebih jauh mengenai peran 
RCE dan hal-hal yang perlu dilakukan, 

sebagaimana dapat disimak dalam 
catatan redaksi berikut ini.

Wamenkeu : Hubungkan 
APBN dengan Perekonomian 
Daerah, Itulah RCE

Undang-Undang Harmonisasi Peraturan 
Perpajakan (UU HPP) bukan hanya 
menjadi bagian Ditjen Pajak, tetapi juga 
bagian Ditjen Perbendaharaan. Apalagi 
dalam menghadapi situasi pandemi yang 
sangat menantang. Apabila kegiatan 
ekonomi distop untuk mencegah 
penyebaran pandemi maka konsumsi 
turun, transaksi turun, investasi negatif, 
ekspor-impor pasti berhenti. Bagaimana 
menjaga pertumbuhan ekonomi? 
Kalau begitu, harus dengan APBN. 
Kalau dikatakan harus dari APBN maka 
asalnya banyak dari pajak. Sementara 
kalau mobilitas turun, transaksi turun, 
pasti PPN juga turun. Kegiatan ekonomi 
turun, omzet turun, revenue turun, laba 
turun, bisa jadi PPh turun. Ketika kita 
katakan bahwa APBN akan menangani 

pandemi, maka tidak bisa lagi procyclical, 
melainkan harus countercyclical. Ketika 
pajak turun, ternyata belanjanya harus 
naik. Dengan demikian defisit pun naik, 
melewati batasan Undang-Undang 
Keuangan Negara yang sebesar 3%. 
Akhirnya kita telah bersinergi secara 
solid menyelesaikan tahun anggaran 
2020 dan mendapatkan opini Wajar 
Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK).

Kita telah berjanji dalam Perppu Nomor 
1 Tahun 2020, bahwa tahun 2023 defisit 
akan kembali ke bawah yaitu 3%. Upaya 
ini tidak hanya dijaga oleh yang ada di 
pusat, tetapi juga oleh kantor vertikal 
sebagai ujung tombak. Seluruh unit 
eselon I Kementerian Keuangan yang 
beragam itu harus dalam satu barisan 
dalam janji menuju tahun 2023 dengan 
defisit 3%. Untuk itu, maka caranya 
pendapatan harus naik dan/atau 
belanjanya yang harus turun. .
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Dari sisi pendapatan, dengan UU HPP yang 
baru disahkan, semoga ini mendorong 
pendapatan baru. Juga aturan mengenai 
cukai. Sedangkan dari sisi belanja perlu 
dibuat lebih tajam. Jadi bukan sekadar 
corat-coret anggaran untuk mendapatkan 
angka defisit di bawah 3%, tetapi kita 
membuat belanja lebih tajam. Maka 
pekerjaan Ditjen Perbendaharaan menjadi 
terhubung dengan yang lain seperti Ditjen 
Pajak, Ditjen Bea Cukai. 

Ditjen Perbendaharaan memegang 
“pena terakhir” untuk mengeluarkan 
anggaran. Dengan kondisi seperti ini, 
kita harus menaruh perspektif baru 
mengenai bagaimana meningkatkan 
kapasitas, bagaimana kita supaya kita 
lebih bermanfaat, dan lebih connect pada 
situasi. Berulang kali kita mendapatkan 
arahan bahwa kita harus mengetahui, 
memahami perekonomian Indonesia, agar 
apa yang ada dalam APBN itu benar-benar 
merespons perekonomian Indonesia. 
Jangan sampai APBN berjalan tanpa 
memperhatikan hubungannya dengan 
perekonomian Indonesia. 

Ada yang mengatakan bahwa APBN itu 
Rp2.750 triliun, kontribusinya hanya 16-
17% dalam produk domestik bruto (PDB). 
Namun, APBN yang Rp2.750 triliun ini 
dijalankan dan diputuskan oleh suatu 
entitas, yaitu pemerintah. Kalau konsumsi 
memang kontribusinya sekitar 55% dari 
PDB Indonesia, yaitu sekitar Rp8.900 
triliun, tetapi keputusan melakukan 
konsumsi atau tidak itu dilakukan oleh 
60 juta rumah tangga. Jadi, meskipun 
APBN hanya 16-17% tetapi% ini dipegang 
oleh satu entitas, menjadi keputusan 
pemerintah, meskipun memang ada 
proses dengan DPR juga. Seperti lewat 
Perppu kemarin, juga kita bisa mengubah 
APBN.

Sebagai “pena terakhir”, harapannya Ditjen 
Perbendaharaan bisa menghubungkan 
belanja yang dikeluarkan dengan 
perekonomian di daerah masing-masing. 
Di daerah-daerah yang lebih terpencil 
bahkan APBN mungkin lebih dominan 
di perekonomiannya lebih dominan 
dibandingkan dengan yang nasional, 
perannya lebih dari 16%. Di situlah ada 
potensi untuk terus bertanya. sekian 
persen dana APBN yang dikeluarkan 

ini apa hasilnya di daerah. Ditjen 
Perbendaharaan perlu mengerti betul 
tentang ini, dan dapat menyajikan bacaan 
yang makin lama makin kena dengan 
kondisi ekonomi setempat

Dapat dipahami kalau dalam 
menjalankannya butuh waktu, tetapi 
kita terus berjalan, terus membangun. 
Itulah yang namanya institutional 
building. Sebagai “pena terakhir” 
yang mengeluarkan uang, maka perlu 
mengetahui uang ini dikeluarkan 
kepada perekonomian yang seperti apa, 
mempengaruhi perekonomian seperti 
apa, apa kontribusinya, bagaimana 
mempengaruhi kehidupan masyarakat 
lokal. Maka inilah peran RCE.

Memang jika melihat yang sudah ada 
di Kanwil, nama bidangnya sedikit 
berbeda dengan yang dibutuhkan untuk 
menjalankan fungsi tersebut. Namun, 
tidak apa-apa. Ditjen Perbendaharaan 
selalu memiliki lompatan besar dari segi 
transformasi organisasi, terkenal sangat 
disiplin. Ketika 10 sampai 12 tahun yang 
lalu Ditjen Perbendaharaan masih diisi 
oleh 12 ribu orang, sekarang 7 ribu orang. 
Dan dengan jumlah 7 ribu orang itu bukan 
berarti APBN yang dikelola lebih kecil, 
justru makin besar. Itu tidak akan terjadi 
jika tidak ada lompatan transformasi yang 
luar biasa. Jadi, saya tahu persis teman-
teman di Ditjen Perbendaharaan memiliki 
kemampuan adaptasi dan transformasi 
yang luar biasa. Bahkan kemampuan ini 
perlu diterapkan di Direktorat Jenderal 
lain. Ketika tantangan berikutnya adalah 
sebagai RCE, maka saya juga yakin itu bisa 
kita lakukan. 

Saya juga belajar dari situasi sebagai dosen 
dulunya. Dosen biasanya ahli mengenai 
ekonomi daerahnya, membuat kajian 
bersama dengan Bappeda. Akan tetapi, 
dosen yang ahli APBN tidak banyak. 
Sedikit sekali. Betapa ada gap yang luar 
biasa antara pengetahuan teman-teman 
akademisi dengan pengetahuan yang saya 
dapatkan lewat mengurus APBN sehari-
hari. Di daerah, tidak ada yang lebih 
memahami APBN kecuali teman-teman di 
sini. Maka mari hubungkan APBN dengan 
perekonomian daerah, itulah RCE. 

“Ditjen Perbendaharaan 
memegang “pena terakhir” 
untuk mengeluarkan 
anggaran. Dengan kondisi 
seperti ini, kita harus 
menaruh perspektif baru 
mengenai bagaimana 
meningkatkan kapasitas, 
bagaimana kita supaya 
kita lebih bermanfaat, dan 
lebih connect pada situasi. 
“
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Frasa “Keuangan Negara” di Forum 
Komunikasi Pengelola Keuangan 
Negara mari kita maknai sebagai 
yang berasal dari APBN maupun 
APBD. Kanwil Ditjen Perbendaharaan 
paling jago mengenai APBN di 
daerah, sedangkan mengenai APBD 
yang jago universitas. “Kawinkan” 
itu untuk mendalami kedua hal 
tersebut. Kemudian hubungkan lagi 
dengan bagaimana cara pandang 
pemerintah pusat. Ini visi besarnya. 
Kalau perlu, pejabat tinggi pratama di 
daerah ikut sebagai observer Assets-
Liabilities Committee (ALCo). Kalau 
kita melihatnya menarik, maka kita 
akan semangat melakukannya. Ditjen 
Perbendaharaan bertindak sebagai 
backbone, jadi siapa pun Kepala 
Perwakilan Kementerian Keuangan 
di daerah, peran RCE tetap di Ditjen 
Perbendaharaan.

Saya berharap the next passion 
dari Perbendaharaan adalah 
Perbendaharaan yang lebih dari 
sekadar pencatatan, pembinaan, dan 
pengawasan. Ini kita kembangkan. 
Analisis Dana Desa misalnya, bisa 
menunjukkan kendala yang didapati, 
kemudian didiskusikan dengan 
akademisi dan Pemda.  Detailnya ke 
depan seperti apa, sudah disiapkan oleh 
Dirjen Perbendaharaan dalam bentuk 
Kajian Fiskal Regional (KFR), ALCo. 
Kita perlu memiliki pengetahuan yang 
komplet, sehingga ketika dibicarakan 
di forum ALCo di daerah maka akan 
lengkap  perspektifnya. Dari segi 
penerimaan bagaimana, bagaimana 
PPN dan kegiatan ekspor impornya, di 
bawah payung RCE.

Bisa juga dilakukan konferensi 
pers bersama Eselon I kementerian 
Keuangan lainnya. Tambahkan dari 
sudut pandang APBD juga bersama 
pemda. Kita bisa masukkan sektor 
unggulan daerah yang disusun 
kajiannya oleh pihak akademisi. 
Dukung pembentukan komunitas 
akademisi, bukan hanya mengikat 
akademisi tertentu dengan kontrak, 
sehingga sifat sinerginya bisa lebih 
long lasting. Seiring berjalannya waktu, 
maka akan terbentuk big & complete 
picture dari apa yang kita kumpulkan. 

Rekognisi atau pengakuan akan 
kapasitas itu akan datang sendiri 
nantinya. Memang memerlukan waktu. 
Misalnya, dulu ada Tim Pengendali 

Inflasi Daerah (TPID) yang dibuat 
oleh Bank Indonesia (BI). Salah satu 
pejabat Kementerian Keuangan dulu, 
Pak Darmin Nasution, meyakini bahwa 
inflasi di daerah itu bukan fenomena 
urusan uang beredar, urusan suku 
bunga, yang ditentukan di BI Pusat. 
Urusan inflasi di daerah adalah 
produksi, distribusi, dan dapatnya 
suatu produk dibeli di pasar. Jadi kunci 
dari inflasi menurut beliau adalah pada 
ujung-ujung perekonomian. Perlu time 
to establish, belasan tahun, sampai 
tiba pada kesadaran perlunya menjaga 
produktivitas dan ketersediaan produk 
demi menjaga inflasi. Ini yang kita 
inginkan untuk pengelolaan keuangan 
negara.

Sebagai awalan, kita harus berangkat 
dari platform yang sama. Jangan datang 
di daerah dengan menyampaikan 
bahwa kita sebagai bagian dari 
pemerintah pusat sudah lebih maju 
sedangkan daerah kenapa belum. Di 
tengah perbedaan pasti ada kesamaan, 
common platform, yaitu ingin Indonesia 
yang lebih baik. Kedekatan perspektif 
ini bisa membantu mendukung agar 
sinergi ke depannya makin baik.

Dirjen Perbendaharaan : 
Transformasi Traditional 
Practice of Treasury 
menjadi Modern Treasury 
dalam Konsep New DJPb in 
Town

Dinamika APBN kita yang dikelola pada 
saat pandemi memang menantang. 
Namun, pelaksanaan APBN tetap 
bisa dipertanggungjawabkan dengan 
baik dan mendapatkan opini Wajar 
Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK). Tantangan 
lainnya menanti, tidak lama lagi kita 
harus kembali menjaga defisit pada 
batas 3%. Diperlukan extra miles untuk 
meningkatkan penerimaan negara, 
how to collect more, juga bagaimana 
kualitas spending better. Dengan 
modal tambahan Undang-Undang 
Harmonisasi Perpajakan yang telah 
disahkan, we may collect more, tetapi 
kualitas belanja kita akan tetap 
terdampak.

Kita tahu bahwa APBN sudah 
sangat bekerja keras. Pada tataran 
implementasi APBN, Kanwil Ditjen 

Perbendaharaan dapat memantau 
dan menganalisis efektivitas 
output dari gelontoran APBN itu 
menghasilkan apa. Adalah tugas dari 
Kanwil Ditjen Perbendaharaan untuk 
melihat efektivitas dari pelaksanaan 
anggaran dari berbagai dimensinya, 
untuk memastikan seluruh program 
pemerintah bisa dicapai.

Dalam Rapimtas, Menteri Keuangan 
telah memberikan arahan mengenai 
strategi pengembangan ekonomi 
daerah, yaitu didasarkan pada 4 building 
blocks: substansi, organisasi, proses 
bisnis, dan sumber daya manusia. 
Keempatnya harus dikelola dengan 
sebaik-baiknya. Adapun Wamenkeu 
telah mengingatkan untuk menyusun 
timeline pelaksanaan berbagai 
program dan target kerja piloting RCE 
sampai dengan akhir tahun 2021, juga 
untuk membangun diskusi dengan local 
experts universitas. 

Menindaklanjuti arahan tersebut, telah 
dilakukan konsolidasi internal melalui 
berbagai kegiatan, antara lain rapat 
pimpinan regional untuk memperkuat 
koordinasi dan menyamakan 
persepsi bagi seluruh pimpinan 
Ditjen Perbendaharaan, sekaligus 
sebagai upaya untuk bisa meng-
capture berbagai isu makroekonomi 
maupun fiskal regional. Selain itu 
telah dilaksanakan berbagai focus 
group discussion yang intensif lintas 
eselon  I Kementerian Keuangan. Juga 
melibatkan para Staf Khusus Menteri 
Keuangan Bidang Perumusan Kebijakan 
Fiskal untuk lebih memberikan 
pengayaan pada peran dan fungsi 
yang melekat pada Kanwil Ditjen 
Perbendaharaan.

Sebagai bentuk komitmen Ditjen 
Perbendaharaan kita juga terus 
aktif  mengimplementasikan fungsi 
RCE melalui piloting Assets & 
Liabilities Committee (ALCo) regional, 
penajaman Kajian Fiskal Regional, 
dan pembentukan Forum Koordinasi 
Pengelola Keuangan Negara (FKPKN). 
Kita ingin memberikan nilai tambah 
bagi keberadaan Kanwil Ditjen 
Perbendaharaan dengan melakukan 
berbagai kegiatan pada tataran lokal, 
sehingga kita bekerja tidak hanya 
secara normatif, tetapi juga beyond 
function & normative, supaya kita bisa 
memberikan nilai tambah.
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Secara bertahap kita juga 
melakukan banyak hal 
terutama berkaitan dengan 
bagaimana mengawal 
dan memastikan eksekusi 
kebijakan pusat di daerah, 
terutama dalam pelaksanaan 
program Penanganan 
Covid-19 dan Pemulihan 
Ekonomi Nasional (PC-
PEN). Kita juga melakukan 
identifikasi berbagai isu 
strategis sektoral dan 
regional serta permasalahan 
sinkronisasi kebijakan pusat 
dan daerah, menjadi partner 
bagi pemerintah daerah 
untuk meningkatkan tata 
kelola dan akuntabilitas 
pengelolaan keuangannya.

Keberadaan Ditjen 
Perbendaharaan di daerah 
harus memberikan nilai 
tambah yang penting 
bagi daerah. Bagaimana 
membuat alignment 
antara kebijakan pusat dan 
daerah, juga meningkatkan 
kemampuan dan kapasitas 
Pemda dalam menghadapi 
isu-isu pembangunan 
regional. Selain itu 
Ditjen Perbendaharaan 
juga dapat melakukan 
pendampingan termasuk 
dan tidak terbatas pada 
soal pengelolaan keuangan 
daerah di Pemda, tetapi juga 
dalam hal dukungan dan 
pendampingan kepada Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah 
(UMKM), Pembiayaan Ultra 
Mikro (UMi), dan Badan 
Layanan Umum Daerah 
(BLUD). 

Saat ini sebanyak 486 lebih 
laporan keuangan daerah 
sudah memperoleh opini 
Wajar Tanpa Pengecualian 
(WTP). Di tingkat pusat 84 
Kementerian/Lembaga sudah 
WTP, tinggal dua yang masih 
Wajar Dengan Pengecualian 
(WDP). Menteri Keuangan 
telah memberikan arahan 
untuk mengkaji relasi antara 
WTP dengan keberhasilan 
pembangunan masyarakat 

di daerah. Memang WTP itu 
sebenarnya lebih pada opini 
profesional dari auditor. 
Jika sudah memenuhi 
kriteria yaitu compliance 
dengan peraturan 
p e r u n d a n g - u n d a n g a n , 
cukup penyajiannya 
sesuai dengan standar 
akuntansi pemerintah, 
lalu efektivitas penggalian 
pengendalian intern, opini 
WTP pun diperoleh. Namun, 
diperlukan analisis mengenai 
dampak belanja pusat dan 
daerah terhadap indikator 
kesejahteraan masyarakat.

Kanwil perlu eager untuk 
terus meningkatkan peran 
sebagai RCE di tengah 
banyaknya fungsi lain yang 
melekat pada Kanwil. Kita 
harus terus bergerak dalam 
komitmen bahwa good is 
not enough when better is 
expected. Sesuai dengan nilai 
Kementerian Keuangan: 
Kesempurnaan. Termasuk 
terus berupaya untuk 
meningkatkan kapasitas 
sumber daya manusia Ditjen 
Perbendaharaan dari waktu 
ke waktu.

Dan kami terus mendorong 
seluruh jajaran Ditjen 
Perbendaharaan untuk lebih 
berkembang lagi. Unlock 
your potentials, capitalize our 
rule, agar tidak berhenti pada 
zona nyaman, pada hal-hal 
yang selama ini sudah kita 
penuhi dan tuntaskan. Jadi, 
tidak bekerja pada tataran 
normatif saja, setiap hari 
pulang pukul lima tepat. 
Harus extra miles. Bukan 
berarti bertambahnya jam 
kerja saja, tetapi efektivitas 
dari pelaksanaan tugas itu 
bisa tecermin dari banyak 
dimensi.

Ditjen Perbendaharaan perlu 
break the boundaries dalam 
upaya mentransformasi 
traditional practice of Treasury 

menjadi modern Treasury 
yang teraktualisasikan 
dalam konsep New DJPb 
in Town. Termasuk, kami 
telah mencetuskan value 
Ditjen Perbendaharaan ke 
dalam jargon yang sesuai 
karakteristik DJPb, yaitu 
Harmonis, Amanah, Digital, 
Akuntabel, dan Loyal, atau 
HAnDAL.

Kata kunci yang lain adalah 
sinergi, sesuatu yang 
mudah diucapkan tetapi 
tidak selalu mudah dalam 
pelaksanaannya. Seperti kata 
Stephen Covey, synergy is 
what happens when one plus 
one equals ten, or a hundred, 
or even a thousand.  Maka 
terus kita dorong sinergi ini 
supaya sekat-sekat antara 
masing-masing Kanwil 
Ditjen Kekayaan Negara, 
Perbendaharaan, Pajak, 
Bea Cukai makin menyatu. 
Apalagi sekarang dengan 
komitmen tagline Kemenkeu 
Satu, Kemenkeu Tepercaya, 
itu akan lebih mendorong 
upaya-upaya bersinergi lebih 
baik lagi. 

Sebagai bentuk komitmen 
Ditjen Perbendaharaan 
kita juga terus aktif  
mengimplementasikan 
fungsi RCE melalui piloting 
Assets & Liabilities 
Committee (ALCo) regional, 
penajaman Kajian Fiskal 
Regional, dan pembentukan 
Forum Koordinasi 
Pengelola Keuangan 
Negara (FKPKN). Kita ingin 
memberikan nilai tambah 
bagi keberadaan Kanwil 
Ditjen Perbendaharaan 
dengan melakukan berbagai 
kegiatan pada tataran lokal, 
sehingga kita bekerja tidak 
hanya secara normatif, 
tetapi juga beyond function 
& normative, supaya kita 
bisa memberikan nilai 
tambah.
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Regional Chief Economist, 
Tak Boleh Sekadar Eksis

Keberadaan kantor vertikal 
Ditjen Perbendaharaan 
di setiap provinsi di 
Indonesia sejatinya juga 
menjadi representasi dari 

Kementerian Keuangan di daerah. 
Ditjen Perbendaharaan yang telah 
menjalankan reformasi birokrasi 
dan transformasi kelembagaan 
yang digerakkan oleh Kementerian 
Keuangan juga dapat berperan sebagai 
teladan dalam mendukung terciptanya 
pengelolaan keuangan negara yang 
tertib, efisien, transparan, dan 
bertanggung jawab.

Melalui pelaksanaan tugas dan 
fungsinya, Ditjen Perbendaharaan juga 

menjadi pemegang beragam data dalam 
pengelolaan keuangan negara. Tugas 
dan fungsi Ditjen Perbendaharaan 
yang antara lain meliputi pelaksanaan 
anggaran, pengelolaan kas negara, 
dan penyusunan laporan keuangan 
pemerintah, membuat data dan 
informasi yang dimiliki jika 
diolah dan dianalisis dengan baik 
akan menghasilkan rekomendasi 
berkualitas yang dapat menjadi bahan 
pertimbangan dalam pengambilan 
kebijakan pengelolaan keuangan 
pemerintah. 

Tidak hanya data pada level pusat, 
tetapi data dan informasi terkait 
penerimaan, belanja, pembiayaan, 

dan kebutuhan kas lingkup regional 
juga diperlukan sebagai input bagi 
penyusunan kebijakan di bidang 
keuangan negara yang dalam hal 
ini dipegang mandatnya oleh 
Kementerian Keuangan. Diharapkan, 
input tersebut dapat membantu agar 
kebijakan yang diambil dapat benar-
benar sesuai dengan kebutuhan 
dan karakteristik setiap daerah di 
Indonesia yang beraneka ragam 
budaya, kondisi geografis, dan tingkat 
kesejahteraannya.
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Khususnya di Kanwil Ditjen 
Perbendaharaan, sejak 
beberapa waktu yang lalu telah 
berjalan fungsi analisis atas 
perekonomian dan fiskal di 
daerah tempat masing-masing 
kanwil berada, yaitu Kajian 
Fiskal Regional (KFR). Namun, 
koordinasi, kerja sama, dan 
sharing data dan informasi 
dengan instansi lainnya 
terkadang masih menghadapi 
tantangan. Kualitas kajian dan 
analisis yang dihasilkan juga 
masih dapat ditingkatkan agar 
produknya benar-benar dapat 
memberikan umpan balik bagi 
formulasi dan pengambilan 
kebijakan di daerah maupun di 
pusat.

Untuk itu, tahun ini Kanwil 
Ditjen Perbendaharaan mulai 
mengambil tantangan baru 
sebagai Regional Chief Economist 
(RCE). Chief economist 
didefinisikan sebagai posisi 
yang memiliki tanggung jawab 
utama untuk pengembangan, 
koordinasi, dengan ruang lingkup 
tanggung jawab yang meliputi 
perencanaan, pengawasan,dan 
penyebaran informasi, dan 
koordinasi penelitian ekonomi. 
Dengan predikat regional, 
maka RCE merupakan peran 
Chief Economist yang secara 
spesifik dilaksanakan dalam 
lingkup regional tertentu. Secara 
konkret, Dirjen Perbendaharaan 
Hadiyanto mengarahkan 
agar Kanwil salah satunya 
menjalankan fungsi asistensi 
kepada pemerintah daerah, 
agar kehadiran perwakilan 
Kementerian Keuangan di daerah 
lebih dirasakan lagi manfaatnya. 
Sebagaimana diminta oleh 
Menteri Keuangan, Kanwil 
Ditjen Perbendaharaan juga 
perlu menelisik relasi antara 
perolehan opini Wajar Tanpa 
Pengecualian (WTP)  yang telah 
diberikan oleh Badan Pemeriksa 
Keuangan (BPK) RI atas 
Laporan Keuangan Pemerintah, 
dengan level kemajuan 
kesejahteraan masyarakat 
di daerah. Misalnya, apakah 
perolehan opini terbaik tersebut 

sejalan dengan peningkatan 
pertumbuhan ekonomi, juga 
penurunan angka kemiskinan, 
pengangguran dan kesenjangan. 
Kanwil Ditjen Perbendaharaan 
pun dituntut untuk menjadi 
akselerator dan katalisator 
dalam percepatan pelaksanaan 
belanja Kementerian Negara/
Lembaga (K/L) di daerah, serta 
belanja daerah yang bersumber 
dari APBD, sebagaimana arahan 
Presiden RI.

Fokus pada Empat Klaster 
Awal

Untuk dapat 
mengimplementasikan peran 
RCE secara optimal, tentunya 
diperlukan strategi dalam 
pengembangannya. Ruang 
lingkup RCE ini didesain 
meliputi empat klaster, yaitu 
Assets & Liabilities Committee 
(ALCo) Regional, Cash Planning 
Information Network (CPIN) 
Regional, Penajaman KFR, dan 
Forum Koordinasi Pengelolaan 
Keuangan Negara (FKPKN). 

ALCo Regional adalah struktur 
ALCo pada tingkat provinsi 
yang memiliki tugas melakukan 
penyusunan konsep proyeksi 
realisasi dan rekomendasi 
langkah-langkah mitigasi 
risiko penerimaan, belanja, 
dan pembiayaan. Salah satu 
tujuannya adalah untuk 
mendukung pelaksanaan 
kebijakan maupun perancangan 
kebijakan pelaksanaan anggaran 
yang lebih kontekstual. Adapun 
CPIN Regional bertugas 
menyusun pemantauan dan 
analisis perencanaan kas tingkat 
lokal dan regional. 

KFR sendiri telah disusun oleh 
Kanwil Ditjen Perbendaharaan 
secara triwulanan dan tahunan 
sejak beberapa tahun terakhir. 
Kajian ini berisi analisis fiskal 
dan makroekonomi yang dapat 
digunakan dalam mencapai 
tujuan kebijakan fiskal. Dalam 
penyusunannya, KFR melibatkan 
pengolahan dan analisis atas 
sederetan data seperti data 

statistik regional, dana moneter 
regional, data penerimaan 
pajak regional, data penerimaan 
bea dan cukai regional, data 
belanja negara baik belanja K/L 
maupun Transfer ke Daerah 
dan Dana Desa (TKDD), data 
keuangan daerah baik dari 
pemerintah daerah, aplikasi 
Sistem Informasi Keuangan 
Republik Indonesia (SIKRI), dan/
atau aplikasi lainnya. Agar kian 
tajam, dirancang restrukturisasi, 
penyempurnaan, dan 
pengembangan berbasis analisis 
tematik dan project-based untuk 
KFR. 

Dengan upaya penajamannya, 
diharapkan KFR dapat memiliki 
analisis tingkat nasional yang 
melihat Indonesia dalam konteks 
regional dan dipublikasikan 
setiap triwulan. Kontennya 
pun dapat makin fokus pada 
konfirmasi dan klarifikasi atas 
pelaksanaan penyaluran APBN 
di daerah, misalnya terkait 
output DAK Fisik dan Dana Desa. 
Analisis ini nantinya menjadi 
feedback bagi daerah dan 
jajaran Kementerian Keuangan. 
Terlebih jika telah terintegrasi 
dengan analisis regional yang 
dilakukan di pusat oleh Ditjen 
Perimbangan Keuangan melalui 
Laporan Perkembangan Ekonomi 
dan Fiskal Daerah serta Badan 
Kebijakan Fiskal (BKF) melalui 
Tinjauan Ekonomi, Keuangan, 
dan Fiskal.

Dalam prosesnya, sinergi 
antarpengelola fiskal di 
pusat dan di daerah juga 
perlu diperkuat. Untuk itulah 
dibentuk FKPKN sebagai 
wadah koordinasi, komunikasi, 
konsultasi, supervisi, dan sharing 
data informasi terkait lingkup 
pengelolaan keuangan negara 
dan regulasinya. Forum ini 
akan menjembatani kebutuhan 
dan mendorong kesamaan 
langkah dalam membangun 
kesejahteraan masyarakat 
melalui pengelolaan keuangan 
pemerintah yang baik. 

Untuk itu, tahun 
ini Kanwil Ditjen 
Perbendaharaan 
mulai mengambil 
tantangan 
baru sebagai 
Regional Chief 
Economist (RCE). 
Chief economist 
didefinisikan 
sebagai posisi 
yang memiliki 
tanggung jawab 
utama untuk 
pengembangan, 
koordinasi, 
dengan ruang 
lingkup 
tanggung jawab 
yang meliputi 
perencanaan, 
pengawasan,dan 
penyebaran 
informasi, dan 
koordinasi 
penelitian 
ekonomi.
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FKPKN pada tingkat pusat 
melibatkan kantor pusat Ditjen 
Perbendaharaan, BKF, Staf 
Khusus Menteri Keuangan Bidang 
Perumusan Kebijakan Ekonomi 
Regional, Ditjen Perimbangan 
Keuangan, Ditjen Kekayaan 
Negara, Ditjen Pajak, Ditjen Bea 
Cukai, unit eselon I Kementerian 
Keuangan terkait lainnya, serta 
dari K/L. Sedangkan pada tingkat 
daerah, yang dilibatkan adalah 
Kanwil Ditjen Perbendaharaan, 
pemerintah daerah, anggota Forum 
Ekonom Kementerian Keuangan 
(FEKK), ekonom atau akademisi dari 
perguruan tinggi setempat, Kanwil 
Ditjen Kekayaan Negara, Kanwil 
Ditjen Pajak, Kanwil Ditjen Bea 
Cukai, Badan Pusat Statistik (BPS), 
Kantor Perwakilan Bank Indonesia 
(BI), dan lembaga lain di daerah.

Sebagai permulaan, pengembangan 
ini dimulai dari 18 Kanwil Ditjen 
Perbendaharaan sebagai piloting 
yang dimulai pada bulan September 
2021. Kanwil Ditjen Perbendaharaan 
Provinsi Sumatera Barat, Jawa 
Timur, Kalimantan Selatan, Bali, 
Sulawesi Selatan, dan Maluku Utara 
menjalankan piloting ALCo dan 
CPIN Regional dengan Direktorat 
Pengelolaan Kas Negara selaku 

pembina teknis. Kanwil Ditjen 
Perbendaharaan Provinsi Aceh, DKI 
Jakarta, Kalimantan Timur, Nusa 
Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, 
dan Papua Barat menjalankan 
piloting penajaman KFR dengan 
pembina teknis Direktorat 
Pelaksanaan Anggaran. Sedangkan 
Kanwil Ditjen Perbendaharaan 
Provinsi Riau, Jawa Tengah, 
Kalimantan Utara, Nusa Tenggara 
Barat, Sulawesi Tenggara, dan 
Papua menjalankan piloting FKPKN 
dengan pembina teknis Direktorat 
Sistem Perbendaharaan.

Jalin Sinergi, Perkuat Fungsi

Penandatanganan memorandum 
of understanding atau MoU juga 
menjadi langkah yang dapat 
diambil oleh Kanwil Ditjen 
Perbendaharaan dalam meresmikan 
kerja sama dengan pemerintah 
daerah. Nantinya, Kanwil Ditjen 
Perbendaharaan juga diharapkan 
menyusun semacam assessment 
terhadap kinerja APBD, yang 
hasilnya nanti bisa digunakan 
sebagai pedoman oleh para 
pemangku kepentingan. Bukan 
hanya analisis kinerja APBD dalam 
hal tinggi rendahnya realisasi 
belanja, karena ini baru dari 

permukaannya saja. Lebih jauh lagi, 
Kanwil Ditjen Perbendaharaan perlu 
mengidentifikasi sekiranya terdapat 
hambatan dalam pelaksanaan 
anggaran yang ditemukan, berikut 
dengan alternatif solusi untuk 
mengatasi hambatan tersebut.

Dengan tugas-tugas yang dijalankan 
dalam implementasi peran RCE, 
dibutuhkan sumber daya manusia 
dengan kapasitas dan kapabilitas 
yang mumpuni. Beberapa tahun 
terakhir, Ditjen Perbendaharaan 
telah mendorong peningkatan dan 
standardisasi kompetensi para 
pegawainya melalui mekanisme 
jabatan fungsional Analis 
Perbendaharaan Negara dan 
Pembina Teknis Perbendaharaan 
Negara sesuai dengan tugas pada 
unitnya masing-masing. Melalui para 
pejabat fungsional yang beberapa 
di antaranya juga ditempatkan di 
kanwil ini, diharapkan peran kanwil 
khususnya sebagai RCE kian optimal 
karena ditangani langsung oleh 
sumber daya manusia yang memang 
difokuskan untuk tugas tersebut dan 
secara berkala harus meningkatkan 
kompetensinya.

Foto: Mahardika Argha Mariska
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Penajaman KFR 
akan menjadi 
nilai lebih, 
karena ada data 
yang tidak bisa 

ter-record pada APBD 
yaitu belanja-belanja K/L 
yang langsung ke daerah 
tertentu. Capturing isu dana 
K/L ke daerah tersebut ada 
di Ditjen Perbendaharaan 
dan termasuk dari bagian 
potensi fiskal daerah yang 
harusnya bisa dioptimalkan 
menjadi satu kesatuan, 
sehingga diharapkan dapat 
masuk dalam KFR. Melalui 
hal itu, maka screening 
dapat dilakukan agar jangan 
sampai ada belanja yang 
bertumpuk atau overlapping 
yang bisa mengarah pada 
inefisiensi. Oleh karena 
itu potret belanja daerah 
perlu untuk dilakukan 
melalui penajaman analisis 
konsolidasi. 

Ditinjau dari makroekonomi, 
PNBP kita seperti dari 
minyak, sawit, atau gas, 
tidak dimiliki oleh semua 
provinsi. Hal ini dapat 
menjadi kajian tematik 
untuk provinsi-provinsi 
yang memiliki sawit 
maupun minyak gas agar 
dapat dilakukan analisis 
dan eksplorasi dengan 
lebih besar. Saya pikir 
itu perlu dipotret dalam 
analisis tematik terkait 
dengan kondisi secara 
makroekonomi.

Penyusunan KFR perlu 
mengusung semangat 

Kemenkeu Satu, perlu juga 
melibatkan pihak dari pajak 
ataupun bea cukai untuk 
duduk bersama merumuskan 
KFR. Ini dikarenakan 
semuanya merupakan 
bagian dari fiskal yang 
bukan hanya terdiri dari sisi 
belanja tetapi juga dari sisi 
penerimaan yang harus kita 
bangun bersama.

Setiap daerah memiliki 
keunggulan dan potensi 
ekonomi yang menari. 
Yang bisa bicara banyak 
dalam hal ini adalah dari 
perguruan tinggi, terutama 
yang memang melakukan 
riset dan penelitian terkait 
potensi perekonomian 
daerah tersebut. Kita 
dapat menyediakan data 
yang mereka butuhkan, 
kemudian teman-teman 
Ditjen Perbendaharaan 
bisa “magang” ke tim riset 
tersebut. Keterlibatan 
Perguruan Tinggi akan 
membantu dalam 
menganalisis. Jadi ada 
proses pembelajaran 
bagi teman-teman Ditjen 
Perbendaharaan dalam 
proses analisis yang 
memang memerlukan jam 
terbang.

Ketika kiat tersebut 
dilakukan, maka diharapkan 
teman-teman Ditjen 
Perbendaharaan betul-
betul menjadi RCE. 
Rekomendasinya harusnya 
menjadi masukan bagi 
daerah tersebut, sehingga 
orang-orang DJPb betul-
betul menjadi RCE. 

Saat orang Pemerintah 
Daerah bertanya, maka 
teman-teman Ditjen 
Perbendaharaan yang 
menjadi guide sekaligus 
partner. Selain itu, masalah 
komunikasi juga perlu 
dilatih, yaitu bagaimana agar 
mampu menjadi “konsultan” 
yang baik. Teman-teman 
Ditjen Perbendaharaan perlu 
mulai memosisikan dirinya 
sebagai partner Pemerintah 
Daerah yang kredibel untuk 
didengarkan.

Saya pun sangat 
berkeinginan KFR mampu 
menjadi pedoman bagi 
daerah. Namun, karena KFR 
itu sifatnya tiap provinsi, 
maka pertanyaan berikutnya 
adalah bagaimana dengan 
kajian lingkup kota/daerah. 
Apakah kita berani membuat 
semacam prognosis 
estimasi pertumbuhan 
ekonomi daerah. Saya yakin 
pemangku kepentingan di 
daerah akan melakukan rely 
on terhadap DJPb sebagai 
RCE. 

“Setiap daerah memiliki 
keunggulan dan potensi 
ekonomi yang menari. 
Yang bisa bicara banyak 
dalam hal ini adalah dari 
perguruan tinggi, terutama 
yang memang melakukan 
riset dan penelitian terkait 
potensi perekonomian 
daerah tersebut. Kita 
dapat menyediakan data 
yang mereka butuhkan, 
kemudian teman-teman 
Ditjen Perbendaharaan 
bisa “magang” ke tim 
riset tersebut.Keterlibatan 
Perguruan Tinggi 
akan membantu dalam 
menganalisis.”

Candra Fajri Ananda, Staf 
Khusus Menteri Keuangan 
Bidang Perumusan Kebijakan 
Fiskal Regional dalam kegiatan 
Penajaman KFR dan Penguatan 
Kapasitas Kanwil DJPb dalam 
Rangka RCE

Penyusunan KFR, Usung Semangat 
Kemenkeu Satu
Candra Fajri Ananda, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang 
Perumusan Kebijakan Fiskal Regional
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Tujuan regional economist office 
ini adalah agar lebih terkoneksi 
antara APBN dan APBD. Kanwil 
DJPb bisa mengakselerasi 
sinergi antara pusat dan daerah 
sehingga APBN dan APBD yang 
ada bisa lebih berdampak lebih 
besar multiplier effect-nya.

Titik Anas, Staf Khusus Menteri 
Keuangan Bidang Perumusan 
Kebijakan Fiskal Sektoral 
dalam Kegiatan Penajaman KFR dan 
Penguatan Kapasitas Kanwil DJPb 
dalam Rangka REO

Adanya 
Kajian 
Fiskal 
Regional 
(KFR) 

kuartalan dan tahunan 
menurut saya bagus 
sekali sebagai informasi 
terkait perkembangan 
ekonomi daerah dan 
APBD. Penajaman 
KFR melalui berbagai 
analisis serta diseminasi 
yang lebih luas dan juga 
keterkaitan dengan 
analisis fiskal pusat akan 
makin memperkaya 
KFR. Karena KFR 
tersedia kuartalan, 
dimungkinkan juga 
untuk kita punya 
early warning system 
terkait penyerapan dan 
penyaluran, baik itu 
APBN maupun APBD 
untuk setiap provinsi. 
Kita pun dapat meramu 
analisis kuartalan 
tersebut menjadi 
semacam kesimpulan 
tentang apa yang perlu 
ditindaklanjuti.
Kemudian, KFR juga 
perlu dikaitkan dengan 
analisis bulanan ALCo 
yang memang tiap 
bulan telah dilakukan. 
Bagaimana KFR 
dapat tersambung 
dengan analisis ALCo 
baik dari segi proses 
formulasi analisis 
maupun penyampaian 
hasil analisis ALCo 
dan realisasi APBN 

ke daerah-daerah 
akan menjadi ruang 
kolaborasi di dalam 
Kementerian Keuangan 
untuk menghasilkan 
analisis fiskal yang lebih 
terintegrasi. 

Pembentukan Regional 
Economist Office (REO) 
merupakan inisiatif 
penting. Terkait kerja 
sama dengan ekonom 
daerah dan perguruan 
tinggi, ini akan 
meningkatkan kualitas 
analisis REO. REO jika 
memungkinkan sudah 
bisa piloting, yaitu di 
Malang, Bandung, dan 
Yogyakarta. Pelibatan 
universitas-universitas 
di daerah tersebut 
akan sangat baik untuk 
secara bersama-sama 
maju dengan REO 
kita di daerah piloting 
ini. Kolaborasi dan 
komunikasi dengan 
para ahli di daerah akan 
memperkuat KFR, baik 
dalam formulasi laporan 
sebagai partner dalam 
diskusi, maupun partner 
dalam diseminasi dan 
sosialisasi, sehingga 
engagement-nya lebih 
kuat.
Tujuan pembentukan 
REO ini adalah untuk 
menciptakan sinergi 
yang lebih kuat antara 
APBN dan APBD. 
Dengan adanya REO 
yang berkolaborasi 

dengan ahli-ahli 
setempat, Kanwil DJPb 
bisa mengakselerasi 
sinergi antara pusat dan 
daerah sehingga APBN 
dan APBD yang ada bisa 
lebih berdampak lebih 
besar multiplier effect-
nya.
Mungkin di awal ini 
kita juga perlu set up 
semacam baseline 
survey sebelum ada 
REO, seperti apa sinergi 
antara pusat dan 
daerahnya. Kemudian 
setahun setelah 
dilaksanakan REO kita 
bisa mengevaluasi 
pencapaian dan 
efektivitas REO. 
Diharapkan dengan 
adanya REO banyak 
masalah dapat 
diidentifikasi lebih awal 
sehingga penyelesaian 
masalah dapat 
dilakukan dengan lebih 
cepat.

Penajaman KFR Melalui Analisis, 
Kelembagaan, dan Komunikasi

Titik Anas, Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Perumusan 
Kebijakan Fiskal Sektoral 
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Selama ini Kanwil Ditjen 
Perbendaharaan dengan 
posisinya yang strategis sudah 
menjalankan peran sebagai 
perwakilan Kementerian 

Keuangan di daerah. Ada peran 
sebagai fasilitator dan katalisator 
untuk menjalankan dan membantu 
mengawal pelaksanaan APBN lewat 
pelaksanaan belanja di daerah. Kanwil 
juga sudah melakukan berbagai hal 
yang menyerupai peran regional 
chief economist (RCE) misalnya lewat 
Kajian Fiskal Regional (KFR). Dengan 
kedekatannya, link dengan tugas dan 
fungsinya, Kanwil bisa memosisikan 
diri sebagai mitra strategis pemerintah 
daerah maupun instansi vertikal 
Kementerian/Lembaga (K/L) yang 
ada di daerah. Mungkin sebelumnya 
masih sporadis, lalu dengan 
munculnya konsep RCE maka makin 
mempertajam, memperkokoh, dan 
memperkuat peran itu. 

Banyak tantangan, tetapi tergantung 
kemauan kita. Kalau sumber 
daya manusia belum mumpuni, 
dapat diadakan pelatihan. Bisa 
juga melibatkan yang belum bisa 
untuk learning by doing. Selain itu, 
tantangannya adalah harus menjalin 
hubungan yang baik dengan mitra 
kerja di daerah untuk memperoleh 
data yang diperlukan. Ada pula 
tantangan secara geografis untuk 
wilayah tertentu, tetapi bisa dengan 
memanfaatkan teknologi informasi.

Berikutnya adalah bagaimana 
memosisikan diri, karena sudah 
ada BKF dan Bank Indonesia yang 
menjadi acuan atau benchmark di 
daerah. Banyak data atau informasi 
kita yang menarik dan tidak dimiliki 

oleh pihak lain, jadi kita bisa mengisi 
gap itu. Informasinya saja sudah 
sangat menarik, apalagi kalau bisa 
menghubungkan antara fiskal dengan 
ekonominya. Kanwil bisa memotret 
kondisi fiskal maupun ekonomi di 
daerah, karena keduanya seperti 
saudara kandung yang tidak akan 
terlepas. Kalau kita bicara tentang 
pertumbuhan ekonomi contohnya, di 
sana ada peran belanja pemerintah. 

Tinggal bagaimana kita mengolah 
data sehingga bisa menjadi produk 
yang ditunggu-tunggu stakeholders 
di daerah, karena bisa memberi 
insight. Ketika menyampaikan bahwa 
pemanfaatan transfer ke daerah belum 
optimal misalnya, kita bisa sekaligus 
memberikan rekomendasi solusinya. 
Dengan pengetahuan dan pemahaman 
terhadap kebijakan pemerintah pusat, 
Kanwil bisa menginformasikan kepada 
daerah untuk mengantisipasi atau 
menyesuaikan diri. Saat pemerintah 
sekarang ingin mendorong belanja 
70%, kita bisa mengarahkan untuk 
dapat mencapai 70% itu.

Direktorat Pelaksanaan Anggaran 
menjadi salah satu yang bertugas 
mengawal piloting RCE, khususnya 
KFR. Untuk langkah awal, kita 
sudah mendesain penyesuaian dan 
penajaman, sehingga KFR akan lebih 
fokus dan bermakna. Kami menyusun 
semacam guideline dan membentuk 
grup untuk sharing. Kami juga 
menyiapkan pelatihan-pelatihan. Yang 
sudah berjalan adalah dengan BKF dan 
ke depannya ingin mengundang dari 
BI Institute.

Tri Budhianto, Direktur 
Pelaksanaan Anggaran

“Dengan kedekatannya, link 
dengan tugas dan fungsinya, 
Kanwil bisa memosisikan 
diri sebagai mitra strategis 
pemerintah daerah maupun 
instansi vertikal Kementerian/
Lembaga (K/L) yang ada di 
daerah. Mungkin sebelumnya 
masih sporadis, lalu dengan 
munculnya konsep RCE 
maka makin mempertajam, 
memperkokoh, dan memperkuat 
peran itu. “

Kawal KFR Agar 
Lebih Fokus dan 
Bermakna

foto: Mahardika Argha Mariska
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Peran Regional Chief Economist (RCE) 
sudah menjadi sebuah konsekuensi 
logis ketika Ditjen Perbendaharaan 
(DJPb) telah berhasil mengembangkan 
IFMIS (Integrated Financial 

Management Information System) melalui SPAN 
dan SAKTI. Data sudah banyak berada di DJPb, 
sehingga jika hanya melakukan pembayaran atau 
pelaporan akuntansi saja DJPb sudah selesai di 
sana. Maka sekarang next levelnya seperti apa. 

Yang pasti pimpinan juga melihat tantangan itu. 
Bagaimana ke depan dengan menggunakan sistem 
yang telah terbangun ini kita bisa membaca, 
menganalisa, dan menyampaikan hasilnya kepada 
stakeholders. APBN yang semakin besar juga 
menuntut agar memberi dampak yang semakin 
efektif dan efisien. Tentunya peran inilah yang 
harus dilakukan oleh DJPb, di mana datanya 
sudah tersedia, kemudian bagaimana kemudian 
tidak hanya bisa mengolah dan memastikan 
APBN berjalan dengan baik tetapi juga mampu 
memberikan feedback positif kepada pusat 
maupun mitra di daerah. Peluang itulah yang 
penting harus diisi oleh RCE.

Memang tidak mudah, karena melakukan shifting 
function dari yang ada sekarang ke yang baru tentu 
butuh proses karena adanya gap dari yang existing 
kepada ekspektasi. Hal ini dilakukan dengan 
pendekatan yang bertahap melalui penguatan 
dari sisi fungsi level teknis, misalnya Direktorat 

Pengelolaan Kas Negara (PKN) mengawal dari sisi 
ALCo regional yang memerlukan payung hukum.

ALCo regional menjadi penting sebab akan 
berperan sebagai payung bagi peran RCE lainnya 
seperti penajaman KFR maupun pembentukan 
FKPKN. Hal ini karena ALCo yang akan paling 
rutin melakukan kegiatan aktif setiap bulan. 
Berbagai langkah telah kami lakukan dengan 
tujuan agar membuat daerah mampu mandiri baik 
secara SDM ataupun datanya dengan melakukan 
koordinasi dengan ALCo di pusat agar tetap ada 
pembinaan dengan ALCo regional. Kita juga 
menunjuk beberapa Kanwil DJPb sebagai pilot 
project ALCo regional, kemudian kita bisa secara 
intensif mengawal kegiatan yang dilaporkan. 
Apabila Kanwil satu dan yang lain memiliki 
inisiatif yang berbeda, maka ketika digabungkan 
justru akan dapat saling menguatkan. Ini juga 
menjadi connecting dot teman-teman di daerah, 
bukan hanya Kanwil DJPb, tetapi juga bersinergi 
dengan Kanwil DJP atau DJBC sebagai kesatuan 
sharing data bersama sehingga dapat disampaikan 
kepada publik secara masif.

Melalui kelembagaan yang kuat, kesediaan data 
yang akurat, SDM serta skill yang mumpuni, saya 
percaya bahwa DJPb bisa bertransformasi menjadi 
real RCE di daerah.

Ditjen Perbendaharaan (DJPb) yang 
memiliki kantor vertikal di daerah 
harus mengoptimalkan perannya 
bukan hanya sebagai treasurer, 
tetapi juga menjadi leader untuk 

pengembangan ekonomi di daerah. Hal ini 
dilakukan agar pelaksanaan APBN di daerah 
benar-benar memberikan hasil dan manfaat 
optimal untuk kesejahteraan dan kemajuan daerah 
tersebut.

Untuk menuju ke arah tersebut, diperlukan 
keselarasan yang baik serta berbagai penguatan 
peran DJPb. Ada tiga hal yang kemudian 
dipertajam, yaitu penajaman KFR, pembentukan 
ALCo regional, dan pembangunan sinergi melalui 
Forum Koordinasi Pengelolaan Keuangan Negara 
(FKPKN) di daerah. Melalui FKPKN ini kita dapat 
berkoordinasi untuk bersama-sama menyusun 
formulasi sinergi dari kebijakan fiskal di pusat 
dengan kebijakan fiskal di daerah.
Direktorat Sistem Perbendaharaan sebagai 
pembina teknis pembentukan FKPKN telah 
melakukan beberapa kegiatan antara lain 
menyusun petunjuk teknis pembentukan FKPKN, 
melaksanakan rapat koordinasi tingkat pusat 
dengan Eselon I Kementerian Keuangan lainnya, 
serta melaksanakan rapat koordinasi dengan 
Kanwil DJPb peserta piloting.

FKPKN merupakan wadah koordinasi, komunikasi 
dan konsultasi terkait dengan pengelolaan 
keuangan negara yang melibatkan berbagai 
stakeholders untuk mewujudkan pengelolaan 
keuangan negara yang lebih tertib, efisien, efektif, 
transparan dan akuntabel. Forum ini terdiri dari 
dua layer, yaitu pusat dan daerah. Layer pusat 
terdiri dari Eselon I di Kementerian Keuangan 
ditambah Kementerian Lembaga serta badan 
atau lembaga lain terkait seperti OJK atau BI. 
Sedangkan layer daerah, FKPKN diikuti oleh semua 
kantor vertikal di daerah baik dari Kementerian 
Keuangan dan Kementerian Lembaga, dari 
Pemerintah Daerah serta Badan atau Lembaga lain 
di luar Kementerian, termasuk juga akademisi dan 
universitas di daerah.

Tema FKPKN yang dibahas secara periodik di 
antaranya tema rutin berupa tusi Kementerian 
Keuangan yang saling bersinergi dan juga 
isu tematik sesuai kondisi yang memerlukan 
kebijakan cepat ataupun kebijakan khusus. Isu 
tersebut bisa digali dari permasalahan di daerah 
maupun bisa juga direct dari pusat. Melalui FKPKN 
diharapkan berbagai program dan kegiatan 
pengelolaan keuangan negara di daerah dapat 
bersinergi sehingga bisa dilaksanakan lebih 
efisien, efektif dan komprehensif. 

Noor Faisal Achmad, 
Direktur Pengelolaan 
Kas Negara

“Tentunya peran inilah 
yang harus dilakukan oleh 
DJPb, di mana datanya 
sudah tersedia, kemudian 
bagaimana kemudian 
tidak hanya bisa mengolah 
dan memastikan APBN 
berjalan dengan baik tetapi 
juga mampu memberikan 
feedback positif kepada 
pusat maupun mitra di 
daerah. Peluang itulah yang 
penting harus diisi oleh 
RCE.”

Agung Yulianta, Direktur 
Sistem Perbendaharaan

Ada tiga hal yang 
kemudian dipertajam, 
yaitu penajaman 
KFR, pembentukan 
ALCo regional, dan 
pembangunan sinergi 
melalui Forum Koordinasi 
Pengelolaan Keuangan 
Negara (FKPKN) di 
daerah.

ALCo Regional Sebagai Payung Bagi Peran RCE lainnya

Formulasikan Sinergi Kebijakan Fiskal di Pusat 
dan Daerah Melalui FKPKN



Kata Mereka

Saya berharap agar sinergi yang baik dan peran nyata Kanwil DJPb dalam 
pengelolaan APBN di DIY dapat terus ditingkatkan utamanya dalam upaya 
penanggulangan dampak pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi 
masyarakat, menuju birokrasi yang tidak saja bersih dari korupsi tetapi juga 
wilayah birokrasi yang bersih dan melayani. 
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Hamengku Buwono X

Kerja sama antara Kanwil DJPb dan Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT 
telah terjalin sangat baik melalui pertukaran data dan publikasi, kajian ekonomi 
regional sebagai upaya pengembangan akses pendanaan bagi UMKM, dan 
kolaborasi pengembangan ekonomi regional untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat khususnya wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur.
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Prov. NTT- I Nyoman Ariawan Atmaja

Terima kasih kepada Kanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung atas kinerja dan 
sinergi dengan SKPD beserta seluruh Pemerintah Daerah provinsi kepulauan 
Bangka Belitung yang berjalan dengan baik dan harmonis meskipun terpisah 
oleh jarak saya yakin Kanwil DJPb tetap bersinergi dan terus menjalin 
kerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam penyaluran APBN di provinsi 
kepulauan Bangka Belitung yang lebih efektif, efisien, transparan, dan 
akuntabel serta cepat.
Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov Maluku Utara adalah mitra kami yang 
sangat strategis dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi di 
Maluku Utara, khususnya di Kota Ternate. Kami menyadari pentingnya 
kontribusi Kanwil DJPb sebagai Chief Economist di daerah dan mengawal 
kebijakan fiscal daerah khususnya penyaluran APBN dan dana transfer ke 
daerah guna mewujudkan kota Ternate yang lebih baik. 
Walikota Ternate, Tauhid Soleman

Selama ini kami bekerja sama erat dengan DJPb khususnya untuk data-
data terkini fiskal dan program-program pemerintah yang dilaksanakan 
oleh BI dan Kementerian Keuangan, terus bekerja keras demi kemajuan 
perekonomian nasional di Riau khususnya   
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Prov. Riau - Decymus 

Terima kasih dan apresiasi yang luar biasa kepada Kanwil DJPb atas 
koordinasi, kerja sama, dan sinergi dalam implementasi kebijakan fiskal 
dan moneter dalam rangka pelaksanaan APBN yang berfokus pada 
penanggulangan dampak pandemi Covid-19, Pemulihan Ekonomi Nasional, 
dan Pemulihan Ekonomi Sumatera Selatan. 
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Prov. Sumatera Selatan – Hari 
Widodo
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Kanwil DJPb sebagai Mitra Strategis Pembangunan Ekonomi

Berkoordinasi dan Bekerja Sama dalam Data Fiskal Terkini

Tangani Bersama Dampak Pandemi dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Kolaborasi Pengembangan Ekonomi Regional untuk 
Tingkatkan Kesejahteraan
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Regional Chief Economist : 
Amanah Baru Kanwil DJPb

Pentingnya Data

Dalam berbagai kesempatan, 
Menteri Keuangan 
menyampaikan bahwa 
“insan DJPb itu duduk 
dan tidur di atas data”. 

Ungkapan tersebut menggambarkan 
betapa besarnya harapan Menkeu 
agar data di DJPb dapat lebih optimal 
dielaborasi menjadi beragam informasi 
melalui analisis dan kajian yang 
kontekstual dan efektif. 

Hal Varian, seorang chief economist 
Google, yang juga seorang emeritus 
professor pada University of California, 
Berkeley menyebutkan bahwa “the ability 
to take data – to be able to understand 
it, to process it, to extract value from 

it, to visualise it, to communicate it 
– is going to be a hugely important 
skill in the next decades.” Lebih jauh, 
Carly Fiorina, mantan CEO Hewlett 
Packard, menyampaikan pentingnya 
pengolahan data, yaitu: “The goal 
is to turn data into information, and 
information into insight”. Artinya data 
akan menjadi bernilai tambah bila 
diolah dengan metodologi yang tepat 
dan dikomunikasikan dengan efektif. 
Jika hal tersebut tidak diperkuat, maka 
Kanwil DJPb sulit untuk memberikan 
kontribusi strategis di daerah. Untuk itu, 
Kanwil DJPb perlu mendorong fungsi-
fungsi digitalisasi treasury sehingga 
menjadi data-driven organization, yaitu 
organisasi yang mampu bekerja dengan 
mengoptimalkan data, mengambil 
kesimpulan, dan menetapkan kebijakan 

dengan menggunakan analisis secara 
tepat dan akurat. 

Berkat keberhasilan DJPb membangun 
dan mengimplementasikan SPAN, 
SAKTI, dan MPN, sebagaimana konsepsi 
Integrated Financial Management 
Information System (IFMIS), kita sudah 
sejajar dengan negara-negara maju 
dalam pengelolaan keuangan negara. 
Keberhasilan ini telah mendapatkan 
pengakuan dari dunia internasional, 
seperti Bank Dunia dan IMF. Negara-
negara dari berbagai belahan dunia pun 
mengapresiasi keberhasilan Indonesia 
dengan belajar dan berguru ke DJPb. 
Sebuah kenyataan yang membanggakan. 
Tantangan selanjutnya, apa yang akan 
kita lakukan dengan data yang dihasilkan 
oleh aplikasi tersebut?

Oleh : Syafriadi, Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Aceh

Foto: Tino Adi Prabowo
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Amanah Kanwil DJPb sebagai Regional 
Chief Economist (RCE)

Selaku treasurer di daerah, Kanwil DJPb 
harus mampu mengakselerasi belanja 
yang berkualitas, juga lebih intensif 
dalam memberikan masukan dan 
rekomendasi untuk kemanfaatannya bagi 
pembangunan. Dalam pengembangan 
peran di daerah, Kanwil DJPb 
mendapatkan amanah besar sebagai 
Regional Chief Economist (RCE). 

Apa itu RCE? Sebagai gambaran, menurut 
pengamatan penulis, RCE memiliki 
role penyediaan data, informasi, dan 
rekomendasi di bidang ekonomi dan 
keuangan serta pembangunan di daerah. 
Seorang chief economist biasanya bekerja 
dalam tim yang berisikan researchers atau 
financial analysts. Ia akan berinteraksi 
dengan beragam pihak, baik di dalam 
maupun di luar organisasi, di lingkungan 
pemerintahan maupun swasta. Chief 
economist perlu membangun technical 
relationship, khususnya di bidang 
ekonomi, keuangan, dan pembangunan.

Di beberapa institusi yang telah 
berkembang, chief economists memiliki 
keilmuan dari berbagai spektrum, 
misalnya ekonomi mikro dan makro, 
ekonomi pembangunan, ekonometrik 
serta statistik, bahkan ada pula 
yang mensyaratkan kemampuan di 
bidang ekonomi internasional. Untuk 
memperkuat analisis, chief economist 
biasanya membentuk tim. Selain 
memiliki kemampuan analitycal dan basis 
kompetensi yang mumpuni, seorang chief 
economist perlu pula memiliki network 
yang luas, kreatif dan inovatif, serta 
personality yang bersahabat dan terbuka. 

Bagaimana dengan amanah RCE yang 
diberikan ke Kanwil DJPb, yang setidaknya 
memuat piloting ALCo (Assets & Liablities 
Committee) Regional, penajaman Kajian 
Fiskal Regional (KFR), dan pembentukan 
Forum Koordinasi Pengelola Keuangan 
Negara (FKPKN)? 
Secara umum beberapa hal yang dilakukan 
oleh Kanwil DJPb sudah on the track untuk 
menginisiasi peran baru sebagai RCE. Di 
antaranya telah terbinanya hubungan 
kelembagaan dengan berbagai jajaran 
pemda serta institusi lainnya seperti BI, 
BPS, serta akademisi. Kanwil DJPb juga 
telah memiliki output dan produk kajian, 

seperti KFR, Spending Review (SR), Reviu 
Pelaksanaan Anggaran (RPA), Laporan 
Monitoring dan Evaluasi Kredit Program, 
serta Government Finance Statistic (GFS). 
Semua itu modal awal yang penting. 

Kemampuan komunikasi publik pun telah 
terbangun. Treasury Goes to Campus, press 
conference kinerja APBN, diseminasi KFR, 
literasi di media massa, live talk show, 
serta menjadi narasumber telah dilakukan. 
Meskipun demikian, amanah sebagai 
RCE memiliki magnitude dan prasyarat 
lebih tinggi, sehingga penguatan serta 
penyempurnaan harus terus dilakukan.

Tips and Strategies

Sun Tzu, seorang ahli strategi perang China, 
berpesan bahwa untuk memenangkan 
sebuah peperangan ada tiga hal yang harus 
dikuasai: kenalilah dirimu, lawanmu, dan 
medan pertempuranmu. RCE sebagai 
amanah baru tentunya bertujuan untuk 
mempertajam peran Kanwil DJPb, 
sehingga berbagai aspek teknis dan 
nonteknis harus terus dikembangkan. 
Aspek yang perlu dikembangkan di 
antaranya adalah peningkatan kualitas 
analisis dan riset, serta penguatan 
“packaging” atau strategi komunikasinya. 
Beberapa penugasan terkait kajian 
memang sudah diinisiasi, tetapi pekerjaan 
rumah berikutnya adalah pendalaman 
analisis dengan memperkuat metodologi, 
mempertajam analisis data dan informasi 
dari berbagai spektrum dan dimensi, baik 
yang berskala domestik maupun global, 
dalam konteks perbendaharaan maupun 
keuangan dan pembangunan, dalam 
dimensi fiskal dan moneter maupun 
investasi dan bisnis. 

Kapasitas, kapabilitas, serta kompetensi 
SDM merupakan faktor kunci 
keberhasilan RCE. Sebagaimana pesan 
Direktur Jenderal Perbendaharaan bahwa 
“when excellent is the target, good is not 
enough”, maka perlu dibangun tim kerja 
lintas tusi agar kekuatan makin solid. 
Jargon collaboration makes perfection 
dapat diejawantahkan. Kanwil DJPb juga 
perlu memiliki koordinasi dan dukungan 
dari unit eselon I Kemenkeu serta 
instansi vertikal lainnya, khususnya yang 
berhubungan dengan bidang ekonomi 
dan pembangunan di daerah, misalnya 
BI, OJK, BPKP, BPK, dan BPS. Koordinasi 
dengan akademisi juga akan memberikan 
nilai tambah dalam memperkuat kualitas 

RCE. Koordinasi tersebut merupakan 
kekuatan yang mampu menjadi salah satu 
data source yang berkualitas, dan corong 
yang promising dalam menggaungkan 
RCE. 

Wamenkeu RI saat kunjungan kerja di 
Kanwil DJPb DIY di awal Oktober lalu 
memberikan arahan agar seluruh Kanwil 
DJPb dapat meng-combine berbagai data 
dan informasi, connecting the dot antara 
kinerja dan behavior belanja negara 
dengan kondisi perekonomian daerah. 
Lebih lanjut Wamenkeu mengarahkan 
Kanwil DJPb agar lebih connect terhadap 
situasi dan kondisi ekonomi di daerah, 
membangun institutional building agar 
dapat lebih memahami dan merumuskan 
rekomendasi yang relate dengan 
tantangan pembangunan di daerah. 
Untuk itu perlu komunikasi, konsolidasi, 
dan kolaborasi yang lebih erat dengan 
akademisi di universitas.

”Packaging” atau strakom yang efektif 
juga menjadi tantangan tersendiri. Kanwil 
DJPb berkewajiban mengemas hasil kajian 
dan riset menjadi produk yang ditunggu 
”pasar”, sekaligus makin bermakna bagi 
banyak pihak, terutama pemda. Ada dua 
hal pokok di sini, yaitu penyajian hasil-
hasil riset dan kajian serta kepiawaian 
berkomunikasi verbal maupun nonverbal. 

Pesan kedua Sun Tzu adalah 
kenali lawanmu. “Lawan” ini bisa 
dianalogikan di antaranya sebagai 
tantangan pembangunan daerah, 
pengentasan kemiskinan, peningkatan 
IPM, pengurangan ketimpangan, 
pengembangan investasi, perbaikan 
manajemen logistik dan pengembangan 
industri, serta konektivitas antardaerah. 
Data base terkait historical trend 
dan statistik pembangunan di daerah 
merupakan treasures yang sangat penting 
dibangun dan dikembangkan. Penguasaan 
terhadap karakteristik dan tantangan 
yang berbeda-beda menjadi pemicu 
dan pemacu penguatan analisis dan 
penajaman rekomendasi yang tepat dan 
konkret. 
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Yang ketiga adalah perlunya 
memahami dinamika geopolitik 
dan arah kebijakan pemerintah 
daerah. Ini merupakan keniscayaan, 
karena kebijakan pembangunan 
daerah merupakan produk politik 
antara legislatif dan eksekutif, dan 
menentukan prioritas pembangunan. 
Untuk itu RCE perlu mampu membaca 
konstelasi hubungan kelembagaan 
di daerah agar tidak berseberangan 
dengan regulasi, misalnya yang terkait 
dengan otonomi daerah.

Profil Singkat Aceh

Aceh, provinsi paling barat Indonesia, 
memiliki penduduk 5,4 juta jiwa 
(BPS, 2021) dengan jumlah pemda 
sebanyak 24 termasuk provinsi, serta 
memiliki desa (gampong) sebanyak 
6.497 gampong. Aceh adalah salah 
satu dari empat daerah di Indonesia 
yang berstatus sebagai Daerah Khusus. 
Kekhususan Aceh diatur dalam UU 11 
tahun 2006 tentang Pemerintahan 
Aceh. Aceh menerapkan otonomi 
seluas-luasnya yang digunakan 
sebesar-besarnya bagi kesejahteraan di 
Aceh. Kekhususan Aceh lainnya adalah 
penerapan Qanun (Peraturan) Nomor 
11 tahun 2018 tentang Lembaga 
Keuangan Syariah (LKS) yang membuat 
hanya bank syariah yang beroperasi 
mulai tahun 2022. Proses migrasi dari 
bank konvensional telah dilakukan 
mulai tahun 2020. 

Dengan kekhususan ini, maka Kanwil 
DJPb Provinsi Aceh pun berkewajiban 
melaksanakan tugas dan fungsi RCE 
sesuai dengan kearifan lokal dan 
sistem pemerintahan di Aceh. Alokasi 
pagu DIPA tahun anggaran 2021 yang 
dibayarkan oleh 7 KPPN di lingkup 
Kanwil DJPb Provinsi Aceh berjumlah 
Rp22,88 triliun, yang terdiri atas DIPA 
K/L (789 satker pada 53 K/L) sebesar 
Rp14,33 triliun dan DIPA TKDD Rp8,55 
triliun. Dari alokasi TKDD tersebut, 
Aceh mendapatkan alokasi Rp4,98 
triliun untuk Dana Desa dan Rp2,53 
triliun untuk DAK Fisik. Sementara 
itu,  alokasi Dana Transfer ke Daerah  
untuk Aceh yang dibayar melalui KPPN 
Jakarta II sebesar Rp33,6 triliun yang 
terdiri dari DBH, DAU, DAK, Otsus, dan 
DID.

Kanwil DJPb Provinsi Aceh telah 
melaksanakan berbagai kegiatan yang 

mendukung fungsi RCE, antara lain: 

• Konsolidasi Keuangan Pusat dan 
Daerah, dengan menganalisis 
seluruh LKPD setiap bulan dalam 
rangka monev belanja APBD. 
Berdasarkan laporan keuangan 
tersebut, Kanwil DJPb Aceh 
melakukan konsolidasi realisasi 
pendapatan dan belanja pemda 
untuk mendorong percepatan 
penyerapan APBD. Hingga 
31 Agustus, realisasi belanja 
seluruh pemda sebesar Rp14,32 
triliun (39,20%) dari pagu 
Rp36,55 triliun. Secara berkala, 
disampaikan hasil konsolidasi 
tersebut kepada Gubernur. 

• Peningkatan kualitas belanja 
(spending better). Realisasi APBN 
untuk belanja per 30 September 
2021 sebesar Rp10,28 triliun 
atau 70,46%, di atas target Q3 
nasional sebesar 70%. Capaian 
ini diperoleh lewat identifikasi 
kinerja dan perilaku satker pagu 
besar, one on one meeting, dan 
monitoring Indikator Kinerja 
Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 
secara ketat. 

• Memperkuat hubungan 
kelembagaan untuk membahas 
berbagai isu strategis daerah. 
Telah dibentuk Forum Sembilan 
(F9), yang beranggotakan empat 
Kakanwil Kemenkeu, Kepala 
BI, BPK, OJK dan BPKP, serta 
BPS. Forum ini cukup efektif 
karena secara kolektif kolegial 
saling berbagi informasi dan 
merumuskan rekomendasi bagi 
daerah. 

• Mendukung program Pemulihan 
Ekonomi Nasional (PEN) di 
daerah. Koordinasi Kanwil 
DJPb mendorong Pemerintah 
Aceh membentuk Tim APENA 
(Akselerasi PEN Aceh) yang 
beranggotakan para kepala dinas 
dan jajaran Setda Aceh, serta 
anggota F9. 

• Melakukan Media Meeting 
bulanan dan live talk show, dengan 
tujuan insan pers dan masyarakat 
dapat terinformasi mengenai 
perkembangan ekonomi dan 
kinerja APBN. Secara berkala juga 
berkolaborasi dengan akademisi 
dan menyelenggarakan Treasury 
Goes to Campus dengan tema 
perkembangan pengelolaan 

keuangan dan perbendaharaan 
negara.

• Meskipun banyak hal yang telah 
dilakukan, tingkat pertumbuhan 
ekonomi Aceh pada Q2 2021 
tercatat sebesar 2,56%, masih di 
bawah nasional sebesar 7,07%. 
Kontribusi belanja pemerintah 
hanya berada pada kisaran 9,9%. 
Sementara tingkat kemiskinan 
pun masih tinggi, meskipun telah 
menurun dari 15,43% di 2020 
menjadi 15,33%. Kanwil DJPb 
Aceh masih membutuhkan lebih 
banyak penyempurnaan dalam 
menunaikan perannya sebagai 
RCE. 

Lima Aspek Penguatan RCE

Di penghujung tulisan, penulis 
menawarkan lima aspek untuk 
penguatan RCE, yaitu, pertama, perkuat 
kapasitas SDM dan bentuk tim terbaik. 
Encourage them with willingness to 
enhance their capacity, karena no matter 
what, the capacity of the HR is the key 
of any improvement. Kedua, elaborasi 
dan optimalkan segenap data yang 
selama ini kita jadikan “alas duduk dan 
tidur”. Secara paralel, open our eyes and 
expand our wings untuk menggali data 
dari luar, karena those who conquered 
the data will conquer the world. Ketiga, 
pahami karakteristik dan keunggulan, 
serta kenali simpul-simpul tantangan 
daerah. Keempat, kokohkan koordinasi 
kelembagaan untuk menghebatkan 
kebijakan daerah. Yang terakhir, 
perbaiki “packaging” dan strakom 
agar “content”-nya menjadi lebih 
bermakna, efektif, dan applicable.  

Sebagai penutup, izinkan penulis 
untuk meng-echo pesan Dirjen 
Perbendaharaan agar kita semua 
seluruh insan Perbendaharaan “unlock 
your potential” dan selalu termotivasi 
untuk senantiasa optimal dalam 
mengeksplorasi data, potensi, dan 
kapasitas terbaik DJPb dari waktu ke 
waktu, untuk wujudkan DJPb HAnDAL.
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Strategi Treasury Sebagai 
Regional Chief Economist
Oleh:  Syaiful,  Kepala Kantor Wilayah DJPb Sulawesi Selatan

Branding fungsi 
kebendaharaan yang 
ditambah dengan 
kemampuan analisis 
makroekonomi dan 

fiskal daerah dalam wadah Regional 
Chief Economist (RCE) merupakan 
respons atas arahan dari Menteri 
Keuangan kepada Direktur Jenderal 
Perbendaharaan dalam rangka 
peningkatan kapasitas dan peran 
Kanwil Ditjen Perbendaharaan di 
daerah. Di samping hal tersebut, 
dalam mendukung Kementerian 
Keuangan Satu, perlu juga penguatan 
kolaborasi dan sinergi antarunit eselon 
I Kementerian Keuangan di daerah.

Regional Chief Economist (RCE) 
merupakan inisiatif baru dari 
Ditjen Perbendaharaan dalam 
merespons kebutuhan analisis data 
informasi terkait pelaksanaan APBN, 

makroekonomi, dan fiskal di daerah. 
Mengikuti era perkembangan digital, 
organisasi pemerintah dituntut mampu 
bekerja, mengambil kesimpulan/
keputusan, dan menetapkan suatu 
kebijakan dengan menggunakan 
analisis data secara tepat dan memadai 
(data driven organization).

Penerapan data driven organization 
dimulai dari pencarian data, 
pengolahan data, serta penyimpanan 
data yang digunakan sebagai 
pengambilan keputusan/kebijakan 
(data-driven decision making). Suatu 
organisasi yang modern harus mampu 
membangun sistem penyimpanan 
dan tata kelola data yang memadai 
agar jika suatu waktu diperlukan 
maka data tersebut bisa didapatkan 
kembali dengan cara yang efisien dan 
kemudian dilakukan analisis data 
sebagai basis rekomendasi perbaikan 

kebijakan. Regional economist 
diharapkan mampu memanfaatkan 
dan mewujudkan data driven 
organization dimaksud sebagai alat 
untuk melakukan analisis dan kajian 
yang kemudian dapat dipergunakan 
dalam penyusunan kebijakan dan 
memberikan rekomendasi terbaik di 
daerah maupun pusat. 

Peran Kanwil Ditjen Perbendaharaan 
sebagai RCE tentu tidak lepas dari 
pelaksanaan tugas yang selama 
ini telah dijalankan. Pelaksanaan 
peran strategis Kanwil Ditjen 
Perbendaharaan dalam pengembangan 
RCE dapat dipisahkan dalam beberapa 
kategori sebagai berikut.

Foto: Mahardika Argha Mariska
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1.  Penajaman Hasil/Output Proses 
Bisnis Perbendaharaan sebagai 
Bagian dari RCE
Dalam rangka melihat peran strategis 
Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai 
RCE, telah disusun proses bisnis dan 
output RCE yang tertuang dalam 
Petunjuk Teknis Piloting RCE. Pada 
petunjuk teknis tersebut digambarkan 
desain proses bisnis untuk ALCo, 
CPIN, dan New Kajian Fiskal Regional 
(KFR) yang mencakup sumber data, 
sistem/aplikasi terkait, sub-unit yang 
melakukan pengolahan data, analisis 
data, dan penyajian laporan. Proses 
bisnis tersebut mengasumsikan 
bahwa data makro ekonomi, moneter, 
dan transaksi keuangan dari pemda 
dapat tersaji secara tepat waktu. KFR 
merupakan output kajian Kanwil Ditjen 
Perbendaharaan yang diarahkan pada 
analisis fiskal dan makroekonomi 
yang dapat digunakan dalam 
pencapaian tujuan kebijakan fiskal dan 
makroekonomi yang dapat digunakan 
dalam pencapaian tujuan kebijakan 
fiskal.

2.  Penguatan Kelembagaan/Struktur 
Organisasi RCE
Penguatan kelembagaan yang bersifat 
terbuka perlu dilakukan agar dapat 
memenuhi kebutuhan adanya kerja 
sama dengan berbagai pihak yang 
berhubungan dengan penguatan hasil 
kajian economist. Kelembagaan dibuat 
terbuka dan tidak kaku sehingga 
mampu menampung kehadiran unit 
lain di internal Kementerian Keuangan, 
Kementerian/Lembaga (K/L), BI, OJK, 
economist daerah, akademisi dan 
Pemerintah Daerah. Sebagai contoh, 
penyusunan KFR dapat dilaksanakan 
dari pegawai yang mungkin pada saat 
ini berada pada sub-unit yang berbeda. 
Hal ini mempertimbangkan kuantitas 
dan kualitas SDM yang terbatas 
dan bervariasi pada Kanwil Ditjen 
Perbendaharaan. Bentuk kelembagaan 
ini juga memungkinkan perluasan 
anggota untuk memasukkan pejabat/
pegawai unit eselon I lain di daerah (DJP, 
DJBC) dan di pusat (BKF, DJA, DJPK). 

Selain itu perlu dipertimbangkan untuk 
juga memasukkan anggota dari Pemda, 
BPS, BI, dan akademisi untuk melengkapi 
keahlian yang tidak dimiliki oleh Kanwil 
DJPb serta mempercepat knowledge 
transfer serta sense of belonging 

atas RCE tersebut. Kelembagaan 
yang terbuka diusulkan dengan 
mempertimbangkan pembentukan RCE 
yang mengedepankan output RCE yang 
mendukung ALCo pusat dan Daerah 
serta pelaksanaan Forum Koordinasi 
Pengelolaan Keuangan Daerah (FKPKD).

3.  Pengembangan Standardisasi 
Kompetensi SDM 
Untuk menghasilkan kualitas kajian 
yang baik diperlukan SDM yang 
mendukung dengan kemampuan 
yang mumpuni. Pengembangan SDM 
sebagai peneliti secara berkelanjutan 
dapat dilakukan bekerja sama dengan 
universitas, lembaga riset atau 
secondment di institusi yang sudah 
memiliki fungsi riset ekonomi seperti 
BI, BPS dan perbankan. Penyebaran 
tenaga fungsional utama perlu segera 
dilakukan dan dipenuhi. Program 
pelatihan yang tersertifikasi dalam 
pengembangan karier segera perlu 
dilakukan. Pegawai yang didedikasikan 
dapat dilakukan seleksi dari pegawai 
yang ada seperti pada seleksi Treasury 
Dealing Room (TDR) di Direktorat 
Pengelolaan Kas Negara dan kemudian 
dikembangkan melalui pelatihan 
analis, meningkatkan kemampuan data 
analytics pegawai untuk mendukung 
pengambilan keputusan berbasis 
evidence dan data.

4.  Transformasi Data Driven 
Organization
Penerapan data driven organization 
sejatinya telah diamanatkan dalam 
penjelasan UU Nomor 1 tahun 2004 
tentang Perbendaharaan Negara yang 
mengamanatkan agar laporan keuangan 
pemerintah dapat menghasilkan 
statistik keuangan yang mengacu pada 
Manual Statistik Keuangan Pemerintah 
(Government Finance Statistics/GFS) 
sehingga dapat memenuhi kebutuhan 
analisis kebijakan dan kondisi fiskal, 
pengelolaan, dan analisis perbandingan 
antar negara (cross countries studies).

Dalam rangka mewujudkan data-driven 
decision-making di dalam organisasi, 
diperlukan integrasi pertukaran data 
sehingga data yang tersedia dapat 
dimanfaatkan secara optimal oleh 
organisasi secara maksimal melalui data 
analytics. Sebagian besar organisasi, 
termasuk pemerintahan, mengerti 
bahwa jika semua data yang ada di dalam 

proses bisnisnya dapat diintegrasikan, 
maka dapat menerapkan data analytics 
dan mendapatkan nilai insight yang 
signifikan dari data tersebut untuk 
meningkatkan value added proses 
bisnis. Karena itu, penting bagi suatu 
organisasi untuk bertransformasi 
menjadi data-driven organization. 
Menjadi data-driven organization juga 
berarti menciptakan pola pikir di mana 
analitik berdasarkan data dianut oleh 
semua tingkatan organisasi sebagai 
dasar dari semua keputusan bisnis.

5.  Branding Output Melalui 
Komunikasi Publik dan Publikasi
Produk atau hasil kajian yang disusun 
oleh Kanwil DJPb sebagai RCE tentunya 
berisi rekomendasi dan solusi atas 
suatu permasalahan yang dibahas 
sehingga menjadi solusi bagi pengambil 
keputusan. Agar implementasi hasil RCE 
berjalan dengan baik, maka Komunikasi 
Publik dan Publikasi menjadi satu 
tahapan yang sangat penting. 
Mempertimbangkan fungsi komunikasi 
yang sangat penting maka training 
komunikasi publik yang efektif. harus 
disiapkan untuk mendukung strategi 
komunikasi dan seluruh kegiatan 
implementasi RCE pada Kanwil DJPb. 
Branding atau penguatan identitas 
memiliki fungsi untuk membangun 
citra (image building) atau menciptakan 
pencitraan (imagery) tertentu di 
masyarakat umum, publik atau 
konsumen yang dituju akan keberadaaan 
sebuah organisasi. Branding merupakan 
hal yang penting, karena hal tersebut 
terkait dengan bagaimana kita 
membangun karakteristik organisasi 
yang melekat pada stakeholders. 
Branding merupakan hal yang penting 
untuk mengembangkan organisasi. 
Untuk itu perlu ada strategi komunikasi 
publik yang bisa kita gunakan juga 
untuk membangun brand image. Untuk 
dapat menjalankan strategi komunikasi 
publik berjalan dengan baik, maka kita 
harus mampu memetakan berada dalam 
jenis branding mana kegiatan yang kita 
lakukan. 
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APBN Tahun 2020 Kerja Ekstra, 
Akuntabilitas Tetap Terjaga
Oleh : Budiman, Mei Ling, Mauritz C.R. Meta, Teguh Puspandoyo (Direktorat APK)

Indonesia mengumumkan kasus 
pertama Covid-19 pada awal 
Maret 2020. Dampak Covid-19 
begitu luar biasa, mengancam 
tidak hanya keselamatan jiwa, 

tetapi juga memperlambat aktivitas 
perekonomian serta berpotensi 
merusak stabilitas sistem keuangan. 
Pemerintah segera merespons 
dengan mengambil kebijakan luar 
biasa (extraordinary policy) dengan 
tetap menjaga aspek legalitas dan 
akuntabilitas. APBN tahun anggaran 
(TA) 2020 memerlukan fleksibilitas 
dan ruang fiskal cukup agar fungsi 
countercyclical berjalan optimal, 
dengan tetap dilandasi prinsip tata 
kelola yang baik dan dasar hukum 

yang kuat. Ditetapkan Perppu Nomor 
1 Tahun 2020 tentang Kebijakan 
Keuangan Negara dan Stabilitas 
Sistem Keuangan untuk Penanganan 
Pandemi Corona Virus Disease 
2019 (Covid-19) dan/atau dalam 
Rangka Menghadapi Ancaman yang 
Membahayakan Perekonomian 
Nasional dan/atau Stabilitas Sistem 
Keuangan. DPR mendukung dengan 
disahkannya Undang Undang Nomor 2 
Tahun 2020 yang menetapkan Perppu 
tersebut menjadi UU.  

Undang-undang ini menjadi landasan 
kebijakan merespons dampak 
pandemi, antara lain pelebaran defisit 
anggaran, penyesuaian besaran 

mandatory spending, pergeseran dan 
pengeluaran anggaran, penggunaan 
sumber pendanaan alternatif, 
insentif, dan fasilitas perpajakan, 
termasuk pelaksanaan program 
penanganan Covid-19 dan pemulihan 
ekonomi nasional (PC-PEN). Pada 
regulasi ini juga ditegaskan prinsip 
akuntabilitas. Pasal 13 menyebutkan 
bahwa penggunaan anggaran dalam 
rangka pelaksanaan dan langkah-
langkah kebijakan keuangan negara 
dilaporkan dalam Laporan Keuangan 
Pemerintah Pusat (LKPP). Amanat ini 
menunjukkan semangat penegakan 
prinsip tata kelola yang baik walau 
dalam situasi tidak normal. 
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LKPP Tahun 2020, Pelaporan Pelaksanaan 
Anggaran untuk PC-PEN

Pemerintah mengalokasikan Rp695,2 triliun 
untuk PC-PEN pada TA 2020. Berdasarkan 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/
PMK.02/2020 tentang Pengelolaan Anggaran 
dalam rangka Penanganan Pandemi Corona 
Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau 
Program Pemulihan Ekonomi Nasional, 
Program PEN diklasterisasi dalam enam 
sektor, yaitu kesehatan, perlindungan social, 
dukungan sektoral kementerian/lembaga 
(K/L) dan pemerintah daerah, insentif 
usaha, dukungan kepada usaha mikro, kecil, 
dan menengah (UMKM), dan pembiayaan 
korporasi. 

K/L juga melakukan refokusing terhadap 
anggaran operasional untuk penanganan dan 
pencegahan Covid-19. Besarnya kebutuhan 
pembiayaan di tengah tereduksinya 
pendapatan dan meningkatnya belanja, 
membutuhkan sinergi dan gotong royong 
seluruh instansi Pemerintah. Sinergi tersebut 
diwujudkan dengan adanya kebijakan 
burden sharing. Kementerian Keuangan 
selaku otoritas fiskal dan Bank Indonesia 
sebagai otoritas moneter bekerja sama dalam 
pembiayaan ini.

Sesuai UU Nomor 2 Tahun 2020, Pemerintah 
melaporkan seluruh transaksi terkait 
kebijakan keuangan negara dalam rangka 
PC-PEN dalam LKPP Tahun 2020, yang telah 
diaudit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan 
mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian 
(WTP). Dalam LKPP, pemerintah melaporkan 
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan 
kebijakan, dan realisasi pelaksanaan 
anggaran. 

Pada sisi penganggaran, LKPP Tahun 2020 
menggambarkan kompleksitas APBN TA 
2020 yang menjadi instrumen kebijakan fiskal 
utama dalam mendukung implementasi 
kebijakan keuangan, termasuk menjaga 
stabilitas sistem keuangan menghadapi 
dampak pandemi. LKPP melaporkan 
penyesuaian postur APBN TA 2020 yang 
dilakukan dua kali. Perubahan pertama 
melalui Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 
2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian 
APBN Tahun Anggaran 2020 dan perubahan 
kedua melalui Peraturan Presiden Nomor 72 
Tahun 2020. Pada sisi pertanggungjawaban, 
LKPP Tahun 2020 telah melaporkan secara 
komprehensif seluruh pelaksanaan anggaran 
pendapatan, belanja, maupun pembiayaan. 

Pandemi tak surutkan semangat

Komitmen Pemerintah menjunjung tinggi 
akuntabilitas dan transparansi tak surut 
walau di tengah situasi sulit. Penyusunan 
LKPP Tahun 2020 diwarnai tantangan 

dari meningkatnya variasi transaksi yang 
kompleks dan perubahan metode audit. 
Proses penyusunannya pun berbasis 
teknologi informasi. Berbagai upaya 
dilakukan, yakni:

• Tiga LKKL Tahun 2019 mendapatkan 
opini non-WTP karena temuan 
signifikan. Maka dibentuk task 
force dengan melibatkan juga 
Badan Pengawasan Keuangan dan 
Pembangunan (BPKP). Hasilnya, ketiga 
K/L tersebut meraih opini WTP.

• Pembatasan mobilisasi dan penerapan 
protokol kesehatan menyebabkan audit 
dilakukan secara online, termasuk 
pertemuan tiga pihak (tripartit) antara 
K/L, Kementerian Keuangan, dan BPK 
untuk membahas hasil pemeriksaan. 
Tujuannya untuk menyepakati solusi, 
dengan melibatkan Kementerian 
Keuangan selaku penyusun kebijakan 
dan regulasi, baik di bidang 
penganggaran, pelaksanaan, maupun 
pelaporan keuangan. Pertemuan online 
memerlukan waktu lebih panjang.  

• Program PEN dilakukan dengan 
persiapan dan sosialisasi yang singkat. 
Dibutuhkan perhatian khusus terutama 
saat pertanggungjawabannya, karena 
variasi atau keragaman transaksi, juga 
multipersepsi pelaksana anggaran 
dan penyusun laporan keuangan di 
level Satker. Ditjen Perbendaharaan 
menginisiasi online one on one meeting 
dengan 21 K/L dan BUN pengampu 
program PEN untuk membedah lebih 
detail pertanggungjawaban belanjanya.  

Makna Opini Wajar Tanpa Pengecualian

Pemeriksaan oleh BPK atas LKPP Tahun 
2020 menjadi istimewa karena terdapat 
audit universe atas Program PC-PEN, objek 
pemeriksaan yang belum ada sebelumnya. 
Opini WTP sangat penting, khususnya untuk 
mempertahankan kepercayaan masyarakat. 
Opini WTP menjadi bukti keuangan negara 
telah dikelola secara profesional, pruden, 
transparan dan akuntabel di tengah kondisi 
pandemi.
Dari 86 LKKL TA 2020, hanya dua LKKL 
yang memperoleh opini Wajar Dengan 
Pengecualian (WDP) dan tidak ada lagi LKKL 
yang memperoleh opini Tidak Menyatakan 
Pendapat (TMP) atau disclaimer. Opini WTP 
atas Laporan Keuangan Bendahara Umum 
Negara (LKBUN) Tahun 2020 juga berhasil 
dipertahankan. 

BPK juga melakukan reviu atas transparansi 
fiskal Pemerintah Pusat. Kondisi terbaik 
dicerminkan dengan nilai level advanced, dan 
level yang dianggap belum sesuai disebut not 
met. Ini untuk memberikan simpulan atas 
pemenuhan unsur yang berpedoman pada 

praktik sebagaimana tertuang dalam The 
IMF’s Fiscal Transparency Code (FTC), IMF 
Fiscal Transparency Handbook 2018, hasil 
reviu transparansi fiskal negara lain yang 
dilakukan IMF, serta mempertimbangkan 
best practices internasional. Hasil reviu ini 
menggembirakan, 76,59% kriteria berada 
pada level advanced dan good, 21,28% level 
basic, hanya 2,13% yang not met. Artinya, 
sebagian besar kriteria transparansi fiskal 
sudah sesuai dengan best practices. 

Akuntabilitas pengelolaan keuangan negara 
yang diwakili entitas publik dicerminkan 
dalam bentuk laporan keuangan (Djanegara 
M.S., 2017) . Masyarakat sebagai pemegang 
saham ingin melihat sejauh mana kualitas 
laporan keuangan. Salah satu proksi yang 
umum digunakan yakni opini atas laporan 
keuangan karena diberikan oleh lembaga di 
luar manajemen. Prestasi opini terbaik atas 
hasil pemeriksaan LKPP selama lima kali 
berturut-turut sejak pertama kalinya dicapai 
atas LKPP Tahun 2016 dan peningkatan 
hasil reviu transparansi fiskal, merupakan 
perwujudan nyata penerapan tata kelola 
yang baik. 

UU P2APBN TA 2020, cerminan siklus 
paripurna sekaligus tantangan

Pada bagian akhir Siklus APBN TA 2020, 
Presiden menyampaikan RUU tentang 
Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan 
APBN (P2APBN) TA 2020 kepada DPR berupa 
LKPP TA 2020 yang telah diaudit. Pada 
Sidang Paripurna DPR tanggal 7 September 
2021, DPR mengesahkan RUU P2APBN 
TA 2020 menjadi UU. DPR sebagai wakil 
rakyat memberikan pandangan, masukan 
dan rekomendasi. Beberapa hal yang 
menjadi perhatian antara lain efektivitas, 
efisiensi, danpengendalian internal yang 
harus senantiasa ditingkatkan, misalnya 
melalui refokusing dan realokasi anggaran, 
optimalisasi peran Aparat Pengawasan 
Intern Pemerintah (APIP), dan sinergi dengan 
Aparat Penegak Hukum serta organisasi 
kemasyarakatan guna meminimalkan 
penyimpangan.

Pemerintah juga menindaklanjuti temuan 
dan rekomendasi BPK, meskipun tidak 
berpengaruh langsung terhadap kewajaran 
LKPP. Pemerintah tetap merespons 
dengan rencana tindak lanjut yang terukur 
dan menyampaikan perkembangan 
penyelesaiannya secara berkala.



32 Majalah Treasury Indonesia | Volume 3/2021 33Majalah Treasury Indonesia | Volume 3/2021

DINAMIKA

Tantangan dan Harapan 

APBN bekerja keras, fleksibel, dan 
adaptif terhadap desain kebijakan 
dengan tetap mengutamakan 
tata kelola yang baik, transparan, 
dan akuntabel. Kerangka ini 
menjadi pijakan sekaligus 
tantangan untuk APBN TA 2021. 
Dalam menjaga dan memelihara 
komitmen Pimpinan K/L, misalnya. 
Penyelenggaraaan Rapat Kerja 
Nasional Akuntansi dan Pelaporan 
Keuangan Pemerintah pada 
September 2021, yang melibatkan 
seluruh Pimpinan K/L, Sekjen/
Sestama, dan Inspektur Jenderal/
APIP K/L merupakan upaya 
untuk itu. Semangat ini dibawa 
Kanwil Ditjen Perbendaharaan 
dan KPPN sebagai penggerak dan 
penghubung dengan pimpinan 
dan perangkat pengelola keuangan 
di Satuan Kerja dan Wilayah serta 
pemda. Dilaksanakan serangkaian 
kegiatan focus group discussion 
dan workshop, untuk pimpinan 
maupun level teknis.

Pemerintah juga menyampaikan 
rencana aksi tindak lanjut temuan 
dan rekomendasi BPK. Tingkat 
penyelesaiannya dimonitor 
berkala dengan melibatkan APIP 
K/L. Sistem Akuntansi Pemerintah 
Pusat pun terus disempurnakan, 
meliputi kebijakan akuntansi, 
bagan akun standar, dan beberapa 
aplikasi yang digunakan. 

Pengendalian Internal atas 
Pelaporan Keuangan (PIPK) yang 
efektif juga menjadi perhatian. 
Penerapan PIPK pada seluruh 
K/L dilakukan secara berjenjang. 
Tujuannya, memberikan keyakinan 
bahwa penyusunan laporan 
keuangan yang dilakukan telah 
dilaksanakan dengan sistem 
pengendalian internal yang 
memadai. PIPK yang efektif akan 
makin meningkatkan kualitas 
pertanggungjawaban K/L.

Untuk pengawasan yang lebih 
baik, perspektif APIP diharapkan 
juga berorientasi ke luar melalui 
sinergi dengan APIP lain, 

khususnya dalam menjaga kualitas 
belanja lintas K/L. APIP perlu 
mengembangkan profesionalitas 
dan leadership capacity, menjadi 
agent of change dalam mengawal 
efisiensi dan efektivitas setiap 
rupiah yang keluar dari kas negara. 
Pemanfaatan teknologi secara 
masif pun menimbulkan risiko 
baru yang harus diantisipasi, 
dideteksi dan ditangani. 

Dalam Perppu 1 Tahun 2020 
junto UU Nomor 2 Tahun 2020, 
diatur bahwa defisit akan kembali 
pada batasan Undang-Undang 
Keuangan Negara dalam tiga tahun. 
Oleh karenanya, sustainabilitas 
fiskal penting dijaga. Reformasi 
struktural telah digulirkan melalui 
reformasi perpajakan, penguatan 
spending better, serta pembiayaan 
inovatif dan berkesinambungan. 
Keterkaitan LKPP dengan siklus 
APBN dan statistik keuangan 
pemerintah perlu terus dibangun 
untuk memberikan feedback 
dalam pengambilan kebijakan 
fiskal. Keberhasilan Pemerintah 
Inggris membangun pengelolaan 
keuangan yang mengoptimalkan 
peran laporan keuangan dapat 
menjadi salah satu benchmark 
(Heald D.  dan Hodges R., 2020). 

Membangun Partisipasi Aktif 
Masyarakat 

Laporan keuangan pemerintah yang 
telah diaudit dan dipublikasikan 
diharapkan dapat mendorong 
masyarakat mengetahuinya 
lebih jauh. Keuangan negara juga 
sebagian bersumber dari pajak 
yang dibayarkan oleh masyarakat. 
Rakyat berhak berpartisipasi dalam 
mengawasi pengelolaan keuangan, 
memastikan bahwa penggunaan 
APBN adalah sepenuhnya untuk 
kepentingan rakyat. 

Sesuai dengan UU Keterbukaan 
Informasi Publik, laporan keuangan 
pemerintah yang telah diaudit 
adalah dokumen/informasi milik 
publik. K/L telah mempublikasikan 
LKKL di media nasional maupun 
internal. Kementerian Keuangan 

dan Ditjen Perbendaharaan juga 
telah menayangkan LKPP dan 
LKBUN melalui website dan 
media cetak nasional. Namun, 
untuk mengedukasi masyarakat 
diperlukan upaya yang lebih 
sistematis dan masif. Tidak hanya 
menyosialisasikan, tetapi juga 
untuk mendapatkan masukan 
dengan melakukan webinar dan 
diskusi publik, misalkan dengan 
dunia akademik, generasi muda, 
maupun pelaku ekonomi. 

Semua upaya meningkatkan 
kualitas pertanggungjawaban 
keuangan negara harus dirasakan 
optimal manfaatnya oleh 
masyarakat. Menjadi tanggung 
jawab kita bersama untuk 
terus meningkatkan kualitas 
pengelolaan keuangan negara, 
karena sejatinya amanah 
pengelolaan keuangan negara 
kepada pemerintah adalah amanah 
yang mulia dari rakyat.
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Efektivitas Program PC PEN dalam 
Menggerakkan Perekonomian
Oleh: Rima Afrini Kusuma, pelaksana pada Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Tahun 2020 APBN menghadapi tantangan berat dengan 
merebaknya pandemi virus Covid-19, yang memaksa 
pemerintah menghitung ulang berbagai prioritas dan 
kebijakan, terutama pada sisi kebijakan Belanja Negara. 
Dalam upaya mengatasi krisis akibat pandemi Covid-19 

berbagai stimulus perekonomian telah diterbitkan pemerintah 
yaitu penetapan UU nomor 2  Tahun 2020 yang mengatur keuangan 
negara dalam penanganan pandemi Covid-19 dan kebijakan 
melebarkan defisit anggaran lebih dari 3 persen.

Dampak pandemi ini tidak hanya menyebabkan jatuhnya banyak 
korban, tetapi juga sangat dirasakan oleh masyarakat dan dunia 
usaha. Akibat pandemi Covid-19 banyak anggota masyarakat yang 

kehilangan pekerjaan akibat pemutusan hubungan kerja ataupun 
penutupan usaha akibat rendahnya daya beli masyarakat. Program 
Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC 
PEN) adalah salah satu kebijakan extraordinary dari Pemerintah 
dalam penanganan Pandemi Covid-19. Program ini  diarahkan 
untuk memulihkan perekonomian Indonesia pada sisi permintaan 
(demand)  maupun sisi penawaran (supply), mengingat kebijakan 
Pemerintah ini tidak akan efektif bila hanya menopang satu sisi 
saja. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terbesar ditopang dari 
konsumsi rumah tangga. Dengan menjaga daya beli masyarakat 
maka diharapkan hal ini bisa mendorong kegiatan produksi. 
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Pada tahun 2020 Pemerintah telah 
mengalokasikan dana sebesar Rp695,2 
triliun melalui program PC PEN 
yang dikelompokkan ke dalam enam 
klaster yaitu klaster perlindungan 
sosial, dukungan UMKM, sektor 
K/L dan Pemda, sektor kesehatan, 
sektor korporasi, dan sektor insentif 
usaha. Atas alokasi tersebut telah 
direalisasikan sebesar Rp.575,8 triliun 
atau 82,83 persen sepanjang tahun 
2020. Pada tahun 2021 pemerintah 
kembali mengalokasikan anggaran 
untuk PC PEN sebesar Rp699,43, 
kemudian demi percepatan penanganan 
pandemi Covid-19 pemerintah kembali 
menambah alokasi menjadi Rp744,75 
triliun terutama untuk tambahan 
dukungan penanganan kesehatan dan 
perlindungan sosial. 

Apakah dana yang telah digelontorkan 
oleh Pemerintah tersebut telah berhasil 
mengatasi keterpurukan masyarakat 
dan menggerakkan perekonomian 
Indonesia? Tulisan ini akan mengulas 
dari sisi efektivitas pemanfaatan 
Program PEN dalam meningkatkan 
atau menggerakkan perekonomian 
Indonesia untuk menghadapi pandemi 
Virus Covid-19.

Dari hasil survei yang dilakukan oleh 
LPEM FEB UI diketahui bahwa orang 
dengan kondisi ekonomi yang lebih 
tinggi dan usia lebih tua cenderung 
memiliki pendapatan dan pengeluaran 
yang relatif stabil atau meningkat 
pada masa pandemi, tetapi di sisi lain 
masyarakat dengan tingkat sosial 
ekonomi yang rendah dengan pekerjaan 
di sektor yang terdampak merupakan 
kelompok yang paling merasakan 
dampak pandemi Covid-19.

Dukungan Pemerintah kepada 
masyarakat dan usaha kecil diperkuat 
dengan tambahan Belanja Negara 
khususnya pos Belanja Pemerintah 
Pusat melalui program PEN sebesar 
Rp225,4 triliun. Penambahan alokasi 
dana belanja merupakan bentuk respons 
kebijakan yang ditempuh pemerintah 
dalam upaya menjaga dan mencegah 
aktivitas usaha dari keterpurukan yang 
lebih dalam. Program PEN dirancang 
untuk memulihkan ekonomi Indonesia 
dengan melindungi masyarakat 
miskin dan rentan miskin, sesuai 
dengan kelompok/kluster yang telah 
ditetapkan.

Dalam konferensi pers APBN Kita Rabu 
(25/8/2021)  Wakil Menteri Keuangan 
Suahasil Nazara menyampaikan 
realisasi PEN sampai dengan 20 

Agustus telah mencapai 43,9 persen 
dari pagu Rp744,77 triliun, dengan 
rincian realisasi klaster kesehatan 35,9 
persen dari pagu 214,96 triliun, klaster 
perlindungan sosial mencapai realisasi 
53,2 persen dari pagu 186,64 triliun, 
realisasi program prioritas dari pagu 
Rp117,94 miliar mencapai realisasi 42,6 
persen, klaster dukungan UMKM dan 
korporasi mencapai realisasi sebesar 
29,6 persen dari pagu Rp162,40 triliun, 
dan untuk klaster insentif usaha dari 
pagu Rp62,83 triliun telah mencapai 
realisasi 82,7 persen.

Dukungan APBN untuk program PEN 
antara lain berupa dukungan konsumsi 
bagi masyarakat melalui Kartu 
Sembako, Bantuan Beras Bulog, Kartu 
Prakerja, diskon listrik, dan berbagai 
Bansos tunai maupun nontunai. 
Dukungan bagi UMKM dan dunia usaha 
antara lain diberikan melalui subsidi 
bunga, PPh Final UMKM, pembebasan 
PPh 22 Impor, dan penurunan tarif PPh 
Badan. Dukungan Kesehatan antara 
lain diwujudkan dengan pengadaan 
vaksin, biaya perawatan, diberikannya 
insentif bagi tenaga medis, bantuan 
iuran JKN, serta santunan kematian. 

Program PEN Terbukti Membantu 
Masyarakat

Dalam sebuah webinar di Jakarta, 
Menteri Keuangan Sri Mulyani 
Indrawati menyampaikan bahwa 
pelaksanaan program PEN telah 
membantu mayoritas penerima 
manfaat untuk dapat bertahan selama 
pandemi Covid-19.  Pernyataan 
tersebut berdasarkan hasil survei yang 
telah dilaksanakan oleh beberapa 
lembaga. Misalnya, survei terhadap 
3000 UMKM yang dilakukan oleh LPEM 
FEB UI menyatakan bahwa mayoritas 
responden dapat bertahan dan tidak 
mengalami penurunan omzet, bahkan 
29 persen responden menyatakan 
omzetnya naik dan mengalami 
peningkatan keuntungan. Hasil survei 
BPUM PNM-TN2PK terhadap 9.852 
responden di seluruh provinsi di 
Indonesia menyatakan bahwa 98,9 
persen responden menggunakan dana 
PEN untuk keperluan usaha, antara lain 
untuk membeli bahan baku, membeli 
atau menyewa alat produksi, serta 
untuk membayar utang usaha dan 
membayar pekerjanya.

Dilansir dari Laporan Badan Pusat 
Statistik (BPS), pertumbuhan  ekonomi 
Indonesia pada triwulan II tahun 2021 
tumbuh sebesar 7,07 persen. Capaian 
ini lebih tinggi dibandingkan triwulan 

II tahun 2020 yang terkontraksi sebesar 
5,32 persen. Pertumbuhan ini terjadi 
pada sisi demand maupun dari sisi 
supply. Dari sisi pengeluaran, semua 
komponen tumbuh positif terutama 
pada komponen ekspor, diikuti 
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah. 
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 
sebagai komponen PDB terbesar 
tumbuh sebesar 5,93 persen, sedangkan 
dari sisi produksi pertumbuhan terjadi 
pada semua lapangan usaha dan 
yang paling signifikan adalah pada 
transportasi dan pergudangan yang 
tumbuh 21,58 persen.
Adanya percepatan realisasi program 
perlindungan sosial terbukti berhasil 
melindungi konsumsi dasar masyarakat 
miskin dan rentan terdampak pandemi 
Covid-19. Per Maret 2021 tingkat 
kemiskinan Indonesia tercatat sebesar 
10,14 persen, dan menurut Bank Dunia 
tanpa perluasan program perlindungan 
sosial tingkat kemiskinan di Indonesia 
dapat mencapai 11,2 persen.

Pemerintah telah mengeluarkan 
kebijakan-kebijakan yang ditujukan 
untuk pemulihan perekonomian 
nasional, utamanya dengan 
memperkuat sistem Kesehatan, 
mendukung iklim usaha, dan menjaga 
kesejahteraan masyarakat. Program 
PC PEN telah berhasil menyelamatkan 
perekonomian Indonesia dalam 
menghadapi pandemi Covid-19. 
Pemerintah terus mengoptimalkan 
instrumen APBN melalui berbagai 
Belanja Pemerintah yang diharapkan 
dapat mengerem laju peningkatan 
kemiskinan dan menjaga momentum 
pertumbuhan ekonomi ke arah positif. 

Penanganan pandemi ke depan 
merupakan hal krusial dalam menjaga 
pemulihan ekonomi hingga akhir tahun. 
Untuk menjaga efektivitas pemulihan 
ekonomi, diperlukan peran aktif kita 
semua. Mari kita semua mengambil 
peran sesuai dengan tugas dan porsi 
masing-masing, demi mendukung 
pulihnya ekonomi negeri kita tercinta. 
Kita dukung pemerintah dengan terus 
menerapkan protokol kesehatan dalam 
kehidupan kita sehari-hari. Semoga 
pandemi segera berlalu.

34 Majalah Treasury Indonesia | Volume 3/2021 35Majalah Treasury Indonesia | Volume 3/2021

OPINI



Foto: Wahyu Budiarso

36 Majalah Treasury Indonesia | Volume 3/2021 37Majalah Treasury Indonesia | Volume 3/2021

OPINI

Agar Regional Chief Economist 
Menghasilkan Rekomendasi 
yang “Handal”
Oleh: Sigid Mulyadi, Kepala Seksi pada Kanwil DJPb Jateng

Berdasarkan informasi yang 
tersebar di internet, seorang 
chief economist berperan untuk 
memberikan pandangan dan 
masukan tentang potensi bisnis 

di daerah. Termasuk mengidentifikasi 
industri unggulan yang dapat dibiayai. 
Selain itu, juga mengidentifikasi wilayah 
yang paling cepat pertumbuhannya serta 
membantu pemerintah daerah untuk 
mendorong pengembangan industri. 
Begitulah peran chief economist di 
perbankan. Maka, pada dasarnya chief 
economist melakukan penelitian makro 
dan mikro ekonomi untuk kepentingan 
perbankan. 

Wikipedia menjelaskan chief economist 
sebagai berikut: Chief economist  is a 
single-position job class having primary 
responsibility for the development, 

coordination, and production of economic 
and financial analysis. It is distinguished from 
the other economist positions by the broader 
scope of responsibility encompassing the 
planning, supervision, and coordination of the 
economic research.

Karena secara harfiah chief economist 
diartikan sebagai Kepala Ekonom, maka 
peran atau tugas chief economist dapat 
juga dijelaskan dari tugas atau peran 
ekonom dan hal lain yang terkait ekonom. 
Poin utama seorang ekonom adalah 
melakukan penelitian untuk menyelesaikan 
suatu permasalahan. Hasil dari penelitian 
tersebut kemudian disebarluaskan dalam 
forum-forum ilmiah. Ekonom juga kerap 
menuliskan pandangannya tentang 
masalah ekonomi dan sosial di koran atau 
media. Untuk mendukung pemikirannya, 
seorang ekonom melakukan riset dan 

mencermati data historis atas isu yang ia 
teliti.

Dengan demikian, tugas chief economist 
antara lain: mengidentifikasi, meneliti 
dan menganalisis isu dan permasalahan 
ekonomi di suatu wilayah; merumuskan 
solusi atas permasalahan ekonomi di suatu 
wilayah; menyusun laporan hasil penelitian 
dan menyebarluaskannya melalui artikel 
ilmiah popular maupun publikasi jurnal; 
dan melakukan kajian dampak ekonomi-
sosial dari kebijakan publik di suatu 
wilayah. Dengan tugas penelitian dan 
analisis tersebut, maka seorang ekonom 
atau chief economist dituntut untuk 
memiliki pengetahuan dan keahlian seperti 
kemampuan berpikir kritis, observasi, 
meneliti, analisis, problem solving, 
komunikasi, serta menguasai bahasa asing.
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Kanwil DJPb sebagai Regional Chief 
Economist

Dalam Rapat Pimpinan DJPb 2021 tanggal 
15 Maret lalu, Dirjen Perbendaharaan 
Hadiyanto, menekankan pentingnya 
peran Kanwil DJPb sebagai chief 
economist di daerah. Kanwil DJPb 
dituntut memiliki kemampuan untuk 
menyampaikan berbagai kebijakan 
Kementerian Keuangan, dan memberikan 
insight mengenai perekonomian nasional 
serta bagaimana peran daerah yang 
bisa ditingkatkan untuk mendorong 
pertumbuhan ekonomi. 

Sebagai tindak lanjut arahan tersebut, 
Sekretariat Ditjen telah memberikan 
semacam panduan tentang pelaksanaan 
peran Kanwil DJPb sebagai chief economist 
di daerah atau yang kemudian dikenal 
sebagai Regional Chief Economist (RCE). 
Jika diperhatikan pedoman tersebut, 
sejatinya RCE merupakan kristalisasi atas 
semua peran dan kegiatan yang telah 
dilakukan Kanwil DJPb selama ini. Tentu 
ada hal baru atas pelaksanaan peran RCE 
yaitu penguatan tusi Kanwil DJPb, yang 
dilengkapi optimalisasi ikhtiar bagaimana 
mempengaruhi pemerintah daerah, 
satuan kerja, maupun stakeholders lainnya 
dengan rekomendasi-rekomendasi yang 
dihasilkan dari data-data dan hasil kajian 
yang disusun Kanwil DJPb. Semua ini 
bermuara pada percepatan pelaksanaan 
APBN dan APBD serta sinkronisasi 
kebijakan pusat daerah.

Dalam implementasi peran RCE, 
setiap bulan Kanwil DJPb menyusun 
laporan analisis atas isu tematik yang 
diangkat Kanwil DJPb dalam satu bulan 
sebelumnya. Menilik peran RCE yang baru 
dikenalkan tersebut dan agar apa yang 
dilakukan Kanwil tidak menjadi sekbdar 
laporan pelaksanaan kegiatan, maka perlu 
melihat kembali secara komprehensif 
seluruh aspek yang terdapat pada Kanwil 
DJPb. Setidaknya pada tiga aspek pokok, 
yaitu sumber daya manusia (SDM), data 
dan publikasi. 

Pertama, aspek SDM. Seperti uraian awal 
tulisan ini tentang tugas chief economist 
dan kompetensi yang harus dimiliki, 
maka modal utama pelaksanaan fungsi 
RCE adalah SDM yang berkualitas. Hal 
ini dimaksudkan agar Kanwil mampu 
menghasilkan kajian dan rekomendasi 
yang betul-betul tokcer, implementatif 
dan bermanfaat bagi pemerintah daerah, 
satuan kerja dan stakeholders. Rasanya 
spesialisasi karier perlu dipertimbangkan 

sebagaimana karier ekonom atau chief 
economist. Jabatan fungsional (jafung) 
Analis Perbendaharaan Negara (APN) 
yang sudah ada layak untuk diarahkan 
kepada tugas tersebut. Hanya saja, 
dengan keterbatasan formasi jafung, 
pejabat struktural, dan pelaksana yang 
ada, kemampuannya harus senantiasa 
ditingkatkan.. 

Di samping itu, fokus SDM juga perlu 
mendapatkan atensi, mengingat kajian 
atau analisis yang dikerjakan bukan 
sekadar menyusun laporan kegiatan 
biasa. Diperlukan riset dan analisis yang 
pastinya juga membutuhkan waktu 
dan pikiran. Oleh karena itu, reviu atas 
pembagian beban kerja di Kanwil harus 
dilakukan agar terjadi keseimbangan 
volume kerja antarbidang di Kanwil.

Kedua, segi data. Hal pokok dalam 
penyusunan kajian adalah data. Selama 
ini tantangan Kanwil dalam menyusun 
kajian seperti Kajian Fiskal Regional (KFR) 
adalah data APBD dan data eksternal 
lainnya. Meskipun sudah banyak Kanwil 
yang membuat MoU pertukaran data 
dengan pemerintah daerah, dalam 
implementasinya di lapangan tidak 
semulus yang diharapkan. Terdapat 
beberapa tantangan seperti keterlambatan 
penyampaian data APBD dan format data 
yang masih manual. Adakalanya data juga 
masih bersifat sementara. Sementara itu, 
aplikasi SIKD yang selama ini diharapkan 
juga belum terinput secara lengkap dan 
cepat oleh Pemda. Padahal perekaman 
data realisasi APBD pada Sistem Informasi 
Keuangan Daerah (SIKD) menjadi 
kewajiban bagi Pemda.

Berbeda dengan data eksternal, data 
internal DJPb yang dapat dimanfaatkan 
oleh Kanwil sudah cukup memadai. 
Selain data yang diperoleh lewat menu-
menu yang ada, data mentah berupa 
file excel atau csv telah disiapkan untuk 
diolah secara mandiri oleh Kanwil, 
misalnya data yang tersedia di aplikasi 
berbasis web Online Monitoring Sistem 
Perbendaharaan dan Anggaran Negara 
(OMSPAN), Sistem Informasi Kredit 
Program (SIKP), serta Monitoring dan 
Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (Monev 
PA). Ke depan, aplikasi lainnya yang 
dapat diakses oleh Kanwil seperti Sistem 
Informasi Transfer ke Daerah dan Dana 
Desa (Simtrada), SIKD dapat diarahkan 
untuk menyediakan data seperti yang 
disediakan oleh OMSPAN sehingga 
Kanwil dapat mengolahnya dengan 
mudah dan cepat. Data mentah tersebut 
diharapkan juga mendorong Kanwil untuk 

mengembangkan berbagai inovasi berupa 
tools aplikasi pengolah data yang  mampu 
menghasilkan tabel dan grafik sebagai 
bahan analisis lebih lanjut. Dalam hal ini 
aplikasi INDOPRO, aplikasi MACRO yang 
dikembangkan oleh Kepala Kanwil DJPb 
Provinsi Jateng dapat disebut sebagai 
contoh inovasi tersebut.
Untuk mencapai tujuan yang dikehendaki, 
perlu ada sinergi maksimal antara DJPb 
dan Direktorat Jenderal Perimbangan 
Keuangan (DJPK) agar mengoptimalkan 
pemanfaatan aplikasi SIKD. Perlu pula 
dicari cara untuk mendorong pemerintah 
daerah untuk disiplin dalam melakukan 
updating data SIKD.

Sejatinya, kekayaan data atas pelaksanaan 
APBN pada OMSPAN, TKDD pada 
Simtrada, dan APBD pada SIKD akan 
mampu menjadi magnet bagi pihak 
lain seperti BI, BPS, dan Perguruan 
Tinggi. Niscaya, hal ini menjadi jalan 
bagi Kanwil untuk melakukan inisiatif 
kerja sama penelitian dengan mereka. 
Harapannya, hasil kajian yang disusun 
sebagai pelaksanaan RCE menjadi makin 
berkualitas dan dilengkapi dengan 
rekomendasi yang andal.

Ketiga, dimensi publikasi. Hasil penelitian 
dan rekomendasi yang dihasilkan 
penting untuk dipublikasikan agar dapat 
memberikan pengaruh kepada pemda 
dan masyarakat. Untuk itu, kemampuan 
publikasi dalam bentuk artikel ilmiah 
populer maupun jurnal menjadi hal 
penting untuk dimiliki oleh SDM Kanwil. 
Maka, program Literasi Perbendaharaan 
yang dilaksanakan selama ini, menemukan 
jalannya. Melalui program literasi, para 
pejabat “dipaksa” untuk berlatih menulis. 
Nantinya, program literasi layak untuk 
ditingkatkan dan diselaraskan dengan 
kepentingan organisasi dalam kaitannya 
dengan pelaksanaan RCE ini. 

Selain itu, agar mampu memberikan 
gaung atas publikasi di media massa, 
tokoh penulis juga menjadi kunci. Penulis 
dengan jabatan tinggi lebih menarik 
perhatian media massa dan pembaca. 
Untuk itu, para Kepala Kanwil diharapkan 
hadir mengisi di media massa regional 
untuk menyampaikan analisis dan 
rekomendasinya. Mengingat banyaknya 
kesibukan dan tanggung jawab yang 
diemban, bantuan ghost writer kepada 
Kakanwil dari para pegawai dapat menjadi 
solusi. Tentu, ada andil atau masukan 
Kakanwil pada tulisan tersebut. 
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Menjaga WTP Melalui Penguatan Peran SDM 
dalam Perspektif Nilai-Nilai Kementerian 
Keuangan
Oleh: Muhammad Nur, Kepala Seksi pada KPPN Banda Aceh

Dewasa ini, opini Wajar Tanpa 
Pengecualian (WTP) dari Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK) 
seakan telah menjadi sebuah 
tuntutan sekaligus prestasi yang 

diburu oleh pemerintah, baik pada tingkat 
Kementerian/Lembaga, pemerintah daerah, 
maupun pemerintah pusat. Kesadaran akan 
pentingnya laporan keuangan pemerintah 
yang berkualitas telah menjadi sebuah sudut 
pandang baru dalam pengelolaan keuangan 
negara/daerah. Tren ini dapat dikatakan 
sebagai sebuah “gengsi” bagi para pejabat, 
Kementerian/Lembaga, atau pemerintah 
daerah. Tren menunjukkan bahwa penerima 
opini WTP semakin meningkat setiap 
tahunnya. 

Pun demikian pada tahun 2021 ini, 84 Laporan 
Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) dan 
satu Laporan Keuangan Bendahara Umum 
Negara (LKBUN) memperoleh opini WTP, 

sementara masih terdapat dua Kementerian 
yang memperoleh opini Wajar Dengan 
Pengecualian (WDP), yaitu Kementerian 
Sosial dan Kementerian Kelautan dan 
Perikanan (cnbcindonesia.com). Hal ini 
adalah sebuah prestasi peningkatan dari 
tahun sebelumnya, di mana dari 87 LKKL 
masih terdapat 3 K/L yang memperoleh opini 
Disclaimer (ekonomi.bisnis.com). Pada tahun 
2021 ini, opini WTP terhadap LKPP adalah 
yang ke-5 secara berturut-turut sejak tahun 
2016 (kemenkeu.go.id). 

Opini WTP pada LKPP adalah prestasi 
kinerja dari banyak pihak. Kita tidak bisa 
hanya menahbiskan prestasi tersebut 
kepada seseorang atau satu pihak semata. 
Capaian prestasi ini adalah hasil kerja 
bersama dari semua lini aparatur pemerintah 
dalam pengelolaan keuangan negara yang 
profesional, prudent, transparan, dan 
akuntabel.

Dalam LKPP Tahun Anggaran 2020, BPK 
juga melakukan pemeriksaan intensif terkait 
Program Penanganan Pandemi Covid-19 
dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) 
yang mendapatkan alokasi sebesar Rp695,20 
triliun (djpb.kemenkeu.go.id). Program 
ini menjadi salah satu pos penting dalam 
kebijakan pengelolaan keuangan negara 
untuk penanganan pandemi Covid-19. 
Sebagaimana diketahui bersama bahwa 
masih terdapat pos-pos anggaran yang 
mengalami kebocoran, misalnya pos bantuan 
sosial (terungkapnya kasus mantan Menteri 
Sosial pada 6 Desember 2020 oleh KPK). Hal 
ini tentu dapat menimbulkan pertanyaan, 
bagaimana mungkin BPK memberikan opini 
WTP padahal pos-pos anggaran negara masih 
banyak yang bocor? 
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Kita dapat berargumen bahwa BPK 
melakukan pemeriksaan terhadap standar 
pengungkapan laporan keuangan pemerintah 
sesuai dengan prinsip-prinsip standar 
akuntansi pemerintahan (SAP), kecukupan 
pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan 
perundang-undangan, serta efektivitas sistem 
pengendalian internal (bpk.go.id). Akan tetapi, 
pencegahan praktik-praktik korupsi juga tidak 
bisa dilepaskan dari peran BPK. Selaku auditor, 
BPK diharapkan dapat menemukan dengan 
segera celah-celah dan potensi-potensi 
korupsi yang muncul dari suatu praktik 
pengelolaan keuangan negara untuk kemudian 
memberikan rekomendasi perbaikan pada 
sistem dan tata kelola (governance) keuangan 
negara yang pada gilirannya dapat mencegah 
perilaku korupsi dapat terulang kembali pada 
masa mendatang. 

Namun demikian, ketika ditemukan titik-
titik tertentu yang membutuhkan perbaikan, 
maka diperlukan penguatan peran sumber 
daya manusia (SDM) di dalamnya. Karena 
bagaimana pun juga, SDM adalah kunci dari 
berjalannya organisasi. Setiap program, 
rencana kerja, atau kebijakan dan sistem 
yang dibuat oleh organisasi sejatinya adalah 
produk dari para SDM yang menjalankan 
organisasi itu sendiri. Pada perspektif ini, 
SDM mengambil peran kunci dalam upaya 
pencegahan praktik korupsi dan peningkatan 
kualitas laporan keuangan pemerintah. Pada 
perspektif ini pula, Nilai-nilai Kementerian 
Keuangan dapat digunakan sebagai salah satu 
tolok ukur dalam fungsi penguatan peran SDM 
untuk menggapai opini WTP pada LKPP.

Nilai Integritas

Melalui penguatan peran SDM yang 
berintegritas, yang selalu berpikir, berkata, dan 
berperilaku baik dan benar, maka anggaran 
negara dapat dikelola secara transparan dan 
akuntabel. SDM yang berintegritas akan 
berupaya untuk mengelola keuangan negara 
secara baik dan benar, menggunakan anggaran 
dan barang milik negara secara jujur dan 
sesuai peruntukannya. Dalam proses dan 
tahapan perencanaan anggaran misalnya, 
tidak ada “kesepakatan” dan pemufakatan 
yang tidak sesuai undang-undang demi 
keuntungan pihak tertentu. Lalu, pada tahap 
pembuatan pertanggungjawaban, maka SDM 
yang berintegritas akan membuat sistem 
dan menyajikan laporan keuangan yang 
“sebenarnya” tanpa rekayasa akuntansi di 
dalamnya. SDM yang berintegritas akan selalu 
bekerja sesuai dengan norma moral dan kode 
etik yang berlaku. Di sisi lain, para auditor BPK 
juga diharapkan dapat bekerja dengan penuh 
integritas. Auditor sudah seharusnya bebas 
dari konflik kepentingan, terutama dengan 
auditee-nya. Dalam proses pemeriksaan 
laporan keuangan misalnya, para auditor 
BPK harus dapat bekerja independen, tanpa 
dipengaruhi oleh pihak manapun, apalagi 
sampai menerima suap agar mau memberikan 
opini WTP.

Nilai Profesional

SDM yang profesional dalam bekerja sesuai 
dengan keahlian dan kompetensinya pada 
bidang masing-masing, diharapkan dapat 
menghasilkan output yang optimal dan 
akurat. Sudah selayaknya dalam pelayanan 
publik yang diberikan, stakeholder tidak 
perlu mengeluarkan biaya apapun di luar 
peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Layanan yang diberikan juga harus 
selalu sesuai dengan standard operating 
procedures (SOP) yang ditetapkan. Semua lini 
bekerja sesuai dengan keahlian pada masing-
masing bidang, mulai dari perencanaan 
anggaran, pelaksanaan anggaran, sampai 
dengan pertanggungjawaban, sehingga dapat 
dihasilkan laporan yang baik sesuai standar 
akuntansi pemerintahan yang berlaku. 
SDM yang profesional juga dituntut untuk 
dapat selalu memperbarui pengetahuan dan 
kompetensinya dengan selalu aktif belajar, 
mengikuti pendidikan dan pelatihan, serta 
uji kompetensi dan sertifikasi sesuai bidang 
masing-masing. Dari sisi pemeriksa, auditor 
BPK juga harus dapat selalu bekerja secara 
profesional, tanpa terpengaruh oleh konflik 
kepentingan pihak mana pun. Sebagai 
lembaga auditor, BPK bertindak selaku auditor 
eksternal yang profesional dan independen.

Nilai Sinergi

Karena LKPP adalah produk bersama dari 
banyak pihak, maka SDM pada setiap lini harus 
dapat bersinergi, baik dengan pihak internal 
maupun dengan stakeholder, sehingga dapat 
diperoleh output yang berkualitas. Opini 
WTP adalah prestasi kerja dari banyak pihak. 
Semua itu tidak mungkin terwujud tanpa 
adanya sinergi yang baik pada semua lini, 
mulai dari tahap perencanaan hingga tahap 
pertanggungjawaban. Pun demikian, setiap 
SDM pasti memegang peranan dalam capaian 
tersebut, dari level pelaksana hingga ke level 
pimpinan, dari tingkat unit vertikal di daerah 
hingga ke kantor pusat, dari pemerintah 
daerah, K/L, hingga Kementerian Keuangan, 
baik dari supporting unit maupun core 
function. Semua lini harus dapat bersinergi 
untuk menggapai prestasi bersama tersebut. 

Pada konteks rekomendasi hasil pemeriksaan 
BPK misalnya, pihak auditee harus dapat 
bersinergi dengan auditor untuk mengetahui 
dengan detail apa saja yang harus diperbaiki 
dalam setiap tahapan pembuatan laporan 
keuangannya. Pihak auditor juga seharusnya 
dapat memberikan informasi yang detail dan 
jelas mengenai aspek-aspek mana saja yang 
perlu diperbaik oleh auditee. Kerja sama dan 
sinergi ini penting dalam upaya mencapai 
output berupa LKPP yang benar-benar wajar 
tanpa pengecualian. 

Dalam hal diketahui adanya potensi praktik-
praktik korupsi melalui hasil pemeriksaan 
auditor misalnya, maka BPK dapat bersinergi 
dengan aparat penegak hukum (Kepolisian 
dan/atau KPK) untuk menindaklanjuti 

temuan-temuan tersebut. Dengan sinergi 
ini diharapkan tidak saja praktik korupsi 
dapat dihilangkan dan kerugian negara dapat 
dikembalikan, tetapi sinergi tersebut juga 
dapat menghasilkan rekomendasi lain berupa 
upaya perbaikan pada sistem yang dijalankan 
oleh sebuah entitas pemerintah sehingga ke 
depannya praktik-praktik korupsi tersebut 
dapat ditekan dan dihilangkan. 

Nilai Pelayanan

Dengan SDM yang mumpuni, diharapkan 
pelayanan publik dapat diberikan dalam 
model terbaik kepada semua stakeholder 
sesuai ketentuan dan SOP yang berlaku. Para 
SDM terutama di kantor-kantor pelayanan 
haruslah selalu dapat memberikan pelayanan 
terbaik kepada stakeholder secara tepat 
waktu. Ketika ada permasalahan atau kendala 
apa pun, SDM pada kantor-kantor pelayanan 
dapat dengan sigap dan responsif memberikan 
pelayanan yang dibutuhkan. Ketika ada yang 
memerlukan konsultasi, aparatur juga sigap 
dan responsif memberikan informasi, solusi, 
dan asistensi yang diperlukan stakeholder. 
Pelayanan publik yang terbaik juga dapat 
ditingkatkan melalui penggunaan teknologi 
informasi atau digitalisasi. Namun demikian, 
SDM tetaplah sebagai pengendali utama dari 
sistem dan proses digitalisasi yang dilakukan 
organisasi.

Nilai Kesempurnaan

Pada akhirnya, SDM dituntut untuk selalu 
melakukan upaya perbaikan di segala bidang 
demi tercapainya kesempurnaan dalam output 
layanan publik yang diberikan. Opini WTP 
adalah salah satu wujud dari kesempurnaan, di 
mana setiap tahap penganggaran pemerintah 
mengikuti kaidah-kaidah dalam Standar 
Akuntansi Pemerintahan yang berlaku. 
Capaian opini WTP menunjukkan bahwa 
tahapan-tahapan penganggaran dapat 
dikatakan telah sempurna, karena tidak ada 
lagi yang dipertanyakan pada LKPP oleh 
auditor. Selain itu, upaya tindak lanjut dari 
rekomendasi auditor adalah wujud dari upaya 
perbaikan menuju kesempurnaan yang dapat 
dilakukan oleh pemerintah, yang sekali lagi 
pada perspektif ini membutuhkan SDM yang 
tangguh dan mumpuni.
Nilai-nilai Kementerian Keuangan di atas 
adalah saling terkait satu sama lain. Setiap 
nilai menjadi penunjang bagi nilai yang 
lain. Dengan penguatan peran SDM dalam 
pengelolaan keuangan negara melalui 
perspektif nilai-nilai Kementerian Keuangan, 
diharapkan potensi kerugian negara dan 
praktik-praktik korupsi dapat lebih ditekan 
dan dihilangkan. Pada gilirannya, setiap 
entitas pemerintah yang memperoleh opini 
opini WTP adalah yang sebenar-benarnya 
wajar tanpa pengecualian, tanpa ada lagi 
pertanyaan lain seperti mengapa sudah WTP 
tetapi masih saja ada korupsi pada entitas 
tersebut.
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Keunikan Berkomunikasi 
dalam Sistem Informasi 
Akuntansi

Judul Buku : Vernacular Accounting
Penulis : Riesanti Edie Wijiaya
Penerbit : Peneleh
Tahun Terbit : 2021
Tebal Halaman : 219 Halaman
ISBN : 9786236366080

Vernacular Accounting 
merupakan buku yang 
khusus memberikan 
wawasan baru 
kepada para pembaca 

atas penggunaan metodologi 
non-positivistik pada keilmuan 
akuntansi. Berbagai riset dan 
kajian akuntansi lebih memandang 
orang merupakan mesin rasional 
ekonomis yang akan bekerja 
dengan aturan yang rigid. Namun, 
buku ini memiliki pandangan 
berbeda. Menurut penulis, manusia 
merupakan sosok yang bebas 
memilih, sedangkan aturan formal 
bukanlah penuntun perilaku 
manusia. Manusia merupakan 
penentu apakah mereka akan 
mengikuti aturan formal ataukah 
mematuhi aturan yang mereka buat 
sendiri. Semua pilihan manusia 
merupakan pilihan rasional 
menurut pelaku, buka rasional 
menurut orang kebanyakan.

Riesanti Edie Wijiaya juga 
menjabarkan dalam buku ini 
dari sisi keunikan komunikasi, 
menguak bagaimana orang-
orang dalam perusahaan formal 
membentuk praktik keseharian 
mereka. Sebenarnya, perusahaan 
telah menerapkan SAP (System 

Application and Processing) 
dalam beberapa tahun terakhir ini. 
Namun, para pelaku SAP juga masih 
menggunakan sistem informal 
untuk memudahkan pekerjaan 
mereka. Sistem informal alternatif 
tersebut berjalan beriringan dengan 
sistem informasi formal. Adapun 
bagaimana dan mengapa mereka 
melakukan hal tersebut telah 
dibahas tuntas dalam buku ini.

Pengungkapan sistem informasi 
informal tidak akan terkuak 
bilamana masih menggunakan 
metodologi penelitian mainstream. 
Pada metodologi mainstream 
hanya ada satu kebenaran, yakni 
penggunaan sistem informasi 
formal. Penggunaan cara pandang 
atau paradigma tersebut tidak akan 
menerima suatu praktik alternatif 
yang berbeda dengannya. Oleh 
karena itu, penulis menyampaikan 
bahwa diperlukan metodologi yang 
mampu menangkap originalitas 
dari suatu praktik keseharian 
tanpa adanya tekanan untuk 
mengubahnya. 

Penggunaan etnometodologi 
sebagai studi praktik tentang 
keseharian individu yang 
digunakan penulis menjadikan 

sajian buku ini mampu menguak 
bagaimana cara suatu  komunitas 
dalam membentuk praktik 
keseharian mereka tanpa ada 
pelatihan khusus. Penggunaan 
etnometodologi masih sangat 
jarang diaplikasikan pada berbagai 
penelitian akuntansi, khususnya 
Sistem Informasi Akuntani. Selain 
itu, buku ini memberikan panduan 
komprehensif tentang bagaimana 
cara untuk menggunakan 
etnometodologi untuk mengungkap 
lebih dalam fenomena akuntansi. 
Pengungkapan fenomena akuntansi 
dengan analisis bervariasi akan 
menghasilkan pengetahuan 
akuntansi semakin berkembang. 

Vernacular Accounting bisa 
menjadi literatur utama bagi 
pencari ilmu untuk menggunakan 
etnometodologi sebagai salah 
satu alat analisis alternatif untuk 
mengungkap lebih dalam fenomena 
akuntansi.

Oleh : Dinar Rafikhalif
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Are We Ready to Become 
Regional Chief Economist?

Public treasury plays an 
important role in every 
country’s economic realm. 
In the U.S., its mission is to 
maintain a strong economy and 

create economic and job opportunities 
by promoting the conditions that enable 
economic growth and stability at home 
and abroad, strengthen national security 
by combating threats and protecting the 
integrity of the financial system, and 
manage the U.S. Government’s finances 
and resources effectively. Meanwhile 
in the UK there is HM Treasury, the 
government’s economic and finance 
ministry, maintaining control over public 
spending, setting the direction of the UK’s 
economic policy and working to achieve 
strong and sustainable economic growth. 

In Indonesia, the role of public treasury is 
held by the Directorate General of Treasury 

(DJPb) which is under the Ministry of 
Finance. It consists of 1 Secretariat 
and 7 Technical Directorate, in which 
each of them produces outputs. Budget 
Implementation Directorate (Direktorat 
Pelaksanaan Anggaran) carries out 
monitoring, evaluating, analysing, and 
arranging studies with strategic output 
in budget implementing realm such as 
Budget Implementing Review, Budget 
Implementation Evaluation, Spending 
Review and Regional Fiscal Study. State 
Cash Management Directorate (Direktorat 
Pengelolaan Kas Negara) carries out 
monitoring and evaluating with strategic 
output in State Cash Management 
realm, i.e. Cash Planning Monitoring 
and Evaluation. Management Coaching 
of Public Service Agency Directorate 
(Direktorat Pembinaan Pengelolaan BLU) 
carries out coaching on Public Service 
Agency and Regional Public Service 

Agency, yet arranging strategic output in 
Financial Management of Public Service 
Agency realm. 

Besides, Investing Management 
Directorate (Direktorat Sistem 
Manajemen Investasi) carries out 
monitoring and evaluating Ultra Micro 
Financing (UMi) and People’s Business 
Credit (KUR), with strategic output in 
the Investing Management realm. The 
Accounting and Financial Reporting 
Directorate (Direktorat Akuntansi dan 
Pelaporan Keuangan) carries out financial 
report analysis, Government Financial 
Statistic analysis, coaching in accounting 
and financial reporting, yet arranging 
strategic output in the Accounting and 
Financial Reporting realm.

By : Nesya Alvi Inayah, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan
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Last but not least, Treasury System 
Directorate (Direktorat Sistem 
Perbendaharaan) and Treasury 
Information System and Technology 
Directorate (Direktorat Sistem Informasi 
dan Teknologi Perbendaharaan) carry 
out treasury officer certification, 
education in state finance realms, 
arranging treasury information system 
and technology modernization studies, 
with strategic output in treasury system 
along with treasury information system 
and technology realms. Considering 
those tasks and functions which are 
later assigned to the regional offices, in 
practice, DJPb is actually a representative 
of the Ministry of Finance in the regions.

Kanwil DJPb as Regional Chief 
Economist

Minister of Finance of the Republic 
of Indonesia, Sri Mulyani, gave an 
instruction to DJPb Regional Offices 
(Kanwil DJPb) to play the role of 
Regional Chief Economist (RCE). They 
are obliged to explain fiscal policies in 
which the State Budget gives an impact 
to each region and  has to be beneficial 
for people and economics. She wants 
to ensure that Kanwil DJPb are able to 
communicate all government policies 
and absorb aspiration within regions so 
that KFR would not be only descriptive 
but also perceptive yet has a complete 
assumption. Kanwil DJPb as RCE intends 
to make them able in delivering Central 
Government Policies; comprehending, 
identifying, and conveying constellation, 
arrangement, condition overview, 
and prediction of regional financial 
condition within each regions; as well 
as giving insight and recommendation 
from treasury function’s perspective that 
provide added value. 

In response to the Minister’s instruction, 
the Directorate General’s Secretary 
issued an official note discussing 
Standardization of Kanwil DJPb as RCE 
Implementation and Ministry of Finance 
Representation in the Regions. To begin 
with, we need to perform utilization 
of all existing outputs in order to gain 
added-value. After that, to arrange the 
outputs starting from strategic outputs 
provided by each technical directorates, 
map out thematic studies and cross 
cutting issues. Later on,  exposing the 
outputs through several activities such 
as seminar, Focus Group Discussion, 
sharing session, and scientific discussion 
aiming to increase added value and 
output benefit value. In addition, 
Output Publication: (1) Kanwil DJPb 
as Ministry of Finance Representation 
in the regions hold Regional Press 
Conference or Press Release of State 
Budget and (2) Kanwil DJPb as RCE are 

attained to use one or more publication 
method for example Press Conference 
or Press Release; Central—Regional 
Financial Communication Forum; 
Treasury Academic Forum or Treasury 
Goes To Campus; Treasury Talkshow, 
Treasury Dialogue, Knowledge Sharing, 
and Hearing; Mass Media Publication; 
and Treasury Regional Forum. Lastly, 
on behalf of strategic reporting to the 
leader, activities flash report, strategic 
brief sheet, and strategic studies along 
with thematic issues must be submitted. 
A follow-up strategic plan is needed to 
implement the role of Kanwil DJPb as 
RCE and the role of KPPN to support it.

Challenges and Obstacles

During its implementation, there must 
be some challenges and obstacles which 
are inevitable. For instance, each RCE-
related output has a different stakeholder 
and there are no regulations yet that 
support Kanwil DJPb as RCE. In addition, 
the data availability in Kanwil DJPb and 
KPPN has not been managed in one Big 
Data container so the data needed to 
produce output could not be available in 
a timely manner and its sources are not 
clear yet. Furthermore, local government 
needs have not been explored optimally 
related to the role of Kanwil DJPb and 
KPPN in financial management.
Moreover, the relation and coordination 
with local governments have not been 
optimally established. The capacity of 
human resources at Kanwil DJPb and 
KPPN in the preparation of studies is not 
evenly distributed, not to mention they 
are still busy with the daily duties and 
functions. Besides, publication of the 
output produced by Kanwil DJPb has not 
been well planned yet. 

Are We Ready?

To answer the question we have to 
make a very good preparation. Hence 
we suggest some recommendations, for 
instance, issuing a clear and specific 
regulation regarding RCE, integrating 
existing databases into one Big Data, 
making Memorandum of Understanding 
(MoU) between the Head of Kanwil 
DJPb and the Regents/Mayors. The 
MoU contains the exchange of central 
and regional financial report data 
(allocation and realization of APBN 
and APBD), KUR and UMi data, and the 
distribution acceleration of DAK Fisik 
dan Dana Desa. Afterwards, increasing 
the Treasury Human Resources capacity 
to do study and analysis is a crucial 
thing. Regulations regarding study 
permits must be updated so as not to 
make it difficult for employees to pursue 
education. As for coping with the need 
of human resources to be focused on 

carrying out the role of RCE without 
being interrupted by daily duties and 
functions, leaders could assign specific 
functional positions regarding RCE. 
Besides, we also need to sharpen the 
output through a survey of sharpening 
the benefits of KFR to explore the needs 
of local governments. Lastly, executing 
output publication of Kanwil DJPb 
through several ways as mentioned 
above.

The role of Kanwil DJPb as Regional 
Chief Economist is certainly expected to 
bring  positive impacts on the regions. 
On the other hand, it is also hoped that 
the information needed by stakeholders 
can be conveyed more clearly and 
updated. Thus, Kanwil  DJPb has a great 
responsibility to convey the narrative 
of government policies in carrying out 
their duties and functions. With the 
publication of valid data, the trust of the 
people as civil society and business actors 
in the region will increase. Investors are 
also expected to be more enthusiastic 
about investing in promoting growth and 
development in the regions.
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Kepala Subbagian Umum  KPPN Tanjung Hermawan :

Berkah Kejujuran, Sopir Pejabat 
Naik Menjabat

Di dunia ini tidak ada yang 
tidak mungkin, selama 
doa tidak pernah berhenti 
untuk dipanjatkan. Begit-
ulah semangat yang selalu 

dipegang Hermawan. Posisinya saat ini 
sebagai Kepala Subbagian Umum  KPPN 
Tanjung yang bersinggungan langsung 
dengan tenaga honorer menjadikannya 
teringat banyak tentang masa lalunya. 
Mungkin tiada yang menduga, seo-
rang pejabat di Ditjen Perbendaharaan 
(DJPb) tersebut dulunya adalah seorang 
sopir Kepala Kantor.

“Saya ingat dulu saat menjadi sopir, ada 
Pemda yang sering meminjam mobil di-
nas KPPN. Kami para sopir diberi uang 

ganti bensin. Sopir lainnya biasanya 
uang itu diambil sendiri, tidak dibelikan 
bensin. Tapi saya tetap belikan ben-
sin, karena menurut saya itu memang 
hak untuk bensin mobil. Saya sampai 
dikatain sopir bodoh, tapi saya yakin 
kejujuran itu akan membawa berkah,” 
kenangnya.
Sosok yang biasa dipanggil Wawan (48) 
tersebut bahkan mengaku bahwa se-
belum menjadi honorer, pekerjaannya 
setelah tamat SMA hanya sebagai sopir 
angkutan kota di Kabupaten Kotabaru. 
“Saya tidak pernah terbayang menjadi 
PNS, apalagi menjadi pejabat di Kemen-
terian Keuangan khususnya di KPPN,” 
ungkapnya.

Dengan berbekal ijazah SMA, Wawan 
yang semula seorang sopir angkutan 
kota memutuskan untuk melamar men-
jadi tenaga honorer sopir di KPPN Ko-
tabaru. 

“Sejak April 1994 alhamdulillah diter-
ima sebagai sopir. Seiring perkemban-
gan waktu juga ditugaskan untuk jaga 
malam dan membersihkan kantor,” 
ujarnya.

Oleh : Dinar Rafikhalif
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Titik balik kariernya dimulai pada 
tahun 1998 di mana terdapat ke-
sempatan kepada para pegawai 
honorer untuk ikut seleksi CPNS 
di Direktorat Jenderal Anggaran 
(saat itu). Wawan mengambil pe-
luang tersebut untuk mengikuti 
serangkaian tes seleksi peneri-
maan dan berharap dapat men-
jadi PNS yang ikhlas melayani 
masyarakat.

“Saya pernah mengurus adminis-
trasi di suatu institusi pemerin-
tah dan merasakan layanan yang 
diberikan tidak adil. Bagi mas-
yarakat yang terlihat “berada” 
dilayani seperti raja. Sedangkan 
saya saat itu dengan penampilan 
apa adanya tersisihkan. Saya pu-
nya niat jika saya menjadi PNS 
akan melayani masyarakat den-
gan ikhlas tanpa membedakan 
status orang,” kenang Wawan. 

Takdir kemudian mendukung 
kariernya berubah. Wawan lu-
lus seleksi dan diangkat menjadi 
CPNS berdasarkan Surat Keputu-
san Menteri Keuangan RI Nomor 
KM-1989/SJ.2.2/UP.1/1999 tang-
gal 11 Mei 1999 TMT 01 Maret 
1999.
“Jadi kurang lebih empat tahun 
saya menjadi pegawai honorer. 
Dulu saat sedang bersih-bersih 
pagi hari, seorang pegawai KPPN 
Kotabaru menyarankan saya 
untuk mencari pekerjaan lain, 
sebab tidak ada yang bisa men-
janjikan pengangkatan pegawai 
dari honorer. Akan tetapi, saya 
punya keyakinan penuh bahwa 
bagi Allah di dunia ini tidak ada 
yang tidak mungkin. Setelah ke-
jadian itu, saya lebih memantap-
kan diri untuk sering berdoa agar 
saya diberikan kesempatan tes di 
Kementerian Keuangan. Ternya-
ta doa saya dikabulkan,” tutur 
Wawan.

Tentu tidak mudah bagi Wawan 
untuk beradaptasi dengan kes-
ibukannya yang baru. Di awal 
bekerja sebagai CPNS di KPPN 
Kotabaru, Wawan ditempatkan 
di Seksi Bank. Berat bagi Wawan 
untuk menyesuaikan diri karena 
latar belakang dari honorer, bah-

kan Wawan merasa keberadaann-
ya tidak dianggap oleh sebagian 
pegawai lainnya.

“Saya sempat dipanggil Kasi 
Bank, ditanya, sudah empat bulan 
di Seksi Bank mengapa tidak ma-
suk ruang komputer untuk rekam 
data aplikasi. Saya menjawab 
karena takut rusak. Beliau mem-
beri semangat bahwa saya masih 
muda, masa depan masih panjang 
dan punya masa depan cerah.”

Setelah kejadian tersebut Wawan 
banyak belajar penggunaan ap-
likasi komputer seperti Lotus 
dan MS-DOS. Satu bulan kemu-
dian, semua laporan di seksi Bank 
Tunggal, Bank Persepsi, dan Giro 
Pos telah mampu terselesaikan 
dengan komputer. “Saat itulah 
perasaan bahagia saya sebagai 
CPNS muncul karena keberadaan 
saya dianggap ada,” kata Wawan.

Masa Lalu, Bekal Memimpin Masa 
Kini

Semangat Wawan untuk terus 
meningkatkan kemampuan diri 
dan memberi yang terbaik kem-
bali berbuah manis. Sesuai Kepu-
tusan Dirjen Perbendaharaan 
Nomor KEP-36/PB/UP.9/2021, 
Wawan diberi amanah menjadi 
Kasubbag Umum KPPN Tanjung 
dan dilantik sejak tanggal 24 
Agustus 2021.

“Kebahagian saya tidak dapat 
saya gambarkan, Saya terharu 
dan menangis, merasa Allah tel-
ah mengangkat derajat saya,” 
ungkap Wawan. Perjalanan kari-
ernya yang benar-benar diawali 
dari posisi paling bawah menjadi 
bekal berharga bagi Wawan agar 
dapat bertindak lebih santun da-
lam memimpin.

“Dulu saya pernah ditugaskan 
jaga malam. Situasi saat itu din-
gin sekali. Karena benar-benar 
tidak ada pilihan, saya terpaksa 
pakai bendera untuk selimut. 
Paginya, saya dimarahi karena 
bendera yang dikibarkan menjadi 
kusut,” kenang Wawan.

Berkaca dari pengalaman ter-
dahulu, Wawan menyebutkan 
bahwa tentu ada alasan di balik 
perilaku para pegawai honorer. 
“Jadi saya sangat mengerti kondi-
si mereka (honorer), bagaimana 
sulitnya kehidupan mereka, jadi 
bisa pelan-pelan jika mengarah-
kan sesuatu.”

Kepala KPPN Tanjung, Ahmad 
Bermadi, mengetahui bagaimana 
perjuangan Wawan meniti karier-
nya hingga saat ini. Beliau men-
gaku turut bangga atas pencapa-
ian tersebut.

“Yang jelas dedikasinya luar bi-
asa, baik ketika sebagai tenaga 
honorer sampai diangkat sebagai 
PNS. Hal ini dibuktikan ketika 
beliau ditunjuk sebagai Plt. Kasi 
PDMS pada KPPN Kotabaru dan 
juga diperkuat dengan beberapa 
kali menyandang predikat The 
Best Employee. Apalagi seka-
rang menjabat sebagai Kasubbag 
Umum, maka akan sangat ter-
bantukan baik bagi para pegawai 
maupun bagi KPPN Tanjung,” 
terang Ahmad.

Melawan kemustahilan, itulah 
mungkin pelajaran berharga yang 
dapat kita petik dari perjalanan 
karier Wawan. Dengan bekerja ju-
jur dan menjaga disiplin, serta di-
dorong oleh keyakinan doa yang 
kuat, maka siapa pun berhak dan 
akan mampu meraih masa depan 
yang semakin baik.
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KPPN Putussibau : Gigih Kawal 
APBN dari Hulu Kapuas

Sungai terpanjang di Indonesia, 
Sungai Kapuas, terbentang 
mulai dari hulu sungai yang 
terletak di Kabupaten Kapuas 
Hulu, Kalimantan Barat. Daerah 

ini merupakan wilayah konservasi 
yang menjadi area penampungan air 
(reservoir) alami. KPPN Putussibau, 
menjadi garda penyalur APBN di wilayah 
tersebut terdapat di Kota Putussibau, 
ibu kota Kabupaten Kapuas Hulu. 
Wilayah geografis yang terletak pada 
perpotongan Sungai Kapuas dan Sungai 
Sibau menjadi tantangan tersendiri bagi 
KPPN Putussibau yang terdiri dari 15 
pegawai  untuk tetap memberi layanan 
perbendaharaan terbaik. 

Banjir Menjadi Ancaman Setiap Saat
Banjir merupakan salah satu ancaman 
yang setiap saat bisa terjadi di Kabupaten 
Kapuas Hulu, khususnya Kota Putussibau. 
Curah hujan dengan intensitas tinggi 
dan lama di daerah hulu, mengakibatkan 
anak sungai yang berada di daerah aliran 
Sungai Kapuas meluap dan merendam 
permukiman. 

Selama kurun waktu lima tahun terakhir 
telah terjadi tiga kali musibah banjir yang 

menimpa KPPN Putussibau. Berdasarkan 
informasi dari warga setempat, banjir 
pada tahun 2020 merupakan banjir 
terbesar dalam kurun waktu sepuluh 
tahun terakhir. Akibat banjir tersebut, 
aliran listrik dan koneksi internet 
terputus. Mesin AVR dan UPS terendam 
air karena tidak bisa dipindahkan. 
Kondisi ini menyebabkan layanan KPPN 
lumpuh. Selama dua hari dua malam, 
seluruh pegawai berada di dalam gedung 
dan terisolasi karena putusnya akses 
transportasi. 

Dampak banjir yang melanda KPPN 
Putussibau pada tahun 2020 menyebabkan 
KPPN Putussibau dinyatakan dalam 
keadaan kahar sehingga tidak dapat 
menjalankan layanan sebagaimana 
mestinya. Atas keadaan tersebut, untuk 
menjamin layanan kepada stakeholder 
tidak terganggu dan dapat berjalan, lokasi 
layanan pencairan dana dan penyampaian 
pertanggungjawaban dipindahkan ke 
KPPN Sintang. 

Pasca banjir, keadaan kantor tidak serta 
merta bisa langsung beroperasi dengan 
normal kembali. Kondisi banjir yang 
merendam gedung membuat sarana dan 

prasarana di KPPN beberapa rusak dan 
harus segera diganti. Melalui Kanwil DJPb, 
usulan KPPN untuk mengganti inventaris 
yang harus diganti dapat dipenuhi oleh 
kantor pusat sehingga pelaksanaan tugas 
sehari-hari KPPN dapat berangsur-angsur 
normal kembali.

Sandang Predikat WBK tahun 2020

Di tahun ketika terjadi bencana banjir 
besar, KPPN Putussibau justru berhasil 
mencapai raihan WBK tahun 2020. 
Tentu hal ini tak lepas dari strategi yang 
dijalankan, yaitu penguatan mindset/
cultural set dan komitmen, menciptakan 
inovasi untuk memberikan kemudahan, 
kecepatan, dan transparansi layanan, 
menciptakan inovasi untuk mendekatkan 
layanan kepada stakeholder dan 
masyarakat, monitoring dan evaluasi 
program secara berkala, serta manajemen 
media dan strategi komunikasi.
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Untuk mewujudkan WBK, KPPN Putussibau 
juga melakukan monitoring dan evaluasi 
secara berkala pembangunan zona integri-
tas, melakukan survei kepuasan pengguna 
layanan secara berkala kepada stakeholder 
dan menindaklanjuti hasil survei dengan 
melakukan perbaikan atas masukan-ma-
sukan dari stakeholder, serta menyediakan 
saluran pengaduan. 

Dalam rangka meningkatkan kinerja KPPN 
baik dalam melayani stakeholder, KPPN 
Putussibau menciptakan inovasi unggulan 
yaitu SidakHulu, Kumpul Bekaluk, dan Re-
minder KPPN Putussibau.

a.  SidakHulu
SidakHulu merupakan aplikasi untuk 
melakukan monitoring penyaluran dana 
desa berbasis android dan jaringan inter-
net. Ide aplikasi ini muncul dikarenakan 
adanya kesulitan pihak desa untuk mem-
peroleh informasi terkait penyaluran dana 
desa. Nama aplikasi ini mengambil salah 
satu bahasa daerah di Kapuas Hulu yang 
dapat diartikan “Orang Kita Sendiri” den-
gan maksud kehadiran KPPN yang mayor-
itas pendatang bisa membaur dengan mas-
yarakat sekitar sehingga akan membantu 
kelancaran pelaksanaan APBN di daerah. 

b.  Kumpul Bekaluk
Kumpul Bekaluk diambil dari bahasa Me-
layu Kalimantan yang merupakan kegia-
tan berkumpul dalam suasana informal 
untuk mencari solusi dan terobosan atas 
suatu permasalahan. Salah satu bukti nyata 
dampak dari kegiatan ini yaitu tahun lalu 
realisasi penyaluran transfer ke daerah dan 
Dana Desa sampai dengan 30 September 
2020 mengalami peningkatan menjadi 83%.

c.  Reminder KPPN Putussibau
Aplikasi yang berbasis LAN ini bisa diak-
ses oleh seluruh pegawai untuk mengin-
put jadwal rutin kegiatan/laporan maupun 
yang insidental sekaligus sebagai monitor-
ing progres pelaksanaan kegiatan. Penggu-
naan aplikasi ini telah berhasil mengurangi 
keteledoran pegawai dengan alasan lupa, 
sehingga ketepatan waktu penyampaian 
laporan dapat dicapai.
Kehadiran KPPN bagi Kapuas Hulu 

Dengan kondisi jarak tempuh ke ibu kota 
Provinsi selama kurang lebih 15 jam per-
jalanan darat, serta ke KPPN terdekat yai-
tu KPPN Sintang selama 6 jam perjalanan, 
tentu kehadiran KPPN Putussibau sangat 
membantu masyarakat di Kapuas Hulu 
dalam mendapatkan layanan perbenda-
haraan. Stakeholder yang dilayani oleh 
KPPN Putussibau terdiri dari 29 satuan ker-
ja, 1 pemerintah daerah, dan 3 bank BUMN, 
serta 1 bank daerah.  
Sebanyak 28 satker K/L dan 1 satker peny-
alur DAK Fisik dan Dana Desa masuk dalam 
wilayah penyaluran KPPN Putussibau. Se-
cara geografis, 4 satker membutuhkan wak-
tu cukup lama untuk sampai ke KPPN, yaitu 
MTsN 2 Bunut Hulu yang membutuhkan 
waktu 3 jam jalan darat, MAN 2 Jongkong 
yang membutuhkan waktu 3 jam dengan 
jalur air sebab jalan darat masih terkend-
ala tanah kuning, MTsN 3 Jongkong yang 
membutuhkan waktu 3 jam dengan jalur 
air, dan KPPBC Nanga Badau yang membu-
tuhkan waktu 4 jam perjalanan darat atau 
perbatasan.

Total Pagu Anggaran yang dikelola KPPN 
Putussibau ialah sebesar Rp710 miliar 
yang terdiri dari pagu anggaran K/L sebe-

sar Rp230 miliar dan pagu Transfer Dana 
Ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp480 
miliar. Untuk tahun 2021, sampai dengan 
10 September 2021 telah direalisasikan 
sebesar 48,77% dari pagu. Sedangkan pada 
tahun sebelumnya 2020 dan 2019 total 
realisasi pagu masing-masing ialah sebe-
sar 95,41% dan 97,56%. Tantangan dalam 
pelaksanaan dalam mengawal pelaksanaan 
APBN akan semakin besar di masa yang 
akan datang di Kabupaten Kapuas Hulu.  

“Setelah berhasil meraih predikat WBK, 
tentu jajaran KPPN Putussibau berharap 
pada tahun 2022 dapat menyambungnya 
dengan raihan predikat WIlayah Birokra-
si Bersih dan Melayani (WBBM). Berbagai 
strategi untuk meraih predikat tersebut 
telah disusun. Integritas, komitmen, dan 
kreativitas seluruh pegawai adalah faktor 
kunci agar kami tetap bersemangat dan 
antusias dalam menjalani proses persiapan 
maupun nanti pada saat penilaian. KPPN 
Putussibau berkomitmen untuk selalu 
melakukan perbaikan dan meningkatkan 
kualitas layanan bagi seluruh mitra ker-
janya,” ungkap Kepala KPPN Putussibau, 
Chandra Akyun Singgih Wibowo.

Kehadiran KPPN Putussibau diharapkan 
mampu membawa dampak positif bagi Ka-
bupaten Kapuas Hulu. Pengelolaan APBN 
yang transparan dan akuntabel dapat men-
dorong pemerataan pembangunan sehing-
ga masyarakat Kapuas Hulu yang sejahtera 
dapat terwujud.

Terima kasih atas layanan yang KPPN Putussibau berikan selama ini. Semangat 
memberikan layanan secara PASTI (Profesional, Akuntabel, Sinergi, Trans-
paran, dan Integritas) sangat kami rasakan. KPPBC  TMP C Nanga Badau saat 
ini sedang berusaha membangun Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi 
(ZI-WBK). Sebagai instansi Pemerintah pertama di Kabupaten Kapuas Hulu 
yang meraih predikat WBK, KPPN Putussibau secara aktif telah memberikan 
dukungan, asistensi, dan sharing pengalaman dalam pembangunan ZI-WBK 
kepada kami. Bravo KPPN Putussibau, DJPb Handal!

Wijang Abdillah 
(Kepala KPPBC TMP C Nanga Badau)

Apresiasi tinggi atas layanan dan sinergi KPPN yang telah diberikan selama ini se-
hingga kami dapat meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran satker. Walaupun 
di masa pandemi, KPPN Putussibau tidak kenal lelah selalu memberikan dukungan 
dan layanan perbendaharaan sehingga kami dapat melaksanakan tusi dengan 
lancar. Sebagai unit kerja yang telah meraih predikat WBK, KPPN Putussibau selalu 
menegakkan nilai integritas dan profesionalisme dalam memberikan layanan, serta 
menularkan “virus” WBK kepada kami. Semoga ke depan sinergi yang telah diban-
gun selama ini terus terjaga dan dapat terus ditingkatkan. DJPb Handal!

Hery Azari Batubara 
(Kepala Unit Pengelola Bandar Udara Pangsuma Putussibau)
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KPPN Tanjungpinang : Etos Kerja 
Gurindam Dua Belas

Tanjungpinang, merupakan 
kota yang kental akan budaya 
dan adat istiadat Melayu. 
Dikenal sebagai “Kota 
Gurindam Dua Belas”, sebab 

di kota tersebut terdapat sebuah sastra 
Gurindam Dua Belas karya Raja Ali 
Haji yang sangat kental berisi nasehat. 
Nilai-nilai tersebut, yang terdiri dari 12 
Pasal, begitu menginspirasi dalam segala 
aspek kehidupan, mulai dari bagaimana 
kepatuhan kita terhadap Sang Pencipta 
hingga memelihara kejujuran terhadap 
sesama. Konsep bekerja sebagai bagian 
dari ibadah, yang menjadi bagian dari 
nilai-nilai Gurindam, turut menjadi 
penyemangat untuk terus memberikan 
kontribusi terbaik bagi negeri terutama 
di wilayah Tanjung Pinang, termasuk 
bagi KPPN Tanjung Pinang sebagai 
pengawal pelaksanaan APBN di wilayah 
tersebut.

Wilayah Kerja Provinsi Kepulauan Riau 
yang sebagian besar wilayahnya menjadi 
wilayah kerja KPPN Tanjungpinang 
merupakan wilayah kepulauan 
yang terdiri lebih dari 2000 pulau. 
Wilayah Kerja KPPN Tanjungpinang 
meliputi 5 kabupaten/Kota yaitu Kota 
Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, 
Kabupaten Lingga, Kabupaten Kepulauan 

Anambas, dan Kabupaten Natuna. 
Ditambah Provinsi Kepulauan Riau 
yang juga menjadi objek pembayaran 
KPPN Tanjungpinang berupa dana DAK 
Fisik, DIPA dengan kode kewenangan 
Dekonsentrasi (DK) dan Tugas 
Pembantuan (TP). Total pagu dana APBN 
yang pembayarannya melalui KPPN 
Tanjungpinang TA 2021 ini sebesar Rp 
4,3 Triliun.

KPPN Tanjungpinang juga merupakan 
unit kerja strategis dalam membantu 
mengawal keamanan negara. Dalam 
rangka pengamanan ini, KPPN 
Tanjungpinang menjadi unit kerja Kuasa 
BUN yang berperan penting dalam 
penyaluran dana APBN untuk Satuan 
Kerja di lingkup Kementerian Pertahanan 
RI (BA 012) yakni  Komando Gabungan 
Wilayah Pertahanan I (Kogabwulhan), 
Batalyon Komposit Natuna, Korem 033/
Wira Pratama Provinsi Kepulauan Riau, 
Kodim 0315 Bintan, Pangkalan Utama 
Angkatan Laut  IV, Fasilitas Pemeliharaan 
dan Perbailan Kapal (FASHARKAN) TNI-
AL Mentigi, Rumkital, dan Lanud RHF 
Tanjungpinang, serta Lanud Raden 
Sadjad Natuna. 

Total pagu dana untuk K/L BA 012 
ini yang berada dalam wilayah bayar 

KPPN Tanjungpinang sebesar Rp 736,8 
miliar. Sedangkan dana DIPA dari 34 
Kementerian Negara/Lembaga memiliki 
total pagu sebesar Rp2.924.607.232.000,- 
dan dana transfer daerah yang terdiri dari 
Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Alokasi 
Khusus Non Fisik (Dana BOS), dan Dana 
Desa sebesar Rp1.394.844.630.000,-.  

Keberhasilan KPT 2020 dan WBK 2019
KPPN Tanjung Pinang berhasil meraih 
Kantor Pelayanan Terbaik (KPT) tahun 
2020 dan predikat Wilayah Bebas Korupsi 
(WBK) tahun 2019. Kunci keberhasilannya 
dalam meraih KPT 2020 ialah adanya 
satu tekat satu hati dalam melaksanakan 
tugas dengan penuh tanggungjawab dan 
integritas dalam rangka mewujudkan 
kualitas pelayanan prima kepada para 
stakeholder. Dari kebiasaan positif yang 
mengakar ini baru kemudian KPPN 
Tanjungpinang melengkapi persyaratan 
administrasi yang perlu dipenuhi dalam 
rangka penilaian KPT. Kepala Kantor 
mengambilan peranan sentral dalam 
memberikan motivasi kepada staf 
untuk melakukan yang terbaik dalam 
menghadapi penilaian KPT.
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Saya mengucapkan terimakasih kepada KPPN Tanjungpinang atas pelayanan 
terbaik yang telah diberikan dalam pembayaran  dana APBN berupa dana trans-
fer dan  dana desa, dana dekonsentrasi dan dana Tugas Pembantuan. Apresiasi 
juga kami sampaikan terhadap integritas pegawai KPPN Tanjungpinang yang 
sudah teruji dibuktikan dengan tidak adanya praktik korupsi dalam memberi-
kan pelayanan terbaik, maju terus KPPN Tanjungpinang.

Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau

Terimakasih kepada KPPN Tanjungpinang karena berkat bimbingan teknis terkait 
pengelolaan keuangan negara yang diberikan kami yang notabene masih tergolong 
satuan kerja baru sudah dapat mencairkan dana APBN secara tepat waktu, tepat 
jumlah dan akuntabel. Hal penting yang perlu saya sampaikan bahwa selama kami 
menerima pelayanan dari KPPN Tanjungpinang tidak pernah ada pungutan liar 
maupun Tindakan koruptif lainnya.

I Nyoman Gede Ariawan, Panglima Kogabwilhan I

Sedangkan kunci keberhasilan WBK tak 
terlepas dari peran Kepala Kantor selaku 
role model dengan memberikan contoh 
teladan langsung bersama 25 pegawai, di 
antaranya termasuk dalam PIC Pengungkit 
WBK (6 Pengungkit) yang bekerja bersama 
memenuhi unsur penilaian yang ada dalam 
Permenpan No. 10/2019 tentang Pedoman 
pembangunan ZI menuju WBK/WBBM 
dilingkungan Instansi Pemerintah. Di 
samping itu, unit kerja Kepatuhan Internal 
KPPN Tanjungpinang diminta proaktif 
memantau integritas pegawai melalui 
berbagai kanal aduan dan menilai langsung 
terhadap perilaku dan mindset pegawai. 

Kepala KPPN Tanjungpinang, Aprijon, 
mengungkapkan bahwa keberhasilan 
tersebut bukanlah tujuan akhir. “Tunjukkan 
pada stakeholder bahwa prestasi KPPN 
Tanjungpinang meraih predikat juara KPT 
Nasional bukan sebatas nilai di atas kertas 
dan temporer, caranya dengan memberikan 
pelayanan paripurna dan tuntas, 
utamanya selama kita bertugas di KPPN 
Tanjungpinang tercinta ini. Berbanggalah 
kita menjadi bagian dari unit kerja teladan 
ini, kendati volume kerja besar dan wilayah 
kerja luas dengan karakteristik satker 
unik yang tersebar hingga ke pulau-pulau 
terluar Indonesia, namun kita tetap mampu 
menunjukkan kinerja dan prestasi terbaik.”
Tetap Optimal Walau di Kepulauan 

Memberikan pelayanan kepada satker yang 
berada di kepulauan tentu memerlukan 
tenaga ekstra. Terlebih upaya untuk 
menjangkau pelayanan maksimal hingga ke 
satker di wilayah perairan pelosok seperti 
di Kabupaten Natuna dan Kabupaten 

Anambas serta Kabupaten  Lingga. Dalam 
kondisi pandemi seperti sekarang ini, 
jaringan internet di wilayah pelosok 
tersebut cenderung tidak stabil bahkan 
terputus. Hal ini menyebabkan kegiatan 
komunikasi dan koordinasi tidak selancar 
jika dibandingkan satker yang berada di 
Pulau Bintan. 

Permasalahan ini teratasi dengan 
melakukan komunikasi informal secara 
intensif melalui WhatsApp maupun 
Telepon. Pada kesempatan lain, petugas 
KPPN Tanjungpinang juga mengunjungi 
wilayah remote tersebut untuk memberikan 
bimbingan teknis berkala. Selain itu, untuk 
memudahkan satker remote mendapatkan 
informasi kebendaharaan negara yang 
berhubungan dengan layanan di KPPN 
Tanjungpinang, Satker tersebut juga 
dimanjakan dengan informasi pada 
aplikasi inovasi KPPN Tanjungpinang 
“New Tanjak” yang berbasis WEB.

Beberapa satker yang masuk wilayah 
Kabupaten Natuna memiliki lokasi 
yang cukup jauh, dari midai ke KPPN 
Tanjungpinang bisa menempuh waktu 
bisa dua hari. Midai merupakan pulau kecil 
yang jauh dari Ranai, ibukota Kabupaten 
Natuna. Di sana, sinyal internet juga lambat 
sehingga ketika jaringan tidak berfungsi, 
maka satker terpaksa harus menyeberang 
menggunakan kapal menuju Ranai. Hal 
ini terjadi sejak masa Pandemi Covid-19. 
Sebelumnya KPPN Tanjungpinang 
melayani “Jemput Bola” melalui layanan 
Fillial di Kabupaten Natuna, namun selama 
Pandemi Covid-19, pelayanan sementara 
belum berjalan disebabkan SPM sekarang 

dikirim melalui jaringan elektronik melalui 
e-SPM.

Terdapat 8 Inovasi berbasis Teknologi 
dan 1 inovasi berbasis manual yang 
dibuat KPPN Tanjungpinang. Dua  inovasi 
berbasis IT sudah mendapat pengakuan 
secara formal dari Kantor Pusat DJPb yaitu 
New Melati dan Tanjak. Inovasi New Melati 
merupakan fitur user friendly berbasis 
Google Form yang dibuat dalam rangka 
untuk mendapatkan feedback objektif 
dari stakeholder yang dilayani. Inovasi ini 
memberikan informasi terhadap kepuasan 
satker terhadap layanan petugas KPPN 
Tanjungpinang, Informasi terkait integritas 
tentang ada atau tidaknya pungutan liar 
dan gratifikasi, informasi kepuasan sarpras 
dan masukan deskriftif.  Sementara Inovasi 
Tanjak yang sudah dimutakhirkan menjadi 
New Tanjak merupakan inovasi berbasis 
WEB yang dibuat untuk memudahkan 
satker  mendapatkan informasi 
kebendaharaan yang berhubungan dengan 
pencairan dana dan layanan Business 
Continuity Plan (BCP) lainnya. Inovasi ini 
sangat berarti bagi satker yang berada di 
daerah remote area.

KPPN Tanjungpinang menjunjung 
kearifan lokal berupa nasihat-nasihat 
bijak terkait akhlak dalam kehidupan 
yang terkandung dalam Gurindam 12 
yang selalu dikumandangkan pagi hari 
secara bergantian. Membangun budaya 
sebagaimana terkandung dalam nilai-nilai 
Kementerian Keuangan menjadi hal yang 
penting dalam menjaga amanah sebagai 
pengawal APBN.
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Berbekal Tongkat, Kawal Pembangunan 
Desa Tidore Kepulauan

“Kalau naik kapal tidak masalah, 
yang kesulitan justru jika harus 
mengendarai motor atau menumpang 
ke desa pedalaman”

Memiliki keterbatasan tak 
menyurutkan langkah 
untuk bertugas, justru itu 
menjadi motivasi untuk 
terus berkontribusi dan 

menjadi bagian dari tanggung jawabå 
sebagai masyarakat untuk memajukan 
desa. Hal itu yang mungkin dapat menjadi 
cerminan bagi Hidayat Abdullah (36) 
, seorang tenaga pendamping desa di 
Tidore Kepulauan, Provinsi Maluku Utara. 
Jika dikatakan memiliki keterbatasan 
fisik, tetapi nyatanya semangatnya justru 
melebihi kebanyakan orang. Dengan 
berbekal satu tongkat yang menggantikan 
sebelah kakinya, Hidayat tak jemu 
mengunjungi desa-desa di Kecamatan Oba 

untuk melakukan pendampingan.
“Sudah lebih dari lima tahun lamanya 
saya menjadi tenaga pendamping desa, 
tepatnya tahun 2015. Tugas saya di sini 
adalah melakukan pengawasan untuk 
penggunaan dana desa yang sudah 
realisasi. Jadi kita dampingi proses 
kegiatannya sampai dengan pelaporan dan 
pertanggungjawabannya,” tutur Hidayat.

Dana desa yang menjadi salah satu dana 
pemberdayaan masyarakat desa yang 
bersumber dari APBN perlu dikawal 
pelaksanaannya sehingga mampu 
memberikan kontribusi optimal bagi desa. 
Bersama dua tenaga pendamping desa 
lainnya, Hidayat mendampingi dua belas 
desa di Kecamatan Oba.

“Di awal tahun kita membantu desa untuk 
membuat perencanaan pembangunan 
di tahun berjalan. Jadi kita bantu 

menyusun anggarannya, alokasinya 
berapa per kegiatan, kemudian jika sudah 
cair anggarannya baru kita melakukan 
pengawasan untuk realisasi dana 
desanya,” papar Hidayat menjelaskan 
perannya.
Menurut Hidayat, transparansi 
pengelolaan dana desa menjadi hal yang 
sangat perlu mendapat perhatian. 
“Masyarakat desa sangat sensitif terhadap 
penggunaan dana desa. Transparansi dari 
aparat desa terkait penggunaan dana desa 
kepada masyarakat harus bisa dilakukan. 
Harus ada hasil kegiatan yang dapat 
dilaporkan ke masyarakat desa, jadi benar-
benar perlu kita fasilitasi pendampingan,” 
jelasnya.

Oleh : Dinar Rafikhalif
Foto : Dok. Pribadi
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Menjadi tenaga pendamping desa 
di wilayah Tidore Kepulauan bukan 
hal yang mudah bagi Hidayat. 
Kondisi geografis pedalaman dengan 
tidak adanya akses kendaraan bagi 
masyarakat secara umum saja sudah 
menjadi tantangan tersendiri, terlebih 
bagi Hidayat yang memiliki disabilitas. 
Namun demikian, dia tidak tampak 
mengeluh, justru menikmati peran 
tersebut.

“Ada beberapa desa di sini yang letaknya 
di pedalaman. Transportasi menuju 
ke sana menjadi agak sulit sebab tidak 
dilalui oleh jalur kendaraan umum. 
Kalau naik kapal justru tidak masalah, 
yang susah ini justru kalau saya harus 
naik motor!” ungkap Hidayat dengan 
intonasi khas Maluku Utara sambil 
tertawa. 

“Kadang saya ini harus menumpang 
petani berangkat ke kebun agar bisa 
mengunjungi desa yang lokasinya 
sangat terpencil,” tambahnya.

Suaka Paruh Bengkok, Surga Burung 
di Desa Koli

Kondisi alam di Tidore Kepulauan 
memiliki daya tarik tersendiri yang 
mampu memikat hati wisatawan 
sehingga dapat menjadi potensi yang 
dapat dioptimalkan melalui dana desa. 
Hal ini dilakukan oleh masyarakat di 
Desa Koli, salah satu desa di wilayah 
tersebut.

“Di Kecamatan Oba ada salah satu 
desa yaitu Desa Koli yang dapat 
ditempuh satu jam dari Sofifi, ibukota 
Maluku Utara. Pada Desa Koli terdapat 
Taman Nasional Aketajawe yang 
dibangun Wisata Alam Tayawi di mana 
pengelolaannya melalui Dana Desa,” 
tutur Hidayat.

Wisata Alam Tayawi menjadi menarik 
sebab dapat ditemui banyak fauna 
burung khas timur Indonesia yang 
unik hingga masyarakat setempat 
menyebutnya sebagai surga burung. 
Daerah tersebut menjadi tempat 
konservasi burung paruh bengkok, 
terutama burung kakak tua. 
“Masyarakat di sana membangun 
kelompok Dasa Wisma, kemudian 

dari situ berhasil membangung Suaka 
Paruh Bengkok. Kawasan konservasi 
ini memiliki panorama yang berpotensi 
besar untuk menarik wisatawan seperti 
pemandangan atraksi burung di habitat 
aslinya,” jelas Hidayat.

Suaka Paruh Bengkok di Desa Koli 
merupakan suaka pertama di Indonesia 
yang didirikan tahun 2018 sebagai 
upaya konservasi dan rehabilitasi 
burung paruh bengkok, serta untuk 
melestarikan burung endemik dari 
Maluku Utara. 

Masyarakat Desa Koli juga membentuk 
Kelompok Sadar Wisata yang telah 
berhasil membangun gazebo desa 
serta melakukan program galian 
sungai sedalam empat belas meter 
yang digunakan untuk membangun 
pemandian dan sarana bermain.

Dana Desa, Harapan Kebutuhan 
Hidup Desa

Sejak beberapa tahun yang lalu, dana 
desa telah langsung dicairkan oleh 
KPPN ke rekening desa. Kecamatan Oba 
sendiri masuk di wilayah penyaluran 
KPPN Ternate. Pada pandemi tahun 
2021 ini penyaluran dana desa tersebut 
dilakukan melalui tiga tahapan dan 
ada bagian dana desa yang digunakan 
untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT). 
Total Dana Desa di Kecamatan Oba 
tahun anggaran 2021 ialah sebesar 
Rp12.856.492,00 dan yang sudah cair 
sampai dengan tahap dua sebesar 
Rp7.715.049,00.

Hidayat menuturkan, untuk pencairan 
dana desa, aparat desa harus menuju 
ibukota/kabupaten untuk mendapatkan 
rekomendasi keuangan dari Badan 
Pemberdayaan Masyarakat Desa 
(BPMD) baru kemudian mengambil ke 
bank. 
“Mungkin kendala di sini adalah terkait 
rentang kendali perbankan yang masih 
cukup jauh. Untuk akses perbankan kita 
harus menyeberang ke pulau Tidore,” 
terang Hidayat.

Melihat begitu penting peran dana desa 
bagi masyarakat Oba, Hidayat berharap 
alokasi dana desa tersebut akan 
semakin naik seiring dengan semakin 
berkembangnya berbagai kawasan desa 
di daerah tersebut. 
“Warga desa di sini sangat berharap 
adanya kebijakan dana desa yang 
semakin baik, sebab dana desa 
sangat bermanfaat untuk memenuhi 
kebutuhan hidup masyarakat.”



Fotografer :
Darmadi, KPPN Magelang

Fotografer :
Rizky Pambagio, KPPN 
Putussibau

Fotografer :
Reza, Kanwil DJPb Kaltim

Lensa
Rubrik lensa hadir dengan menampilkan karya-karya foto dari photografer-photografer 
DItjen Perbendaharaan terutama yang tergabung dalam wadah Treasury Photographer 
Club (TPC). 

Kurator : Tino Adi Prabowo, Mahardika Argha Mariska
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Community

Treasury Cyclists, Merajut Kebhinnekaan dengan Kayuhan

Bersepeda bukanlah sekadar sarana 
olahraga atau hobi masa kecil 
bersama teman-teman. Bukan pula 

tren sesaat, khususnya pada awal pandemi 
dengan munculnya booming sepeda. 
Lebih dari itu, bersepeda merupakan 
kegiatan yang mampu berdampak penting 
bagi negeri ini yaitu untuk merajut 
kebhinnekaan. Dengan keberagaman 
bangsa Indonesia dan tersebarnya 
kantor vertikal Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan (DJPb), bersepeda 
merupakan salah satu cara untuk 
mewujudkan nilai sosial kultural dalam 
kesatuan di Indonesia.

Sekilas Treasury Cyclists
Komunitas bersepeda DJPb atau yang 
lebih dikenal dengan nama Treasury 
Cyclists, merupakan suatu wadah 
berkumpulnya para insan Perbendaharaan 
yang memiliki hobi dan antusiasme yang 
sama, yaitu bersepeda. Kegiatan bersepeda 
di kalangan pegawai DJPb sudah muncul 
sejak awal DJPb berdiri. Beberapa pegawai 
nampak menggunakan sepeda sebagai 
alat transportasi ke kantor. Pun sebagai 
sarana berolahraga, banyak pegawai yang 
menekuni hobi bersepeda dan kerap 
bersepeda bersama di akhir pekan.
Untuk mewadahi semangat bersepeda 
para pegawai, maka diinisiasikan 
pembentukan Treasury Cyclists sebagai 
forum silaturahmi, berbagi pengalaman 
dan informasi kegiatan para pegawai yang 
tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

Sebaran Komunitas
Treasury Cyclists memiliki sebaran 
komunitas pada berbagai Kantor Wilayah 
DJPb, Kantor Pelayanan Perbendaharaan 
Negara (KPPN), dan juga Kantor Pusat. 
Mulai dari Provinsi Aceh dengan 
mengusung nama Aceh Treasury Cycling 
Club, hingga Pulau Papua dengan insan 
Perbendaharaan yang menjadi agen 
perekat bangsa di Kota Sorong dan 
Manokwari.
Ada juga komunitas pesepeda yang kerap 
mendokumentasikan aktivitas gowes di  
tengah pemandangan menakjubkan dari 
Pulau Ternate, yaitu rekan-rekan dari 

Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara yang 
selalu membuat takjub dengan kiriman 
foto keindahan alamnya.
Agenda Kegiatan
Berbagai komunitas sepeda DJPb tersebut 
seringkali menggelar berbagai kegiatan 
seru. Mulai dari berpetualang ke air 
terjun Peukan Biluiy di Serambi Mekah, 
menelusuri indahnya Lembah Harau di 
Sumatera Barat serta jajaran pantai di 
Bengkulu dan Pulau Dewata, menaklukkan 
tanjakan pegunungan Pulau Sulawesi, 
gowes “round” keliling Gunung Gamalama 
sejauh 45 kilometer, hingga aksi “Bela 
Mama Papa Papua” yang merupakan 
kegiatan Belanja di Lapak Mama & Papa 
Papua di Kota Sorong. 

Selain itu, ada juga agenda rutin yang 
dilaksanakan Treasury Cyclists di tempat 
masing-masing, seperti “Gocapan” atau 
gowes cari sarapan, gowes bareng bersama 
Unit Eselon I Kementerian Keuangan dan 
mitra kerja, berpartisipasi dalam rangkaian 
kegiatan Hari Oeang, serta kegiatan bakti 
sosial serta aksi Go Green dalam kegiatan 
Hari Bakti Perbendaharaan.  

Manfaat Bersepeda
Meningkatkan Kualitas Hidup 
Banyak orang yang memahami bahwa 
bersepeda merupakan olahraga yang ideal 
untuk menjaga kebugaran fisik. Namun, 
ternyata dampak bersepeda jauh lebih 
besar dari pada itu. Menurut penelitian 
yang dilakukan oleh The World Health 
Organization (WHO), bersepeda dapat 
juga mendorong terciptanya kota yang 
lebih hidup dengan interaksi antarwarga. 
Selanjutnya, bersepeda juga dapat 
dilakukan sebagai alternatif kegiatan 
pada masa pandemi dalam aktivitas 
olahraga dengan physical distancing, 
sekaligus sebagai sarana transportasi guna 
mewujudkan udara yang lebih bersih. 
Building Rapport
Dalam menjadi gerbong lokomotif 
organisasi, kegiatan bersepeda menjadi 
penting untuk membangun kepercayaan 
antarpegawai sebagai salah satu upaya 
building rapport dan membangun 

keakraban. Sesi bersepeda dapat 
mewujudkan komunikasi dua arah yang 
bersifat nonformal serta memupuk 
budaya egaliter, tanpa perlunya hirearki 
untuk menyampaikan ide dan gagasan. 
Atau bahkan sebagai sarana sekadar 
menanyakan kabar sebagai bentuk 
perhatian kepada rekan kerja.
Strategi Komunikasi Publik
Cukup banyak unit kerja DJPb yang 
menjadikan kegiatan bersepeda sebagai 
sarana untuk mengomunikasikan 
program-program pemerintah, 
seperti media publikasi Kredit Usaha 
Rakyat dan Pembiayaan Ultra Mikro, 
serta pemberdayaan UMKM dengan 
mengunjungi usaha kecil yang dikelola 
masyarakat setempat.

Perekat Bangsa
Dari seluruh manfaat bersepeda di 
atas, terdapat peran positif kegiatan ini 
dalam merajut persatuan Indonesia dan 
mewujudkan nilai sosial kultural bagi 
aparatur sipil negara. Berbagai contoh 
kegiatan perekat bangsa yang dapat 
dilakukan dengan bersepeda bersama, 
antara lain dengan mengunjungi 
daerah wisata yang dapat menggerakan 
perekonomian sekitar, serta untuk 
mempelajari sejarah, ragam budaya, dan 
kearifan lokal. 

Yuk Bergabung dengan Treasury Cyclists
Sebagai salah satu kegiatan positif pada 
organisasi yang tersebar di berbagai daerah 
di Indonesia, Treasury Cyclists mewadahi 
bukan hanya untuk insan perbendaharaan 
yang gemar bersepeda, melainkan juga 
bagi para penjaga pundi negeri dalam 
menjelajahi indahnya Indonesia dan 
bentuk lain kontribusi bagi bangsa melalui 
berbagai kegiatan dengan bersepeda. Mari 
telisik lebih lanjut informasi mengenai 
Treasury Cyclists dengan follow Instagram 
@treasurycyclists dan join Whatsapp 
Group Treasury Cyclists melalui tautan: 
https://tinyurl.com/WAGTC.
Salam gowes *kring kring*

Oleh : Anandita Ramdhani Widigdya (KPPN Jakarta III)
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Catatan Ringan

Didyk Choiroel

REGIONAL CHIEF ECONOMIST

Dalam teori 
pembentukan 
negara, Negara 
dibentuk berdasarkan 
perjanjian suci 

di antara rakyat dan bangsa, 
untuk menyatukan cita-cita 
bersama dan tujuan bernegara. 
Selanjutnya untuk mencapai cita-
cita tujuan bernegara, dibentuk 
Pemerintah untuk menjalankan 
penyelenggaraan negara, 
pelayanan kepada warga negara 
dan melaksanakan pembangunan 
untuk kesejahteraan rakyat.

Pemerintah dalam melaksanakan 
tugasnya memiliki kewenangan 
untuk mengelola sumber 
daya negara, termasuk di 
antaranya adalah keuangan 
negara. Pengelolaan sumber 
daya keuangan negara oleh 
Pemerintah dilakukan melalui 
Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara (APBN). Dalam 
APBN, terdapat pendekatan 
teknokratis oleh Pemerintah 
untuk mengumpulkan 
pendapatan, menetapkan 
alokasi belanja, dan mengambil 
kebijakan pembiayaan. 
Demikian pula dalam APBN juga 
terdapat legitimasi politik, dari 
pembahasan dan persetujuan 
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). 

Menteri Keuangan sebagai 
pengelola fiskal maupun 
Bendahara Umum Negara, 
seperti kita maklumi, 
memiliki peran kunci dalam 
penyusunan, pelaksanaan, dan 
pertanggungjawaban APBN. 
Namun kemudian yang menjadi 
perhatian adalah bagaimana 
Menteri Keuangan dapat memiliki 
alat yang memadai, khususnya 
di tingkat regional atau daerah, 
untuk memperoleh informasi 
pelaksanaan APBN dapat 
mencapai tujuan dan kinerjanya. 

Oleh karena itu, sejak sekitar 
tahun 2011, Kanwil Ditjen 
Perbendaharaan mulai melakukan 
analisis terhadap perekonomian 
dan fiskal di tingkat wilayah 
melalui penyusunan Kajian Fiskal 
Regional (KFR). Dan saat ini 
peran analis tersebut diperkuat 
lagi dengan tantangan baru, yaitu 
menjadi Regional Chief Economist. 

Alasan mengapa kantor 
vertikal Ditjen Perbendaharaan 
melakukan analisis ekonomi 
dan fiskal secara ringkas adalah 
agar kita dapat mengetahui 
bagaimana pelaksanaan APBN 
di daerah dapat mendukung 
perbaikan perekonomian dan 
kesejahteraan masyarakat. 
Mengapa harus kantor vertikal 
Ditjen Perbendaharaan? Ya, 
karena tugas dan fungsi kantor 
vertikal Ditjen Perbendaharaan 
mencakup keseluruhan APBN. 
Mulai dari penerimaan, belanja, 
dan pembiayaan.

Namun demikian tentu tidak 
mudah melaksanakan peran 
menjadi Regional Chief Economist. 
Tantangan organisasi, kapasitas 
sumber daya manusia, dan proses 
bisnis mengemuka. Organisasi 
yang masih bersifat pelayanan 
dan pembinaan, pegawai 
terutama berbekal kompetensi 
pelaksanaan anggaran dan 
akuntansi pelaporan keuangan-
-belum terbiasa melakukan 
analisis ekonomi maupun fiskal, 
dan proses bisnis analisis yang 
belum optimal menghasilkan 
perbaikan di daerah atau 
rekomendasi kebijakan di Pusat. 

Dalam menghadapi tantangan, 
sikap optimisme kiranya 
perlu dikedepankan. Pertama, 
menerima bahwa peran Regional 
Chief Economist adalah amanah 
yang luar biasa dari Menteri 
Keuangan dan pimpinan 

Kementerian Keuangan. Kedua, 
meyakini bahwa hal ini akan 
membawa penguatan dalam 
melaksanakan pengelolaan 
perbendaharaan. Ketiga, 
membuka diri bahwa dari analisis 
akan menginisiasi berbagai 
inovasi dalam pengelolaan 
keuangan negara. Keempat, peran 
RCE akan memperluas jaringan 
koordinasi dan komunikasi 
dengan berbagai pemangku 
kepentingan di daerah.

Berlandaskan optimisme yang 
membawa energi positif, satu 
demi satu tantangan peran 
Regional Chief Economist dapat 
dicarikan solusi. Organisasi 
akan dipertajam untuk 
menyelaraskan fungsi core 
pengelolaan perbendaharaan 
dengan fungsi analis ekonomi 
dan fiskal. Pengembangan 
kapasitas sumber daya manusia 
telah dimulai dengan pemetaan 
kompetensi dan reformasi sistem 
pelatihan dan pengembangan. 
Proses bisnis diperkuat dengan 
menambahkan berbagai otoritas 
dan kewenangan kepada Kanwil/
KPPN. Demikian pula output 
monitoring evaluasi dan analisis 
ekonomi fiskal, diupayakan 
terhubung kuat dengan 
perumusan kebijakan di tingkat 
Pusat. 

Pada akhirnya, peran Regional 
Chief Economist menuntut 
kita mampu menelusuri aliran 
APBN di daerah, memastikan 
kelancaran pelaksanaannya dan 
menganalisis capaian kinerja, 
serta berkontribusi memberikan 
solusi atas setiap permasalahan. 
Seluruhnya agar APBN dapat 
menunaikan fungsinya untuk 
menjalankan penyelenggaraan 
negara, pelayanan kepada warga 
negara, dan pembangunan untuk 
kesejahteraan rakyat.
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Lakukan refleksi dan evaluasi atas kegiatan 
selama ini, apakah telah menghasilkan 

output yang diharapkan, apakah output yang 
dihasilkan telah mengamplifikasi fungsi 

APBN: stabilisasi, distribusi, maupun alokasi, 
serta apakah sudah memberikan dampak bagi 

perekonomian regional.

Dirjen Perbendaharaan Hadiyanto


