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Para pembaca yang budiman,

Tahun Anggaran 2019 telah kita lalui bersama dengan segenap 

upaya untuk menjaga agar APBN dapat menjalankan fungsinya 

di tengah-tengah ketidakpastian akibat perang dagang dan 

geopolitik dunia. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap 

terjaga di atas angka 5 persen, dan sejumlah indikator 

kesejahteraan masyarakat pun meningkat. Berdasarkan data BPS, tingkat 

pengangguran per Agustus 2019 turun menjadi sebesar 5,28 persen dari yang 

sebelumnya 5,34 persen per Agustus 2018. Tingkat kemiskinan per Maret 

2019 turun menjadi 9,41 persen dari sebelumnya 9,82 persen pada Maret 

2018, dan koefisien gini turun dari 0,389 pada Maret 2018 menjadi 0,382 pada 

Maret 2019.

Di tengah perlambatan ekonomi global, Ditjen Perbendaharaan tetap 

menjalankan tugas untuk mengawal APBN agar hasil-hasil pembangunan 

dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat. Tahun ini, belanja 

pemerintah pusat difokuskan pada lima hal, yaitu sumber daya manusia 

yang berkualitas, penguatan program perlindungan sosial, akselerasi 

pembangunan infrastruktur, birokrasi yang efisien, melayani, dan bebas 

korupsi, serta antisipasi ketidakpastian ekonomi global dan domestik. 

Tantangan di berbagai bidang semakin beragam, mulai dari bidang ekonomi hingga kesehatan, sehingga untuk dapat mencapai 

tujuan Indonesia Maju pada tahun 2045 maka dibutuhkan strategi yang tepat.

 

Melalui APBN Tahun 2020, akselerasi daya saing didorong melalui inovasi dan penguatan sumber daya manusia, dengan program 

SDM Unggul Indonesia Maju. Aspek-aspek terkait dalam upaya penguatan sumber daya manusia melalui APBN 2020 inilah 

yang akan disajikan dalam Majalah Treasury Indonesia kali ini. Ulasan mengenai sejumlah kebijakan baru yang bertujuan untuk 

mempercepat sampainya manfaat kepada penerima seperti perubahan mekanisme penyaluran Dana Desa dan BOS juga turut 

menjadi bagian dari laporan redaksi.

Pandemi Covid-19 yang telah masuk ke Indonesia tentu menjadi keprihatinan kita bersama. Namun, panik bukanlah pilihan. 

Menjaga situasi agar tetap kondusif menjadi tugas kita bersama, dan kita juga berdoa semoga kondisi tersebut lekas berlalu. Ditjen 

Perbendaharaan telah melakukan langkah-langkah pencegahan intensif sesuai dengan protokol yang ada untuk meminimalkan 

risiko penularan dalam pelaksanaan tugas dan prosedur pelayanan. Insan Perbendaharaan dan Mitra Perbendaharaan, marilah 

kita selaku elemen bangsa turut berjuang dan berkontribusi bersama dalam memerangi penyebaran Covid-19.

Selamat menikmati sajian kali ini,
Semoga Allah swt senantiasa meridhai langkah kita bersama ke depan.

Andin Hadiyanto
Direktur Jenderal Perbendaharaan

Redaksi menerima kontribusi tulisan dan artikel 
yang sesuai dengan misi penerbitan. Redaksi 
berhak mengubah isi tulisan tanpa mengubah 
maksud dan substansi. Bagi tulisan atau artikel 
yang dimuat akan mendapatkan imbalan 
sepantasnya.

Perbarui terus informasi 
yang berkaitan dengan Ditjen 
Perbendaharaan di sini:

ditjenperbendaharaan
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Kemudahan pembiayaan bagi usaha kecil dan menengah untuk 
menambah modal kerjanya kini dapat dirasakan sebagian besar 
pengusaha di penjuru Indonesia, di antaranya lewat program 
Kredit Usaha Rakyat yang telah dilakukan pemerintah sejak 
tahun 2015.

Kabupaten Blitar yang termasuk salah satu pusat produksi telur terbesar 
di Indonesia turut merasakan manfaat program KUR. Hasilnya, daerah 
ini mampu memasok 70 persen telur untuk wilayah Jawa Timur dan 
berkontribusi 30 persen dari pasokan telur nasional. Pada tahun 2018, 
total populasi ayam petelur di Kabupaten Blitar lebih dari 15 juta ekor 
dengan total produksi telur 155.802 ton. Dengan tingkat produksi tersebut, 
diharapkan kemandirian pangan dengan menggunakan produk dalam negeri 
tahun ini dapat tercapai.

Foto : Sugeng Wistriono
Teks : Mahardika Argha Mariska

Produksi Terukur
Ayam Petelur

Cakrawala

Cakrawala
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Foto: Tino Adi Prabowo

Sumber : kemenkeu.go.id

Pacu Pelaksanaan 
APBN 2020 untuk 
Indonesia Maju
Tahun 2020 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Nasional (RPJMN) 2020-2024, sekaligus merupakan momentum awal dimulainya tahapan 
pembangunan dalam mewujudkan visi jangka panjang Indonesia untuk menjadi negara yang 
berdaulat, maju, adil, dan makmur. Untuk dapat mencapai tujuan Indonesia Maju pada tahun 2045, 
prosesnya dirancang melalui beberapa tahapan. 

Tahun 2020 hingga tahun 2030 difokuskan untuk penguatan fondasi untuk meningkatkan daya 
saing. Tahun 2031 hingga 2035 merupakan masa transisi untuk memperkokoh daya saing, 
khususnya dalam hal peningkatan kualitas SDM dan pembangunan infrastruktur. Selanjutnya, mulai 
tahun 2036, Indonesia diharapkan telah siap menjadi negara maju, mandiri, adil, dan makmur.

APBN tahun 2020 diharapkan 

dapat menjadi instrumen 

kesejahteraan dan keadilan 

rakyat melalui dukungan 

pendanaan berbagai program 

yang akan dilaksanakan. Tahun ini, belanja 

pemerintah pusat difokuskan pada lima hal, 

yaitu sumber daya manusia yang berkualitas, 

penguatan program perlindungan sosial, 

akselerasi pembangunan infrastruktur, birokrasi 

yang efisien, melayani, dan bebas korupsi, serta 

antisipasi ketidakpastian ekonomi global dan 

domestik. APBN Tahun 2020 mengandung 

kebijakan fiskal yang akan mendukung akselerasi 

daya saing melalui inovasi dan penguatan 

sumber daya manusia. APBN diarahkan untuk 

mendukung pencapaian sasaran pembangunan, 

sekaligus tetap mampu adaptif menghadapi 

risiko perekonomian. Dalam APBN Tahun 

2020, dianggarkan pendapatan negara sebesar 

Rp2.233,2 triliun, adapun belanja negara adalah 

sebesar Rp2.540,4 triliun.



Peningkatan Kualitas SDM 

melalui Bidang Kesehatan dan 

Pendidikan

Untuk prioritas pertama yaitu 
peningkatan kualitas sumber daya 
manusia Indonesia, dilakukan 
antara lain dengan memperkuat 
sektor pendidikan dan kesehatan. 
Dalam menghadapi tantangan 
ekonomi dunia yang semakin 
kompleks dengan adanya Revolusi 
Industri 4.0 dan perubahan 
demografi, diperlukan sumber daya 
manusia yang siap berkompetisi 
dan beradaptasi dengan kemajuan 
industri dan teknologi.

Dengan anggaran pendidikan 
sebesar Rp508,1 triliun dan 
anggaran kesehatan sebesar 
Rp132, 2 triliun, diharapkan 
produktivitas atau daya saing 
sumber daya manusia Indonesia 
dapat ditingkatkan. Anggaran 
tersebut akan digunakan untuk 
memperluas akses pendidikan 
maupun peningkatan keterampilan 
termasuk di bidang kewirausahaan, 
menyediakan program beasiswa 
ataupun bantuan operasional 
untuk semua jenjang dari usia dini 
sampai dewasa, meningkatkan 
kualitas dan kesejahteraan guru, 
serta menambah dan memperbaiki 
sarana dan prasarana pendidikan, 
termasuk dengan mengoptimalkan 
pemanfaatan teknologi informasi 
dan komunikasi. Dana abadi di 
bidang pendidikan juga akan 
digunakan untuk memajukan 
kebudayaan nasional, meningkatkan 
kualitas perguruan tinggi nasional 
untuk menuju world class university, 
serta mendukung penelitian atau 
riset.

Di bidang kesehatan, akses dan 
layanan kesehatan harus dapat 
menjangkau seluruh masyarakat 
Indonesia di mana pun berada 
dan bagaimana pun kondisinya. 
Jaminan kesehatan bagi masyarakat 
yang kurang mampu disediakan 
dalam bentuk bantuan iuran 
yang besarannya bertambah. 
Bukan hanya bergerak dari segi 
penanganan, melainkan juga 
terdapat program promotif dan 
preventif. 

Pemberian nutrisi dan imunisasi 
untuk anak-anak dan penyediaan 
bantuan untuk ibu melahirkan 
merupakan sebagian dari contoh 
nyata langkah pemerintah dalam 
meningkatkan kualitas kesehatan 
masyarakat. Salah satu tujuannya 
adalah penurunan angka keterjadian 
stunting pada anak Indonesia, dari 
30,8 persen (outlook 2019) menjadi 
27,1 persen (APBN 2020). Demi 

efektivitas dan pemerataan akses ke 
layanan kesehatan, diperlukan pula 
harmonisasi dan sinkronisasi antara 
K/L dan Pemda untuk pembangunan 
fasilitas kesehatan. Untuk 
meningkatkan jangkauan pelayanan 
kesehatan pula, ditargetkan akan 
dikirim sebanyak 2.700 orang tenaga 
kesehatan untuk ditugaskan ke 
daerah-daerah tertinggal. 

Secara lebih spesifik, pemerintah 
juga menyusun penguatan bantuan 
pendidikan dan peningkatan 
keterampilan melalui Kartu 
Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dan 
Kartu Prakerja. KIP Kuliah bertujuan 
untuk memberikan kesempatan 
yang lebih luas bagi lulusan 
SMA yang tidak mampu untuk 
melanjutkan pendidikan ke jenjang 
yang lebih tinggi, agar setelah lulus 
dapat langsung bekerja. Adapun 
Kartu Prakerja diberikan kepada 
pencari kerja atau pekerja untuk 
mendapatkan layanan pelatihan 
vokasi (skilling dan re-skilling) dan/
atau sertifikasi kompetensi kerja.

Pengentasan masyarakat dari 
kemiskinan tidak ketinggalan 
menjadi fokus perhatian 
pemerintah, melalui penguatan 
program perlindungan sosial yang 
ditetapkan sebesar Rp372,5 triliun. 
Program bantuan diberikan dengan 
mengambil basis keluarga, misalnya 
Program Keluarga Harapan (PKH) 
maupun pemenuhan kebutuhan 
pangan melalui kartu sembako.

Dukungan Infrastruktur untuk 

Daya Saing Investasi

Sebagaimana tahun sebelumnya, 
akselerasi pembangunan 
infrastruktur masih perlu terus 
dilaksanakan. Infrastruktur yang 
andal akan berpengaruh pada 
peningkatan daya saing investasi 
dan ekspor. 

Untuk mendukung transformasi 
industrialisasi dibutuhkan pula 
sarana dan prasarana yang 
memenuhi syarat, misalnya melalui 
peningkatan kapasitas produksi dan 
dukungan terhadap konektivitas 
dalam bentuk pembangunan atau 
rehabilitasi jalan dan jembatan, 
bandar udara, pelabuhan untuk 
menunjang aktivitas distribusi 
barang dan jasa. Penyediaan 
jaringan telekomunikasi dan 
fasilitas air bersih pun perlu 
untuk disokong. Pengembangan 
infrastruktur diproyeksikan 
untuk memacu pertumbuhan 
ekonomi dalam jangka menengah 
dan panjang, serta penyerapan 
tenaga kerja dan pengurangan 
pengangguran.

Destinasi wisata di Indonesia juga 
dipandang perlu untuk dituntaskan 
pembangunan infrastrukturnya, 
khususnya untuk lima destinasi 
wisata super prioritas sebagaimana 
arahan presiden. Perbaikan tata 
ruang, akses, dan konektivitas, serta 
fasilitas di destinasi wisata perlu 
terus ditingkatkan. 

Kelima destinasi wisata super 
prioritas tersebut adalah Danau 
Toba, Borobudur, Labuan Bajo, 
Mandalika, dan Likupang. 
Ditargetkan, kontribusi PDB dari 
sektor pariwisata ini mencapai 4,8 
persen yang menghasilkan devisa 
sebesar USD 19 s.d. 21 miliar.

Transfer ke daerah dan dana 
desa masih terus dilaksanakan 
pada tahun 2020, dengan tujuan 
pemerataan pembangunan hingga 
ke seluruh wilayah nusantara, 
termasuk dalam penyerapan tenaga 
kerja. Alokasi anggaran tersebut 
diarahkan untuk mendukung 
perbaikan kualitas layanan dasar 
publik, akselerasi daya saing, dan 
mendorong belanja produktif yang 
dapat meningkatkan aset daerah.

Efektivitas birokrasi juga masih 
menjadi sorotan masyarakat 
sehingga perlu dilakukan perbaikan 
terus-menerus. Anggaran sebesar 
Rp261,3 triliun diharapkan dapat 
mewujudkan birokrasi yang efisien, 
melayani, dan bebas dari korupsi. 
Kemajuan teknologi informasi dan 
komunikasi juga dimanfaatkan 
agar pelayanan kepada masyarakat 
semakin cepat, efisien, transparan, 
dan akuntabel.

Secara keseluruhan, antisipasi 
terhadap ketidakpastian ekonomi 
global dan domestik pun harus 
dipersiapkan. Mitigasi terhadap 
risiko bencana, upaya pelestarian 
lingkungan, serta pengembangan 
energi baru dan terbarukan juga 
memerlukan perhatian khusus 
agar tercipta fleksibilitas dan 
sustainabilitas.

Agar APBN dapat menjalankan 
fungsinya dalam mencapai tujuan 
sebagaimana prioritas yang telah 
ditetapkan di atas, diperlukan 
dukungan dari berbagai pihak. 
DJPb turut berperan dalam upaya 
pelaksanaan program-program 
pemerintah melalui penyusunan 
kebijakan hingga monitoring 
dan evaluasi. Bahasan mengenai 
hal tersebut akan dibahas dalam 
laporan utama Majalah Treasury 
Indonesia selanjutnya. 

Teks : Leila Rizki Niwanda
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Illustrasi : Mahardika 
Argha Mariska
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Hadapi Tantangan, 
Optimalkan 
Langkah Lewat 
Kebijakan
Di tengah perlambatan ekonomi global akibat dinamika perang dagang 
dan geopolitik, penurunan harga komoditi, serta perlambatan ekonomi di 
banyak negara, perekonomian Indonesia masih tumbuh di atas 5 persen. 
Pada bulan Februari 2020, Badan Pusat Statistik merilis data pertumbuhan 
ekonomi Indonesia Tahun 2019 yang mencapai 5,02 persen secara tahunan 
(year on year).

Mengingat tekanan perekonomian global yang dihadapi pada 

tahun 2019 seperti normalisasi kebijakan moneter Amerika 

Serikat, perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok 

yang berdampak terhadap pelemahan perdagangan global, 

Brexit, juga rendahnya pertumbuhan ekonomi Eropa dan 

Jepang yang persisten, pertumbuhan ekonomi Indonesia sudah dapat dikatakan 

baik. Sebagai pembanding, dikutip dari World Economic Outlook – International 

Monetary Fund (WEO IMF) yang dilansir oleh Badan Kebijakan Fiskal (BKF), 

pertumbuhan ekonomi negara-negara lain pun melemah. 

Pertumbuhan ekonomi Korea Selatan tercatat turun ke 2,0 persen, Australia turun 

ke 1,7 persen, Amerika Serikat stagnan di 2,3 persen, India turun ke 4,8 persen, 

Kanada turun ke 1,5 persen, Jerman turun ke 0,5 persen, Jepang turun ke 1,0 

persen, Perancis tetap di 1,3 persen, Italia turun ke 0,2 persen, dan Inggris turun 

ke 1,3 persen. Di antara negara-negara anggota G-20, Indonesia hanya kalah dari 

Tiongkok yang pertumbuhan ekonominya berada pada angka 6,1 persen.

Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa di tengah perlambatan ekonomi global, 

perekonomian Indonesia masih cukup stabil dengan bertahan di kisaran angka 

lima persen. Berdasarkan uraian dari BPS, yang menjadi penopangnya adalah 

permintaan domestik, didukung dengan konsumsi rumah tangga dan lembaga 

nonprofit yang melayani rumah tangga (LNPRT). Komponen konsumsi LNPRT 

tumbuh paling tinggi yaitu 10,62 persen, meskipun dalam PDB porsinya hanya 

1,3 persen. Adapun komponen konsumsi rumah tangga tumbuh sebesar 5,04 

persen dan menyumbang porsi terbesar terhadap struktur PDB, yaitu 56,62 persen. 

Konsumsi rumah tangga ini terbantu oleh pertumbuhan positif pada kelompok 

kesehatan dan pendidikan, restoran dan hotel, serta kelompok makanan minuman 

selain restoran.

Foto: Mahardika Argha 
Mariska



Menkeu SMI : 
Bendahara Negara 
Harus Peka dan 
Cermat dalam 
Mengelola Dinamika 
Keuangan Negara

Jakarta, djpb.kemenkeu.go.id,- Menkeu Sri 
Mulyani Indrawati menekankan pentingnya 
Ditjen Perbendaharaan sebagai bendahara 
negara untuk meningkatkan kewaspadaan, 
cermat dalam melihat resiko ke depan, dan 
merespon dinamika ekonomi yang dapat 
berpengaruh pada pengelolaan keuangan 
negara. Hal tersebut disampaikan Menkeu 
Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja di 
kantor pusat Ditjen Perbendaharaan di Jakarta, 
Senin(03/02).

“DJPb dalam menjalankan fungsi bendahara 
negara harus meningkatkan kewaspadaan, 
cermat dalam melihat risiko ke depan, dan 
mampu merespon dinamikan ekonomi dalam 
mengelola keuangan negara” ungkap Menkeu 
Sri Mulyani Indrawati.

Menkeu menambahkan, untuk mendorong 
ekonomi di daerah lebih maju DJPb diharapkan 
mampu bekerja sama lebih baik lagi dengan 
instansi lain di daerah sehingga APBN mampu 
menjadi alat untuk membangun ekonomi 
daerah hingga ke desa-desa. Lebih lanjut 
Menkeu Sri Mulyani juga berpesan supaya 
DJPb mampu membangun kepemimpinan yang 
optimis sehingga menjadi semangat yang baik 
bagi perkembangan ekonomi daerah.
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Untuk dapat mendorong konsumsi 
masyarakat, diperlukan kebijakan 
publik yang mendukung. Usaha 
pemerintah untuk menjaga 
tingkat konsumsi masyarakat 
ini di antaranya adalah dengan 
mendorong peningkatan investasi 
agar menambah tersedianya 
lapangan kerja serta melakukan 
penyesuaian kebijakan fiskal demi 
mempertahankan keberlangsungan 
industri. Tersedianya lapangan 
kerja akan membuka peluang 
penghasilan bagi masyarakat yang 
pada gilirannya akan mengatrol 
daya beli. Selain, itu, belanja sosial 
pemerintah juga memberikan 
dukungan bagi pertumbuhan 
konsumsi rumah tangga.

Dorong Perekonomian 2020 

dengan Belanja Sosial

Pada awal tahun 2020 telah 
muncul tantangan baru, misalnya 
penyebaran virus corona yang 

memiliki potensi pengaruh 
terhadap kestabilan ekonomi 
sejumlah negara. Beberapa 
kebijakan yang telah dirumuskan 
sejak akhir tahun lalu menjadi 
amunisi dalam menghadapi 
tantangan tersebut. 

Sebagaimana dikatakan oleh 
Menteri Keuangan Sri Mulyani 
Indrawati pada bulan Januari 
2020, “Kebijakan kita akan 
terus mendorong dan menjadi 
countercyclical yang efektif untuk 
menjaga momentum ekonomi 
dan menjaga stabilitas ekonomi. 
Kebijakan fiskal tentu akan 
terus kita koordinasikan dengan 
kebijakan moneter bersama-
sama untuk bisa menjaga 
perekonomian.”

Belanja pemerintah di bidang 
sosial mengalami peningkatan dan 
mekanismenya pun senantiasa 
dievaluasi untuk menjamin 
ketepatan sasarannya. Salah 

satunya adalah dalam hal 
penyaluran Dana Alokasi Khusus 
(DAK) Fisik dan Dana Desa. 

Peraturan Menteri Keuangan 
(PMK) Nomor 130/PMK/07/2019 
tentang Pengelolaan DAK FIsik 
telah mengatur perubahan 
ketentuan penyaluran DAK Fisik 
2020. Di antara ketentuan yang 
dimaksud adalah percepatan 
penyaluran bidang/subbidang DAK 
Fisik yang pembayarannya tidak 
dapat dilakukan secara bertahap 
atas rekomendasi Kementerian 
Negara/Lembaga (K/L) yang semula 
bulan Agustus menjadi bulan 
April. Foto dengan titik koordinat 
(geotagging) juga menjadi salah 
satu syarat penyaluran bidang/
subbidang DAK Fisik. Ketentuan ini 
membantu agar DAK Fisik dapat 
disalurkan secara lebih cepat dan 
akuntabel.

Mekanisme penyaluran dana desa juga mengalami 
perubahan dengan terbitnya PMK Nomor 205/
PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa. 
Dengan adanya PMK ini, Dana Desa disalurkan dari 
Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening 
Kas Desa (RKD) melalui Rekening Kas Umum 
Daerah (RKUD). Penyaluran tersebut dilakukan 
melalui mekanisme pemotongan Dana Desa pada 
RKUD dan penyaluran dana hasil pemotongan 
Dana Desa ke RKD pada hari yang sama. Adapun 
dana hasil pemotongan Dana Desa disalurkan ke 
RKD berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan 
Dana Desa dari bupati atau walikota.

Tahapan penyaluran Dana Desa pun mengalami 
perubahan. Kini, Dana Desa tahap I disalurkan 
paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan 
Juni sebesar 40 persen. Tahap kedua disalurkan 
paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan 
Agustus sebesar 40 persen. Tahap terakhir yaitu 
tahap III disalurkan paling cepat bulan Juli sebesar 
20 persen.

Terdapat sedikit perbedaan untuk desa yang 
berstatus Desa Mandiri. Untuk Desa Mandiri, 
penyaluran dilakukan dalam dua tahap yaitu tahap 
I paling cepat bulan Januari dan paling lambat 
bulan Juni sebesar 60 persen, sedangkan tahap II 
paling cepat bulan Juli sebesar 40 persen. 

Ditjen Perbendaharaan turut mendukung 
kelancaran proses penyaluran Dana Desa, melalui 
peran Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan 
Negara (KPPN) selaku Kuasa Pengguna Anggaran 
(KPA) penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa. KPPN 
akan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana 
(SP2D) untuk penyaluran dana hasil pemotongan 
Dana Desa ke RKD, berdasarkan dokumen 
persyaratan penyaluran hasil verifikasi yang 
diajukan oleh kepala daerah. Semua transaksi 
penyaluran Dana Desa dilakukan oleh KPPN 
setempat setiap minggunya.

Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN juga 
turut menjalankan fungsi monitoring dan evaluasi 
kinerja penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, 
yang nilainya dimasukkan sebagai salah satu 
komponen Indikator Kinerja Utama (IKU) di KPPN. 
Monitoring yang dilakukan oleh KPPN bersifat on 
desk, bukan on site. Bentuknya adalah pemeriksaan 
kelengkapan syarat sebelum melakukan 
penyaluran. KPPN juga selalu melakukan 
pemantauan terhadap realisasi, sehingga dapat 
dilakukan koordinasi intensif bila ditemukan 
realisasi yang masih rendah.

Dengan perubahan kebijakan ini, desa dapat lebih 
cepat menerima Dana Desa dan penyaluran ke desa 
tidak perlu menunggu semua desa siap. Manfaat 
lainnya, mekanisme ini mengurangi potensi dana 
idle di RKUD. Dana Desa yang didapatkan lebih 
cepat akan mendorong pembangunan desa menuju 
kemandirian.

Teks : Lely Dyah Sukmawati, Catur Ery Prabowo, 

Heru Hermawan (Dit. PA), Leila Rizki NiwandaFoto: Imam Nur Arifin
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DJPb Kawal 
Program Prioritas 
Pemerintah
Belanja negara dalam APBN Tahun 2020 direncanakan mencapai 
Rp2.540,4 triliun, terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat sebesar 
Rp1.683,5 triliun (66,3 persen) dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 
(TKDD) sebesar Rp856,9 triliun (33,7 persen). Angka ini meningkat dari 
tahun sebelumnya, di mana belanja negara pada APBN Tahun 2019 
adalah sebesar Rp2.461,1 triliun yang terdiri atas Belanja Pemerintah 
Pusat Rp1.634,3 triliun dan TKDD sebesar Rp 826,8 triliun.

Besaran belanja negara yang meningkat juga perlu diikuti oleh 
peningkatan kualitas belanja. Bukan hanya dalam aspek efisiensi, tetapi 
juga fokus pada program-program yang memiliki multiplier effect untuk 
meningkatkan daya saing nasional dan mendukung perekonomian, 
dengan memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Peningkatan kualitas belanja antara lain dilaksanakan 

dalam hal penghematan belanja barang, khususnya 

dalam hal barang non-operasional (honor, bahan, 

dan alat tulis perkantoran), perjalanan dinas, dan 

paket meeting. Skema pembiayaan kreatif dengan 

memberdayakan peran Badan Usaha Milik Negara atau Daerah (BUMN/

BUMD), Badan Layanan Umum (BLU), maupun swasta menjadi opsi 

lain dalam mengefektifkan belanja modal pemerintah. Penajaman dan 

sinkronisasi antara Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dan Pemda 

dalam belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat/Pemda pun 

dilakukan. Hasil dari efisiensi tersebut nantinya dapat digunakan untuk 

penguatan reformasi birokrasi.

Reformulasi IKPA untuk Belanja Yang Semakin Berkualitas

Sesuai dengan salah satu nilai Kementerian Keuangan yaitu 

“Kesempurnaan”, Ditjen Perbendaharaan juga terus meningkatkan 

capaian dalam hal pelaksanaan tugas mengawal APBN. Salah satu 

fungsi yang dijalankan oleh Ditjen Perbendaharaan adalah pelaksanaan 

anggaran, khususnya yang bersumber dari APBN. Pada tahun 2019, 

tingkat realisasi belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L) cenderung 

meningkat dengan rata-rata pertumbuhan realisasi tahun 2015 s.d. 

2019 sebesar 9,3 persen. 

Foto: Mahardika Argha Mariska
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Sebagai langkah untuk semakin 
meningkatkan kualitas belanja 
pemerintah agar berjalan seiring 
dengan naiknya realisasi belanja, Ditjen 
Perbendaharaan telah merumuskan 
reformulasi Indikator Kinerja 
Pelaksanaan Anggaran (IKPA). IKPA 
adalah indikator yang ditetapkan 
oleh Kementerian Keuangan selaku 
BUN untuk mengukur kualitas 
kinerja pelaksanaan anggaran belanja 
Kementerian Negara/Lembaga dari sisi 
kesesuaian antara perencanaan dengan 
pelaksanaan anggaran, efektivitas 
pelaksanaan kegiatan, efisiensi 
pelaksanaan kegiatan, serta kepatuhan 
terhadap regulasi.  
Reformulasi IKPA ini memiliki tujuan 
untuk mengawal kebijakan APBN Tahun 
2020, sesuai dengan amanat Presiden 
RI untuk menjamin berstatus delivered, 
bukan sekadar sent. Oleh karenanya, 
dilakukan redefinisi atas dua belas 
indikator terdahulu dan ditambahkan 
satu indikator tambahan.

Sejumlah indikator memiliki keterkaitan 
dengan Daftar Isian Pelaksanaan 
Anggaran (DIPA), yaitu revisi DIPA 
untuk meningkatkan kualitas 
perencanaan anggaran dan deviasi 
halaman III DIPA untuk meningkatkan 
akurasi kebutuhan dana serta menjaga 
likuiditas.

Penyerapan atau realisasi anggaran 
juga mendapatkan perhatian lebih, agar 
belanja pemerintah dapat diakselerasi 
secara proporsional. Tidak ketinggalan, 
pengelolaan Uang Persediaan dan 
Tambahan Uang Persediaan (UP dan 
TUP) perlu untuk terus dipantau 
untuk meningkatkan kedisiplinan 
pertanggungjawabannya. 

Sejak pertama kali diimplementasikan 
pada tahun 2014, formulasi IKPA 
berkembang secara dinamis tiap 
tahunnya. Reformulasi IKPA yang 
telah dilakukan di antaranya melalui 
perubahan rumusan dan/atau target 
kinerja indikator serta perubahan 
perhitungan nilai dari ukuran rasio 
menjadi indeks. Kebijakan reformulasi 
tersebut ditujukan untuk terus 
mendorong capaian kinerja yang 
semakin ideal, menantang, tetapi tetap 
achievable sejalan dengan prinsip 
perbaikan berkelanjutan.

Faktanya, perubahan formulasi 
(reformulasi) IKPA dari tahun ke tahun 
dapat direspon dengan baik oleh Satker 
K/L. Hal ini dapat terlihat dari capaian 
nilai IKPA yang meningkat dari tahun 
2017 hingga 2019, meskipun formula 
penilaiannya semakin menantang.

Untuk tahun 2020, reformulasi IKPA 
bertujuan untuk mengawal kebijakan 
APBN Tahun 2020, sesuai dengan 
amanat Presiden RI untuk menjamin 
program pemerintah dapat berstatus 

delivered, bukan sekadar sent. Oleh 
karenanya, dilakukan redefinisi atas 
empat (yang dijabarkan menjadi 
dua belas) indikator terdahulu dan 
ditambahkan satu indikator tambahan.

Satu tambahan indikator dalam IKPA 
yang baru mulai dijalankan pada 
tahun 2020 ini adalah konfirmasi 
data capaian output. Konfirmasi data 
capaian output ini bertujuan untuk 
meningkatkan pengisian dan kualitas 
data capaian output pada satuan kerja 
K/L, khususnya yang bersifat strategis. 
Dengan capaian output yang terpantau 
secara baik, termasuk pantauan 
terhadap realisasi fisik, pemerintah 
dapat memastikan bahwa belanja negara 
telah dimanfaatkan dengan optimal dan 
jelas peruntukannya. Konfirmasi capaian 
output ini dihitung untuk semua output 
yang dikelola oleh satker. Status output 
yang terkonfirmasi adalah data capaian 
output yang tidak anomali antara 
realisasi anggaran dengan progress 
(persentase) capaian output-nya, atau 
tidak melebihi selisih yang ditentukan 
dan/atau dijelaskan secara memadai.

IKPA juga telah diintegrasikan 
pada aplikasi berbasis web Online 
Monitoring Sistem Perbendaharaan 
dan Anggaran Negara (OM-SPAN) 
untuk menjamin perhitungan IKPA 
yang terotomasi yang transparan dan 
akuntabel. Seluruh satuan kerja DJPb 
(selaku satker dan BUN yang membina 
K/L) dapat mengakses data IKPA yang 
disajikan melalui OM-SPAN sesuai 
kewenangannya masing-masing, melalui 
perangkat komputer maupun telepon 
pintar di mana pun dan kapan pun. 

Untuk indikator capaian output, 
misalnya, sistem akan memberikan 
tanda pada output yang dinilai anomali, 
contohnya capaian kinerja terlalu 
tinggi atau terlalu rendah, atau capaian 
output masih 0 sedangkan progress 
telah mencapai 100 persen. Dari tanda 
tersebut KPPN akan menganalisis 
data capaian output dimaksud dengan 
melihat karakteristik output dan/
atau keterangan yang ada. Jika dalam 
keterangan yang disertakan telah 
terdapat penjelasan secara memadai 
oleh satuan kerja, misalnya karena 
adanya efisiensi dan optimalisasi 
anggaran atau pertanggungjawaban 
keuangan masih dalam proses, 
maka output ditandai sebagai telah 
terkonfirmasi.

Selain memantau melalui sistem yang 
telah tersedia, Kanwil DJPb maupun 
KPPN juga berperan penting untuk 
mengedukasi satuan kerja di wilayahnya 
masing-masing dalam penerapan 
penghitungan IKPA. Pendampingan, 
pembinaan, serta monitoring dan 
evaluasi terus dilakukan, termasuk 
pengawalan dan pencegahan (early 
warning) apabila diperlukan. Melalui 

upaya ini, Ditjen Perbendaharaan ikut 
serta menjaga agar program-program 
prioritas bukan sekadar tersalurkan 
dananya, tetapi juga tersampaikan 
hasilnya kepada masyarakat.
 

Belanja Sektor Pendidikan Dukung 

Merdeka Belajar

Salah satu fokus dari penggunaan 
APBN pada tahun 2020 adalah untuk 
menguatkan perlindungan sosial. 
Percepatan pengurangan kemiskinan 
dan kesenjangan 2020 dilakukan melalui 
penguatan bantuan pangan, pendidikan, 
kesehatan, subsidi tepat sasaran, dan 
dana desa. Dilihat dari produknya, 
anggaran perlindungan sosial mencakup 
Program Keluarga Harapan (PKH), 
Bantuan pangan, Bantuan Operasional 
Sekolah (BOS), Program Bantuan Iuran 
Jaminan Kesehatan Nasional (PBI 
JKN), Bidik Misi, KIP Kuliah, subsidi (di 
luar subsidi pajak), Dana Desa, serta 
Pembiayaan Ultra Mikro (UMi).

Dengan dirumuskannya program 
utama SDM Unggul Indonesia Maju, 
maka bidang pendidikan menjadi salah 
satu hal yang menjadi fokus perhatian 
untuk mendapatkan dukungan dari segi 
pendanaan. Dana Bantuan Operasional 
Sekolah (BOS) telah diberikan sejak 
tahun 2005 dan dapat digunakan untuk 
kegiatan operasional belajar mengajar. 
Diharapkan, melalui dana BOS, angka 
partisipasi sekolah meningkat dan 
peluang siswa untuk menyelesaikan 
pendidikan pun bertambah.

Saat ini Dana BOS diupayakan untuk 
dipercepat penyalurannya dan 
diubah mekanisme penyalurannya, 
lewat PMK Nomor 9/PMK.07/2020 
tentang Perubahan PMK Nomor 48/
PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana 
Alokasi Khusus Nonfisik. Perubahan 
ini memberikan kekuasaan fiskal bagi 
sekolah dalam mendukung konsep 
“Merdeka Belajar”. Penyaluran yang 
semula dilakukan secara triwulanan 
yaitu 20 persen:40 persen:20 persen:20 
persen menjadi disalurkan dalam tiga 
tahap yaitu 30 persen:40 persen:30 
persen. Penyaluran ini dilakukan 
melalui 34 KPPN di ibu kota provinsi 
selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan 
Dana Desa. Jika semula penyaluran 
adalah dari RKUN ke provinsi, kini dana 
BOS disalurkan secara langsung dari 
RKUN ke rekening sekolah.

Kebijakan transfer langsung ini juga 
sekaligus memperkuat sinergi, baik 
antar-K/L maupun antara Pusat dan 
Daerah, dengan tetap menjaga tata 
kelola dan akuntabilitas. Hal ini karena 
penyaluran langsung ke rekening 
sekolah tetap ditatausahakan dalam 
APBD Provinsi/Kabupaten/Kota melalui 
mekanisme pengesahan belanja.

“ IKPA adalah indikator 
yang ditetapkan oleh 
Kementerian Keuangan 
selaku BUN untuk 
mengukur kualitas 
kinerja pelaksanaan 
anggaran belanja 
Kementerian Negara/
Lembaga dari sisi 
kesesuaian terhadap 
perencanaan, efektivitas 
pelaksanaan anggaran, 
efisiensi pelaksanaan 
anggaran, dan kepatuhan 
terhadap regulasi. “
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Untuk tahun 2020 penyaluran BOS diubah dari yang 
tadinya 4 kali menjadi 3 kali. Tahap I (sebesar) 30%, 
tahap 2 (sebesar) 40%, dan tahap 3 (sebesar) 30%. 
Kalau tahun lalu sebelumnya kita 4 kali yaitu (dengan 
alokasi sebesar) 20%, 40%, 20% dan 20%. Dengan tiga 
kali, berarti akan jauh lebih sederhana. Syarat-syarat 
pencairannya, kami mengikuti Kemendikbud. Untuk 
tahap I itu paling cepat Januari, tahap II paling cepat 
mulai ditransfer bulan April, dan tahap III paling cepat 
bulan September. Sedangkan untuk BOS Kinerja dan 
Afirmasi kita memberikan sekaligus paling cepat April 
100%. Ini tujuannya untuk mendorong dan mendukung 
program ‘Merdeka Belajar’ Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan. Dana BOS kita menyalurkannya langsung 
ke rekening sekolah.

Dalam penyaluran Dana Desa juga terdapat perbedaan 
mekanisme. Perubahan ini untuk perbaikan pelayanan 
dan juga percepatan penyaluran kepada masyarakat. 
Jika pada tahun sebelumnya Dana Desa diberikan 
dengan mekanisme 20% pada tahap I, 40% pada tahap 
II, dan 40% persen pada tahap III, maka pada tahun ini 
jumlah pada tahap I dan III ditukar sehingga tahap I 
menjadi 40% dan tahap III menjadi 20%. Penyaluran 
tahap I lebih besar untuk percepatan penggunaan. 
Ada percepatan dalam transfernya, menjadi langsung, 
tetapi tetap ada ketentuannya. Dalam penyalurannya, 
semakin fokus dan berbasiskan kinerja. Jadi tidak 
berbulan-bulan mengendap di rekening pemda. Dengan 
semakin cepat dan besarnya Dana Desa yang diterima 
desa ini, diharapkan dapat membuat desa-desa lebih 
cepat membangun, mandiri, dan maju. Untuk yang 
kinerjanya baik, bahkan penyalurannya dilakukan dua 
kali, yaitu 60% dan 40%.

Kita akan terus melakukan sinergi dan koordinasi 
dalam rangka meningkatkan monitoring dana BOS 
karena, seperti tadi kita lihat, langsung ke rekening 
sekolah. Walaupun langsung transfer ke masing-masing 
penerima, tidak berarti tidak ada akuntabilitas dan 
monitoringnya, sehingga nanti kita akan terus perkuat 
bersama dengan tempatnya Pak Nadiem dan Pak Tito.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam 
Konferensi Pers Bersama Menteri Dalam Negeri dan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta, 10 
Februari 2019

Dorong “Merdeka Belajar”,  
Dana BOS Disalurkan 
Langsung ke Rekening 
Sekolah

Pada bulan Februari 2020 
telah dilaksanakan penyaluran 
Dana BOS Reguler Tahap I 
Gelombang I sebesar 30 persen 
atau Rp9.803.214.420.000,00 
untuk 136.579 sekolah 
yang telah mendapatkan 
rekomendasi dari Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan. 
Dengan dana yang lebih cepat 
diterima, maka dana tersebut 
dapat segera dimanfaatkan 
dan lebih cepat pula tercapai 
output/outcome-nya, khususnya 
dalam mendukung pelaksanaan 
kegiatan operasional mengajar, 
termasuk untuk meningkatkan 
kesejahteraan tenaga pendidik 
non-Aparatur Sipil Negara 
(non-ASN). 

Tingkatkan Daya Saing 

Lewat Akses Pembiayaan

Untuk meningkatkan daya 
saing manusia Indonesia, 
selain lewat tingkat kesehatan 
dan pendidikan yang 
baik juga perlu didukung 
dengan permodalan untuk 
dapat menjadi penggerak 
perekonomian nasional. 
Sektor yang seringkali 
masih mengalami kesulitan 
untuk berkembang karena 
keterbatasan akses terhadap 
modal adalah Usaha Mikro, 
Kecil, dan Menengah (UMKM).

Salah satu fasilitas yang 
diberikan untuk mendukung 
UMKM adalah Kredit Usaha 
Rakyat (KUR). Plafon KUR 
memungkinkan debitur untuk 
memperoleh pinjaman sampai 
dengan Rp50 juta (mikro) 
dan Rp50 juta s.d. Rp500 
juta (kecil). KUR disalurkan 
melalui perbankan, lembaga 
pembiayaan, dan koperasi 
dengan pembinaan yang 
dilakukan oleh K/L teknis 
maupun pemerintah daerah.

Komite Kebijakan Pembiayaan 
bagi UMKM telah menetapkan 
kebijakan baru KUR yang baru 
yaitu menurunkan suku bunga 
KUR dari 7 persen menjadi 6 
persen, meningkatkan target 
penyaluran tahun 2020 – 
2024, serta meningkatkan 
maksimum plafon KUR Mikro 
dari Rp25 juta menjadi Rp50 

juta. Kebijakan tersebut berlaku 
efektif pada tanggal 1 Januari 
2020. Pada tahun 2020, total 
plafon KUR juga ditingkatkan 
dari Rp140 triliun menjadi 
Rp190 triliun, dan akan 
ditingkatkan bertahap sampai 
dengan Rp325 triliun pada 
tahun 2024.

Bagi pelaku usaha yang 
belum dapat terfasilitasi 
oleh layanan perbankan, 
tersedia Pembiayaan Ultra 
Mikro (UMi). Pembiayaan ini 
memberikan fasilitas maksimal 
Rp10 juta per nasabah dan 
tidak memerlukan agunan 
untuk pembiayaan kelompok. 
Debitur Pembiayaan UMi tidak 
hanya mendapatkan fasilitas 
pembiayaan yang mudah 
dan cepat, tetapi juga akan 
memperoleh pendampingan 
dari penyalur Pembiayaan 
UMi yang antara lain berupa 
konsultasi usaha dan 
pengembangan sumber daya 
manusia. Penyalur Pembiayaan 
UMi adalah lembaga keuangan 
bukan bank (LKBB) yaitu PT 
Pegadaian, PT Permodalan 
Nasional Madani, dan Lembaga 
Linkage. 

Jika usaha ultra mikro sudah 
meningkat menjadi usaha 
mikro atau usaha kecil, maka 
pembiayaan selanjutnya untuk 
ekspansi usaha akan diarahkan 
melalui mekanisme KUR. 
Dengan demikian, Pembiayaan 
UMi menjadi bagian dari 
program pemerintah untuk 
pemberdayaan masyarakat, 
termasuk bersinergi dengan 
bantuan sosial lainnya. Dimulai 
dari bantuan sosial (bansos) 
Program Keluarga Harapan 
(PKH) yang difasilitasi dengan 
Pembiayaan UMi sebanyak 
118.962 penerima PKH, pada 
akhir tahun 2019 tercatat 
terdapat 9.994 penerima PKH 
yang telah naik kelas dan 
berhak untuk mendapatkan 
KUR.

Teks : Catur Ery Prabowo (Dit. 

PA), Rizky Novrianto (Dit. SMI), 

Leila Rizki Niwanda

Tahun ini, alokasi dana BOS adalah sebesar Rp54,32 triliun untuk 
45,4 juta siswa, baik dalam bentuk BOS Reguler, BOS Afirmasi, 

maupun BOS Kinerja. BOS Afirmasi bertujuan untuk mendukung 
operasional rutin sekolah dengan kesulitan geografis, serta sebagai 

sumber pendanaan tambahan bagi sekolah dalam mengatasi tingkat 
kemahalan harga di daerah. Adapun BOS Kinerja ditujukan untuk 
peningkatan kualitas dan mutu pendidikan berdasarkan kinerja 
daerah dan kinerja sekolah. Tahun 2020, BOS Afirmasi menyasar 

30.769 sekolah dengan nilai Rp2,08 triliun, sedangkan BOS Kinerja 
diberikan kepada 32.379 sekolah senilai Rp2,14 triliun.

20 Majalah Treasury Indonesia 1/2020 21Majalah Treasury Indonesia 1/2020

Laporan Utama Laporan Utama

Illustrasi : Mahardika 
Argha Mariska



Siap Kawal 
Pelaksanaan 
APBN untuk 

SDM Unggul
Salah satu program yang menjadi prioritas nasional pada APBN 2020 

ialah mewujudkan sumber daya manusia (SDM) unggul. Direktorat 

Pelaksanaan Anggaran (PA) sebagai unit di Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan yang bertugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan 

dan standardisasi teknis di bidang pelaksanaan anggaran memiliki peran 

tersendiri dalam mewujudkan program prioritas tersebut. Bagaimana 

Direktorat PA menjalankan perannya dalam mendukung SDM unggul? 

Simak wawancara redaksi Majalah Treasury Indonesia dengan Direktur 

PA, Sudarso.

Kilas Kinerja Pelaksanaan 

Anggaran 2019

Pada tahun 2019, 
pemerintah memainkan 
peran APBN 2019 
sebagai fungsi stabilisasi 
laju perekonomian di 

tengah kondisi pelemahan global 
melalui kebijakan countercyclical. 
Kebijakan fiskal tahun 2019 tersebut 
berimplikasi pada pelebaran 
defisit anggaran dari yang semula 
direncanakan 1,84 persen menjadi 
2,20 persen terhadap Produk 
Domestik Bruto (PDB). Meskipun 
demikian, kebijakan pelebaran 
defisit APBN 2019 dilakukan 
oleh pemerintah secara terukur 
dengan mempertahankan belanja 
pemerintah pusat serta Transfer ke 
Daerah dan Dana Desa tetap tinggi 
dan efektif sebagai stimulus yang 
memberi efek berganda pada kondisi 
perekonomian.
 
Belanja negara terealisasi sebesar 
Rp2.310,21 triliun atau 93,9 persen 
dari target APBN 2019. Realisasi ini 
tumbuh 4,39 persen dari realisasi 
periode yang sama tahun 2018. 
Seiring dengan strategi kebijakan 

countercyclical, eksekusi belanja 
tetap dioptimalkan tanpa dilakukan 
langkah pemotongan belanja 
dengan tujuan untuk mewujudkan 
target pembangunan nasional 
dalam meningkatkan kualitas 
SDM, penyediaan infrastruktur, 
pengurangan kemiskinan dan 
pengangguran, dan pemerataan 
pembangunan di seluruh pelosok 
tanah air. 

Realisasi belanja negara meliputi 
belanja pemerintah pusat sebesar 
Rp1.498,91 triliun atau 91,71 persen 
terhadap alokasi APBN 2019, yang 
tumbuh 3,0 persen dibandingkan 
realisasi tahun 2018. Belanja 
Pemerintah Pusat tersebut mencakup 
Belanja K/L sebesar Rp876,35 triliun 
(102,4 persen) dan Belanja Non 
K/L sebesar Rp622,56 triliun (79,9 
persen). 

Tingginya realisasi anggaran Belanja 
K/L salah satunya didorong oleh 
perbaikan kinerja pelaksanaan 
anggaran seluruh Satker K/L. Hal ini 
ditunjukkan dengan meningkatnya 
nilai Indeks Kinerja Pelaksanaan 
Anggaran (IKPA) tahun 2019 
sebesar 93,15 yang lebih baik 

dibandingkan tahun 2018. Pada 
tahun 2019, kepatuhan Satker yang 
mendaftarkan kontrak sebesar 
85,4 persen, lebih tinggi 6 persen 
dibanding tahun 2018. Indikator 
lainnya yang juga mengalami 
perbaikan ialah berkurangnya jumlah 
SPM yang mendapat dispensasi 
di 2019 secara signifikan menjadi 
1.895 SPM dari 4.038 SPM di tahun 
2018. Berkurangnya dispensasi 
SPM berpengaruh positif terhadap 
pengurangan penumpukan belanja di 
penghujung tahun. 

Dalam menutup pelebaran defisit 
anggaran tahun 2019, peningkatan 
pembiayaan anggaran tetap 
dilakukan dalam batas terkendali 
dan dilakukan perluasan fungsi 
sebagai instrumen investasi untuk 
mengakselerasi pembangunan 
nasional. Sehingga dapat 
disimpulkan bahwa pada tahun 
2019 pemerintah dapat menjaga 
pelaksanaan APBN 2019 tetap 
sehat dan kredibel sebagaimana 
fungsinya untuk menjaga stabilitas 
perekonomian nasional dan 
mendukung program-program 
pembangunan nasional.

Direktur 
Pelaksanaan 

Anggaran: 

Wawancara

23Majalah Treasury Indonesia 1/202022 Majalah Treasury Indonesia 1/2019



Untuk mewujudkan pelaksanaan anggaran 
yang lebih baik, DJPb melakukan strategi 
pelaksanaan anggaran yang termuat dalam 
Surat Menteri Keuangan Nomor S-837/
MK.05/2019 tanggal 22 November 2019 hal 
Langkah-Langkah Strategis Pelaksanaan 
Anggaran Tahun Anggaran 2020 dan Surat 
Direktur Perbendaharaan Nomor S-1827/
PB/2019 tanggal 3 Desember 2019 hal 
Tindak Lanjut Langkah-Langkah Strategis 
Pelaksanaan Anggaran (LSSPA) Tahun 
Anggaran 2020. 

Dalam LLSPA terdapat beberapa langkah-
langkah strategis yang dapat dilakukan K/L 
dalam mempercepat dan meningkatkan 
penyaluran dana Bansos dan Banper yang 
mendominasi di Sektor Kesejahteraan Rakyat 
di antaranya mempercepat penyusunan 
pedoman umum dan petunjuk teknis, 
meningkatkan verifikasi dan validasi penerima 
manfaat, mempercepat penetapan surat 
keputusan penerima manfaat, menyalurkan 
bantuan kepada penerima bantuan apabila 
data telah akurat, meningkatkan evaluasi 
atas ketepatan penyaluran antara lain 
dengan melakukan pengendalian terhadap 
dana bantuan yang mengendap di rekening 
bank penyalur, serta menyetorkan sisa dana 
bantuan yang tidak tersalurkan ke rekening 
kas Negara.

Untuk penyaluran Dana BOS, di tahun 
2020 pemerintah melakukan perubahan 
mekanisme penyaluran sebagaimana diatur 
dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
9/PMK.07/2020 yaitu dari Rekening Kas 
Umum Negara langsung ke rekening sekolah 
agar kegiatan operasional belajar mengajar 
di sekolah dapat dilaksanakan lebih cepat. 
Sampai dengan pertengahan Februari, 
penyaluran Dana BOS Tahap I Gelombang I 
adalah sebesar Rp9.803 triliun untuk 136.579 
sekolah yang disalurkan melalui 34 KPPN 
di seluruh Indonesia. Strategi ini dilakukan 
agar manfaat APBN cepat langsung dirasakan 
masyarakat sebagaimana disampaikan oleh 
Presiden bahwa APBN harus delivered, bukan 
hanya sent.

Penyaluran Dana BOS menjadi lebih 
cepat dibandingkan dengan tahun-tahun 
sebelumnya yang rata-rata baru masuk ke 
rekening sekolah pada bulan Maret dan April. 
Alokasi Dana BOS reguler tahap 1 ini adalah 
sebesar 30 persen untuk masing-masing 
sekolah yang telah mendapatkan rekomendasi 
dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. 
Nantinya, untuk tahap 2 dan 3 akan disalurkan 
sebesar 40 persen dan 30 persen. Dengan 
perbaikan skema penyaluran tersebut, sebesar 
70 persen Dana BOS dapat langsung diterima 
sekolah pada Semester 1 tahun 2020.
 

Sinergi dengan Berbagai Pihak

Sinergi internal antar unit eselon I 
Kementerian Keuangan dilakukan DJPb 
dalam hal konsolidasi pengelolaan kebijakan 
fiskal melalui berbagai forum yang rutin 
diselenggarakan secara periodik yang 
membuahkan rekomendasi kebijakan 
pengelolaan APBN melalui kekinian data 
dan informasi, ketepatan proyeksi dan 

outlook, kualitas dan ketajaman rekomendasi 
kebijakan, serta penguatan key messages 
komunikasi publik dalam wujud publikasi 
APBN KiTa (Kinerja dan Fakta) yang 
diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. 

DJPb aktif dan berkontribusi dalam penentuan 
kebijakan fiskal APBN di dalam forum 
tersebut dengan melibatkan setidaknya 
empat unit eselon II, yaitu Direktorat 
Pelaksanaan Anggaran (PA), Direktorat 
Pengelolaan Kas Negara (PKN), Direktorat 
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (APK), dan 
Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi 
Perbendaharaan (SITP), serta dalam kondisi 
tertentu juga melibatkan unit lainnya seperti 
Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan 
Badan Layanan Umum(PPK-BLU) dan 
Direktorat Sistem Manajemen Investasi (SMI). 

Sedangkan sinergi dengan Kementerian 
Negara/Lembaga dilakukan antara lain oleh 
Direktorat PA dalam ruang lingkup monev 
pelaksanaan anggaran melalui kegiatan 
Evaluasi Pelaksanaan Anggaran (EPA) atau 
konfirmasi hasil Spending Review yang 
diadakan secara rutin dan periodik per 
triwulan/semester atau sesuai kebutuhan. 

Di luar kegiatan rutin tersebut, sinergi 
antara DJPb dengan stakeholder baik 
internal Kementerian Keuangan maupun 
pihak eksternal senantiasa dilakukan dan 
ditingkatkan menjadi lebih baik, tentunya 
berdasarkan pemahaman yang sama yaitu 
bagaimana mengelola pelaksanaan APBN 
agar efisien dan efektif bermanfaat sebesar-
besarnya untuk kemakmuran masyarakat dan 
kemajuan bangsa.

Komitmen dan Kepatuhan Kunci Wujudkan 

Program Prioritas  

APBN merupakan instrumen kebijakan 
fiskal pemerintah untuk mendukung 
program pembangunan maupun stimulus 
perekonomian nasional yang disusun dengan 
mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah 
(RKP). Untuk mewujudkan APBN yang kredibel 
dan akuntabel, diperlukan komitmen dan 
sinergi berbagai pihak terutama Menteri 
Keuangan selaku Bendahara Umum Negara 
(BUN) dan seluruh Menteri/Pimpinan Lembaga 
selaku pengguna anggaran masing-masing 
K/L-nya sesuai tugas dan fungsinya. 

Kami sangat berharap kepada seluruh Satker 
K/L selaku aktor utama eksekutor anggaran 
belanja pemerintah agar senantiasa mematuhi 
ketentuan manajemen keuangan negara 
yang ada maupun mengikuti kebijakan 
yang dikeluarkan otoritas BUN. Apabila 
Satker K/L menghadapi kendala dalam 
mengeksekusi anggaran belanjanya, silakan 
untuk berkoordinasi dengan unit-unit DJPb 
secara langsung maupun melalui berbagai 
kanal saluran yang tersedia seperti HaiDJPBN 
sehingga penyaluran APBN untuk program 
prioritas nasional dapat terwujud dengan 
optimal.

Teks : Dinar Rafikhalif, Catur Ery Prabowo(Dit.

PA)

“ Di luar kegiatan 
rutin tersebut, sinergi 
antara DJPb dengan 
stakeholder baik 
internal Kementerian 
Keuangan maupun 
pihak eksternal 
senantiasa dilakukan 
dan ditingkatkan 
menjadi lebih baik, 
tentunya berdasarkan 
pemahaman yang 
sama yaitu bagaimana 
mengelola pelaksanaan 
APBN agar efisien dan 
efektif bermanfaat 
sebesar-besarnya 
untuk kemakmuran 
masyarakat dan 
kemajuan bangsa.”

Dukungan APBN 2020 

untuk Wujudkan SDM 

Unggul

Kebijakan dan besaran 
belanja negara pada tahun 
2020 disusun dengan 
memperhatikan program 
pembangunan yang 
dituangkan dalam Rencana 
Kerja Pemerintah (RKP) 
tahun 2020 yang mengusung 
tema “Peningkatan Sumber 
Daya Manusia untuk 
Pertumbuhan Berkualitas”. 
Tema RKP 2020 tersebut 
dituangkan dalam lima 
Prioritas Nasional (PN), 
salah satunya adalah PN 
Pembangunan Manusia dan 
Pengentasan Kemiskinan. 
Sasaran yang ingin 
dicapai pada program 
ini adalah peningkatan 
produktivitas dan daya 
saing SDM, perluasan akses 
pendidikan, peningkatan 
skill, entrepreneurship, ICT, 
penelitian, serta percepatan 
pengurangan stunting, 
promotif preventif, program 
jaminan kesehatan nasional. 
Dalam hal ini, Direktorat 
PA siap untuk menjalankan 
tugas mengawal pelaksanaan 
APBN untuk mewujudkan 
program prioriotas nasional 
tersebut.

Untuk mendukung 
pelaksanaan PN RKP 2020 
maka kebijakan belanja 
negara dalam APBN 2020 
diarahkan untuk beberapa 
hal terkait penguatan 
daya saing sumber daya 
manusia baik dalam bidang 
pendidikan maupun 
kesehatan. Kebijakan 
tersebut antara lain 
adalah pemberian bantuan 
pendidikan bagi siswa 
miskin sejak tingkat dasar 
sampai kuliah melalui Kartu 
Indonesia Pintar (KIP) dan 
KIP Kuliah, peningkatan 
keahlian sesuai kebutuhan 
dunia usaha melalui kartu 
prakerja, pembangunan/
rehabilitasi sarana prasarana 
pendidikan, peningkatan 
Penerima Bantuan Iuran 
(PBI) Jaminan Kesehatan 
Nasional, serta melanjutkan 
upaya percepatan penurunan 
stunting. 

Anggaran sektor 
pendidikan pada APBN 
2020 dialokasikan sebesar 
Rp508,1 triliun dan sektor 

kesehatan sebesar Rp132,2 
triliun. Alokasi sektor 
pendidikan diarahkan 
untuk peningkatan kualitas 
SDM sebagai bagian dari 
mewujudkan kesejahteraan 
dan keadilan rakyat, antara 
lain melalui Bantuan 
Operasional Pendidikan 
(BOP) sebesar Rp63,0 
triliun, KIP siswa SD/SMP/
SMA sederajat sebesar 
Rp11,2 triliun, dan KIP 
Kuliah sebesar Rp6,7 
triliun. Sedangkan untuk 
sektor kesehatan, anggaran 
dialokasikan untuk cakupan 
penduduk yang menjadi 
peserta Penerima Bantuan 
Iuran (PBI) melalui JKN-KIS 
mencapai 96,8 juta jiwa 
dengan alokasi sebesar 
Rp48,8 triliun maupun 
program penurunan 
prevalensi stunting melalui 
Penyediaan Makanan 
Tambahan (PMT), imunisasi 
bayi, dan fasilitas kesehatan 
tingkat pertama. 

Tantangan dan Strategi 

Pelaksanaan APBN 2020

Berdasarkan monitoring di 
level pusat dan monitoring 
yang dilakukan seluruh 
Kanwil di daerah, masih 
teridentifikasi tantangan 
yang masih perlu dihadapi 
berkaitan dengan 
penyaluran dan eksekusi. 
Banyaknya keterlambatan 
berasal dari mekanisme di 
hulu yaitu lambatnya proses 
pendaftaran dan verifikasi 
serta penetapan penerima 
bantuan, termasuk pada 
penyaluran tunjangan 
profesi guru. Belum ada 
database terpusat dan masih 
lambatnya updating data 
terakomodasi yang dapat 
di-capture oleh sistem juga 
menyebabkan penyaluran 
terhambat karena menunggu 
kesiapan semua berkas dan 
proses penyelesaian oleh 
Satuan Kerja.

Simplifikasi perlu untuk 
terus dilakukan berkaitan 
dengan sistem penetapan 
penerima dan dokumen 
yang dibutuhkan sebagai 
prasyarat utama dalam 
pemberian bantuan 
agar tidak menyulitkan 
masyarakat. Simplifikasi 
tersebut juga akan 
berpengaruh pada 
penghitungan alokasi untuk 

penyaluran. Di beberapa 
wilayah terdapat identifikasi 
bahwa pengalokasian 
dana kurang terkoordinasi 
dengan baik sejak awal 
sehingga banyak terjadi 
over-allocation atau 
ketidaksesuaian alokasi 
dengan kebutuhan. 
Pengalokasian tersebut 
dapat di koreksi melalui 
revisi yang dilakukan 
di ujung waktu yang 
menyebabkan penyaluran 
baru dapat di lakukan di 
triwulan terakhir. 

“ Alokasi sektor 
pendidikan diarahkan 
untuk peningkatan 
kualitas SDM 
sebagai bagian 
dari mewujudkan 
kesejahteraan dan 
keadilan rakyat, 
antara lain melalui 
Bantuan Operasional 
Pendidikan (BOP) 
sebesar Rp63,0 triliun, 
KIP siswa SD/SMP/
SMA sederajat sebesar 
Rp11,2 triliun, dan 
KIP Kuliah sebesar 
Rp6,7 triliun. “

Wawancara Wawancara
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Arus Kas 
APBN dan 
Defisit 
Berkualitas

Seperti biasanya menjelang akhir tahun 2019, pemerintah berupaya sekuat tenaga mengejar 
realisasi asumsi makro ekonomi sebaik-baiknya. Target pertumbuhan di tengah kelesuan 
ekonomi global yang masih terjadi, kemampuan menjaga inflasi menjelang hari-hari 
libur Natal dan perayaan tahun baru (Nataru) serta beberapa indikator ekonomi lainnya, 
menandakan bahwa pemerintah serius menjaga momentum perbaikan di beberapa sektor 
yang sudah mulai menggeliat. Selesainya beberapa proyek mega infrastruktur seperti 
pembangunan Light Rail Transit (LRT) dan juga jalan tol layang Jakarta-Cikampek Elevated 
juga menjadi modalitas lain yang makin membesarkan hati bahwa peluang itu ada dan wajib 
diwujudkan. Tentu dengan menjalin koordinasi yang handal antar pemangku kepentingan.  

Dari sisi APBN sendiri, data resmi pemerintah hingga 31 Oktober 2019 
menunjukkan realisasi penerimaan dalam negeri mencapai 69,6% 
atau Rp1.507,2 triliun dari target yang disepakati. Jika dibandingkan 
periode yang sama tahun sebelumnya, kondisi ini sedikit mengalami 
perlambatan secara persentase, tetapi lebih tinggi secara nominal 

dengan target yang memang jauh lebih besar. Di tahun 2018, target penerimaan 
dalam negeri sebesar Rp1.893,5 triliun, sementara di 2019 naik menjadi 
Rp2.164,7 triliun. Tingginya target yang ditetapkan ini memang menjadi indikasi 
keseriusan pemerintah untuk mempercepat proses migrasi sektoral, lepas dari 
ketergantungan terhadap kekayaan sumber daya alam (SDA) semata.

Dari sisi belanja, hingga 31 
Oktober 2019 realisasi belanja 
pemerintah pusat mencapai 
Rp1.121,1 triliun atau 68,6% 
sedikit melambat dari tahun 
2018. Namun demikian besaran 
nominalnya jauh lebih besar 
karena di 2018 hanya mencapai 
Rp1.074,4 triliun. Menariknya, 
realisasi komponen belanja modal, 
sudah sekitar 56,2%, jauh di atas 
tahun 2018 yang baru berkisar 
52,7%. Percepatan realisasi 
belanja negara dengan alokasi 
dana yang lebih besar pada tahun 
2019 menunjukkan perbaikan 
yang nyata dari segala upaya 
menjadikan APBN sebagai salah 
satu motor utama pembangunan 
nasional. Transfer ke Daerah dan 
Dana Desa (TkD & DD) juga terus 
dipercepat untuk segera dieksekusi 
oleh belanja, dengan kinerja 
hingga 31 Oktober 2019 mencapai 
Rp676,9 triliun dari total Rp826,8 
triliun.

Penulis semakin yakin bahwa 
segala upaya de-birokrasi yang 
terus dijalankan akan menjadi 
semakin dahsyat ketika pada 
tahun 2020 nanti berpadu dengan 
selesainya beberapa konsep 
Omnibus Law. Tak salah jika 2020 
telah ditetapkan menjadi tahun 
dasar peletakan fondasi utama 
segala reformasi dan perbaikan 
menuju pencapaian Visi Indonesia 
Emas 2045. Namun demikian, 
kembali diingatkan bahwa semua 
tujuan tersebut tidak akan tercapai 
jika tidak ada kontribusi yang 
harmonis dengan pemangku 
kepentingan lainnya.

Waspada arus kas dan defisit 
berkualitas 

Segala pencapaian tersebut 
memang menggembirakan meski 
wajib terus ditingkatkan. Satu hal 
yang perlu diwaspadai, percepatan 
realisasi belanja negara yang 
menumpuk di akhir tahun biasanya 
memiliki konsekuensi pelebaran 
defisit APBN. Pengalaman tahun 
2017 misalnya, hingga posisi akhir 
Agustus realisasi defisit mencapai 

224,35 triliun atau 1,65% PDB. 
Menjelang penutupan akhir tahun, 
pemerintah wajib ekstra dalam 
mencermati posisi arus kas (cash 
flow) APBN. Hal ini tak lepas dari 
tekanan realisasi belanja negara 
yang meningkat drastis di akhir 
tahun, terutama belanja yang 
sifatnya mengikat seperti belanja 
pegawai, belanja barang dan jasa, 
belanja susbidi serta pembayaran 
bunga utang. 

Padahal, jika merujuk kepada 
teori penganggaran publik, 
dalam konteks makroekonomi 
penyerapan anggaran menjadi 
indikator utama penilaian efisiensi 
alokasi sumber daya. Semakin 
optimal penyerapan anggaran di 
sebuah negara, mengindikasikan 
adanya efisiensi dalam 
pengalokasian dan sebaliknya. 
Dengan dasar pemikiran 
keterbatasan sumber daya, sangat 
diperlukan strategi pengelolaan 
sumber daya yang terbatas untuk 
mencapai hasil yang optimal. 
Terakumulasinya penyerapan pada 
akhir periode tahun anggaran 
juga berpotensi mengerek inflasi, 
di samping juga berpotensi 
mereduksi terjaganya kualitas 
output/outcome. Sejalan dengan 
hal tersebut, jelas bahwa pola 
penyerapan yang menumpuk pada 
akhir tahun dapat menjadi faktor 
yang kontraproduktif terhadap 
arah kebijakan fiskal dalam 
rangka menjaga keseimbangan 
arus kas APBN. Dan sepertinya 
kewaspadaan ini bukan isapan 
jempol semata karena realisasi 
defisit 2019 hingga 31 Oktober 
sudah mencapai 1,80% dari target 
1,84% PDB. 

Meski secara teori, ruang 
pelebaran defisit maksimal hingga 
3% PDB, alangkah baiknya jika 
pelebaran betul-betul dilakukan 
untuk mengakomodasi belanja-
belanja yang bersifat infrastruktur 
dan investasi, bukan sekedar 
belanja konsumtif masyarakat. 
Pertanggungjawaban yang sama 
juga dijalankan terkait pelebaran 
defisit keseimbangan primer yang 

selalu dijadikan cermin tingkat 
keberlanjutan APBN setiap 
tahunnya. Perlu dipahami bahwa 
posisi APBN 2019 ini diharapkan 
menjadi jembatan penghubung 
yang smooth mengantarkan 
pemerintah memasuki periode 
2020. 

Di 2020 ini, pemerintah 
menciptakan beberapa hal baru 
dan strategis demi pencapaian 
Visi Indonesia 2045. Insentif 
perpajakan yang mendukung 
peningkatan SDM dan daya saing 
melalui super deduction vokasi 
dan litbang, mini tax holiday untuk 
investasi di bawah Rp500 miliar 
serta investment allowance untuk 
industri padat karya. Diberikan 
pula beberapa program penguatan 
kualitas SDM dan perlindungan 
sosial yang sudah ada melalui 
Program Kartu Indonesia Pintar 
Kuliah (KIPK), Kartu Pra Kerja, dan 
Kartu Sembako. 

Optimalisasi penguatan daya 
saing dan pembangunan SDM juga 
dicerminkan dari besaran anggaran 
pendidikan yang mencapai 
Rp508,1 triliun, dipadukan 
dengan anggaran kesehatan 
sebesar Rp132,2 triliun. Tak 
ketinggalan anggaran peningkatan 
kesejahteraan masyarakat 
berpenghasilan rendah, miskin, 
dan rentan miskin sebesar 
Rp372,5 triliun plus anggaran 
infrastruktur Rp423,3 triliun untuk 
menghadirkan negara di daerah-
daerah tiga T (tertinggal, terdepan, 
dan terluar). Kesemuanya 
bertujuan untuk mendorong 
pencapaian Visi Indonesia Emas 
2045 dari sisi dukungan fiskal. 

Teks : Joko Tri Haryanto, Peneliti 
Badan Kebijakan Fiskal 

Tulisan ini adalah pendapat pribadi 
dan tidak mencerminkan kebijakan 
institusi di mana penulis bekerja

Foto: Tino Adi Prabowo
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Sistem 
Perencanaan 
Pembangunan 
Nasional
Memasuki era pemerintahan baru, menjadi penting untuk 
memahami kembali sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 
Mengingat APBN harus mendukung upaya pencapaian tujuan 
bernegara, sasaran pembangunan nasional yang berkelanjutan 
harus dikawal oleh seluruh pemangku kepentingan. Selain itu 
sistem penganggaran berbasis kinerja yang menjadi acuan 
pemerintah relevan dengan sistem perencanaan pembangunan 
nasional, tetapi apabila tidak dikawal dengan baik maka 
belanja negara tidak akan optimal mendukung perencanaan 
pembangunan nasional.

Penyusunan anggaran berbasis kinerja tidak dapat dilepaskan 
dari perencanaan pembangunan Nasional. Di dalam 
perencanaan pembangunan Nasional akan dirumuskan 
sasaran-sasaran kinerja Nasional, dimulai dari penyusunan 
rencana pembangunan jangka panjang sampai dengan 

perumusan sasaran tahunan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah 
Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pentingnya Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional

Berdasarkan Undang-Undang No. 
25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional, 
Sistem Perencanaan Pembangunan 
Nasional adalah satu kesatuan tata 
cara perencanaan pembangunan 
untuk menghasilkan rencana-
rencana pembangunan dalam jangka 
panjang, jangka menengah, dan 
tahunan yang dilaksanakan oleh 
unsur penyelenggara negara dan 
masyarakat di tingkat Pusat dan 
Daerah. 
Perencanaan Pembangunan Nasional 
dibagi sebagai berikut:

1.  Perencanaan pembangunan 

jangka panjang,

 yakni perencanaan pembangunan 
yang dirumuskan dan disusun 
untuk jangka waktu 20 tahun 
yang dituangkan dalam dokumen 
Rencana Pembangunan Jangkan 
Panjang Nasional (RPJP Nasional). 
Isi dari perencanaan jangka panjang 
ini merupakan penjabaran dari 
tujuan bernegara sebagaimana 
yang tertuang di dalam pembukaan 
Undang-Undang Dasar 1945. 

Sebagai contoh: salah satu tujuan 
bernegara yang tertuang di dalam 
pembukaan Undang-Undang 
Dasar 1945 adalah mencerdaskan 
kehidupan bangsa yang kemudian 
harus dijabarkan ke dalam sasaran-
sasaran yang lebih terukur dan jelas 
serta dapat dicapai.

Berdasarkan dokumen RPJP 
Nasional untuk Tahun 2005-2025, 
mencerdaskan kehidupan bangsa 
dijabarkan dengan visi “Terwujudnya 
manusia Indonesia yang sehat, 
cerdas, produktif dan berakhlak 
mulia”. Salah satunya diwujudkan 
dalam Pembangunan Sumber Daya 
Manusia dengan arah pembangunan 
jangka panjang lewat peningkatan 
kualitas Sumber Daya Manusia 
(SDM). 

Peningkatan kualitas SDM dijabarkan 
kembali menjadi peningkatan 
akses dan pemerataan, kualitas 
dan relevansi, serta manajemen 
pelayanan sosial/dasar, yang 
mencakup kesehatan, gizi, 
pendidikan, keluarga berencana dan 
kesejahteraan sosial; peningkatan 
kualitas tenaga kerja; peningkatan 
kualitas kehidupan dan kerukunan 
hidup intern dan antar umat 
beragama; serta perlindungan 
sosial. Terkait dengan peningkatan 
pendidikan di antaranya dijabarkan 
ke dalam sasaran peningkatan 

akses dan pemerataan pelayanan 
pendidikan yang bermutu dan 
terjangkau dengan indikator 
persentase Angka Partisipasi Murni 
(APM) serta peningkatan kualitas dan 
relevansi pendidikan dan pelatihan 
yang mampu merespon globalisasi 
dan kebutuhan pembangunan 
nasional dengan indikator persentase 
lulusan pendidikan dan pelatihan 
yang terserap di dunia kerja. 

2.  Perencanaan Jangka Menengah 
adalah perencanaan pembangunan 
jangka lima tahunan yang disusun 
dengan mengacu pada RPJP Nasional 
dan dituangkan ke dalam dokumen 
Perencanaan Pembangunan 
Jangka Menengah Nasional 
(RPJM Nasional). RPJM Nasional 
merupakan penjabaran dari visi, 
misi, dan program Presiden yang 
penyusunannya berpedoman pada 
RPJP Nasional, yang memuat strategi 
pembangunan Nasional, kebijakan 
umum, program Kementerian/
Lembaga dan lintas Kementerian/
Lembaga, kewilayahan dan lintas 
kewilayahan, serta kerangka ekonomi 
makro yang mencakup gambaran 
perekonomian secara menyeluruh 
termasuk arah kebijakan fiskal dalam 
rencana kerja yang berupa kerangka 
regulasi dan kerangka pendanaan 
yang bersifat indikatif.

Contohnya, berdasarkan RPJM 
Nasional Tahun 2015-2019, visi 
Presiden adalah terwujudnya 
Indonesia yang berdaulat, mandiri, 
dan berkepribadian berlandaskan 
gotong-royong. Visi tersebut 
dijabarkan melalui misi di antaranya 
terkait bidang pendidikan dengan 
mewujudkan kualitas hidup manusia 
Indonesia yang tinggi, maju, dan 
sejahtera. Selanjutnya dirumuskan 
indikator sasaran nasional di bidang 
pendidikan yaitu meningkatnya 
angka partisipasi pendidikan dasar 
dan menengah dengan indikator 
persentase angka partisipasi kasar 
dan angka partisipasi murni yang 
menunjukkan jumlah penduduk 
yang sekolah pada jenjang tertentu 
dibandingkan jumlah penduduk 
dengan usia yang seharusnya sekolah 
pada jenjang tersebut. Selain itu juga 
meningkatnya angka keberlanjutan 
pendidikan yang ditandai dengan 
indikator persentase penurunan 
angka putus sekolah dan persentase 
peningkatan angka melanjutkan 
sekolah ke jenjang yang lebih tinggi.

3.   Perencanaan Jangka tahunan 

adalah perencanaan pembangunan 
untuk jangka waktu satu tahun 
sebagai turunan dari perencanaan 
jangka lima tahunan. Penyusunan 

Perencanaan jangka tahunan ini 
mengacu pada RPJN nasional dan 
perkembangan situasi nasional. 
Perencanaan jangka tahunan ini 
dituangkan ke dalam dokumen 
Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 
Berdasarkan PP No. 20 Tahun 2004 
tentang Rencana Kerja Pemerintah, 
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 
merupakan penjabaran dari rencana 
pembangunan jangka menengah 
nasional, yang memuat rancangan 
kerangka ekonomi makro yang 
termasuk di dalamnya arah kebijakan 
fiskal dan moneter, prioritas 
pembangunan, serta rencana 
kerja dan pendanaannya, baik 
yang dilaksanakan langsung oleh 
pemerintah maupun yang ditempuh 
dengan mendorong partisipasi 
masyarakat.

Contohnya, RKP 2016 merupakan 
turunan/penjabaran dari RPJMN 
Tahun 2015-2019. Berdasarkan 
RPJMN Tahun 2015-2019 sasaran 
pembangunan di bidang pendidikan 
adalah meningkatnya angka 
partisipasi pendidikan dasar 
dan menengah dengan indikator 
persentase angka partisipasi kasar 
dan angka partisipasi murni yang 
menunjukkan jumlah penduduk 
yang sekolah pada jenjang tertentu 
dibandingkan jumlah penduduk 
dengan usia yang seharusnya 
sekolah pada jenjang tersebut, juga 
meningkatnya angka keberlanjutan 
pendidikan yang ditandai dengan 
indikator persentase penurunan 
angka putus sekolah dan persentase 
peningkatan angka melanjutkan 
sekolah ke jenjang yang lebih tinggi.

Sasaran pada RPJMN tersebut 
dijabarkan dalam rencana jangka 
tahunan bidang/dimensi pendidikan 
dengan indikator di antaranya 
sebagai berikut:

1. Angka Partisipasi Kasar SD/MI/
sederajat (persen)

2. Angka Partisipasi Kasar SMP/
MTs/sederajat (persen)

3. Rasio APK SMP/MTs antara 20% 
penduduk termiskin dan 20% 
penduduk terkaya

4. Angka Partisipasi Kasar SMA/
MA/SMK/sederajat (persen)

Indikator-indikator tersebut 
merupakan penjabaran dari indikator 
yang tertuang dalam RPJMN Tahun 
2015-2019.
Dengan demikian antartahap 
pembangunan nasional saling 
keterkaitan, berkesinambungan, dan 
berkelanjutan. Secara sederhana 
hubungan antar tahapan tersebut 
dapat terihat sebagaimana gambar 
berikut:
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Gambar Hubungan Antar Tahapan 

dalam Perencanaan Pembangunan 

Nasional
 
Selain perencanaan nasional, 
pencapaiannya harus dijabarkan 
lebih detil oleh Kementerian 
Negara/Lembaga dalam dokumen 
perencanaan Kementerian Negara/
Lembaga baik untuk jangka menengah 
yang dituangkan ke dalam dokumen 
Rencana Strategis Kementerian 
Negara/Lembaga (Renstra K/L) maupun 
jangka tahunan yang dituangkan dalam 
dokumen Rencana Kerja Kementerian 
Negara/Lembaga (Renja K/L)

Tahapan Perencanaan 

Pembangunan Nasional

Berdasarkan Undang-Undang No. 
25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan 
Nasional, tahapan dalam perumusan/
penyusunan Rencana Pembangunan 
Nasional adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan rencana 
 
Penyusunan rencana dilakukan melalui 
tiga tahapan sebagai berikut:
• Penyiapan rancangan awal 

rencana pembangunan. Penyiapan 
rancangan awal ini dilaksanakan 
oleh Kementerian Perencanaan 
setelah terlebih dahulu mendapat 
arahan dari Presiden.

• Musyawarah perencanaan 
pembangunan (Musrenbang) 
yang diikuti oleh seluruh 
pemangku kepentingan baik 
Pemerintah Pusat yang diwakili 
oleh Kementerian Perencanaan, 
Kementerian Negara/Lembaga 
dan Kementerian Keuangan, serta 
Pemerintah Daerah.

• Penyusunan rancangan akhir 
rencana pembangunan. 
Berdasarkan hasil dari 
Musrenbang, Kementerian 
Perencanaan melakukan 
penyesuaian dan menyiapkan 
draft Rencana Pembangunan.

• Tahapan ini dilakukan untuk 
seluruh dokumen perencanaan, 
baik jangka panjang, menengah, 
maupun perencanaan tahunan. 

2. Penetapan rencana

Penetapan Rencana Pembangunan 
prosesnya tergantung bentuk 
penetapannya. 
• RPJP Nasional ditetapkan 

dengan undang-undang. Setelah 
Kementerian Perencanaan 
menyiapkan draft RPJP nasional, 
draft tersebut dibahas dalam 
rapat kabinet. Setelah seluruh 
jajaran Kementerian Negara/
Lembaga menyetujui, disiapkan 
menjadi draft Undang-Undang 
RPJP Nasional. Kemudian draft 
ini diajukan ke Dewan Perwakilan 
Rakyat (DPR) untuk mendapat 
penetapan.

• RPJM Nasional ditetapkan melaui 
Peraturan Pemerintah. Proses 
penetapannya sebagaimana 
prosedur penetapan Peraturan 
Pemerintah. Pihak yang 
menyiapkan draftnya adalah 
Kementerian Perencanaan. 
Hampir sama dengan proses 
RPJP Nasional, tetapi tidak perlu 
dilakukan pembahasan di DPR.

• RKP ditetapkan dengan 
Peraturan Presiden. Kementerian 
Perencanaan dengan 
mengacu RPJM Nasional dan 
memperhatikan kondisi makro 
maupun perkembangan nasional 
menyusun draft RKP. Draft 
RKP disampaikan ke Presiden 
untuk dibahas dalam rapat 
kabinet bersama para Menteri/
Ketua Lembaga. Berdasarkan 
hasil pembahasan dalam rapat 
kabinet, draft RKP disesuaikan/
disempurnakan untuk kemudian 
disusun Rancangan Peraturan 
Presiden (RPP) tentang Rencana 
Kerja Pemerintah (RKP) Tahun …. 
Apabila RPP tentang RKP telah 
sesuai dengan seluruh kaidah 
penyusunan PP dan materinya 
telah mendapat persetujuan 
Presiden, maka Presiden 
menetapkan RPP menjadi PP 

tentang RKP Tahun … (untuk 
tahun perencanaan). 

3. Pengendalian pelaksanaan 

rencana

Secara nasional pengendalian 
pelaksanaan rencana dilaksanakan 
oleh Kementerian Perencanaan/
Bappenas. Namun, pelaksana 
rencana yang sesungguhnya adalah 
Kementerian Negara/Lembaga dan 
Pemerintah Daerah, maka peran 
Kementerian Perencanaan/Bappenas 
sebatas mengoordinasikan dan 
memantau, serta mengendalikan 
secara tidak langsung. Dokumen 
prencanaan nasional akan 
diterjemahkan/dijabarkan oleh 
Kementerian Negara/Lembaga dan 
Pemerintah Daerah sampai dengan 
unit kerja terkecil sebagai ujung 
tombak dalam pelaksanaan rencana. 
Dalam instansi Pemerintah Pusat, unit 
terkecil tersebut adalah satuan kerja, 
yang memiliki portofolio anggaran 
yang digunakan untuk melaksanakan 
rencana yang sudah ditetapkan. 
Dengan demikian, Menteri/Ketua 
Lembaga sampai dengan Kepala satuan 
kerja yang bertanggung jawab dalam 
pengendalian pelaksanaan rencana. 
Kementerian Perencanaan sebatas 
mengoordinasikan dengan seluruh 
Kementerian Negara/Lembaga dan 
mengkaitkan dengan pencapaian 
rencana Nasional. 

4. Evaluasi pelaksanaan 

rencana.

Sama halnya dengan pengendalian 
pelaksanaan rencana, Kementerian 
Perencanaan berperan 
mengkoordinasikan pelaksanaan 
evaluasi dengan seluruh Kementerian 
Negara/Lembaga dan Pemerintah 
daerah serta melakukan evaluasi atas 
pelaksanaan rencana secara Nasional 
berdasarkan hasil evaluasi pada 
Kementerian Negara/Lembaga dan 
Pemerintah Daerah.

Tujuan Perencanaan 

Pembangunan Nasional 

Agar pembangunan Nasional 
dapat efektif mendukung 
pencapaian tujuan bernegara 
maka sangat penting disusun 
dan dirumuskan perencanaan 
pembangunan Nasional. Di 
antara tujuan perencanaan 
adalah sebagai berikut: 

• Mendukung koordinasi 
antarpelaku 
pembangunan. Dengan 
adanya Perencanaan 
Pembangunan Nasional 
akan mudah melakukan 
koordinasi antarpelaku 
pembangunan, baik antar 
Kementerian Negara/
Lembaga maupun antar 
Kementerian Negara/
Lembaga dengan 
Pemerintah Daerah. 
Adanya Perencanaan 
Pembangunan Nasional 
akan mempertegas peran 
masing-masing dan 
keterkaitan antarsektor 
pembangunan. 

• Menjamin terciptanya 
integrasi, sinkronisasi, dan 
sinergi baik antardaerah, 
antarruang, antarwaktu, 
antarfungsi pemerintah, 
maupun antara Pusat 
dan Daerah. Rencana 
Pembangunan Nasional 
akan dapat dijadikan 
acuan karena sasaran 
pembangunan yang 
jelas serta kontribusi 
masing-masing pelaku 
pembangunan dapat 
terinformasikan secara 
jelas. 

• Menjamin keterkaitan 
dan konsistensi 
antara perencanaan, 
penganggaran, 
pelaksanaan, dan 
pengawasan. Rencana 
Pembangunan Nasional 
akan dapat dijadikan 
acuan dalam proses 
penganggarannya, 
menjadi acuan dalam 
pelaksanaan maupun 
pengawasan. 

• Mengoptimalkan 
partisipasi masyarakat. 
Dengan adanya 
Perencanaan 
Pembangunan Nasional 
akan terlihat sektor-sektor 
yang dapat melibatkan 
masyarakat, sehingga 
mengoptimalkan 
keikutsertaan masyarakat 

dalam pembangunan 
nasional. Hal ini akan 
dapat mempercepat 
proses pembangunan 
karena masyarakat tidak 
hanya sebagai pihak 
yang merasakan hasil 
pembangunan tetapi 
juga dapat terlibat dalam 
prosesnya. Sebagai 
contoh, kebijakan 
dana desa dapat 
melibatkan masyarakat 
secara optimal, mulai 
dari penyusunan 
rencana pembangunan 
desa, pelaksanaan 
pembangunan desa secara 
padat karya, sampai 
dengan peran masyarakat 
dalam kesuksesan 
pembangunan desa.

• Menjamin tercapainya 
penggunaan sumber 
daya secara efisien, 
efektif, berkeadilan, 
dan berkelanjutan. 
Adanya Perencanaan 
Pembangunan Nasional 
akan memudahkan 
dalam mengidentifikasi 
kebutuhan maupun 
penggunaan sumber daya. 

• Prinsip Pembangunan 
Nasional

• Penyusunan dan 
perumusan rencana 
pembangunan Nasional 
harus berpedoman 
pada prinsip-prinsip 
pembangunan sebagai 
berikut:

• Kebersamaan. Penyusunan 
dan perumusan rencana 
pembangunan nasional 
harus memperhatikan 
prinsip kebersamaan, 
baik antarwilayah, 
instansi, maupun 
dengan masyarakat, 
juga melibatkan dunia 
usaha. Dengan demikian 
seluruh pemangku 
kepentingan merasakan 
ikut bertanggung jawab 
dan merasa memiliki 
(sense of belonging) proses 
pembangunan maupun 
hasil-hasil pembangunan.

• Berkeadilan. Penyusunan 
dan perumusan rencana 
pembangunan nasional 
harus memperhatikan 
prinsip berkeadilan, baik 
keadilan antara wilayah 
perdesaan dengan kota; 
antara penduduk yang 
masih di bawah garis 
kemiskinan dengan 
penduduk yang sudah 
sejahtera; antara jumlah 

penduduk laki-laki 
dengan perempuan; 
antara usia penduduk 
kanak-kanak, dewasa, 
dengan tua; antara dunia 
usaha dengan buruh, dll. 
Dengan demikian hasil-
hasil pembangunan akan 
lebih optimal dirasakan 
oleh seluruh pemangku 
kepentingan.

• Berkelanjutan. 
Penyusunan dan 
perumusan rencana 
pembangunan nasional 
harus memperhatikan 
prinsip berkelanjutan. 
Pembangunan yang ideal 
adalah pembangunan 
yang berkesinambungan. 
Sebagai contoh, 
pembangunan SDM 
sasaran antartahapannya 
harus berkesinambungan 
sehingga harapan tujuan 
bernegara akan tercapai.

• Berwawasan lingkungan. 
Penyusunan dan 
perumusan rencana 
pembangunan nasional 
harus memperhatikan 
prinsip berwawasan 
lingkungan, artinya 
pembangunan yang 
direncanakan harus 
memperhatikan 
dampaknya terhadap 
lingkungan. Dampak 
ini tidak hanya atas 
hasilnya, tetapi juga 
proses pembangunannya. 
Apabila terdapat potensi 
pengaruh buruk terhadap 
lingkungan harus 
diantisipasi dengan 
kegiatan-kegiatan lain 
yang meminimalkannya, 
baik terhadap alam, sosial, 
maupun budaya.

• Kemandirian dengan 
menjaga keseimbangan 
kemajuan dan kesatuan 
nasional. Artinya 
pembangunan yang 
direncanakan harus 
diarahkan untuk 
menumbuhkan 
kemandirian bangsa, 
masyarakat, serta 
menjaga keseimbangan 
antara kemajuan dan 
kesatuan nasional. 
Dengan demikian hasil-
hasil pembangunan 
akan merata dan dapat 
mendorong menjadi 
bangsa yang maju dengan 
tetap menjunjung tinggi 
nilai-nilai kesatuan 
nasional.
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Pedoman Perencanaan 

Pembangunan Nasional

Dalam penyusunan dan perumusan 
rencana pembangunan nasional selain 
harus memperhatikan prinsip-prinsip 
yang telah dibahas sebelumnya, harus 
juga dilakukan dengan memedomani 
hal-hal sebagai berikut:

• Sistematis dengan tahapan yang 
jelas, relevan, dan mengacu 
pada teori perumusan sasaran 
pembangunan yang ideal (best 
practice).

• Terarah untuk pencapaian 
sasaran kinerja, mulai tingkat 
paling rendah yakni satuan kerja 
sampai level nasional jangka 
panjang harus dapat ditelusuri 
keterkaitannya.

• Terpadu antara seluruh pelaksana 
pembangunan, baik Pemerintah 
Pusat maupun Pemerintah Daerah 
sehingga tidak saling tumpang 
tindih. Selain itu juga terpadu 
antar semua bidang saling 
mendukung untuk pencapaian 
sasaran jangka panjang Nasional.

• Menyeluruh dan saling terkait, 
tidak dilakukan parsial dan 
terkotak-kotak. Antarinstansi 
harus jelas ruang lingkup 
pembangunan yang menjadi 
bagian dari sasaran nasional 
secara menyeluruh. 

• Tanggap terhadap perubahan, 
tidak statis, harus dinamis.

Pihak yang Terlibat dalam Proses 

Perencanaan Pembangunan 

Nasional

Proses penyusunan dan perumusan 
rencana pembangunan nasional dapat 

melibatkan banyak pihak sebagai 
berikut:

1. Presiden, sebagai Kepala 
Pemerintah Presiden memberikan 
arahan dan menjadi pihak yang 
paling menentukan karena 
sebagai pengambil keputusan 
dan kebijakan tertinggi. 
Seluruh dokumen perencanaan 
pembangunan nasional harus 
mendapat persetujuan Presiden 
bahkan ditetapkan oleh Presiden.

2. DPR, sebagai wakil dari rakyat 
DPR juga memiliki peran yang 
cukup signifikan khususnya dalam 
proses penetapan RPJP Nasional. 
RPJN Nasional ditetapkan dengan 
undang-undang sehingga harus 
mendapatkan persetujuan DPR. 
Selain itu dalam proses penetapan 
UU APBN sebagai bagian dari 
pendanaan RKP, DPR juga ikut 
terlibat dalam pembahasan. 
Dimulai dari pembicaraan 
pendahuluan yang membicarakan 
kondisi makro kemampuan 
APBN dalam mendanai RKP 
maupun Renja K/L sampai dengan 
pembahasan Rencana Kerja dan 
Anggaran Kementerian Negara/
Lembaga (RKA-K/L).

3. Kementerian Perencanaan /
BAPPENAS, sebagai pihak 
yang paling bertanggung jawab 
dalam proses penyusunan dan 
perumusan rencana pembangunan 
Nasional. Seluruh proses 
penyusunan dan perumusan 
rencana pembangunan Nasional 
dikoordinasikan oleh Kementerian 
Perencanaan /BAPPENAS, mulai 
dari penyiapan rancangan awal 
rencana pembangunan sampai 
dengan penyelesaian/penetapan 
Rencana Pembangunan Nasional.

4. Kementerian Keuangan, sebagai 

pihak yang paling bertanggung 
jawab dalam penyediaan 
anggaran untuk mendukung 
pelaksanaan pembangunan 
nasional. Bersamaan dengan 
proses perencanaan, Kementerian 
Keuangan mengoordinasikan 
ketersediaan anggaran dalam 
mendukung perencanaan 
pembangunan nasional. 

5. Kementerian Negara/Lembaga, 
sebagai pihak yang sangat 
berperan dalam proses 
penyusunan dan perumusan 
rencana pembangunan 
nasional, baik sejak rancangan 
awal rencana pembangunan 
sampai pelaksanaan rencana 
dan pertanggungjawaban 
atas pelaksanaan rencana. 
Kementerian Negara/Lembaga 
menyusun penjabaran rencana 
pembangunan Nasional ke dalam 
dokumen perencanaan yang lebih 
teknis dan rinci baik yang bersifat 
jangka menengah (Renstra K/L), 
jangka tahunan (Renja K/L), 
sampai dengan mengusulkan 
anggaran untuk mendukung 
pelaksanaan Renja K/L (RKA-K/L). 
Tanggung jawab Kementerian 
Negara/Lembaga untuk menyusun 
rincian 

6. Kepala Daerah, baik Provinsi 
maupun Kabupaten/Kota. 
Sebagaimana Presiden, Kepala 
Daerah, baik Provinsi maupun 
Kabupaten/Kota berperan dalam 
memberikan arahan dan menjadi 
pihak yang paling menentukan 
karena sebagai pengambil 
keputusan dan kebijakan di 
daerah masing-masing. Penetapan 
rencana pembangunan daerah 
harus mengacu pada arah 
pembangunan nasional.

Perencanaan Pembangunan 
Kementerian Negara/Lembaga 
 
Perencanaan Pembangunan 
Kementerian Negara/Lembaga 
merupakan penjabaran dari 
Perencanaan Pembangunan 
Nasional ke dalam dokumen yang 
lebih teknis dan rinci. Sebagaimana 
Perencanaan Pembangunan Nasional 
terbagi menjadi RPJM Nasional 
dan RKP (tahunan), demikian 
juga Perencanaan Pembangunan 
Kementerian Negara/Lembaga 
terbagi menjadi perencanaan 
jangka menengah (Renstra K/L) dan 
perencanaan kegiatan tahunan (Renja 
K/L). Perencanaan Pembangunan 
Kementerian Negara/Lembaga 
disusun lebih rinci dan teknis sampai 
dengan kebutuhan pendanaan yang 
dituangkan dalam dokumen Rencana 
Kegiatan dan Anggaran Kementerian 
Negara/Lembaga (RKA-K/L). 

1) Rencana Strategis 

Kementerian Negara/Lembaga 

(Renstra K/L)
Renstra K/L adalah adalah dokumen 
perencanaan Kementerian/ Lembaga 
untuk periode lima tahun yang 
berisi penjabaran visi, misi, tujuan, 
strategi, kebijakan, program, dan 
kegiatan pembangunan sesuai dengan 
tugas dan fungsi Kementerian/
Lembaga yang disusun dengan 
berpedoman pada RPJM Nasional dan 
bersifat indikatif dan dalam rangka 
pencapaian sasaran program prioritas 
Presiden.
Tahapan penyusunan Renstra K/L 
berdasarkan Peraturan Menteri 
Perencanaan/Ketua Bappenas No. 
5 Tahun 2014 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penelaahan Rencana 
Strategis Kementerian Negara/
Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019:

• Kementerian Negara/Lembaga 
menyiapkan rancangan Renstra 
K/L sesuai dengan tugas dan 
fungsi Kementerian/Lembaga 
dengan tetap mengacu pada 
rancangan awal RPJM Nasional. 
Penyusunan rancangan tersebut 
dengan memperhatikan 
hasil evalusi pelaksanaan 
pembangunan sesuai dengan 
tugas dan kewenangannya serta 
aspirasi masyarakat. 

• Kementerian Negara/Lembaga 
berkoordinasi dengan 
Pemerintah Daerah untuk 
mengidentifikasi pembagian 
tugas dalam pencapaian sasaran 
nasional dan melakukan 

penyesuaian sesuai dengan hasil 
koordinasi.

• Kementerian Negara/Lembaga 
menyampaikan rancangan 
Renstra K/L kepada Kementerian 
Perencanaan untuk ditelaah 
terkait dengan batasan substansi 
rancangan Renstra K/L, 
kesesuaian dengan rancangan 
awal RPJM Nasional, kesesuaian 
kerangka regulasi, kesesuaian 
dengan kerangka kelembagaan, 
dan kebutuhan sumber daya.

• Kementerian Negara/Lembaga 
melakukan penyesuaian 
rancangan Renstra K/L sesuai 
hasil telaahan yang dilakukan 
oleh Kementerian Perencanaan/
Bappenas.

• Dengan dikoordinasikan oleh 
Kementerian Perencanaan, 
dilakukan forum pertemuan 
antara Kementerian Negara/
Lembaga dengan Kementerian 
Perencanaan/Bappenas untuk 
membahas hasil penyesuaian 
rancangan Renstra K/L. Forum 
ini bertujuan untuk memastikan 
hasil penelaahan telah 
ditampung dalam rancangan 
Renstra K/L dan kesesuaian 
rancangan Renstra K/L dengan 
RPJM Nasional.

• Kementerian Negara/Lembaga 
menetapkan Renstra K/L 
selambat-lambatnya tiga 
bulan setelah RPJM Nasional 
ditetapkan.

• Kementerian Negara/Lembaga 
menyampaikan Renstra 
K/L kepada Kementerian 
Perencanaan, Kementerian 
Keuangan, Kementerian Dalam 
Negeri, dan Kementerian 
Pendayaangunaan Aparatur 
Negara.

2) Rencana Kerja 

Kementerian Negara/Lembaga 

(Renja K/L)
Renja-KL adalah rencana kerja 
tahunan KL yang disusun dengan 
berpedoman pada Renstra-KL 
dan mengacu pada prioritas 
pembangunan Nasional yang 
tertuang dalam RKP serta pagu 
indikatif. Renja K/L memuat 
kebijakan, program, dan kegiatan 
pembangunan baik yang dilaksanakan 
langsung oleh Pemerintah maupun 
yang ditempuh dengan mendorong 
partisipasi masyarakat. Penyusunan 
Renja K/L dilaksanakan setelah 
dikeluarkannya Rancangan Awal RKP 
yang di dalamnya mencakup Matriks 
Rencana Tindak K/L. Kebijakan, 
program, dan kegiatan pembangunan 

yang tertuang di dalam Renja K/L 
merupakan informasi kinerja K/L yang 
menjadi tanggung jawab K/L dalam 
pencapaiannya. 
Informasi kinerja K/L meliputi 
sasaran strategis dan indikatornya, 
sasaran program dan indikatornya, 
sasaran kegiatan dan indikatornya, 
serta output dan indikatornya.

3) Rencana Kerja dan 

Anggaran Kementerian Negara/

Lembaga (RKA K/L)
Rencana Kerja dan Anggaran 
Kementerian Negara/Lembaga 
(RKA-K/L) adalah dokumen rencana 
keuangan tahunan Kementerian/
Lembaga yang disusun menurut 
bagian anggaran Kementerian /
Lembaga. RKA K/L merupakan 
dokumen perencanaan penganggaran 
yang berisi target kinerja beserta 
besaran anggaran yang dialokasikan 
untuk mencapai target kinerja yang 
telah ditetapkan dalam Renja K/L.  
Informasi kinerja yang terdapat di 
dalam RKA K/L lebih terinci sampai 
dengan detil belanja. 
Dalam proses  perencanaan 
penganggaran hal yang paling krusial 
adalah perumusan informasi kinerja 
dan penetapan target kinerja yang 
merupakan penjabaran dari level 
yang lebih tinggi yakni Nasional 
jangka panjang yang diterjemahkan 
ke dalam level yang paling kecil yakni 
satuan kerja dalam rentang tahunan. 
Pencapaian sasaran pembangunan 
tersebut harus dapat ditelusuri baik 
pencapaian target kinerjanya maupun 
penggunaan anggarannya.

Referensi:
• UU No. 25 Tahun 2004 

tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional;

• PP No. 90 Tahun 2010 tentang 
Rencana Kerja dan Anggaran 
Kementerian Negara/Lembaga;

• PP No. 17 Tahun 2017 
tentang Sinkronisasi Proses 
Perencanaan dan Penganggaran 
Pembangunan Nasional; dan

• Pendoman Penyusunan Renja KL 
Tahun 2017.

• RPJP Tahun 2005-2025
• RPJMN Tahun 2015-2019
• RKP Tahun 2016

Teks: Sumadiyah T. Olfah, 

Widyaiswara Pusdiklat Anggaran dan 

Perbendaharaan, BPPK

Foto: Sugeng Wistriono
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UT Alternatif 
Terbaik 
Melanjutkan 
Pendidikan 
bagi Pegawai 
di Daerah 
Terpencil 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) 

saat ini memiliki 7.279 orang pegawai. 

Menurut Grand Design Pengelolaan 

Sumber Daya Manusia (SDM) DJPb, 

terdapat dua jalur utama pengembangan 

kapasitas pegawai

Pertama, Program pendidikan lanjutan bergelar yang 

tercakup dalam Human Capital Development Plan (HDCP) 

berupa pemberian beasiswa di berbagai jenjang pendidikan 

(sarjana dan pascasarjana) dalam berbagai disiplin ilmu 

bagi pegawai yang terseleksi dan memenuhi syarat. 

Kedua, pengikutsertaan pegawai dalam pendidikan/

pelatihan nongelar yang terkait dengan pelaksanaan tugas 

dan fungsi DJPb.

Selain kedua jalur tersebut, pegawai juga diperkenankan 

untuk mengikuti pendidikan di luar kedinasan yaitu 

kegiatan melanjutkan pendidikan yang dilakukan oleh 

pegawai atas inisiatif sendiri dengan menggunakan biaya 

sendiri dan dilakukan di luar jam kerja, sebagaimana 

diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 

148/PMK.01/2012 tentang Izin Mengikuti Pendidikan di 

Luar Kedinasan untuk Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan 

Kementerian Keuangan.

Penulis tertarik pada pengembangan kapasitas pegawai 

melalui pendidikan lanjutan bergelar, sehingga 

membagikan  kuesioner kepada 15 pegawai KPPN Tanjung 

Redeb, Kalimantan Timur.

Kuisioner dibagikan pada pertengahan September 
2019. Responden terdiri atas 4 pejabat eselon IV 
(27 persen), dan 11 pelaksana (73 persen). 

Responden berdasarkan Jabatan

Pelaksana
73%

Eselon IV
27%

Kelanjutan studi responden

AIS
67%

Tidak melanjutkan
33% 

Seleksi Beasiswa

Pernah Ikut
47%

Tidak Pernah
53% 

Responden berdasarkan Jenis Kelamin

Laki-laki
67%

Perempuan
33%

Responden berdasarkan rentang usia terdiri atas

20 ≤ x ≤ 30

30 < x ≤ 40

Mayoritas responden berusia muda yaitu kurang dari 30 tahun (53 persen). Selanjutnya 1 pegawai berusia 
antara 30 hingga 40 tahun (6 persen), 3 orang berusia antara 40 sampai 50 tahun (20 persen), dan 3 responden 
berumur di atas 50 tahun (20 persen).

40 < x ≤ 50

x ≥ 50

Hasil Kuisioner

Dari 15 pegawai, 5 orang (33 persen) mengaku belum melanjutkan studinya. Dua orang menjawab karena faktor usia 
sudah di atas 50 tahun, saat ini keduanya memiliki ijazah terakhir SMA. Tiga responden belum dapat melanjutkan 
pendidikan karena masa kerja sebagai PNS masih kurang dari 2 tahun.

Susahnya Meraih Beasiswa

Ketika ditanyakan perihal keikutsertaan dalam seleksi 

beasiswa, 7 responden (47 persen) mengaku pernah 

ikut ujian seleksi beasiswa, tetapi belum berhasil. 

Bahkan tiga responden mengaku pernah ikut lebih dari 

satu seleksi. 

Bu Sri (54 tahun) menuliskan alasan tidak 
melanjutkan studi yaitu telah memasuki masa 
persiapan pensiun. Walaupun demikian, beliau 
mengaku senang membaca atau belajar hal-hal 
yang sekiranya bermanfaat untuk mendukung 
kelancaran pekerjaan. 
Sepuluh responden (67 persen) melanjutkan 
studi atas inisiatif sendiri (AIS). Lima orang 
telah memperoleh gelar sarjana, sedangkan 
lima orang lainnya masih menempuh semester 
akhir Program Sarjana Universitas Terbuka 
(UT).
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Yanuar (28 tahun) pernah mencoba 
keberuntungan dengan mendaftar 
beasiswa S1 Internal DJPb tahun 
2017, tetapi ia tidak lolos pada 
tahap ujian tulis. Saat ini Yanuar 
melanjutkan studi untuk meraih 
gelar sarjana pada Universitas 
Terbuka.

Empat responden yang lebih 
senior juga pernah merasakan 
sulitnya menembus jalur beasiswa. 
Danang (38 tahun) belum berhasil 
memperoleh beasiswa S1 Hukum 
Unair 2007. Ia mengaku kesulitan 
pada tes Bahasa Inggris. 
Pengalaman lain dirasakan oleh Bu 
Siti (44 tahun). Kepala Seksi Bank 
lulusan Prodip III Anggaran 1997 
ini pernah tiga kali gagal seleksi 
Beasiswa S2 Internal DJPb tahun 
2007-2009. Beliau mengaku kurang 
latihan.

Pak Roso (47 tahun) mendaftar 
Beasiswa S2 Internal DJPb tahun 
2007 dan 2009, namun belum 
berhasil. Beliau merasa kurang 
bugar saat mengikuti tes. Sekarang 
beliau kesulitan mencari beasiswa 
S2 karena adanya batasan umur.
Pak Nurul (45 tahun) pernah 
merasakan pahitnya gagal 
menembus jalur Beasiswa S2 
Bappenas 2008. Beliau merasa 
kurang mahir Bahasa Inggris. Pria 
lulusan S1 STIEM Samarinda ini 

mengaku tidak akan melanjutkan 
usaha mencari beasiswa S2 dengan 
alasan umurnya sudah melampaui 
batas yang dipersyaratkan.

Yang menarik, terdapat dua anak 
muda yang mengaku tidak pernah 
ikut seleksi beasiswa yaitu Adam 
(27 tahun) dan Rachmat (27 
tahun). Rachmat ingin mengambil 
mata kuliah selain akuntansi, 
sedangkan beasiswa yang tersedia 
saat ia ingin melanjutkan kuliah 
hanya ada DIV PKN STAN. 

Taqih (28 tahun) telah dua kali 
mendaftar beasiswa. Pertama, 
beasiswa S1 Internal DJPb tahun 
2017. Rupanya nasib kurang 
berpihak pada Taqih, dia tidak 
lolos tahap wawancara. Kedua, 
Taqih mengikuti seleksi DIV PKN 
STAN tahun 2018, tetapi terganjal 
pada tahap ujian tulis. Tak ingin 
banyak membuang waktu, ia 
kemudian mengikuti jejak Yanuar 
untuk melanjutkan studi pada 
Universitas Terbuka.

Melanjutkan Studi Atas Inisiatif 
Sendiri (AIS)

Rachmat mengakui sebenarnya 
lebih memilih jalur beasiswa, 
tetapi jika tidak memperoleh 
beasiswa baru akan kuliah 
AIS dengan menyesuaikan 

ketersediaan universitas di lokasi 
kerja. Belum tentu di tempat 
tugas terdapat universitas bagus 
akreditasinya, dengan waktu 
kuliah yang fleksibel, serta biaya 
murah.

Danang telah menyelesaikan S1 
tahun 2008 dengan biaya sendiri. 
Ketika ditanya tentang alasan 
melanjutkan pendidikan AIS, 
Danang menjawab:”Lebih mudah, 
fleksibel. Tidak ada pengurangan 
penghasilan, Tunjangan Kinerja 
utuh”. Danang masih punya 
mimpi meraih gelar S2. Kendala 
yang ia hadapi saat ini adalah 
ketiadaan Program Pascasarjana di 
Tanjung Redeb. Pilihannya tinggal 
S2 Universitas Terbuka dengan 
estimasi biaya lima puluh juta 
rupiah hingga selesai studi.

Bu Isti (54 tahun) mengaku 
meraih gelar sarjana tahun 
2002 atas biaya sendiri. Butuh 
perjuangan tersendiri untuk bisa 
menyelesaikan studi. Pada saat 
melanjutkan kuliah, Bu Isti sudah 
berkeluarga dan memiliki balita, 
sementara kegiatan pendidikan/
kuliah dilaksanakan malam hari. 

Pak Nurul juga belum tertarik 
melanjutkan kuliah S2. 
Sebenarnya Pak Nurul menyadari 
pentingnya melanjutkan studi 
untuk menambah ilmu dan dapat 
memperoleh kesempatan meraih 
jabatan yang lebih tinggi. Namun, 
rasanya kesulitan membagi 
waktu belajar dan bekerja. Ada 
pula kendala biaya kuliah, dan 
kota tempat tugas saat ini kurang 
memiliki fasilitas kampus yang 
memadai.

Rizky (25 tahun) segera 
mendaftar kuliah UT begitu tidak 
lolos seleksi DIV STAN 2018. 
Dia ingin segera meraih gelar 
sarjana sebagai bekal mengikuti 
pendidikan S2.

Rachmat juga meneruskan studi 
AIS di Universitas Terbuka. 
Motivasinya untuk mendapatkan 
tambahan ilmu, khususnya yang 
belum pernah dipelajari di STAN, 
yang menurutnya sangat penting 
dan aplikatif dengan pekerjaan 
sehari-hari. 

Adam termasuk pegawai 
yang melanjutkan studi S1 
Universitas Terbuka. Pria 
kelahiran Tangerang ini mengaku 
motivasinya kuliah lagi untuk 

cepat naik ke golongan III/a.

Izin Mengikuti Pendidikan di 

Luar Kedinasan

Berikut ini bebarapa hal yang 
tercantum dalam PMK Nomor 
148/PMK.01/2012 tentang 
Izin Mengikuti Pendidikan di 
Luar Kedinasan Untuk PNS di 
Lingkungan Kemenkeu. 
Pasal 3: Penyelenggaran program 
pendidikan di luar kedinasan 
adalah lembaga pendidikan 
dalam negeri atau luar negeri 
dengan status :

• Lembaga pendidikan 
negeri;
• Lembaga pendidikan 
swasta dalam negeri (memilki 
akreditasi prodi minimal B saat 
mendaftar);
• Lembaga pendidikan 
luar negeri (cabang/afiliasi 
dari luar negeri yang berada 
di Indonesia dan mendapat 
pengakuan dari Kemendikbud)
Pasal 5 ayat (3): Pegawai yang 
melanjutkan pendidikan di luar 
kedinasan telah bekerja minimal 
2 (dua) tahun sejak pengangkatan 

sebagai PNS, dengan minimal 
kepangkatan :
• II/b untuk melanjutkan 
pendidikan ke tingkat D-III
• II/c untuk melanjutkan 
pendidikan ke tingkat S-1/D-IV
• III/a untuk 
melanjutkan pendidikan ke 
tingkat S-2
• III/b untuk 
melanjutkan pendidikan ke 
tingkat S-3
Pasal 6 ayat (2): Pegawai 
yang lulus seleksi adminitrasi 
diberikan izin sesuai format 
sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran III dengan ketentuan :
• Melanjutkan 
pendidikan tingkat D-III, izin 
ditetapkan oleh Pejabat Eselon 
III atau pejabat Eselon IV (Kepala 
Satker)
• Melanjutkan 
pendidikan tingkat S-1, izin 
ditetapkan oleh Pejabat Eselon II
• Melanjutkan 
pendidikan tingkat S-2, izin 
ditetapkan oleh Kepala Kanwil, 
bagi pegawai kantor vertikal; 
Sekretaris Unit Eselon I, bagi 
pegawai kantor pusat; dan 
Kepala Biro SDM, bagi pegawai 
Sekretaris Jenderal.
• Melanjutkan 
pendidikan tingkat S-3, izin 
ditetapkan oleh Pejabat Eselon I.

Alternatif Kuliah di 

Universitas Terbuka 

KPPN Tanjung Redeb berada 
di Kabupaten Berau. Terdapat 
beberapa perguruan tinggi 
swasta, antara lain Sekolah 
Tinggi Ilmu Ekonomi 
Muhammadiyah (STIEM) 
Tanjung Redeb, Sekolah Tinggi 
Ilmu Pertanian (STIPER) Berau, 
Politeknik Sinar Mas Berau Coal, 
dan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah 
(STIT) Muhammadiyah Tanjung 
Redeb. Belum terdapat kampus 
Universitas Negeri di sini. Salah 
satu alternatif melanjutkan 
kuliah adalah Universitas 
Terbuka, di mana Unit Program 
Belajar Jarak Jauh (UPBJJ) 
Samarinda memiliki lokasi ujian 
di Berau.

Universitas Terbuka (UT) 
memiliki empat fakultas, 
yaitu Fakultas Ekonomi (FE), 
Fakultas Hukum, Ilmu Sosial 
dan Ilmu Politik (FHISP), 
Fakultas Sains dan Teknologi 
(FST) yang sebelumnya bernama 
Fakultas Matematika dan Ilmu 

Pengetahuan Alam (FMIPA), 
Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan (FKIP), dan satu 
Program Pascasarjana. UT 
menyelenggarakan 39 program 
studi yang terdiri dari 31 Program 
Sarjana, 2 Program Diploma, dan 
6 Program Magister.

UT menerapkan sistem belajar 
terbuka dan jarak jauh. Makna 
terbuka adalah UT tidak 
memberlakukan pembatasan 
usia, tahun ijazah, masa belajar, 
waktu registrasi, dan frekuensi 
mengikuti ujian. Batasan yang 
ada hanyalah bahwa setiap calon 
mahasiswa UT harus sudah 
menamatkan jenjang pendidikan 
menengah atas (SMA atau yang 
sederajat). Istilah jarak jauh 
berarti pembelajaran tidak 
harus dilakukan secara tatap 
muka, melainkan menggunakan 
media, baik media cetak (modul) 
maupun noncetak (audio/video, 
komputer/Internet, siaran radio, 
dan televisi). Informasi lebih 
lanjut dapat dipelajari melalui 
website UT dengan alamat ut.ac.
id.

Harapan Responden
Danang berharap agar D JPb 
memberikan pembekalan/
diklat bagi pegawai yang akan 
mengikuti Ujian Penyesuaian 
Kenaikan Pangkat (UPKP) agar 
tingkat kelulusan meningkat. 
Sedangkan Taqih menginginkan 
agar lulusan AIS dapat langsung 
diakui tanpa ujian UPKP lagi.
Lisa (20 tahun), Rengga (21 
tahun), Praba (22 tahun), Adam, 
dan Taqih  berharap agar pegawai 
diperbolehkan melanjutkan 
pendidikan tanpa harus 
menunggu dua tahun masa kerja 
sebagai PNS.
Rengga, Lulusan DI 
Kebendaharaan Negara PKN 
STAN, berharap agar lulusan 
Diploma I dapat melanjutkan 
langsung ke DIV/S1, tanpa 
melanjutkan pendidikan 
DIII terlebih dahulu. Ia juga 
mengusulkan Beasiswa Afirmasi 
UT dapat dipertimbangkan 
lagi dengan melihat keadaan/
ketersediaan universitas di 
daerah setempat, bukan hanya 
daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, 
dan Terluar).

Teks : Martina Sri Mulyani, Kepala 

KPPN Tanjung Redeb



9/10 Dikalikan dengan 
Berapakah = 2/10 ?
Judul di atas apabila ditulis dalam matematika kira-kira seperti ini: 

Berapakah X,  9/10 x X = 2/10
Dan jawabannya tentu saja mudah, yaitu:
 9/10  x X = 2/10
  X = 2/10 :  9/10
  X = 2/10 x 10/9
  X = 20/90 = 2/9
Namun konteks judul di atas tentu saja bukan dalam konteks matematika. Judul di atas adalah dalam konteks pencapaian 
Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara (Malut) dalam memperbaiki kualitas Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN Kanwil 
Tahun 2018.

PENDAHULUAN

Selain menyusun Laporan Keuangan 
selaku Satuan Kerja, Kanwil DJPb 
juga mempunyai tugas menyusun 
Laporan Keuangan selaku Bendahara 
Umum Negara (BUN), yaitu Laporan 
Keuangan yang mengkonsolidasikan/
menggabungkan Laporan Keuangan 
seluruh KPPN selaku BUN yang ada di 
wilayah kerjanya. Terdapat dua KPPN 
yang berada dalam wilayah kerja 
Kanwil Malut, yaitu KPPN Ternate 
dan KPPN Tobelo.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 
setiap tahun melakukan penilaian 
atas kualitas Laporan Keuangan 
Tingkat K-BUN Kanwil. Pada tahun 
anggaran 2017, Kanwil Malut 
mendapat peringkat 9 dari 10 Kanwil 
(9/10) dalam kategori Kanwil Kecil. 
Kategori Kanwil Kecil adalah Kanwil 
dengan jumlah KPPN di wilayah 
kerjanya sampai dengan tiga KPPN.
Adapun hal-hal yang menjadi 
penilaian dan nilai yang diperoleh 
oleh Kanwil Malut pada Tahun 
Anggaran 2017 adalah:

1. Akurasi Data 97,86 (bobot 
penilaian 80%), 
2. Ketepatan Waktu 100,00 
(5%), 
3. Kelengkapan Dokumen 
100,00 (10%) dan 
4. Partisipasi 100,00 (5%).

PERUBAHAN

Setelah memperoleh peringkat 9 dari 
10, Kanwil Malut, khususnya Bidang 
Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan 
Keuangan (PAPK) sebagai penyusun 
LK K-BUN Kanwil mencanangkan 
tekad untuk memperbaiki kualitas 
Laporan Keuangan Kanwil Malut. Hal-
hal yang dilakukan adalah sebagai 
berikut: 

1. Komitmen
Untuk memperbaiki kualitas Laporan 
Keuangan, hal paling utama yang 
dibutuhkan adalah komitmen dari 
seluruh pihak yang terkait. Harus 
ada tekad kuat mulai dari level 
Kepala Kanwil, Kepala Bidang, Kepala 
Seksi, hingga Pelaksana untuk 
meningkatkan kualitas Laporan 
Keuangan.

Komitmen ini berhasil diperoleh 
melalui:

a. Dialog Kinerja Organisasi. 
Dalam DKO yang dihadiri oleh 
pejabat lingkup Kanwil dan KPPN 
Maluku Utara, Kakanwil mengajak 
seluruh unsur untuk bersama-sama 
meningkatkan peringkat kualitas 
Laporan Keuangan K-BUN Kanwil. 
b. Dialog Internal Bidang 
PAPK. 
Walaupun Kakanwil dalam DKO 
tidak memberikan target peringkat, 
tetapi Bidang PAPK menargetkan 
peringkat satu untuk kualitas Laporan 
Keuangan Tahun Anggaran 2018 serta 
menjadikan peningkatan kualitas LK-
BUN sebagai prioritas.

2. Strategi
Setelah diperoleh komitmen, maka 
Kanwil Malut mulai menyusun 
strategi agar tujuan peningkatan 
dapat tercapai secara efektif dan 
maksimal. Strategi yang dilakukan 
adalah sebagai berikut:
a. Melakukan analisa SWOT. 
Faktor apa saja yang lemah untuk 
ditingkatkan dan faktor yang sudah 
baik untuk dapat dipertahankan, juga 
mencari peluang faktor pembeda 
dengan Kanwil DJPb yang lain. 
Berdasarkan hasil penilaian tahun 
2017, faktor yang masih lemah 
adalah akurasi data, yang terdiri 
dari validitas angka (bobot 80%) 
dan kualitas Catatan atas Laporan 
Keuangan (20%). Validitas data sangat 
dipengaruhi oleh kinerja KPPN, 
sedangkan untuk CaLK, dalam kendali 
Kanwil Malut.
b. Segera melakukan 
perbaikan (tidak menunda-nunda) 
apabila berdasarkan monitoring baik 
melalui aplikasi OmSPAN maupun 
e-Rekon&LK terdapat data yang tidak 
akurat.

3. Sinergi
Setelah diperoleh komitmen dan 
menentukan strategi, maka perlu 
dibangun sinergi baik eksternal 
dengan mitra kerja, dalam hal ini 
KPPN, maupun dengan internal. 
a. Untuk sinergi eksternal, 
dibangun WhatsApp Group yang 
beranggotakan UAPPA-W, KPPN, dan 
Kanwil DJPb dalam rangka memonitor 
data-data Laporan Keuangan. 
Kanwil mengingatkan/menanyakan 
KPPN apabila terdapat data yang 
bermasalah, dan apabila KPPN 
mengalami kesulitan penyelesaiannya 
dengan Satker bersangkutan, Kanwil 

membantu melalui UAPPA-Wnya.
b. Untuk sinergi internal, 
dibangun budaya seluruh pegawai 
Bidang PAPK mengetahui pekerjaan 
keseluruhan. Apabila ada pegawai 
yang berhalangan, tugasnya dapat 
dilaksanakan oleh pegawai lainnya 
dan proses monitoring serta 
perbaikan Laporan Keuangan dapat 
terus dilaksanakan. Dibangun juga 
budaya kebersamaan berupa makan 
keluar kantor bersama apabila 
dirasakan suasana kantor sudah 
terlalu “suntuk” dan apabila terdapat 
keberhasilan-keberhasilan yang 
dicapai. Makan keluar kantor pada 
umumnya bukan makan “berat”, 
melainkan makan “ringan” seperti 
bakso, mie ayam, bubur ayam, bubur 
manado, nasi kuning, dll.

4. Kegigihan
Komitmen, strategi, dan sinergi 
tidaklah ada artinya apabila kurang 
dalam pelaksanaannya. Diperlukan 
kegigihan karena permasalahan 
selalu ada saja yang timbul sepanjang 
waktu pelaksanaan anggaran dan 
penyusunan Laporan Keuangan. 
Kanwil tidak bosan-bosan 
berkoordinasi dengan KPPN dan 
UAPPA-W terhadap masalah yang 
timbul. Dalam penyusunan CaLK, 
Kanwil sejak awal telah menyusun 
draft CaLK, sehingga tidak terburu-
buru dalam menyusun CaLK dan 
dapat mengurangi kesalahan-
kealahan yang “sepele” atau “tidak 
perlu”. Mulai dari Kepala Kanwil 
hingga Kepala Bidang secara 
bersama-sama melakukan penelaahan 
dan koreksi atas draft CaLK sebelum 
difinalkan dan dikirimkan. Lembur 
hingga pukul 04.00 dini hari pun 
pernah dilakukan. 

HASIL

Setelah melakukan hal-hal di atas, 
pada tanggal 6 November 2019 
terbitlah Keputusan Direktur Jenderal 
Perbendaharaan Nomor KEP-273/
PB/2019 tentang Penetapan Peringkat 
Penilaian LK Tingkat Koordinator 
Kuasa BUN Kanwil Tahun 2018 
sebagai juri yang menentukan hasil 
dari daya upaya yang dilakukan. 
Berdasarkan Kepdirjen di atas, nilai 
yang diperoleh Kanwil Malut adalah 
sebagai berikut:

Opini Opini
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Dari data yang disajikan, terdapat faktor nilai yang meningkat, 
yaitu akurasi data. Peningkatan nilai akurasi data ini bagi Kanwil 
Malut merupakan buah manis dari upaya-upaya tak kenal lelah 
yang dilakukan.

Faktor ketepatan waktu dan kelengkapan dokumen berhasil 
dipertahankan pada nilai 100, hal ini karena tanggal-tanggal 
“kritis” penyampaian Laporan Keuangan tidak pernah dilewati dan 
kelengkapan dokumen selalu di-“cek dan recek”.  

Adapun faktor partisipasi mengalami penurunan, dan sepertinya 
terdapat perubahan kriteria penilaian, karena tidak ada satu pun 
Kanwil yang memperoleh nilai sempurna 100 lagi. Nilai tertinggi 
untuk partisipasi adalah 99,69. Kunci utama nilai partisipasi ini 
adalah cerminan upaya tak kenal menyerah dan sinergi berbagai 
pihak yang tentunya menjadi “gap” yang akan ditutup pada tahun 
2019.

Bobot penilaian masing-masing faktor pada tahun 2018 apabila 
dibandingkan tahun 2017 mengalami perubahan. Berdasarkan 
bobot faktor penilaian yang baru, nilai secara keseluruhan berhasil 
meningkat dari 98,29 menjadi 99,45 (naik 1,16).

Ternyata perubahan pada penilaian Tahun Anggaran 2018 tidak 
hanya terkait bobot per faktor penilaian, tetapi juga tentang 
pembagian kategori Kanwil. Apabila pada tahun anggaran 2017 
pembagian berdasarkan jumlah KPPN, pada tahun anggaran 2018 
pengategorian dilakukan berdasarkan indeks jumlah satker mitra 
kerja, nilai transaksi dan volume transaksi.

Berdasarkan kategori yang baru ini, Kanwil Malut berubah menjadi 
kategori Kanwil Sedang (bukan lagi Kanwil Kecil). Berdasarkan 
Kategori ini, Kanwil Malut berhasil meraih peringkat kedua dari 10 
Kanwil yang ada di kategori Sedang (2/10). Dalam hal ini Kanwil 
Malut mendapat sedikit keberuntungan, karena apabila masih 
menggunakan kategori yang sama dengan tahun lalu, maka Kanwil 
Malut hanya meraih peringkat kelima.  

KESIMPULAN

Kanwil Maluku Utara berhasil meningkatkan peringkat kualitas 
Laporan Keuangan K-BUN Kanwil dari peringkat 9 dari 10 (9/10) 
menjadi peringkat 2 dari 10 (2/10). Walaupun belum menjadi 
peringkat pertama, tetapi bagi Kanwil Malut hal ini sudah 
merupakan hal yang membanggakan.

Hal yang paling utama dalam meningkatkan peringkat kualitas 
Laporan Keuangan K-BUN Kanwil  adalah adanya komitmen 
dari seluruh pihak, kemudian perencanaan dalam pencapaian 
komitmen, selanjutnya pelaksanaan dari perencanaan tersebut 
yang membutuhkan koordinasi, sinergi dan kegigihan, serta sedikit 
keberuntungan.

Dengan demikian, jawaban dari judul artikel ini, 9/10 x X = 2/10 
adalah:
9/10 x {(komitmen)(strategi)(sinergi)(kegigihan)(keberuntungan)} 
= 2/10
Kemudian, pertanyaan selanjutnya adalah:
Berapakah X,  2/10 x X = 1/10 ?
Semoga pertanyaan di atas bisa menjadi tulisan Kanwil DJPb 
Provinsi Maluku Utara pada tahun 2020. 

Teks : Fitra Riadian, Kabid PAPK Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara
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The Last Samurai 
KPPN Palu
(Sebuah Implementasi Rencana Kelangsungan Bisnis Pada Ditjen 
Perbendaharaan)

“Saya sangat terharu dengan semangat juang para 
pegawai Kementerian Keuangan yang tetap semangat 
mengabdi untuk melayani dalam situasi berat sekalipun. 
Semangat ini sebagai wujud nilai pelayanan dan 
profesional yang tertanam pada setiap insan Kementerian 
Keuangan.” (Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, 
Oktober 2018)

Itulah sebuah kalimat yang diucapkan oleh Menteri Keuangan 
Sri Mulyani Indrawati dalam memotivasi pegawai KPPN Palu 
pascamusibah gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi yang melanda 
Kota Palu, Kabupaten Donggala dan Kabupaten Sigi pada tanggal 
28 September 2018. Musibah tersebut memaksa seluruh punggawa 

punggawi KPPN Palu untuk melakukan evakuasi ke luar kota Palu untuk 
menyelamatkan diri sesuai arahan dari Kementerian Keuangan. 
Dalam suasana yang kurang kondusif ada beberapa pegawai yang tetap 
tinggal di Kompleks Perumahan Jalan S. Parman, tetapi juga ada yang harus 
rela tidur dalam tenda di Kompleks Kantor Jalan Tanjung Dako sekaligus 
untuk mengamankan aset negara yang pada saat itu banyak berdatangan 
pengungsi dari warga sekitar kantor. 

Di tengah-tengah proses evakuasi,timbul perintah dari Kantor Pusat 
Direktorat Jenderal Perbendaharaan bahwa KPPN Palu harus tetap 
membuka layanan kepada mitra kerja pada hari Rabu tanggal 3 Oktober 
2018. Kami baru sadar bahwa tugas dan fungsi antareselon I di Kementerian 
Keuangan sangat berbeda. Artinya, teman-teman di Ditjen Pajak, Ditjen Bea 
Cukai, dan Ditjen Kekayaan Negara tidak mungkin dipaksakan beroperasi 
pasca gempa karena masyarakat yang dilayani baru saja mengalami 
bencana gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi. Berbeda dengan kita sebagai 
insan perbendaharaan, akan menjadi masalah apabila KPPN Palu tidak 
beroperasi dalam melayani satker mitra kerja. Dampak yang ditimbulkan 
akan langsung dirasakan oleh masyarakat.

Kepala KPPN Palu pada saat itu, Muhtar Salim, memerintahkan kepada 
penulis untuk mendata pegawai yang masih berada di Kota Palu dan yang 
mempunyai kemampuan untuk mengoperasikan pelayanan kepada mitra 
kerja. Setelah kami data,terdapat tujuh orang pegawai Yaitu Muhtar Salim, 
saya sendiri Danan Dwi Mulyono Kepala Seksi MSKI, M. Zaenal Ali selaku 
Kepala Seksi Pencairan Dana, sedangkan dari pelaksana ada Saudara Ruslan, 
Suranto, Andre, dan Rusman M. Zaenong. Setelah sumber daya manusia 
disiapkan, sarana dan prasarana untuk mendukung kelangsungan proses 
bisnis tersebut kami benahi. Dalam situasi dan kondisi yang sangat terbatas 
serta banyak kendala dihadapi baik dari internal maupun eksternal, seperti 
warga yang mengungsi di halaman sekitar masjid, membuat proses recovery 
menjadi tidak mudah.

Foto : Tino Adi Prabowo
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Rakertis POLRI 2020, Menkeu 
: Fungsi Institusi Publik adalah 
Melayani

Dalam acara rapat koordinasi teknis 
POLRI 2020 Menteri Keuangan, Sri 
Mulyani Indrawati menyampaikan 
bahwa fungsi organisasi yang 
menjalankan institusi publik adalah 
melayani, pelayanan publik yang 
baik adalah syarat menjadi negara 
maju.

Dirjen Perbendaharaan: 
Pentingnya dilakukan 
Percepatan Pelaksanaan 
Anggaran di Awal Tahun 2020.  

Dirjen Perbendaharaan, Andin 
Hadiyanto, dalam kunjungan 
kerja ke Makassar dan Gorontalo 
menyampaikan bahwa sesuai 
dengan arahan Presiden, 
untuk mengantisipasi dampak 
pelemahan ekonomi global 
penting dilakukan percepatan 
pelaksanaan anggaran di awal 
tahun, baik itu untuk belanja 
K/L maupun transfer ke daera

Kemenkeu Peduli, Sambangi 
Korban Banjir di Bekasi 

Kementerian Keuangan 
memberikan bantuan kepada 
korban banjir di salah satu titik 
pengungsian korban banjir di Desa 
Sukamekar, Babelan, Kabupaten 
Bekasi, Bantuan diserahkan oleh 
Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, 
RM Wiwieng Handayaningsih 
selaku Koordinator Bidang 
Penanganan Darurat pada Satuan 
Tugas Penanggulangan Bencana 
Kemenkeu RI

DJPb Peringati Hari Bakti 
Perbendaharaan ke 16, DJPb 
Kawal APBN, Indonesia Maju

Pada Puncak peringatan 
hari bakti perbendaharaan 
ke – 16 diresmikan yel-yel 
“DJPb, Mantap” dan tagline 
DJPb “Mengawal APBN, 
Indonesia Maju” yang memiliki 
maksud segenap elemen insan 
perbendaharaan agar senatiasa 
turut berperan mengawal APBN 
untuk mewujudkan Indonesia maju

Ujicoba SP2D Online: Setiap 
Transaksi Penyetoran Pajak Atas 
Belanja Daerah Ke Kas Negara 
Dapat Diketahui Secara Real 
Time

Dalam acara Ujicoba SP2D 
Online, Dirjen Perbendaharaan 
menyampaikan bahwa penyetoran 
SP2D Online merupakan upaya 
modernisasi sistem penerimaan 
negara yang memenuhi tiga 
tuntutan modernisasi sistem 
penerimaan negara.

14 /JANUARI04 /JANUARI

Sempat Terendam Banjir, 
Operasional Layanan KPPN 
Bekasi Ditinjau Dirjen 
Perbendaharaan

Awal tahun anggaran 2020 dan di 
tengah kondisi masih terendamnya 
sejumlah kawasan di Jabodetabek, 
Direktur Jenderal Perbendaharaan 
Kementerian Keuangan Andin 
Hadiyanto tinjau KPPN Bekasi 
yang pada tanggal 1 Januari 2020 
kemarin turut terkena banjir

3 /JANUARI 29 /JANUARI

Pimpinan DJPb tandatangani 
IKU Kemenkeu-One 2020, 
Dirjen Perbendaharaan : Kita 
tidak boleh berkerja doing 
business as usual

Sekretaris dan para Direktur 
lingkup Ditjen Perbendaharaan 
menandatangani Kontrak Kinerja 
Kemenkeu-Two, Piagam Risiko, 
Pakta Integritas, Treasury Charter 
2020. 

Di level Kemenkeu-One komitmen 
kinerja Ditjen Perbendaharaan di 
tahu 2020 ini dituangkan ke dalam 
11 (sebelas) Sasaran Strategis yang 
meliputi 26 (dua puluh enam) 
IKU.

Menkeu SMI : Bendahara 
Negara Harus Peka dan Cermat 
dalam Mengelola Dinamika 
Keuangan Negara 

Menkeu, Sri Mulyani Indrawati 
dalam rapat kerja di kantor 
pusat Ditjen Perbendaharaan 
menyampaikan bahwa pentingnya 
Ditjen Perbendaharaan sebagai 
bendahara negara untuk 
meningkatkan kewaspadaan, 
cermat dalam melihat resiko ke 
depan, dan merespon dinamika 
ekonomi yang dapat berpengaruh 
pada pengelolaan keuangan negar

03 /FEBRUARI 14 /FEBRUARI 20 /FEBRUARI

Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan Sambut 
Delegasi Accountant General’s 
Departement Of Malaysia

Delegasi study visit dari 
Accountant General’s  Departement 
of Malaysia yang ingin belajar dari 
pengalaman Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan dalam pengelolaan 
keuangan negara khususnya tentang 
sistem penerimaan negara berbasis 
teknologi.

24 /FEBRUARI 26 /FEBRUARI

Tinjau penggunaan Dana Desa di 
Desa Peliatan Gianyar Bali, Dirjen 
Perbendaharaan ; “Dana Desa 
tidak semata berupa uang untuk 
menjadi barang

Direktur Jenderal Perbendaharaan, 
Andin Hadiyanto, dalam kunjungan 
kerjanya ke Desa Peliatan-Gianyar 
Bali, menyampaikan bahwa 
pemanfaatan dana desa tidak semata 
mata berupa uang untuk menjadi 
barang, tetapi itu juga bisa menjadi 
pemicu untuk meningkatkan 
perberdayaan potensi masyarakat.

5 /MARET

Dirjen Perbendaharaan: BLU 
hadir sebagai salah satu komitmen 
pemerintah dalam meningkatkan 
pelayanan kepada masyarakat

Dirjen Perbendaharaan saat acara 
Penandatangan Kontrak Kinerja 
Pemimpin BLU Tahun 2020 
menyampaikan bahwa Peran BLU 
sangat diharapkan untuk turut serta 
berkontribusi dalam mewujudkan 
tema pembangunan 2020-2024 
yaitu mewujudkan Indonesia 
Berpenghasilan Menengah-
Tinggi yang sejahtera, adil, dan 
berkesinambungan.

1 /FEBRUARI

Protokol Ditjen Perbendaharaan 
Antisipasi Penyebaran COVID-19

Di tengah merebaknya wabah 
virus Covid-19 yang bahkan 
sudah berstatus pandemi menurut 
WHO. Ditjen Perbendaharaan 
sebagai institusi yang juga 
menjalankan fungsi pelayanan 
publik sigap mengambil langkah 
langkah pencegahan dan 
minimalisasi resiko penyebaran 
virus Covid-19 di lingkungan 
kantor dan unit layanan DJPb.

16 /MARET

Rekam Peristiwa
Alhamdulillah pada saat yang telah 
ditentukan, 3 Oktober 2018, KPPN Palu 
telah dapat beroperasi kembali di area 
parkir dengan satker pertama yang 
dilayani adalah Korem 132/Tadulako. 
Pelayanan yang kami berikan berupa 
pembayaran Tunjangan Kinerja Bulan 
September 2018 untuk personel Korem 
Tadulako. 
Dalam tulisan ini penulis sebagai 
pelaku akan lebih menyoroti tentang 
Implementasi Rencana Kelangsungan 
Bisnis (Business Continuity Plan) pada 
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Dalam beberapa teori implementasi 
kebijakan, faktor yang mempengaruhi 
antara lain adalah komunikasi atau 
perintah dari atasan. Komunikasi 
sangat diperlukan dalam mendukung 
implementasi kebijakan yang telah 
ditetapkan. Komunikasi harus 
jelas dan tegas sehingga tidak 
menimbulkan multi tafsir. Kebijakan 
Direktorat Jenderal Perbendaharaan 
Kementerian Keuangan terkait rencana 
kelangsungan bisnis telah diatur dalam 
bentuk keputusan Direktur Jenderal 
Perbendaharaan yaitu Keputusan 
Direktur Jenderal Perbendaharaan 
Nomor KEP-695/PB/2018 tanggal 
31 Desember 2018 Tentang Rencana 
Kelangsungan Bisnis (Bussiness 
Continuity Plan) Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan.
 
Dalam Keputusan tersebut, bencana 
yang disebutkan hanya musibah 
gempa bumi, kebakaran, banjir dan 
erupsi gunung berapi. Yang menjadi 
pertanyaan selanjutnya adalah 
“bagaimana penanganan bencana alam 
berupa tsunami dan likuifaksi seperti 
yang terjadi di Palu, Sigi, dan Donggala 
pada Akhir bulan September 2018?” 

Keputusan Direktur Jenderal 
Perbendaharaan tersebut juga 
menyebutkan bahwa Unit Kepatuhan 
Internal pada seluruh unit kerja 
lingkup DJPb memantau tindakan 
pemulihan dan penanganan bencana 
di masing-masing unit kerjanya. 
Sekarang timbul pertanyaan juga, 
bagaimana mungkin bisa memantau 
UKI Wilayah dan UKI Pelayanan dalam 
hal KPPN tersebut mengalami atau 
terdampak musibah?

Terdapat sejumlah perbedaan sudut 
pandang dalam beberapa regulasi 
terkait pelaksanaan pelayanan kepada 
satker. Misalnya Surat Edaran Direktur 
Jenderal Perbendaharaan Nomor 
SE-72/PB/2018 tentang Petunjuk 
Teknis Langkah-Langkah Pelaksanaan 
Pencairan Belanja Pegawai (Gaji 
Induk, Gaji Susulan, Gaji Terusan, 
Tunjangan Kinerja, dan Uang Makan) 
dan Pembayaran Honor Pegawai 
Pemerintah Non Pegawai Negeri Pada 
Kantor Pelayanan Perbendaharaan 
Negara Palu dalam Transisi Bencana. 
Dalam petunjuk pelaksanaan 
pelayanan tersebut disebutkan bahwa, 
“Pelayanan berupa proses pencairan 
dana oleh KPPN Palu dimaksud 
dibatasi atas pengajuan Surat Perintah 

Membayar (SPM) Belanja Pegawai 
(Gaji Induk, Gaji Susulan, Gaji Terusan, 
Tunjangan Kinerja, dan Uang Makan), 
dan pembayaran Honor PPNPN. 
Semangat dari surat edaran Direktur 
Jenderal Perbendaraan dimaksud 
adalah jangan sampai pelayanan 
kepada satker yang berkaitan dengan 
hajat hidup orang banyak tidak 
berjalan dengan lancar. 

Berdasarkan petunjuk tersebut akan 
timbul pertanyaan “Bagaimana dengan 
pengajuan SPM untuk membayar 
upah tenaga kerja yang bersifat masal, 
misalkan proyek padat karya? 

Selanjutnya regulasi terkait 
prosedur pengadaan barang dan 
jasa yang diterbitkan oleh Lembaga 
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah. Lampiran Peraturan 
Kepala LKPP Nomor 13 Tahun 
2018 tentang Pengadaan Barang/
Jasa Dalam Penanganan Keadaan 
Darurat,menyebutkan bahwa, 
“Berdasarkan dokumen Berita Acara 
Perhitungan Bersama dan Berita Acara 
Serah Terima Hasil Pekerjaan, PPK 
menyusun kontrak sesuai dengan jenis 
kontrak yang tercantum dalam SPBJ”. 
Setelah dipelajari ternyata terdapat 
perbedaan proses pembayaran apabila 
dibandingkan dengan pembayaran 
tagihan kepada pemerintah. Dalam hal 
ini KPPN sebagai pembayar tagihan 
sehingga tidak dapat dibayarkan 
karena secara sistem di Aplikasi 
Sistem Perbendaharaan dan Anggaran 
Negara (SPAN) belum mengakomodasi 
regulasi tersebut. Jadi menurut 
penulis hal tersebut adalah karena 
kurangnya koordinasi antar LKPP dan 
Ditjen Perbendaharaan Kementerian 
Keuangan.

Sarana prasarana dalam suatu 
organisasi untuk mendukung 
implementasi rencana kelangsungan 
bisnis pada Ditjen Perbendaharaan, 
khususnya KPPN Palu sebagai 
Kantor pelayanan, sangat diperlukan. 
Tujuannya agar dalam keadaan 
musibah bencana alam berupa gempa 
bumi, tsunami dan likuifaksi di Kota 
Palu, Sigi, dan Donggala pelayanan 
dapat berlangsung, dengan harapan 
pelayanan tersebut membawa dampak 
positif bagi masyarakat. 

Pada saat terjadinya musibah tersebut 
KPPN Palu mendapat bantuan sarana 
prasarana berupa tenda dan genset. 
Menurut pendapat kami sebaiknya 
ke depannya sarana tersebut dapat 
difasilitasi berupa kontainer yang 
dibentuk sedemikian rupa mirip 
bangunan (knock down) sehingga 
menjadi bangunan semipermanen 
yang di dalamnya sudah terkoneksi 
jaringan internet, listrik, dan AC. 
Sarana tersebut ditempatkan di 
kota-kota yang sekiranya bebas dari 
bencana gempa bumi, misalkan kota 
Makassar dan Balikpapan dengan 
harapan apabila terjadi bencana di 
Kota Palu (semoga tidak terjadi lagi) 

pengiriman barang-barang tersebut 
akan lebih cepat.

Selanjutnya, suatu kegiatan 
sumber daya manusia mempunyai 
peranan yang sentral. Artinya setiap 
implementasi suatu kebijakan dari 
Kantor Pusat Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan salah satu faktor 
yang mempengaruhi adalah adanya 
implementor di lapangan. Ketika 
terjadi bencana alam, hampir sebagian 
besar pegawai pada KPPN Palu 
yang mengalami musibah tersebut 
berusaha menyelamatkan diri atau 
ikut evakuasi keluar dari Kota Palu. 
Ada yang ke Makassar, Balikpapan, 
dan bila memungkinkan kembali ke 
homebase-nya di kampung halaman 
sambil mengurangi trauma. Menurut 
hemat kami apabila terjadi bencana 
serupa (sekali lagi mudah-mudahan 
tidak terjadi lagi) pegawai yang ada 
di KPPN Palu sebaiknya dievakuasi 
keluar dari Kota Palu ke homebase 
masing masing selama satu bulan dan 
berkoordinasi dengan Badan Nasional 
Penanggulangan Bencana Nasional 
(BNPB). 

Setelah semua pegawai dievakuasi 
maka akan muncul pertanyaan 
bagaimana pelayanan pada KPPN 
Palu? Untuk menjawab pertanyaan 
tersebut maka jawaban yang pas 
adalah diganti tenaga yang baru yang 
didatangkan dari pegawai yang telah 
dididik untuk mengatasi bencana alam 
berupa gempa, tsunami, dan likuifaksi.

Dari beberapa faktor yang 
mempengaruhi tersebut maka 
penulis dapat menyimpulkan dan 
menyarankan sebagai berikut: 
(1) Bahwa menurut ahli kota Palu 
terdapat lempengan lempengan 
yang berakibat terjadinya musibah 
bencana alam berupa gempa bumi, 
tsunami, likuifaksi: (2) Kantor Pusat 
Direktorat Jenderal Perbendaharaan 
memperhatikan pegawai yang pada 
saat terjadinya musibah masih tinggal 
di Palu dan melaksanakan perintah 
untuk tetap melakukan pelayanan 
terhadap pegawai tersebut berupa 
pemberian reward (misalkan mutasi 
ke homebase, beasiswa, diklat, dan 
sebagainya) (3) Regulasi agar mudah 
dipahami dan dilaksanakan dalam 
implementasi kelangsungan bisnis. 
(4) Sarana dan prasarana tersedia di 
Kota Makassar dan Balikpapan. (5) 
Penggantian sementara pegawai KPPN 
Palu selama menjalani pemulihan 
trauma (trauma healing).

Teks : Danan Dwi Mulyono, Kepala 

Seksi PA I C Kanwil DJPb Provinsi 

Kalimantan Barat (eks pegawai pada 

Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan 

Internal KPPN Palu)

Ilustrasi : Sugeng Wistriono



In Search of the 
Best Government 
Cash Forecasting 

Model1

There are two 
prominent economic 
theories to describe 
the role of public 
spending in economic 

development. One is the so-
called Wagner’s Law – based 
on the work of Adolph Wagner 
– which is seen government 
spending as an endogenous 
variable in the macroeconomics. 
In this view, public expenditure 
is determined by the growth of 
national income. In opposition, 
John Maynard Keynes treats 
public expenditure as an 
exogenous variable that can 
affect economic development 
in the short-run. Nonetheless, 
the Greek crisis in 2010 shows 
that, whichever theory is correct, 
sustainable economic growth 
relies on how the government 
manages its cash resources. 

According to a report published 
by The World Bank, the 
increasingly important role of 
governments in promoting and 
delivering public services has 
made the cash management 
function central in the economic 
development of all nations. 
Failure to fulfil government 
responsibilities due to cash 
shortages interferes with 
governments’ ability to provide 
public services. Unanticipated 

borrowing to cover government 
spending leads to increased 
costs and may affect a 
government’s credibility. The 
Greek crisis in 2010 is an 
example of a government failing 
to manage cash effectively, 
leading to increases in the 
cost of borrowing to cover 
government spending. This 
has the potential for contagion 
in the wider financial system 
illustrating the importance of 
an effective Government Cash 
Management (GCM).

Discourse on GCM should not be 
separated from the broad area of 
public expenditure management. 
There are three main features of 
public expenditure management: 
budget preparation, budget 
execution, and GCM. While 
budget preparation mostly deals 
with macroeconomic indicators 
(e.g. inflation, exchange rate, 
economic growth) and budget 
execution is mainly about 
expenditure procedures (e.g. 
commitment and procurement 
processes), GCM focuses on 
ensuring the availability of 
government money to deliver 
public services and government’s 
obligations in the most effective 
way. Unlike the other features, 
the time value of money is 
essential in GCM. Therefore, the 

knowledge of the cash required 
by the government in the future 
is crucial to achieve an effective 
GCM. Moreover, in a working 
paper published by The World 
Bank, Yibin Mu emphasized the 
importance of a cash forecasting 
system as a building block of an 
effective GCM. It is a “necessary 
condition” for government 
cash manager to increase their 
cash predicting capacity by 
developing a government cash 
forecasting model. In this regard, 
reliable, real-time government 
cash forecasting models are 
clearly important.

In general, there are two 
approaches that government 
cash forecasting systems tend 
to develop: (1) utilize “bottom-
up” information collected 
individually from all spending 
units and (2) a “top-down” 
analysis based on historical data 
stored in databases. 

A study in 2014 has revealed 
that cash forecasts in Indonesian 
GCM frequently do not provide 
the accuracy expected at an 
acceptable level of materiality 
for the cash manager. Currently, 
the Indonesian Government uses 
a “bottom-up method” to predict 
expenditure based upon

1Iskandar, Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, 
Ditjen Perbendaharaan, Kementerian Keuangan.

aggregating periodically updated, 
individual, disbursement plans 
submitted by spending units. The 
review that formed the basis of the 
study cited above, conducted by 
the cash manager, found that not 
only the accuracy of expenditure 
forecasting was poor, but also that 
the requirements for spending 
units to predict and update their 
disbursement plans were onerous. 
As part of his Ph.D. research, the 
author proposes a “top-down 
approach” procedure for the cash 
manager to develop a government 
cash forecasting model that should 
improve cash forecasting accuracy 
and simplify the requirements 
relating to the reporting of plans by 
spending units.

The Case
Following the bottom-up approach, 
all spending units in Indonesia 
are required to submit a regular 
disbursement plan to the cash 
managers, along with its updated 
reports. The reports are made on 
a monthly, weekly, and daily basis. 
The monthly disbursement plans 
report the proposed spending 
unit’s expenditure for each month 
of the budget year. The monthly 
expenditure allocated in the 
disbursement plans is the ceiling for 
the respective month. However, the 
ceiling is not rigid. There is an update 
mechanism that allows the spending 
units to carry over the remaining 

budget allocation on a particular 
month into the following months. 

Moreover, the monthly disbursement 
plans are detailed into a four-
week period for each respective 
month based on the calendar date. 
This weekly disbursement plan 
is a bimonthly report that needs 
to be sent to the cash manager 
before the fifth working day of the 
beginning planned week. For day 
to day forecasting purposes, the 
spending units are required to break 
down their weekly disbursement 
plans for each day of the week into 
daily disbursement plans. Every 
spending unit has to prepare the 
report every week and send it before 
the second working day of the 
beginning planned day. The same 
updating mechanism also applies for 
the weekly and daily disbursement 
plans to ensure the remaining 
budget allocation on a particular 
reporting period is carried over to 
the succeeding periods accordingly. 
The cash manager uses the report as 
input data to establish a government 
cash forecast. 

To improve government cash 
forecasting accuracy, a new 
arrangement was launched in 
2014. The cash forecasting’s new 
arrangement provides convenience 
for the spending units to regularly 
submit their disbursement plans by 
relaxing the reporting requirements. 

Under the new regulation, there are 
only two types of reporting periods 
which are monthly and daily. Very 
much like the previous procedure, 
the monthly disbursement plans 
report the projected spending 
unit’s cash requirements for all 
types of expenditure. However, 
there is no need to update the 
monthly disbursement plans as long 
as the accumulation of the daily 
disbursement plans is not exceeding 
20% of the monthly disbursement 
plans for a particular month. 

Another incentive is on the daily 
disbursement plans reporting. It 
simplifies the role of spending units 
in providing their daily disbursement 
plan to the cash manager by selecting 
a particular expenditure that needs 
to be reported in advance. While the 
previous policy made it mandatory 
for a spending unit to include 
all future transactions into the 
disbursement plan and its updates, 
the new regulation only requires 
the particular expenditure that is 
considered a “big transaction” to 
be reported to the cash manager. 
Applying the Pareto Principle, the 
cash manager is focusing only on 
the few spending units with large 
expenditure budget allocations for 
submitting their regular updated 
cash forecasting. However, the new 
arrangement fails to eliminate the 
requirements for reporting and 
updating future expenditures.
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Kemapanan finansial merupakan hal 

yang didambakan setiap orang. Dalam 

mengarungi perjalanan meraih sukses 

finansial tersebut, mempelajari cara hidup 

para tokoh miliarder beserta prinsip-

prinsipnya mampu menjadi inspirasi dalam bersikap dan 

mengambil keputusan hidup, sehingga diharapkan dapat 

mempercepat mencapai tujuan finansial yang dicita-

citakan.

Think and Grow Rich karya Napoleon Hill merupakan buku 

yang diterbitkan pertama kali pada tahun 1937. Buku 

ini menjadi salah satu seri buku inspirasi terbaik dunia 

sehingga sampai saat ini terus dilakukan cetak ulang 

setelah melalui beberapa penyesuaian dengan kondisi abad 

ini. 

Penulis menyusun buku ini melalui hasil analisis dan 

wawancara yang dilakukan selama lebih dari 20 tahun 

kepada berbagai tokoh sukses dunia seperti Thomas 

Edison, Graham Bell, Henry Ford, dan para miliarder 

lainnya. Hasil penelitian tesebut, yaitu rahasia para 

miliarder dalam menghasilkan uang, disarikan menjadi 

13 prinsip kesuksesan finansial yang masing-masing 

diuraikan pada tiap bab pada buku ini.

Buku ini menjadi layak untuk disimak sebab Think and 

Grow Rich menyajikan fakta dan bukan fiksi. Penulis 

berharap dapat menyampaikan kebenaran universal 

yang hakiki untuk dapat dipelajari oleh semua orang, 

tidak sekedar hanya tentang apa yang harus dilakukan 

melainkan bagaimana cara melakukannya.

Salah satu tokoh miliarder Indonesia yang 

merekomendasikan buku ini ialah Merry Riana. Dirinya 

mengaku bahwa Think and Grow Rich menjadi buku 

yang sangat penting dalam perjalanan kesuksesannya. 

Baginya, segala kesuksesan berawal dari cara berpikir, 

termasuk kesuksesan finansial. Buku Think and Grow Rich 

menjelaskan bahwa jika ingin sukses finansial, banyak 

pemikiran yang harus dibenahi

Bagi Anda yang sedang mencari buku yang menginspirasi 

perubahan dalam kebiasaan dan pola pikir maka buku ini 

layak Anda baca. Dengan secara aktif mengikuti ajakan dari 

Napoleon Hill, maka Anda dapat bergabung dengan jajaran 

para miliarder dunia yang sukses secara finansial.

Teks : Dinar Rafikhalif

Judul buku : Think and Grow Rich 

Penulis  : Napoleon Hill

Tebal  : 307 halaman

Penerbit  : BIP Kelompok Gramedia

ISBN  : 978-602-483-159-2

Think and Grow Rich – 
13 Prinsip Kesuksesan 
Finansial para Milarder

Resensi Buku

While utilizing the bottom-up 
approach to collect information 
regarding spending units’ 
expenditures, the Indonesian cash 
manager also takes advantage 
of the top-down approach in 
predicting the future cash needed. 
An inter-directorate committee 
in the Ministry of Finance 
prepares a top-down monthly 
cash prediction report based on 
historical data of revenues along 
with the assumptions of key 
macroeconomic and monetary 
indicators. The main focus of the 
report is to update the monthly 
cash forecasting for particular 
mandated expenditures to be 
executed by the Ministry of 
Finance such as interest payments, 
subsidies, and other expenditures. 
Such limitation displays the use 
of the top-down approach in the 
government cash forecasting 
system is a complement to the 
bottom-up approach. Utilizing the 
top-down approach to develop 
a government cash forecasting 
model eliminates the requirements 
of the reporting from the spending 
units.

The Procedure
When dealing with modeling, 
George Box’s famous quotation 
of “Essentially, all models are 
wrong, but some are useful” 
arose. Reflecting on this, the 
development of a government 
cash forecasting model should be 
designed to elaborate the available 
resources in pursuing the best 
model with accuracy that meets 
an acceptable level of materiality 
for the cash manager. Multiple 
modeling settings are proposed 
to investigate the most “useful” 
model of all proposed models. 

Following the “top-down” 
approach, the author recommends 
the procedure to build a model 
of cash forecasting for the public 
sector with accuracy that meets an 
acceptable level of materiality for 
the cash manager. The procedure 
consists of three stages: Attribute 
Selection, Forecasting Process, and 
Performance Evaluation.

The “top-down” approach 
suggested the utilization of 
historical data gathered from the 
database managed by the cash 
manager to develop a government 
cash forecasting system. However, 
feeding all the available data 
into modeling phases does not 
always deliver a better model. 

Therefore, the first step, Attribute 
Selection, asks whether selecting 
the significant variables to be used 
to construct a government cash 
forecasting model could increase 
the model’s performance. The 
product is two sets of data. The 
first one is a set of all the available 
data, while the second is only 
contain the significant variables. 
Even though literature said that 
the variable selection process 
could improve the performance of 
the model, there is no guarantee 
the model developed only with the 
significant variables selected via 
the attribute selection process will 
be the best model. Therefore, both 
datasets should be considered. 

The following stage is Forecasting 
Process. In this phase, the 
proposed forecasting model is 
developed using various prediction 
methods. Generally, the methods 
that are used can be classified into 
three main approaches: statistical, 
machine learning, and hybrid 
technique. Each method embedded 
with its specific characteristics 
that will determine its predicting 
capability. While statistical and 
machine learning methods are 
superior in capturing solely linear 
or nonlinear features on the data 
respectively, the hybrid technique 
is more preferable to deal with 
the existence of both patterns in 
data. Therefore, it is reasonable 
for a government cash forecaster 
to employ all possible techniques 
available to ensure the methods 
utilized in Forecasting Process that 
represent the leading techniques in 
solving forecasting issues. By doing 
it, the robustness of the results 
will be achievable. Each dataset is 
fed to the proposed methods and 
estimated separately to form a 
model such that for each method, 
there will be two models produced. 
One model is constructed with the 
Initial Dataset while the other is 
built from the selected attributes.

The performance of the resultant 
model is then compared with the 
other to define the best model 
to forecast government cash 
needed in the future. This process 
takes place in the last phase: the 
Performance Evaluation process. In 
this process, multiple performance 
evaluation measurement tools 
are employed to confirm the best 
forecasting model. There are 
numerous tools to measure the 
performance of forecasting models 
in the literature, which can be 

classified into three categories: 
scale-dependent errors, percentage 
errors, and scaled error. The best 
model is the one that most of the 
Performance Evaluation criteria 
agreed on. 

There Is No Magic Pill
The author’s Ph.D. thesis shows 
that, following the procedure, the 
best government cash forecasting 
model is achievable by using 
the significant variables and the 
machine learning method. In his 
research, the author used the 
historical data of government 
expenditure. Therefore, the 
results confirm that government 
expenditure patterns are non-
linear. Many studies in the area of 
prediction modeling emphasize 
the necessity of understanding 
the patterns of the historical 
data to be able to gain a reliable 
accuracy of the model. A better 
understanding of the patterns of 
government expenditure helps the 
cash manager to establish more 
effective policies related to the 
development of the government 
cash forecasting model utilizing 
the historical data. 

Although the procedure was tested 
on the government expenditure’s 
data, it also applies to forecast 
government revenues. However, 
the explained procedure should 
be followed consistently. Each 
data has its specific characteristic 
that affects the most appropriate 
technique to develop a forecasting 
model. The best forecasting model 
that is developed based on one 
data, will not necessarily provide 
the same level of accuracy when 
it is used to predict a different set 
of data.

Teks: Iskandar, Direktorat 
Pembinaan Pengelolaan Keuangan 
BLU
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Tabalong Berbagi, 
Komunitas Sosial 
dari Dialog ala 
Angkringan

Mengamati aktivitas para 
Insan Perbendaharaan dalam 
kesehariannya di luar kantor 
mampu menumbuhkan inspirasi 
tersendiri. Kepribadiannya yang 

terbiasa bersosial dengan masyarakat mampu 
membuka wawasan sekaligus memunculkan 
gagasan yang bermanfaat bagi banyak khalayak. 

Seperti yang dilakukan oleh Indrasmara 
Ilham Perdana (28), pegawai KPPN Tanjung, 
Kalimantan Selatan, yang mengaku gemar 
bercengkerama di angkringan bersama warga 
sepulang kantor. Bagi Ilham, berdialog dengan 
masyarakat mampu membuat pikiran kembali 
segar setelah seharian berkutat dengan 
pekerjaan kantor. “Ketika baru penempatan 
tahun 2015, saya memang suka mencari teman 
di luar kantor. Menyenangkan bisa berdialog 
dengan mereka, jadi bisa refreshing pikiran, 
punya cara pandang yang baru,” tutur Ilham.

Dialog ala angkringan sederhana yang sering 
dilakoni Ilham bersama warga, dengan ditemani 
secangkir kopi hangat sebagai pelengkap, 
memunculkan rasa kebersamaan yang pada 
akhirnya membuat Ilham lebih memahami 
kondisi setempat, bahwa situasi masyarakat 
Kabupaten Tabalong masih memprihatinkan. 

“Masyarakat di Tabalong rupanya banyak yang 
hidup dalam kondisi sulit. Beberapa daerah di 
Tabalong ini masyarakatnya bertani. Ketika 
musim hujan, sungai meluap dan airnya sampai 
ke tempat bertani warga, akibatnya banyak yang 
gagal panen. Mendengar kondisi begitu jadi 
membuat tergerak hati untuk bisa membantu 
mereka,” ungkap Ilham. 

Di sisi lain, dari hasil dialog tersebut, Ilham 
justru melihat kesempatan untuk berbagi 
sedekah di kawasan Tabalong juga cukup besar. 
Menurutnya, banyak pendatang di Tabalong 
yang bekerja di tambang batubara mempunyai 
penghasilan yang cukup tinggi, sedangkan 
komunitas sosial di Tabalong sendiri tergolong 
sedikit. Sebaliknya, masih banyak warga di 
Tabalong yang memerlukan bantuan. 

Sebagai bentuk kepedulian untuk mengurangi 
kesenjangan tersebut, bersama dengan pemilik 
angkringan dan beberapa warga lainnya, 
Ilham akhirnya menggagas untuk mendirikan 
komunitas sosial sebagai wadah untuk saling 
berbagi sehingga dapat mempererat persatuan 
dan kebersamaan antar masyarakat Tabalong.
“Kami mengambil inisiatif untuk membuat 
komunitas sosial yang bisa mengumpulkan 
sedekah dan menyalurkannya kepada 
warga Tabalong yang membutuhkan. Kami 
menamainya ‘Tabalong Berbagi’ agar lebih 
mengena ke masyarakat Tabalong dan menjadi 
fokus kita untuk membahagiakan warga tidak 
mampu di Kabupaten Tabalong,” jelas Ilham.

Turut Berbagi, Tanpa Membawa 

Nama Daerah Sendiri

 Sebagaimana diungkapkan 
oleh Ilham, salah satu hal yang unik dari 
Tabalong Berbagi adalah bahwa seluruh 
anggota di komunitas ini berasal 
dari luar Kabupaten Tabalong. “Kami 
semuanya orang-orang pendatang, 
bukan asli Tabalong. Tapi kami tidak 
membawa nama daerah asal kami, justru 
kami beri nama ‘Tabalong Berbagi’ 
sebagai bentuk kepedulian dan rasa 
cinta kami kepada Tabalong,” jelas 
pemuda asli Yogyakarta tersebut.

 Kegiatan Tabalong Berbagi 
dimulai pada tahun 2017 dengan berbagi 
nasi bungkus setiap malam Jumat. 
Kemudian bertepatan dengan bulan 
Ramadhan, komunitas berinisiatif untuk 
membagikan parcel Ramadhan kepada 
warga dhuafa. “Alhamdulillah respon 
dari teman-teman di luar ekspektasi 
kita, bantuan masuk hingga dua kali 
lipat lebih dari kebutuhan dana kita. 

Dan dari berbagi 
parcel Ramadhan 
ini kemudian 
kita agendakan 
untuk rutin 
melaksanakan 
kegiatan berbagi 
sembako hingga 
sekarang,” kata 
Ilham.

Sampai saat 
ini ada dua 
kegiatan rutin di 
Tabalong Berbagi. 
Kegiatan pertama 
disebut dengan 
Gerakan “S3” 
(Sabtu Sedekah 
Sego) yang rutin 
dilaksanakan 
Sabtu pagi dengan 
berkeliling kota 
menggunakan 
motor 
membagikan 
nasi bungkus 
kepada yang 
membutuhkan. 
Yang kedua ialah 
“Tabalong Berbagi 

Sembako” yang rutin dilaksanakan 
setiap bulan di pelosok desa di 
Kabupaten Tabalong.

“Kita sudah ada donasi rutin dari 
teman-teman di pertambangan 
batubara yaitu Komunitas Sekawan 
(Sedekah Karyawan Adaro) tiap bulan 
sebagai support kegiatan Tabalong 
Berbagi Sembako. Selain itu kami 
juga ada beberapa kegiatan tambahan 
seperti Tabalong Berbagi Kaki palsu, 
bekerjasama dengan pegawai RSUD 
setempat. Sudah ada empat kaki 
palsu yang diberikan kepada korban 
kecelakaan yang harus diamputasi 
kakinya,” tambah Ilham yang sudah dua 
tahun aktif dalam Tabalong Berbagi.

Salah satu pengalaman menarik bagi 
Ilham ialah ketika akan mengadakan 
kegiatan berbagi sembako. Sampai 
mendekati hari-H pelaksanaan kegiatan, 
dana masih sangat jauh dari kebutuhan. 
“Mungkin ada 10 jutaan kurangnya. 

Padahal kami perlu untuk belanja 
sembako. Alhamdulillah, kurang dari 
satu pekan justru ada uang lebih dari 
10 juta masuk ke rekening komunitas. 
Akhirnya setelah kita gunakan untuk 
belanja kebutuhan uang tersebut masih 
sisa cukup banyak di rekening.”
Aktif dalam komunitas tersebut 
tidak menghambat Ilham dalam 
menyelesaikan tanggung jawabnya 
di kantor, sebab kegiatan Tabalong 
Berbagi biasa dilakukan di hari libur 
atau Sabtu Minggu sehingga tidak 
mengganggu produktivitas kantor. 
Kepala KPPN Tanjung, Bayu Setiawan, 
turut mengapresiasi kegiatan Ilham di 
luar kantor tersebut.
“Saya sebagai atasan sangat mendukung 
aktivitas tersebut, mengingat kegiatan 
Tabalong Berbagi merupakan kegiatan 
positif yang bertujuan untuk membantu 
masyarakat yang kurang mampu dengan 
langsung menyalurkannya di seluruh 
pelosok Kabupaten Tabalong. Dengan 
kegiatan tersebut diharapkan juga dapat 
lebih mengenalkan dan membawa nama 
baik KPPN Tanjung kepada masyarakat 
Kabupaten Tabalong,” ungkap Bayu.

Ilham berharap, dirinya dapat 
meninggalkan jejak yang positif 
dimana saja dia ditempatkan. “Sesuai 
prinsip dalam hidup saya, khoirunnas 
anfa’uhum linnas, sebaik-baik manusia 
adalah yang paling bermanfaat untuk 
manusia lain, semoga selalu bisa 
memberikan manfaat untuk orang lain 
di mana Allah tugaskan saya.”

Kutipan kisah dari Ilham mampu 
memberikan pelajaran bahwa 
menggunakan waktu untuk berdialog 
atau bermusyawarah secara sederhana 
mampu menghasilkan sebuah hal besar 
yang bermanfaat. Kemauan untuk 
membuka diri dan pikiran dengan 
masyarakat yang beragam akan semakin 
membuat gagasan tersebut lebih 
tepat dan terarah. Selayaknya sebagai 
Insan Perbendaharaan, yang terus 
mewujudkan penyaluran APBN secara 
tepat, demi bangsa Indonesia maju.

Teks & Foto  : Indrasmara Ilham Perdana, 

KPPN Tanjung

Jika Anda memiliki rekan yang kisahnya dapat dimuat, 
silakan kirimkan profilnya ke email redaksi klip.humas.
djpb@gmail.com



Manfaatkan BMN ‘Bekas’ 
Wujudkan Kultur Kantor Berkelas
Untuk rubrik Gapura Majalah Treasury 
Indonesia terbitan kali ini, ada yang 
unik karena bertepatan dengan alih 
kepemimpinan di kantor yang kami 
angkat profilnya. Belum lama ini, tampuk 
kepemimpinan KPPN Jakarta VI beralih 
dari dari pejabat lama Wahyu Prihantoro 
kepada pejabat baru Zamruddin. Yang 
juga istimewa adalah KPPN Jakarta VI 
bisa dikatakan masih berusia cukup belia, 
tetapi sudah mengukir sejumlah prestasi 
dan pencapaian. 

Dorong Interaksi Kekeluargaan

KPPN Jakarta VI dibentuk pada tahun 2013 
sesuai dengan amanat Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor PMK-169/PMK.01/2012 
dan Keputusan Dirjen Perbendaharaan 
Nomor KEP-187/PB/2013. PMK tersebut 
mengatur pembentukan KPPN Jakarta 
VI dan KPPN Jakarta VII, dengan tujuan 
agar memberikan pelayanan yang lebih 
maksimal kepada stakeholders di wilayah 
kerja Provinsi DKI Jakarta. 

KPPN Jakarta VI menempati lantai 5 
gedung KPPN yang terletak di Jl. Ir. H. 
Juanda No. 19, Jakarta Pusat, satu gedung 
dengan KPPN Jakarta I, KPPN Jakarta 
VI, serta KPPN Khusus Pinjaman dan 
Hibah. Lokasinya cukup strategis karena 
dekat dengan pusat pemerintahan RI. 
Saat ini, KPPN Jakarta VI melayani 210 

satuan kerja Kementerian/Lembaga 
dengan total DIPA Tahun 2020 sebesar 
Rp19.743.218.658.000,00. Tahun 
sebelumnya, realisasi APBN yang dikelola 
oleh KPPN Jakarta VI adalah 95,07% atau 
Rp26.834.484.638,00.

Memasuki ruangan KPPN Jakarta 
VI, tampak area ruang tunggu yang 
susunannya berbeda jika dibandingkan 
dengan front office KPPN pada umumnya. 
Tata letak kursi tunggu ini dengan konsep 
cluster ini memiliki filosofi tersendiri yaitu 
untuk mendorong interaksi yang bersifat 
kekeluargaan, sesuai dengan nilai yang 
mewarnai budaya kerja di KPPN Jakarta VI. 
Selain itu, dengan posisi kursi tunggu yang 
tidak seluruhnya menghadap ke petugas 
layanan, juga mengurangi fokus yang 
dapat menimbulkan tekanan psikologis 
bagi petugas.

Ruang layanan maupun ruang kerja di 
KPPN Jakarta VI pun menerapkan fungsi 
ergonomis terutama dari desain kursinya, 
untuk kenyamanan dan kesehatan pegawai 
maupun tamu/pengunjung. Yang lebih 
menarik lagi, sebagian besar meubelair 
yang ada di KPPN Jakarta VI dibuat 
dengan memanfaatkan barang bekas, baik 
dari furnitur KPPN maupun kantor pusat 
yang sudah tidak terpakai lagi. Mencoba 
mengatasi keterbatasan sumber daya, 
Kepala Kantor saat itu, Wahyu Prihantoro 

berinisiatif untuk memodifikasi meja, 
kursi, dan lemari untuk dialihfungsikan 
sesuai dengan kebutuhan KPPN Jakarta 
VI. Salah satu di antara quickwins Ditjen 
Perbendaharaan pada tahun 2020 memang 
menggarisbawahi perlunya optimalisasi 
barang milik negara (BMN), termasuk 
pemanfaatan (reutilisasi) BMN yang idle 
di lingkungan Ditjen Perbendaharaan. Jika 
dikonversikan, barang-barang ini bernilai 
hingga ratusan juta rupiah, yang artinya 
penghematan telah dapat dilaksanakan.

Semangat Pertahankan Layanan 

Terbaik

Beberapa waktu yang lalu, KPPN Jakarta 
VI berhasil mengukir prestasi dengan 
masuk dalam lima besar dalam pemilihan 
Kantor Pelayanan Terbaik tingkat Ditjen 
Perbendaharaan Tahun 2018 dan meraih 
predikat Wilayah Bebas dari Korupsi 
(WBK) tahun 2018. Saat menjalani proses 
penilaian WBK, dari sisi penilaian melalui 
dokumen pendukung, nilai KPPN Jakarta 
VI paling rendah. Namun, ketika survei 
dilakukan secara langsung oleh tim penilai 
Kementerian PAN-RB, digabung dengan 
nilai survei yang dilakukan Kementerian 
PAN-RB kepada stakeholders KPPN 
Jakarta VI, peringkatnya melonjak ke atas 
di antara kantor-kantor lain yang juga 
mengikuti penilaian. 

Meskipun telah mendapatkan sejumlah 
penghargaan, KPPN Jakarta VI bertekad 
untuk tetap mempertahankan layanan 
terbaiknya.
“Kami menjaga apa yang sudah dicapai, 
harus bisa dipertahankan, apalagi ke 
depannya KPPN Jakarta VI akan mengikuti 
KPT dan WBBM. Tidak boleh surut,” harap 
Zamruddin.

Prestasi tersebut diraih tentunya dengan 
dukungan segenap pegawai KPPN Jakarta VI 
yang saat ini terdiri atas 40 orang pegawai 
dengan beragam tingkatan usia. Bukan itu 
saja, pada tahun 2018, KPPN Jakarta VI 
juga meraih juara I Lomba Implementasi 
Pengarusutamaan Gender Tingkat 
Kementerian Keuangan.

KPPN Jakarta VI mendapatkan penghargaan 
tersebut bukan karena pegawai 
perempuannya lebih banyak, justru 
pegawai perempuan di KPPN tersebut 
hanya 16 orang, sedangkan pegawai laki-
laki adalah sejumlah 24 orang. Namun, 
pengarusutamaan gender (PUG) diartikan 
sebagai memberikan kesempatan bagi 
pegawai wanita untuk tetap menjalankan 
tugasnya dengan baik dan di sisi lain juga 
berperan sesuai dengan fitrahnya sebagai 
wanita.

Pengarusutamaan di KPPN Jakarta VI 
juga diartikan bahwa baik yang dilayani 
maupun yang melayani merasa puas. Semua 
pegawai, baik laki-laki maupun perempuan, 
berusia tua maupun muda, dapat produktif 
di arus yang utama dengan dukungan dari 
kantor. Jangan sampai ada yang merasa 
terpinggirkan, dan semua pegawai berhak 
mengembangkan diri. 

Salah satu perwujudan prinsip ini adalah 
dibuatnya PUG Center KPPN Jakarta VI. 
Di salah satu sudut ruangan KPPN Jakarta 
VI terdapat ruang terbuka dengan konsep 
cafe dilengkapi dengan berbagai macam 
buku bacaan serta fasilitas charging 
station. PUG Center difungsikan sebagai 
tempat berkumpul para pegawai maupun 

petugas satuan kerja, serta sebagai sarana 
mendapatkan edukasi mengenai penerapan 
PUG.

Selain itu, terdapat pula pojok bermain 
anak yang bukan hanya diisi dengan sarana 
permainan anak, melainkan juga dilengkapi 
dengan pengasuh untuk dapat menemani 
anak-anak dari petugas satuan kerja yang 
sedang berkunjung ke KPPN Jakarta VI, 
sementara orang tuanya menemui staf atau 
pejabat dari KPPN. Pengasuh anak yang 
ditugaskan ini adalah PPNPN yang telah 
menjalani pelatihan dan mendapatkan 
sertifikat dari Tempat Penitipan Anak Artha 
Wildan yang dikelola oleh Kementerian 
Keuangan. Bagi para pegawai, tersedia 
pula ruang istirahat khusus yang dapat 
digunakan jika sewaktu-waktu ada pegawai 
yang kurang sehat. Tujuannya, karena waktu 
yang dijalani sehari-harinya oleh pegawai 
di kantor hampir sama durasinya dengan 
waktu berada di rumah, ketika ada jargon 
“rumahku istanaku” yang menunjukkan 
kenyamanan berada di rumah, maka kantor 
pun bisa dibuat nyaman, tentunya dengan 
tetap mematuhi peraturan yang berlaku.

Sejalan dengan semangat penerapan konsep 
open space di Kementerian Keuangan, 
KPPN Jakarta VI juga memiliki co-working 
space untuk difungsikan sebagai semacam 
pendukung activity based working. Ruang 
kerja yang sifatnya lebih terbuka minim 
sekat ini dimaksudkan untuk mendukung 
cara bekerja yang lebih dan memenuhi 
kebutuhan setiap pegawai dalam rangka 
mencapai kinerjanya, sehingga diharapkan 
hasilnya lebih optimal. Meja dan kursi 
yang ada di co-working space ini pun dibuat 
dengan memanfaatkan furnitur yang sudah 
tidak terpakai lagi.

“Bila kantor bisa dikondisikan 
senyaman mungkin seperti 
di rumah, mengurangi 
unsur kekakuan dengan 
membuat ruang-ruang yang 
mendukung interaksi dan kita 
memenuhi setiap kebutuhan 
pegawai untuk mendukung 
pekerjaannya tentu saja akan 
menciptakan kondisi yang 
nyaman dan kondusif, yang 
kita layani(satker) puas, 
pegawai kita juga puas.”

Wahyu Prihantoro

Kepala KPPN Jakarta VI periode 

Maret 2016 s.d. Maret 2020

Pohon harapan satker di FO KPPN Jakarta VI

Gapura Gapura
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“ Kekuatan tim harus tetap 
terbangun, layanan keluar harus 
diberikan dengan lebih baik, 
dan kalau bisa kami menjadi 
contoh untuk kantor-kantor 
yang lain, termasuk mungkin 
juga Pemerintah Daerah. 
Dengan adanya predikat WBK 
dan sebentar lagi moga-moga 
WBBM, artinya ada pengakuan 
terhadap apa yang sudah kita 
capai.”

Zamruddin

Kepala KPPN Jakarta VI periode 

Maret 2020 - saat ini.



“Saya sudah lama berhubungan dengan KPPN 
Jakarta 6, saat ini saya rasakan pelayanan 
petugas FO memuaskan, ditunjang dengan 
fasilitas menunggu bagi satker yang memadai 
menjadi nyaman.” 
 
Samiran (Inspektorat Jenderal Kementerian 
Desa, Transmigrasi dan Daerah Tertinggal)

“Perubahan desain ruangan 
tunggu Front office saat ini 
jauh lebih nyaman bagi 
petugas satker, karena sarana 
pendukung seperti televisi dan 
tata kursi membuat kami tidak 
bosan menunggu antrian” 
 
Chartono (Kementerian KKP 
Direktorat Perikanan)

“ Yang saya rasakan saat ini dengan fasilitas 
kantor yang menerapkan reutilize BMN 
sangat bermanfaat tidak hanya bagi satker 
namun juga bagi pegawai, contohnya 
dengan layout ruang tunggu antrian saat 
ini membuat pelayanan FO tidak kaku dan 
mendorong interaksi antar petugas satker 
sehingga lebih nyaman”
 
Yogi Stia N. (Pelaksana KPPN Jakarta VI)

Terus-menerus Berbenah 

untuk Kesempurnaan

Dengan deretan prestasi 
dan inovasi di atas, KPPN 
Jakarta VI tidak ingin 
berpuas diri. Masukan 
dari berbagai pihak 
ditampung untuk menjadi 
bahan pertimbangan guna 
perbaikan ke depannya, 
termasuk dari pihak 
stakeholders, dalam hal 
ini satuan kerja K/L yang 
dilayani. Di KPPN Jakarta 
VI terdapat pohon harapan 
satker yang diletakkan 
di dekat pintu masuk. 
Saran-saran dari pihak 
satker yang ditempelkan di 
pohon ini kemudian dipilah 
dan dipenuhi sepanjang 
masih dalam koridor 
peraturannya. Beberapa 
fasilitas bahkan lahir 
dari saran satker, seperti 
penyediaan mini bar, 
komputer pusat informasi, 
dan loker.

Inovasi lain yang dibangun 
oleh KPPN Jakarta VI 
adalah Monaz atau 
Monitoring Antrean 
Zoom yang diluncurkan 
pada bulan Juli 2019. 
Analoginya, bagaikan di 
Tugu Monas, dari tempat 
tertinggi pandangan dapat 
diedarkan luas ke berbagai 
sisi dan bisa terlihat 
dengan jelas kondisi yang 
ada. Aplikasi Monaz yang 
menyediakan monitoring 
antrean secara real time ini 

membantu satker dalam 
mengambil keputusan 
pengajuan pencairan dan 
memanfaatkan waktu 
menunggu secara optimal. 

Untuk mempermudah 
satuan kerja dalam 
memahami penggunaan 
Aplikasi e-RekonLK, KPPN 
Jakarta VI juga berinisiatif 
membuat pembelajaran 
melalui animasi dan lagu 
yang diberi nama Tarik 
Pak Eko (Tata Cara Asik 
Penggunaan Aplikasi 
e-Rekon&LK OK). Jadi, 
para stakeholders bisa 
mempelajari pemanfaatan 
aplikasi tersebut melalui 
alternatif selain membaca 
buku pedoman yang telah 
tersedia.

KPPN Jakarta VI 
menghadirkan pula 
Aplikasi Sambel Trasi 
(Sistem Administrasi 
Belanja dan Transaksi 
Instansi) yang merangkum 
aplikasi-aplikasi seperti 
Aplikasi e-Filling KPPN, 
aplikasi Early Warning 
System, Aplikasi 
Penatausahaan Bank 
Garansi Akhir Tahun, 
Aplikasi Pembuatan Valuta 
Asing SP2D Valas ke 
Bank Indonesia, Aplikasi 
Penatausahaan SKPP, 
dan Aplikasi Monitoring 
Pengajuan SPM Gaji Induk. 
Setelah penerapan aplikasi 
Sambel Trasi, pencarian 
arsip KPPN dapat dilakukan 

dengan lebih cepat, dengan 
hasil pencarian sudah 
lengkap dengan data 
dukung berupa dokumen 
digitalnya. Satker juga 
bisa memantau proses 
SKPP yang sudah diajukan 
dengan lebih mudah. 

Aplikasi-aplikasi ini 
memungkinkan agar 
tugas sehari-hari yang 
sifatnya berulang bisa 
digantikan oleh sistem, 
sehingga sumber daya 
dapat dialihkan kepada 
tugas lain yang tidak 
kalah pentingnya. Karena 
terobosan yang membuat 
tugas bisa dikerjakan 
dengan lebih cepat dan 
mudah ini, aplikasi seperti 
Monaz dan Sambel Trasi 
juga telah dimanfaatkan 
oleh KPPN-KPPN lainnya. 
Hal ini sejalan dengan 
harapan KPPN Jakarta 
VI untuk memberikan 
layanan yang bukan hanya 
terbaik, melainkan juga 
bisa menjadi teladan bagi 
kantor-kantor lainnya.

“Kami ingin memberikan 
layanan yang bisa dicontoh 
oleh kantor-kantor yang 
lain, bukan hanya di 
lingkup Kementerian 
Keuangan,” tekad 
Zamruddin.

Teks : Leila Rizki Niwanda
Foto : Mahardika Argha 
Mariska

Fasilitas PUG Center & Ruang tunggu satker

Penyediaan open space bagi pegawai dari pemanfaatan BMN bekas

Gapura Gapura
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Menghadapi pandemi 
Covid-19, KPPN Jakarta 
VI juga telah menerapkan 
social distancing 
dengan mengurangi 
interaksi dengan tamu 
yang datang. Kursi 
untuk menghadap 
langsung ke tiap-tiap 
loket ditiadakan, dan 
tersedia hand sanitizer 
di sejumlah tempat. 
Mulai tanggal 20 Maret 
2020, layanan tatap 
muka di KPPN Jakarta VI 
juga dihentikan hingga 
batas waktu yang telah 
ditentukan. Sebagai 
antisipasi penyebaran 
virus penyebab Covid-19, 
untuk sementara layanan 
hanya dilakukan secara 
online.

Antisipasi 
Penyebaran 
Covid-19



Foto : Tino Adi P, Mahardika Argha M
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Persona

Dr. Fransisca Handy, Sp.A.: 
Pembangunan Sumber Daya Manusia 
Dimulai Sejak Masa Sebelum Kehamilan

Untuk membangun sumber daya manusia 
yang unggul, salah satu aspek yang perlu 
mendapatkan perhatian adalah kesehatan. 
Manusia yang sehat akan menjadi bekal untuk 
meningkatkan daya saing Indonesia. Selain 

upaya penanganan terhadap masalah kesehatan yang 
muncul, usaha di bidang pencegahan pun menjadi penting. 
Salah satu hal yang bisa dilakukan dalam hal pencegahan 
adalah edukasi kepada masyarakat, baik ketika sedang 
berkunjung ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan 
layanan maupun melalui kegiatan-kegiatan seperti 
penyuluhan dan seminar.

dr. Fransisca Handy Agung, Sp.A. adalah seorang dokter 
spesialis anak dan dosen kedokteran yang turut aktif 
dalam kegiatan edukasi di bidang kesehatan, khususnya 
kesehatan anak dan remaja. Bukan hanya kepada para 
mahasiswanya di Fakultas Kedokteran Universitas Pelita 
Harapan, melainkan juga kepada masyarakat umum, 
termasuk di sekolah-sekolah. Menjadi keinginannya untuk 
bisa membantu anak Indonesia mencapai potensi terbaik 
masa depan.

“Saya merasa perlu sharing apa yang saya pahami di luar 
ruang praktik, dan saya menikmati bertemu dengan banyak 
orang dari aneka kalangan,” sebut Fransisca.

Dokter yang juga sempat bertugas di sejumlah tempat 
seperti WHO Indonesia Country Office dan Puskesmas 
Samosir di Sumatera Utara ini percaya bahwa sumber daya 

manusia yang unggul tentu diawali dengan manusia yang 
sehat fisiknya, bahagia jiwanya, dan memiliki relasi dan 
keterampilan sosial yang baik.

“Sehat menurut WHO itu sebetulnya luas. Bukan sekadar 
bebas dari penyakit, tetapi merupakan kondisi di mana 
seseorang merasa sejahtera baik secara fisik, psikologis, 
maupun sosial. Jika menilik definisi ini, menjadi sehat jelas 
merupakan hal dasar dan utama pembentukan manusia 
unggul,” jelas dokter yang menyelesaikan pendidikan 
dokter umum dan dokter spesialis anak di Universitas 
Indonesia ini.

Ia percaya, penguatan SDM yang unggul dimulai sejak 
sebelum kehamilan terjadi, yaitu saat si calon ibu dan si 
calon ayah masih remaja.  

“Masa remaja adalah masa perkembangan yang paling 
krusial dalam menyiapkan masa dewasa seseorang. Masa 
remaja adalah masa otak mengalami proses peningkatan 
efisiensi kerja yang memerlukan stimulasi yang tepat dari 
keluarga, sekolah, dan lingkungan sekitar,” terang penulis 
buku A-Z Perawatan Bayi dan A-Z Penyakit Langganan 
Anak ini.

Persona Persona
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Memang, banyak sekali tantangan yang 
dihadapi oleh seseorang pada masa 
remajanya, baik secara psikologis maupun 
sosial. Pubertas yang terjadi di masa 
remaja tidak saja mengubah remaja secara 
fisik, tetapi juga memulai turbulensi 
psikologis dan perubahan relasi remaja 
dengan sekitarnya. Konflik dengan orang 
tua mulai terjadi, permasalahan dengan 
teman dan pengaruh lingkungan pun 
menjadi semakin nyata. Jika di masa 
ini remaja mengalami adiksi misalnya 
rokok, internet, narkoba, atau mengalami 
kehamilan yang tidak direncanakan, 
Fransisca menekankan, maka intervensi di 
masa kehamilan tidak banyak mengubah 
keadaan.  

Banyak remaja masa kini juga menjalani 
gaya hidup sedentari (lebih banyak duduk, 
sedikit bergerak, dan kurang aktif) serta 
serbainstan yang dapat menyebabkan 
penyakit tidak menular seperti stroke, 
diabetes, masalah jantung, dan kanker. 
Fransisca menyampaikan, angka kesakitan 
dan kematian di Indonesia didominasi 
oleh penyakit-penyakit tersebut yang 
menelan biaya sangat besar karena 
bersifat berat dan kronis atau sangat 
panjang masa sakitnya. 

Untuk mengupayakan agar remaja dapat 
memperoleh layanan kesehatan yang 
sesuai dengan kondisinya, Kementerian 
Kesehatan RI telah membuat pelatihan 
rutin untuk Pelayanan Kesehatan Peduli 
Remaja sejak tahun 2018, di mana 
Fransisca terlibat sebagai trainer tingkat 
nasional. Ia juga ikut menyusun Modul 
Pelatihan Pelayanan Kesehatan Remaja 
untuk Tenaga Kesehatan.

“Kalau remaja bisa kita lindungi dari 
berbagai masalah psikososial dan dapat 
kita pastikan memiliki gaya hidup yang 
sehat, maka kita akan mendapat calon 
ayah dan ibu yang sehat, bahagia, dan 
cerdas sehingga punya kapasitas ekonomi 
dan sosial yang baik untuk membesarkan 
anak-anak yang berkualitas. Kualitas ayah 
dan ibu menentukan kualitas bayi yang 
akan dilahirkan dan dibesarkan. Saat 
ini, perhatian negara masih perlu terus 
ditingkatkan untuk bisa saling bersinergi 
dalam memastikan remaja memperolah 
haknya akan sehat, tumbuh dan 

berkembang serta terlindungi dari segala 
risiko yang mengancam masa depannya,” 
ungkap Sekretaris Satgas Remaja Ikatan 
Dokter Anak Indonesia (IDAI) ini. 

Salah satu indikator yang digunakan 
oleh pemerintah dalam mengukur 
kualitas SDM adalah stunting. Fransisca 
mengingatkan, stunting artinya pendek 
yang diakibatkan karena kekurangan zat 
gizi yang berdampak pada berkurangnya 
kapasitas otak. Adapun pendek yang 
bukan karena kekurangan zat gizi 
bukanlah termasuk dalam definisi 
stunting. 

“Kita tahu stunting itu penyebabnya 
multifaktor dan pemerintah telah 
melakukan banyak hal untuk ini 
hingga kita memiliki kantor khusus 
di bawah presiden langsung untuk 
masalah stunting. Kembali lagi ke 
issue remaja tadi, jika kita mengatasi 
stunting dimulainya dari kehamilan dan 
dua tahun pertama kehidupan, akan 
ada beberapa hal penting yang tidak 
lagi bisa kita selamatkan. Saya ambil 
contoh kaitan rokok dengan stunting. 
Jika si ayah itu perokok, menggerus 
pengeluaran rumah tangga untuk 
rokoknya, berapa besar kemungkinan 
dia akan berhenti merokok saat istrinya 
hamil? Rokok bermula di masa remaja, 
jika kita bisa menyelamatkan remaja dari 
perilaku merokok, kita menghemat dan 
menyelamatkan banyak hal.”

Maka, bukan hanya dengan pemberian 
ASI dan MPASI yang sehat kepada bayi, 
stunting menurut Fransisca perlu dicegah 
sejak kehamilan belum terjadi.

“Salah satu hal yang belum mendapat 
prioritas dalam program stunting 
adalah: menyelamatkan remaja kita. 
Menyelamatkan masa remaja akan 
membantu kita memiliki manusia 
dewasa yang akan mampu melahirkan 
dan membesarkan anak yang bebas dari 
stunting.”

Dalam pandangan dokter yang pernah 
mengambil pendidikan kesehatan remaja 
di University of Melbourne ini, Indonesia 
sesungguhnya telah memiliki kapasitas 
sosial yang baik. Pemerintah sudah 
memiliki berbagai program yang sangat 
baik, juga ada beragam organisasi non-
pemerintah yang digerakkan ataupun 
yang melibatkan masyarakat. 

“Tantangannya adalah bagaimana 
bisa saling bekerja sama antarsektor 
terutama di tatanan implementasi. Jujur 
saya tidak tahu persis jawaban akan hal 
ini bagaimana baiknya. Tapi dengan 
komunikasi yang membaik antarpihak, 
saya melihat kerja sama lintas sektor 
sudah lebih membaik, tetapi masih perlu 
untuk dikembangkan lagi.”

Fransisca menyebutkan sejumlah gerakan 

masyarakat yang telah turut serta dalam 
pembangunan kualitas manusia Indonesia 
sejak dini. “Sebagai masyarakat, aneka 
komunitas yang saat ini ada adalah 
sebuah gerakan yang menurut saya luar 
biasa efektif. Angka menyusui kita naik 
sejak lahirnya Asosiasi Ibu Menyusui 
Indonesia. Kesadaran akan penggunaan 
obat rasional mulai menyebar sejak ada 
Yayasan Orangtua Peduli. Kesadaran 
akan parenting juga membaik sejak 
ada kegiatan “Rangkul Keluarga”, dan 
sebagainya.”

Menurutnya, adalah penting untuk 
mengupayakan sinergi antara 
negara dengan masyarakat yang 
aktif memberdayakan diri untuk 
memperjuangkan kemajuan dalam bidang 
kesehatan. 

“Juga agar remaja mendapat perhatian 
lebih baik lagi dari aneka sektor terkait 
pembangunan, sehingga bisa mendapat 
prioritas pembiayaan dan agenda 
program. Semoga negara dapat merespon 
secara tepat inisiatif-inisiatif baik yang 
lahir dari masyarakat seperti ini. Inisiatif 
masyarakat untuk memberdayakan diri 
akan semakin bertumbuh jika mendapat 
respon yang tepat serta didengar 
kebutuhannya oleh pemerintah,” 
terangnya.

Dengan latar belakang Fransisca yang 
aktif di bidang edukasi kesehatan remaja, 
ia pun ditugaskan sebagai anggota 
tim ahli di Kementerian Agama untuk 
Program Pencegahan Kawin Anak, juga 
di Kementerian Kesehatan untuk Tim 
Penyusunan Modul Kesehatan Seksual dan 
Kesehatan Reproduksi Remaja. Selain itu, 
Fransisca juga memprakarsai berdirinya 
Indonesian Association for Adolescent 
Health (INAHA) pada tahun 2018, 
sekaligus bertindak sebagai ketuanya.

Terkati makna kesehatan sebagai kondisi 
yang bebas dari penyakit, saat ini sedang 
ramai dibicarakan penularan penyakit 
pernapasan Covid-19 akibat virus corona 
yang menyerang banyak negara hingga 
WHO menetapkan status pandemi. Untuk 
pencegahan dari penyakit semacam ini, 
Fransisca menekankan bahwa selalu 
penting untuk menanamkan kebiasaan 
hidup sehat. 

“Makan gizi seimbang dengan 
memastikan setiap kali makan selalu ada 
buah dan sayur segar serta protein yang 
dimasak dengan sehat (tidak digoreng), 
cuci tangan dengan sabun dan air secara 
rutin, aktivitas fisik setiap hari, dan 
jangan lupa cukup jam tidur,” pesan 
Fransisca.

Teks : Leila Rizki Niwanda
Foto : Dok.Pribadi



“Seiring dengan dinamika perubahan, Ditjen 
Perbendaharaan juga ikut menyesuaikan diri, 

mengalami berbagai perubahan visi dan misi guna 
meningkatkan kualitas tata kelola organisasi. Kantor 

layanan terus berbenah, fungsi-fungsi pada lini 
organisasi juga terus dipertajam”

- Dirjen Perbendaharaan Andin Hadiyanto


