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Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Piring dan guci dikenal dengan keramik
Patiman “Cina Batavia” (Batavian Ware)
dari masa Dinasti Ming didatangkan dari
daratan Cina dengan pasar orang-orang
Cina peranakan di Batavia maupun orang
Belanda dan Eropa lainnya.
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PASTI
LEBIH
BAIK
Kata keramik sebenarnya merupakan
pengucapan bahasa Indonesia yang
dalam bahasa Inggrisnya yaitu ceramic.
Kata ceramic dari kata Yunani yaitu
keramos, yang berarti barang pecah
belah atau barang yang dibuat dari
tanah liat yang dibakar (baked clay).
Dilihat dari materialnya, lempung atau
tanah liat yang merupakan bahan baku
pembuatan keramik atau porselen pada
dasarnya merupakan suatu bahan dengan
harga yang bisa terbilang murah. Pada
hakikatnya, manusia dengan segala
pengetahuan yang digabungkan dengan
kemampuannya, dapat mengolah
barang apapun menjadi suatu produk
yang bermanfaat dan bernilai jual tinggi.
Mulai dari yang membutuhkan proses
sederhana hingga proses yang rumit.
Tingkat pengerjaan inilah yang akan
membedakan nilai akhir dari sebuah
produk, seperti halnya dengan tanah
liat. Tanah liat kadang kita lihat sebagai
material yang tidak bernilai. Namun
dengan sebuah proses tertentu, ternyata
dapat merubah tanah liat menjadi sebuah
harta yang bernilai tinggi.
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Guci yang digunakan sebagai media
penyimpanan air, tuak, abu, atau
bahan makanan dari Dinasti Tang
diperkirakan berusia diatas 400 tahun.
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Dimulai pada sekitar jaman
prasejarah, tembikar
atau barang-barang yang
terbuat dari tanah liat telah
ada sejak kurang lebih
10.000 SM di dataran
Tiongkok. Sepanjang
perkembangannya,
seni tembikar Tiongkok
pernah menjadi yang

termaju di seluruh dunia,
hal ini mempengaruhi
perkembangan seni dan
industri yang sama di
berbagai negara seperti
Jepang, Korea, Yunani,
Philipina, Vietnam dan
negara-negara Eropa.
Tembikar dengan
pengolahan khusus ini
kemudian dinamakan
porselen. Sekitar 1500
tahun lalu porselen
berkembang di Tiongkok
dan menyebar ke seluruh
dunia.

Tembikar di Indonesia pada
mulanya diperuntukkan
guna memenuhi kebutuhan
sehari-hari seperti tempat
air, tempat makanan,
genteng dan keperluan
memasak lainnya.
Pembuatan benda-benda
ini seperti misalkan sebuah
wadah, di awali dengan
sebuah keranjang yang
dilapisi tanah liat untuk
menampung air. Tapi
karena tidak bertahan lama,
maka keranjang tersebut di
buang ke perapian dengan
maksud di musnahkan.
Namun yang terjadi, sisa
tanah liat di keranjang
malah mengeras, meski
keranjang yang terbuat dari
anyaman bambunya habis
terbakar. Akibat pengaruh
seni tembikar dari masa ke
masa, proses pengolahan
dan penggunaannya
berkembang menjadi
produk seni dan sebuah
lambang kemewahan.
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KATA PENGANTAR

Sebanyak 20 inisiatif strategis menjadi fokus pelaksanaan
dalam program RBTK Kemenkeu mulai tahun 2017,
menggantikan 87 inisiatif strategis tahun sebelumnya.
Perubahan ini ditujukan untuk mencapai strategic outcomes
Kementerian Keuangan yaitu “Terjaganya kesinambungan
fiskal melalui pendapatan negara yang optimal, belanja
negara yang efektif dan efisien serta pengelolaan keuangan
negara yang akuntabel untuk mendorong pertumbuhan
ekonomi yang inklusif, berkualitas, dan sustainable”.
Tahun 2018 adalah tahun kelima pelaksanaan Program
Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan dari
implementasi inisiatif-inisiatif strategis program tersebut,
beberapa inisiatif strategis telah menghasilkan output yang
diharapkan sepanjang tahun 2018.
8

Pelaksanaan Program Transformasi Kelembagaan dan
Transformasi Organisasi dalam kerangka Reformasi Birokrasi
sepanjang tahun 2018, secara garis besar telah berada pada
jalur yang tepat (on-track) dan mencapai target-target capaian
(milestones) yang ditetapkan untuk dicapai.

Buku Laporan Tahunan (Annual Report) Transformasi
Kelembagaan 2018 ini disusun untuk dapat memberikan
gambaran mengenai pelaksanaan Transformasi
Kelembagaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Tema
buku laporan tahunan 2018 adalah “The Transformation
Lustrum: Journey to Digital Treasury” bermakna bahwa
annual report ini merupakan rangkaian akhir dari perjalanan
5 tahun Transformasi Kelembagaan dan pembuka
perjalanan transformasi berikutnya menuju digitalisasi
Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Sumber daya yang
sangat berharga berupa SDM handal, infrastruktur dan
value yang menjadi dasar gerak organisasi akan sanggup

menjadi bekal untuk mencapai visi Direktorat Jenderal
Perbendaharaan khususnya dan Kementerian Keuangan
pada umumnya.
Adanya Buku Laporan Tahunan ini diharapkan dapat
memberikan manfaat bagi seluruh pejabat/pegawai
Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan semua pihak yang
berkepentingan dalam mendukung dan menyampaikan
pelaksanaan Transformasi Kelembagaan.

Sudarso
Ketua PMO
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KATA SAMBUTAN

Memasuki tahun kelima ini, Program Transformasi
Kelembagaan masih melanjutkan fase jangka menengah,
yaitu membangun keunggulan operasional dan
layanan dalam skala besar sekaligus merespon adanya
perkembangan kemajuan teknologi informasi yang sangat
pesat dan cepat. Pengembangan Sistem Aplikasi Keuangan
Tingkat Instansi (SAKTI) menjadi salah satu wajah kegiatan
digitalisasi dan otomasi layanan di Ditjen Perbendaharaan
yang mendapatkan perhatian khusus guna mendorong
integrasi, efisiensi, dan akurasi data pengelolaan keuangan
negara.
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Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Segala puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT,
Tuhan yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya Direktorat
Jenderal Perbendaharaan (DJPb) telah menempuh tahun kelima
Transformasi Kelembagaan, sejak diterbitkannya KMK 36/
KMK.01/2014 tentang Cetak Biru Transformasi Kelembagaan
Kementerian Keuangan, yang dilanjutkan dengan ditetapkannya
KMK 974/KMK.01/2016 tentang Implementasi Inisiatif Strategis
Program RBTK Kementerian Keuangan.

Kami, seluruh jajaran pimpinan DJPb memahami bahwa
Ditjen Perbendaharaan sebagai bagian dari Kementerian
Keuangan harus selalu siap menghadapi fenomena
Industrial Revolution 4.0 yang membawa digital disruption
dalam berbagai lini kehidupan. Transformasi Kelembagaan
tidak dapat lepas dari berbagai teknologi digital yang
ada sehingga membutuhkan strategi yang tepat dalam
menghadapinya.
Keberhasilan dalam melakukan transformasi di era milenial
tidak lepas dari kemampuan organisasi pemerintah dalam
mengendalikan dan mengamankan data, menyelesaikan
masalah sosial yang timbul akibat ekses timbulnya
unemployment hasil berbagai aktivitas automasi serta
outdated-nya teknologi pemerintah dan skill set pegawai
pemerintah yang tidak compatible dibandingkan
perkembangan digital yang terjadi. Diharapkan Annual
Report ini dapat menjadi media pemantik yang dapat
memicu seluruh Insan Perbendaharaan untuk aware
terhadap perubahan yang terjadi dan mendorong adaptasi
guna mewujudkan institusi Kementerian Keuangan yang
kokoh menghadapi tantangan jaman.

Kepada seluruh Insan Perbendaharaan, saya menekankan
untuk dapat memberikan layanan yang terbaik kepada
para pemangku kepentingan, sehingga Transformasi
Kelembagaan yang kita laksanakan berdampak positif bagi
tercapainya kepuasan seluruh para pemangku kepentingan,
baik internal maupun eksternal Kementerian Keuangan.
Kita harus mampu mewujudkan desired state Tema
Perbendaharaan “Membangun terobosan dalam rangka
mewujudkan value for money pengelolaan perbendaharaan”
Akhirnya, saya ingin menyampaikan penghargaan
setinggi-tingginya kepada seluruh pihak yang terlibat
dalam pelaksanaan Transformasi Kelembagaan Ditjen
Perbendaharaan di sepanjang tahun 2018. Semoga Tuhan
Yang Maha Esa senantiasa memberikan rahmat-Nya dan
mengiringi setiap langkah kita.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Marwanto Harjowiryono
Direktur Jenderal Perbendaharaan
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Guci Patiman biasanya digunakan untuk
media penyimpanan makanan. Wadah
minuman dengan motif burung dan
mangkuk. Keramik diperkirakan berasal
dari era Dinasti Ming.
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Keramik yang ada
di Indonesia banyak
dipengaruhi oleh budaya
tiongkok. Benda ini pun
memiliki makna budaya
mendalam bagi masyarakat
Papua. Bahkan suku-suku
asli Papua sudah mengenal
keramik Tiongkok ini selama
ratusan tahun yang lalu.
Hal ini karena keramik
Tiongkok telah menjadi
komoditas perdagangan
dan alat tukar yang
membudaya di nusantara
sejak ratusan tahun silam.

Di mata masyarakat
Papua ini, keramik
Tiongkok mempunyai
fungsi sosial budaya yang
tinggi. Masyarakat Papua
menggunakan keramik
Tiongkok untuk prosesi
pernikahan adat mereka,
dimana pengantin pria
akan berjalan menuju
rumah pengantin wanita
diiringi dengan penabuh
tifa. Keluarga besar dari
penganti pria ini akan
membawa piring dan guci
besar yang berasal dari

Tiongkok. Barang antik
seperti keramik Tiongkok ini
masih banyak tersebar di
sekitar perairan laut Jawa,
Karawang, Cirebon, Tuban,
dan lain-lain. Juga ada di
sekitar kepulauan Natuna,
Laut Tiongkok Selatan, dan
Sulawesi Selatan. Daerahdaerah ini merupakan jalur
lintas perdagangan zaman
dahulu. Di Jawa, porselen
tiongkok menjadi benda
pilihan yang mengiringi
duta-duta Tiongkok bertemu
dengan raja-raja Jawa.
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5 Tahun Transformasi;
Perjalanan Menuju Era Digital

Pelaksanaan program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan
(RBTK) di Kementerian Keuangan yang telah diinisiasi sejak tahun
2014 telah memasuki tahun kelima dengan fokus pada implementasi
20 (dua puluh) inisiatif strategis program RBTK serta beberapa inisiatif
transformasi organisasi. Inisiatif strategis tersebut tersebar di 4 (empat)
tema utama sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan
Nomor 974/KMK.01/2016 tentang Implementasi Inisiatif Strategis
Program RBTK Kementerian Keuangan.
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Perkembangan kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat dan cepat, harus dihadapi
dengan sigap oleh Kementerian Keuangan yang memiliki organisasi yang besar, dengan
SDM dan kebutuhan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang kompleks. Untuk itu
Kementerian Keuangan mencanangkan implementasi transformasi dengan menggunakan
teknologi Enterprise Architecture (EA) sebagai gateway menuju transformasi digital. EA
adalah mekanisme penyusunan cetak biru organisasi yang menyelaraskan visi dan misi
organisasi (business architecture) dengan teknologi informasi, dalam perspektif data (data
architecture), aplikasi (application architecture) dan teknologi (technology architecture).
Pada tahun 2018 Kementerian Keuangan telah melaksanakan tahap awal dari
pengembangan transformasi digital tersebut dengan mengadakan awareness dan assess
readiness yang terdiri dari beberapa kegiatan utama yakni pengikutsertaan para pimpinan
dalam proses digital transformation serta memberikan pemahaman kepada para pimpinan
terhadap pentingnya penggunaan EA.
Pada tahap awal, Kementerian Keuangan telah mendefinisikan Desired State of Ministry
of Finance (MoF) Core Bussines Process yakni ”Terjaganya kesinambungan fiskal melalui
pendapatan negara yang optimal, belanja negara yang efisien dan efektif dan pengelolaan
keuangan negara yang akuntabel untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang
inklusif, berkualitas dan sustainable.” Desired State Kementerian Keuangan tersebut di
implementasikan ke dalam 4 tema, dimana untuk tema perbendaharaan fokus yang akan
dibangun adalah “Membangun terobosan dalam rangka mewujudkan value for money
pengelolaan perbendaharaan (work with less).”
Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai salah satu pengelola tema Perbendaharaan,
mewujudkan pelaksanaan fokus ini pada tahun 2018 dengan melaksanakan 6 inisiatif
strategis, 21 kegiatan utama dan 6 kegiatan utama yang bersifat supporting. Ditjen
Perbendaharaan memberikan perhatian penuh dalam implementasi IS RBTK khususnya isu

strategis dalam kegiatan implementasi SAKTI pada eselon I Kementerian Keuangan. SAKTI
diharapkan dapat mengintegrasi berbagai aplikasi bidang keuangan yang saat ini masih
berdiri sendiri sehingga mendorong efisiensi dan akurasi data keuangan serta aset.
Selain isu strategis diatas, untuk mewujudkan fokus Tema Perbendaharaan, Ditjen
Perbendaharaan telah melakukan beberapa hal diantaranya;
1. membangun SPAN sehingga menjadi sistem perbendaharaan yang kredibel dan
diharapkan dapat menjadi pusat sistem perbendaharaan.
2. Memulai kegiatan piloting shared service di satker Ditjen Perbendaharaan
3. Melakukan inisiasi integrasi pengelolaan keuangan pusat dan daerah dengan
mengembangkan aplikasi SIKRI
4. Membentuk pelayanan satu pintu Kemenkeu (terdiri dari DJPb, DJKN, dan DJPPR)
dalam bentuk co-location sebagai salah satu bentuk sinergi unit Eselon 1 Kementerian
Keuangan.
5. Bersama unit Eselon 1 lainnya menyusun PMK Nomor 97 Tahun 2017 yang mengatur
kebijakan pertukaran data unit Eselon 1 Kementerian Keuangan dan Badan Publik
lainnya.
Ditjen Perbendaharaan merupakan salah satu unit eselon 1 terbesar di Kementerian
Keuangan. Ditjen Perbendaharaan memiliki lebih dari 200 unit kantor vertikal yang tersebar
di 34 Provinsi seluruh Indonesia, memiliki lebih dari 8000 orang pegawai, memiliki proses
bisnis yang sangat beragam mulai dari fungsi akuntansi dan pelaporan, pendapatan dan
pengeluaran, pengelolaan likuiditas hingga misi khusus, serta memiliki cukup banyak
sistem IT/Aplikasi yang digunakan. Keseluruhan sumber daya yang dimiliki oleh Ditjen
Perbendaharaan ini merupakan harta karun yang berharga bagi proses transformasi.
Keberhasilan dalam menggali, mengolah dan memanfaatkannya dengan optimal akan
berkontribusi positif upaya mewujudkan Kementerian Keuangan yang lebih baik.
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OVERVIEW INISIATIF
STRATEGIS DIREKTORAT
JENDERAL PERBENDAHARAAN
TAHUN 2018
Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan (RBTK)
Kementerian Keuangan pada tahun 2018 telah memasuki tahun kelima.
Pada tahun ini kegiatan difokuskan pada implementasi 20 inisiatif
strategis program RBTK serta beberapa inisiatif trasnformasi organisasi
Kementerian Keuangan sebagaimana disepakati dalam Leaders Offsite
Meeting (LOM) Kementerian Keuangan tahun 2016 dan ditetapkan
dalamA Keputusan Menteri Keuangan Nomor 974/KMK.01/2016 tentang
Implementasi Inisiatif Strategis Program RBTK Kementerian Keuangan.
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Pelaksanaan 20 IS RBTK dapat berjalan sesuai rencana (on-track), berdasarkan aplikasi
Mitra dengan capaian sebesar 98% dari target tahun 2018 sebesar 92%. CTO-PMOInitiative Owner telah berkoordinasi secara intensif untuk memantau dan mendorong
implementasi 20 IS RBTK tersebut melalui berbagai media (one-on-one meeting, rakor,
rapat teknis, rapat pleno CTO-PMO, dll). Pada awal tahun 2018, 12 IS RBTK mengalami
perubahan manual implementasi (sesuai dengan prosedur change request), mayoritas pada
pergeseran waktu penyelesaian milestone dan rencana kerja.
Perubahan IS RBTK tersebut dilatarbelakangi karena adanya perluasan cakupan kegiatan,
masih perlunya koordinasi dengan pihak eksternal Kemenkeu, dan perubahan kebijakan
pimpinan sebagaimana dalam hasil Steering Committee Meeting di Nusa Dua Bali (Agustus
2017) dan hasil Leaders Offsite Meeting di Magelang (Desember 2017). Pada tahun 2018
secara total, Kemenkeu melaksanakan 19 IS RBTK, sedangkan 1 IS (IS #13 Penjaminan
Obligasi Infrastruktur - DJPPR) dalam proses Project Closing.
Inisiatif strategis program RBTK seperti tahun sebelumnya, disebar dalam 4 tema utama
(Sentral, Penerimaan, Penganggaran dan Perbendaharaan) ini ditujukan untuk mencapai
strategic outcomes Kementerian Keuangan yaitu “Terjaganya kesinambungan fiskal melalui
pendapatan negara yang optimal, belanja negara yang efektif dan efisien serta pengelolaan
keuangan negara yang akuntabel untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif,
berkualitas, dan sustainable”.
Strategic Outcomes pada tema perbendaharaan untuk mewujudkan “Pengelolaan
Keuangan Negara yang Akuntabel” diwujudkan dalam 6 inisiatif yang dikelola oleh unit
penanggung jawab yakni Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara (DJKN) dan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko
(DJPPR) serta Inspektorat Jenderal (Itjen). Pada tahun 2018 implementasi IS RBTK tema
Perbendaharaan berjalan dengan baik dengan capaian 96%.
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Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai salah satu pengelola IS RBTK tema
Perbendaharaan pada tahun ini mengelola sebanyak 6 Inisiatif Strategis (4 IS dari KMK
36/KMK.01/2014 dan 2 IS dari KMK 974/KMK.01/2016) yang tersebar dalam 21 kegiatan
utama. Selain itu, Ditjen Perbendaharaan juga melaksanakan 6 kegiatan utama milik 6
IS yang menjadi tanggung jawab unit lainnya sebagai bagian dari kegiatan supporting.
Kegiatan ini merupakan bentuk sinergi di lingkup Kementerian Keuangan untuk bersama
mensukseskan program RBTK.
Untuk mendukung pelaksanaan suksesnya implementasi RBTK, masing-masing unit Eselon
II Ditjen Perbendaharaan menyelesaikan quickwins yang telah dituangkan dalam Treasury
Charter yang telah ditandatangani setiap awal tahun. 18 quickwins yang terdiri dari 16
Kantor Pusat dan 2 quickwins Kantor Wilayah diselesaikan dengan baik.
Pada tahun 2018, terdapat beberapa isu strategis yang mendapat perhatian dari Kemenkeu
dan hal ini ditindaklanjuti oleh Ditjen Perbendaharaan. Hal tersebut yakni:
1.
2.
3.
4.
5.

Governance Corporate University
Enterprise Architecture
Pemotongan Pajak di muka dan Revisi PMK 64/PMK.05/2013
Implementasi SAKTI pada Satker Eselon I Kemenkeu
Perkembangan terkini dalam Transformasi Digital

Direktorat Jenderal Perbendaharaan
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Demikianlah, Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengupayakan banyak hal untuk
maksimalisasi capaian program Transformasi Kelembagaan dan Organisasi Kementerian
Keuangan. Ini semua merupakan upaya untuk merespon dan mengantisipasi perubahan,
peluang, dan tantangan yang terjadi baik dalam skala nasional, regional, maupun global.
Apa yang dilakukan Direktorat Jenderal Perbendaharaan merupakan bagian dari sebuah
upaya untuk menggali potensi besar di dalam tubuh Kementerian Keuangan untuk
mewujudkan Indonesia yang lebik baik.

Keterangan gambar: “Peta Inisiatif Strategis Program RBTK Kementerian Keuangan”
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Tindak lanjut isu-isu strategis tersebut dilakukan melalui beberapa hal diantaranya;
memasukkan kebijakan penetapan jumlah rata-rata jam pelatihan untuk pemenuhan
peningkatan kompetensi pegawai menjadi IKU, mendorong direktorat teknis untuk
menyusun sistem Knowledge Management terkait dengan bidang teknis yang yang
menjadi tugas dan fungsinya, menyelenggarakan forum-forum diskusi dan pelatihan
terkait Enterprise Architecture, melakukan pembahasan terkait mekanisme terbaik dalam
penanganan isu pemotongan pajak dimuka yang akan diakomodasi dalam Revisi PMK
64/PMK.05/2013, melakukan pembahasan dan kegiatan lanjutan untuk mensukseskan
implementasi SAKTI, serta melakukan berbagai kegiatan diskusi dan benchmarking
terhadap organisasi lain yang dipandang telah berhasil dalam mengaplikasikan konsep
transformasi digital.
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Outcome Tematik
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Guci putih kuno dari Dinasti Ming berumur
sekitar 350 tahun dengan motif bunga dan
burung. Biasanya digunakan sebagai
media menyimpan minuman.
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PORSELEN

Perbedaan antara tembikar
dan porselen adalah
jika tembikar hanya
menggunakan tanah liat
tanpa kaolin, sedangkan
porselen merupakan
campuran antara tanah
liat dan kaolin. Kaolin
disini merupakan bahan
yang dapat menyerap air
dengan lembut sehingga
menjadikan ketebalan
porselen menjadi lebih tipis.
Tembikar karena kekuatan
dan kepadatan materialnya,
sering digunakan sebagai
peralatan makan seperti
piring. Bahan baku
tembikar yang umum
dipakai adalah felspard,
ball clay, kwarsa, kaolin,
dan air. Sifat tembikar

sangat ditentukan oleh
struktur kristal, komposisi
kimia dan mineral
bawaannya. Komposisi
bahan-bahan inilah yang
kemudian menghasilkan
pengklasifikasian antara
keramik dan porselen.
Keramik dibuat dari tanah
liat coklat atau merah
sedangkan porselen
dibuat dari tanah liat putih.
Keramik cenderung memiliki
satu lapisan glatsir di
bagian dalam sedangkan
porselen memiliki bagian
dalam yang berlapis-lapis.
Walaupun berbeda, untuk
mempermudah biasanya
masyarakat menamakan
barang ini secara umum
dengan sebutan keramik.

21

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Transformasi Kelembagaan “Pasti Lebih Baik”

LAPORAN KINERJA TRANSFORMASI
KELEMBAGAAN TEMA
PERBENDAHARAAN 2018

22

Implementasi Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi
Kelembagaan (RBTK) Kementerian Keuangan pada tahun 2018 berjalan
dengan baik dan menghasilkan output/outcome yang melampaui target.
Fokus pelaksanaan RBTK tahun 2018 menggantikan fokus pelaksanaan
pada tahun sebelumnya yaitu implementasi 94 IS RBTK sebagaimana
ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 36/KMK.01/2014,
yang saat ini mayoritas telah diserahkan pengelolaannya kepada unit
terkait. Implementasi 20 IS RBTK yang baru, amanat dari Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 974/KMK.01/2016 memperoleh capaian
sebesar 98% (dari target 92%), dengan capaian pada masing-masing
tema sampai dengan periode 31 Desember 2018 sebagai berikut:
Nilai Capaian Per Tema Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan 2018

92%

Tema Penerimaan (DJP, DJBC, DJA, Itjen)

Target 2018

92%

Capaian 2018

Perbendaharaan (DJP, DJkn,DJPPR, Itjen)

Target 2018

92%

Tema Penganggaran (DJA, DJPK)

Capaian 2018

98%

Capaian 2018

Tema Sentral (Setjen, BKF, BPPK)

Target 2018

92%

96%

Capaian 2018

Target 2018

92%

98%

99%

Capaian 2018

Capaian Kementerian Keuangan

98%

Capaian 2018

Capaian 4 Fungsi Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Capaian

Capaian

Fungsi

Inisiatif Leader

s.d Triwulan III
2018

s.d Triwulan IV
2018

Ket.

Disbursement and
receipt

Dit. TP dan Dit. PA

70,42%

100 %

Naik 29,58%

Liquidity management

Dit PKN

80,83%

100 %

Naik 19,17%

Accounting and
reporting

Dit. APK

76,67%

100 %

Naik 23,33%

Special mission

Dit. SMI & Dit.
PPK BLU

n/a

n/a

CTO

Pada tahun 2018 terdapat enam (6) Inisiatif Strategis, 21 Kegiatan Utama dan enam (6)
Inisiatif Strategis Supporting yang dilakukan. Progres penyelesaian 21 Kegiatan Utama yang
dilaksanakan tahun 2018 adalah sebagai berikut:
1. 19 kegiatan utama telah diselesaikan,
2. 1 kegiatan utama diusulkan change request target waktu dan detail kegiatan, dan
3. 1 kegiatan utama diusulkan ditutup.
Ditjen Perbendaharaan menjalankan inisiatif strategis yang diamanatkan oleh dua sumber
yakni KMK 36/KMK.01/2014 dan KMK 974/KMK.01/2016. Pelaksanaan inisiatif-inisiatif
tersebut dibagi beban pemantauannya kepada CTO dan PMO dengan penjabaran sebagai
berikut:
Pengelolaan Inisiatif Strategis yang diamanatkan oleh KMK 36/KMK.01/2014 yakni:
1.
2.
3.
4.

IS #2 Basis Data Penerimaan yang Terintegrasi Dengan Saluran Pengumpulan Modern
IS #3 Fungsi Back Office “Shared Service” untuk Seluruh K/L Dipusatkan di Kemenkeu
IS #31 Pengintegrasian Informasi Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
IS #32 Meningkatkan Pengelolaan Keuangan K/L dan BUN

Adapun Inisiatif Strategis yang diamanatkan oleh KMK 974/KMK.01/2016 kepada Ditjen
Perbendaharaan, secara keseluruhan pemantauannya dilakukan oleh CTO. Inisiatif Strategis
tersebut yakni :
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Ditjen Perbendaharaan sebagai Initiative Champion
1. IS #10 Pengelolaan Keuangan Negara Yang Modern Dan Terintegrasi
2. IS #11 Pengelolaan Likuiditas Keuangan Negara Dengan Instrumen Keuangan Modern
Ditjen Perbendaharaan sebagai Tim (mendukung) – Inisiatif Strategis Supporting
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No

Inisiatif Strategis

Kegiatan

Initiative
Champion

1

IS #1 Penguatan Budaya
Organisasi Kementerian
Keuangan

Culture Quality Management

CTO dan
Itjen

2

IS #5 Pengamanan Penerimaan
Pajak Atas Belanja Pemerintah

Usulan Perubahan PMK 64
Tahun 2013

DJP

3

IS #6 Modernisasi Sistem
Informasi DJP Untuk
Optimalisasi Penerimaan Pajak

Pembayaran Pajak dengan
menggunakan Kartu Kredit

DJP

4

IS #11 Pengelolaan Likuiditas
Keuangan Negara Dengan
Instrumen Keuangan Modern

SPN Tenor <3 bulan

DJPPR

5

IS #15 Optimalisasi Investasi
Pemerintah Untuk Mendukung
Pembangunan Yang
Berkelanjutan

Revisi PP 1 Tahun 2008

6

IS #16 Sinergi pengawasan
pelaksanaan anggaran BUN
dan implementasi pengendalian
intern atas pelaporan keuangan
pada LKPP (K/L dan BUN)
(Internal Control Over Financial
Reporting – ICOFR)

Berikut laporan kinerja Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan 2018 Tema
Perbendaharaan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan disajikan per
inisiatif strategis.
1. IS #2 Basis Data Penerimaan yang Terintegrasi Dengan Saluran Pengumpulan
Modern

1

Implementasi penuh MPN G2 dan penyempurnaan lainnya,
termasuk utilisasi penyaluran utama untuk pengumpulan
penerimaan

2

Pengembangan website penerimaan pemerintah yang
memungkinkan pembayaran kartu kredit dan elektronik
lainnya untuk pembayaran pajak, bea cukai dan PNBP pada
berbagai lembaga pemerintah khususnya satker PNBP

TARGET 2017 - 2018

TARGET 2018

DONE

Dit. PKN

100%

25

Ditutup

Dit. SITP, Dit. PKN

2. IS #3 Fungsi Back Office “Shared Service” untuk Seluruh K/L Dipusatkan
di Kemenkeu

Uji Coba dan Review ICOFR

DJKN

Itjen

1

Penyiapan dan penyempurnaan sistem pembayaran gaji
KPPN Terpusat

2

Pusat pengadaan terpusat yang memusatkan komitmen
dan proses pelaporan untuk item belanja umum

TARGET 2018

TARGET 2019

DONE

Dit. SITP, Dit. PA

Change
Request

Dit.SITP

100%

Direktorat Jenderal Perbendaharaan
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3. IS #31 Pengintegrasian Informasi Keuangan Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah

26

1

Membentuk Tim Kerja pengembangan sistem informasi
keuangan pemerintah pusat dan pemda yang terintegrasi

2

Mengembangkan, mengimplementasikan dan memonitor
interface pengintegrasian informasi keuangan Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah yang terkonsolidasi
(interface integrasi SPAN dengan Komandan SIKD)

DONE

TARGET 2018

TARGET 2025

100%

Change
Request

5. IS #10 Pengelolaan Keuangan Negara yang Modern dan Terintegrasi

TARGET 2018

100%

2

Interkoneksi SPAN dengan sistem LKPP (data vendor)

TARGET 2018

TARGET 2018

Dit. APK

Mendorong komite untuk mengevaluasi temuan audit

DONE

Portal Single sign-on Penerimaan Negara

Dit. APK

4. IS #32 Meningkatkan Pengelolaan Keuangan K/L dan BUN

1

1

Dit. APK

3

Integrasi Aplikasi KPJM ke dalam SAKTI

4

Interkoneksi SIMAN dengan SAKTI

5

Penerapan SAKTI ke seluruh satker Kementerian Keuangan

6

Interkoneksi SPAN dengan portal program K/L

DONE

Dit. SITP

DONE

Dit. SITP

100%

100%

DONE

Dit. SITP

DONE

Dit. SITP

DONE

Dit. SITP

DONE

Dit. SITP

TARGET 2018

100%

TARGET 2018

100%

TARGET 2018

TARGET 2018

27

100%

100%
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4

Interkoneksi SIMAN dengan SAKTI

5

Penerapan SAKTI ke seluruh satker Kementerian Keuangan

6

Interkoneksi SPAN dengan portal program K/L

7

TARGET 2018

TARGET 2018

TARGET 2018

DONE

100%

DONE

100%

DONE

100%

Dit. SITP

2

Dit. SITP

3

Dit. SITP

4

Dit. SITP, Dit. PA

5

Penyiapan dan penyempurnaan sistem pembayaran gaji
KPPN Terpusat
TARGET 2018

DONE

100%
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6. IS #11 Pengelolaan Likuiditas Keuangan Negara dengan Instrumen Keuangan
Modern

1
2
3

Meluncurkan SOP Link dan Cash Mismatch Protocol BUN

TARGET 2018

DONE

100%

Dit. PKN, Dit. SPP

Penyusunan dan publikasi strategi pengelolaan kas

TARGET 2018

DONE

Dit. PKN, Dit. SUN,
Dit. PPR

DONE

Dit. PKN, Dit. SP

100%

Pengembangan instrumen jangka pendek dalam rangka
pembiayaan
TARGET 2018

Pengembangan instrumen jangka pendek dalam rangka

100%

6
7

Penyusunan dan publikasi strategi pengelolaan kas

Transformasi Kelembagaan “Pasti Lebih Baik”

TARGET 2018

DONE

Dit. PKN, Dit. SUN,
Dit. PPR

DONE

Dit. PKN, Dit. SP

DONE

Dit. PKN

DONE

Dit. PKN, Dit. PA

100%

Pengembangan instrumen jangka pendek dalam rangka
pembiayaan
TARGET 2018

100%

Pengembangan instrumen jangka pendek dalam rangka
investasi
TARGET 2018

100%

Regulasi dan Implementasi Penggunaan Kartu
Kredit/Pinjaman perbankan dalam dukungan belanja
pemerintah
TARGET 2018

100%

29
Penetapan cash buffer level dan opsi pemenuhan kas pada
kuartal IV sebagai mitigasi tekanan kas akhir tahun
TARGET 2018

DONE

Dit. PKN

DONE

Dit. PKN, Dit. PA

100%

Peningkatan akurasi data Perencanaan Kas

TARGET 2018

100%
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TANTANGAN & MITIGASI/POTENSI KENDALA DALAM PELAKSANAAN TRANSFORMASI
KELEMBAGAAN TEMA PERBENDAHARAAN

1.
No

Inisiatif Strategis

Isu/Kendala/Tantangan

Rencana Mitigasi/Tindak Lanjut
1.

1

IS #2 Basis Data Penerimaan
yang Terintegrasi Dengan Saluran
Pengumpulan Modern (KMK 36/
KMK.01/2014)

2.

30
1.

2

IS #3 Menyediakan shared
services bagi berbagai fungsi
back office K/L (KMK 36/
KMK.01/2014)

2.

Evaluasi terhadap implementasi gaji
KPPN terpusat tahap IIIA, IIIB, IIIC
: tantangan dan kendala yang dahulu
dihadapi (yaitu proses penonaktifan data
pegawai yang tidak tertib, respon antar
KPPN yang lambat, dan pengiriman cut
off database yang berulang) sudah dapat
diatasi secara keseluruhan.
Kegiatan utama ini memerlukan
perubahan/penyesuaian detail
kegiatan untuk menyesuaikan dengan
perkembangan kondisi di lapangan dan
kebijakan organisasi, termasuk dengan
diselesaikannya kajian Grand Design
Shared Services Sistem Pembayaran di
Indonesia oleh Dit. SP

1.

2.

Target penyelesaian kegiatan tahun 2018, namun
dilaksanakan percepatan penyelesaian di tahun 2016
sehingga IS #2 diusulkan ditutup (project closing) dan
secara prinsip telah disetujui melalui surat Kalakhar
CTO nomor S-31/TRBTKP/2018.
Sudah di desain Enhancement MPN G2 dengan
penambahan fitur multichannel dan koneksi Portal
SSO dengan sistem Biller. Berdasarkan desain
tersebut akan dikembangkan lebih lanjut (detail) untuk
keseluruhan pengembangan MPN G2 dengan pihak
konsultan.

Ditetapkan peraturan yang mengatur mekanisme
sentralisasi pembayaran gaji, yaitu Perdirjen
Perbendaharaan Nomor PER-2/PB/2018 tentang
Pelaksanaan Pembayaran Gaji Menggunakan
Database Gaji Terpusat.
Sesuai hasil pembahasan antara CTO, PMO DJPb,
dan Dit. SITP tanggal 21 Agustus 2018 kegiatan
utama ini diputuskan untuk tetap dilanjutkan, namun
dengan penyesuaian target waktu dan detail kegiatan
(pengajuan usulan change request)

3

IS #10 Pengelolaan Keuangan
Negara Yang Modern Dan
Terintegrasi (KMK 974/
KMK.01/2016)

Diperlukan payung hukum dalam
pelaksanaan penyempurnaan MPN G2
(oleh Dit. PKN DJPb),
2. Sebagai informasi, payung hukum
tersebut saat ini masih di Menteri
Keuangan untuk disahkan.
3. Kode SiRUP tidak unik, sehingga
memerlukan suatu media perantara
untuk meng-link an antara ID SiRUP
dengan Realisasinya.
4. Satker tidak tersosialisasikan fitur KPJM
di SAKTI.
5. SIMAN dikembangkan oleh pihak ketiga,
sehingga memerlukan pembahasan
detail teknis yang intensif dengan
pengembang SIMAN.
6. Perlu disiapkan payung hukum
(kebijakan) terkait interkoneksi data
SIMAN dan SAKTI dari pemilik bisnis
proses pengelolaan BMN di DJKN.
7. Karena aplikasi interkoneksi SIMANSAKTI dikerjakan oleh pihak ketiga di
DJKN, Dit.SITP sulit untuk memantau
perkembangan interkoneksi tersebut.
8. Surat permintaan progress interkoneksi
SIMAN-SAKTI ke DJKN telah dikirim
berulangkali, namun belum ada
feedback/balasan sampai saat ini.
9. Tahap yang dilakukan oleh Dit. SITP
hanya sampai pada Push data SAKTI ke
SIMAN yang ada di DJKN.
10. Piloting SAKTI Tahap III C merupakan
tahap awal penerapan SAKTI di Satker
K/L, sehingga dibutuhkan pengawalan/
pendampingan untuk isu operasional
sebagai antisipasi menurunnya kualitas
Laporan Keuangan Semester I tahun
2019.
11. Dalam mengembangkan interkoneksi
SPAN dengan portal K/L sangat
diutamakan pentingnya koordinasi
antara Tim Kemenkeu dengan Tim K/L.

1.

Perlu dibuat strategi implementasi MPN G3 di tahun
2019 dengan cut off atau paralel

2.

Untuk koneksi  data OM SPAN dengan Aplikasi
Monev LKPP akan dilakukan setelah LKPP selesai
membangun Aplikasi e-Kontrak, sehingga terdapat
single entry data kontrak.

3.

Sehubungan dengan inisiatif penggabungan KPJM ke
dalam SAKTI atas kesepakatan antara DJA dengan
DJPb, maka DJA perlu untuk melakukan sosialisasi
terkait KPJM ke Satker Piloting SAKTI (melalui PMO
DJPB ke PMO DJA).

4.

Mengingat inisiatif strategis ini memerlukan sinergi
dari 2 unit Eselon I, kiranya PMO DJPb dapat mengekskalasi capaian DJPb ke level CTO agar output dari
IS ini dapat terealisasi.

5.

Pelaksanaan pendampingan Piloting SAKTI Tahap IIIC
ke satker-satker piloting khususnya pasca SPM Gaji
Januari 2019 (UP, TUP, LS/Non LS)

6.

Membentuk Tim Join Development Interkoneksi SPAN
(OM SPAN) dengan beberapa Kementerian/Lembaga.
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1.

2.
IS #11 Pengelolaan Likuiditas
Keuangan Negara dengan
Instrumen Keuangan Modern
(KMK 974/KMK.01/2016)
3.
32
4.

BI menyatakan limit investasi saat ini
masih memenuhi kebutuhan sehingga
belum menyetujui untuk dilakukan
expand.
Pembahasan GMRA dengan
counterparty membutuhkan waktu, untuk
menyamakan persepsi dan mengurangi
adanya dispute antara kedua belah
pihak terkait ketentuan first setelment,
second setelment, pemeliharaan marjin,
dan kegagalan.
Atas pengenaan PPN, kuitansi/struk
pembayaran belum bisa dijadikan bukti
potong oleh Bendahara sehingga masih
wajib menyetorkan ke kas Negara.
Atas pengenaan PPh psl 22 pada
transaksi kartu kredit, Bendahara
mengalami kesulitan dalam memotong
pajak sebesar 1,5%.

Sumber :
1. Buletin INTRA edisi 1/2019, 15 Januari 2019, Penerbit CTO
2. Laporan Transformasi Kelembagaan DJPb periode September 2018
3. Laporan Transformasi Kelembagaan DJPb periode Desember 2018

1.
2.
3.
4.

5.

Finalisasi strategi pengelolaan kas
Penyampaian dokumen strategi pengelolaan kas ke
Direktur PKN akan dilakukan pada bulan Oktober 2018
Pelaksanaan Publikasi strategi pengelolaan kas yang
direncanakan pada Oktober 2018.
Terkait masalah pengenaan PPh dan PPN diusulkan
untuk dibahas lebih lanjut pada forum yang lebih
tinggi.
Finalisasi kajian Cash Buffer
33

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Transformasi Kelembagaan “Pasti Lebih Baik”

KEGIATAN UTAMA INISIATIF
STRATEGIS RBTK DJPB 2019

34

Pada tahun 2019, Ditjen Perbendaharaan melaksanakan kegiatan
yang berasal dari Inisiatif Strategis yang dilandasi oleh KMK 36/
KMK.01/2014KMK, 974/KMK.01/2016, serta yang terbaru yakni KMK
Nomor 302/KMK.01/2019 tentang Implementasi Inisiatif Strategis
Program Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan
Kementerian Keuangan. Beberapa peraturan tersebut memberikan
amanat kepada Ditjen Perbendaharaan untuk menyelesaikan 5
Inisiatif Strategis yang terdiri dari 31 Kegiatan Utama, termasuk
melaksanakan kegiatan supporting dari 6 IS milik eselon I lainnya. Ditjen
Perbendaharaan juga melaksanakan kegiatan yang diprakarsai secara
mandiri sebagai program pendukung RBTK Kemenkeu yakni Quickwins
dimana pada tahun 2019 dilaksanakan sebanyak 10 program.
Pada tahun ini Ditjen Perbendaharaan mendapatkan amanah khusus untuk
menyelesaikan program yang termaktub dalam KMK 302/KMK.01/2019 IS
#8 “Simplifikasi Pelaksanaan Anggaran dengan Menggunakan Teknologi
Digital (Shared Service dan Government Paltform)” dengan beberapa
kegiatan utama yakni:
No

Kegiatan Utama

Target

UIC

1

Penyelesaian Desain Government Platform untuk
pembayaran common expenses

2019

Dit. SP

Penyusunan dan penyelesaian Regulasi

2019

Dit. SP, Dit. PA, Dit.
SITP, Setditjen

Pembangunan Sistem Shared Service Center (SSC)

2019

Dit. SP, Dit. SITP

Pembentukan Unit Pengelola SSC (adhoc)

2019

Dit. SP, Dit. SITP,
Setditjen

2
3
4
5

Implementasi SSC Payroll pada Kemenkeu

2019

Dit. SITP

6

Penyelesaian kajian pembayaran gaji secara fortnightly

2019

Dit. SP

7

Unit Pengelola SSC (dedicated)

2020

Dit. SITP, Setditjen

8

Implementasi SSC Non Payroll

2020

Dit. SITP

9

Implementasi Penuh KKP

2020

Dit. PA

Ditjen Perbendaharaan bersama unit Eselon I lainnya dibawah Kementerian
keuangan secara bersama-sama ditugaskan untuk menyelesaikan program yang
termaktub dalam IS #1 “Penguatan Budaya Organisasi Kementerian Keuangan: The
New Thinking of Working” yang berisi beberapa kegiatan utama yakni:
1. Grand Design open space/green office/digital workspace, Strategi Komunikasi
Duta Transformasi
2. Penetapan panduan open space
3. Penyempurnaan Integrity Framework v.1
4. Piloting Open Space dan Green Office pada UEI: Penggunaan video conference
application, sharing folder/cloud, dan digital filling
5. Kajian flexible working hour & flexible working space
6. Internalisasi Budaya Organisasi Kemenkeu
7. Pelaksanaan Culture re-Assesment
8. Review oleh Itjen dan UKI atas efisiensi birokrasi
9. Pelatihan dan sertifikasi Penyuluh Anti Korupsi
Bersama Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Direktorat Jenderal Perimbangan
Keuangan (DJPK), & Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Ditjen Perbendaharaan juga
mendapat mandat untuk program yang termaktub dalam “IS #10 Integrasi Proses
Bisnis Perencanaan dan Penganggaran” yang berisi beberapa kegiatan utama yakni:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Desain integrasi Planning dan Budgeting
Peraturan integrasi Planning dan Budgeting
Reviu atas aspek-aspek pelaksanaan revisi anggaran
Otomasi penyusunan KEM PPKF (BKF)
Penguatan Monitoring dan Evaluasi atas Outcome Anggaran
Melengkapi dan menyelesaikan seluruh arsitektur BDAT sesuai dengan
framework EA kedalam ORBUS iServer
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Tempayan untuk media menyimpan air
dan bahan makanan. Piring keramik hijau
dengan motif kotak dari masa yang lebih
tua. Diperkirakan bersal dari masa Dinasti
Qing yang berusia lebih dari 250 tahun.

PEM
BU
AT
TAN
36

PORSELEN

Membuat keramik
memerlukan teknik yang
khusus dan unik. Hal ini
dikarenakan sebuah tanah
liat memiliki sifat tanah yang
elastis dimana diperlukan
ketrampilan khusus dalam
pengolahannya dan

penanganannya. Tahapan
awal pembuatan keramik
saling berkaitan satu sama
lain. Proses yang dilakukan
dengan sangat baik, maka
akan menghasilkan sebuah
keramik yang baik pula.
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QUICK WINS
Pengembangan Aplikasi
INCRIMA Tahap II

38

Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah, untuk mencapai pengelolaan keuangan
negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, menteri/
pimpinan lembaga memiliki kewajiban untuk melakukan pengendalian
atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman
pada sistem pengendalian intern pemerintah. Dalam rangka mencapai
pengelolaan keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam PP
Nomor 60 Tahun 2008 tersebut telah ditetapkan pedoman pengendalian
intern di lingkungan Kementerian Keuangan melalui Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 940/KMK.09/2017 tentang Kerangka Kerja Penerapan
Pengendalian Intern dan Pedoman Pemantauan Pengendalian Intern
di Lingkungan Kementerian Keuangan yang menggantikan Keputusan
Menteri Keuangan Nomor 32/KMK.09/2013. Selanjutnya dalam rangka
memperkuat implementasi pemantauan pengendalian intern pada
unit kerja Direktorat Jenderal Perbedaharaan yang selaras dengan
perkembangan teknologi informasi serta dalam rangka simplifikasi
pelaporan pemantauan pengendalian intern yang go green maka
ditetapkan pengembangan aplikasi INCRIMA Tahap II.
Pengembangan Aplikasi INCRIMA Tahap II merupakan salah satu quickwin Sekretariat
Direktorat Jenderal Perbendaharaan dimana Bagian Kepatuhan Internal ditunjuk sebagai
Initiative Ownernya. Aplikasi INCRIMA Tahap II merupakan pengembangan dari Aplikasi
INCRIMA Tahap I yang telah lebih dulu dikembangkan pada tahun 2017 dan telah
diimplementasikan ke seluruh unit kerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada tahun
2018. Aplikasi INCRIMA Tahap I fokus pada pengembangan dari sisi risk management
sedangkan untuk Aplikasi INCRIMA Tahap II difokuskan pada pengembangan di sisi internal
control.
Dari sisi internal control, kegiatan pemantauan pengendalian intern dilakukan oleh Unit
Kepatuhan Internal (UKI) dengan berpedoman pada KMK Nomor 940/KMK.09/2017.
Pemantauan pengendalian intern diimplementasikan dengan melakukan 2 kegiatan utama
yang tercover dalam 2 submodul dalam Aplikasi INCRIMA yaitu Evaluasi Pengendalian

Keterangan
Gambar:
Gambar kertas
kerja evaluasi pada
modul Evaluasi
Pengendalian Intern
Tingkat Entitas
(EPITE) dalam
aplikasi INCRIMA

Intern Tingkat Entitas (EPITE) dan Pemantauan Pengendalian Intern Tingkat Aktivitas
(PPITA). EPITE merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pelaksana pemantauan untuk
menilai efektivitas pengendalian intern tingkat entitas dalam menciptakan lingkungan yang
mendukung efektivitas pengendalian intern tingkat aktivitas. EPITE dilakukan dengan
berbagai metode seperti survei, observasi, reviu dokumen dan wawancara. Selain itu
EPITE dalam Aplikasi INCRIMA juga telah mengakomodir muatan kode etik sebagai faktor
pengurang nilai EPITE jika terdapat pelanggaran. Sedangkan PPITA merupakan kegiatan
yang dilakukan oleh pelaksana pemantauan untuk menilai efektivitas pengendalian intern
terhadap pelaksanaan proses bisnis unit kerja. PPITA dilakukan dengan Pengujian atas
Kepatuhan Pengendalian Utama dan Pengujian Keakuratan.
Dalam rangka kegiatan pemantauan pengendalian intern untuk tahun 2019 telah ditetapkan
proses bisnis yang harus dipantau oleh masing-masing Unit Kepatuhan Internal. UKI-E1
(Bagian Kepatuhan Internal) melakukan pemantauan atas 22 Proses Bisnis di Lingkungan
Kantor Pusat DJPb, UKI-W (Bidang SKKI Kanwil DJPb) melakukan pemantauan atas 5
Proses Bisnis di Lingkungan Kanwil DJPb sedangkan UKI-P (Seksi MSKI/ Vera KI KPPN)
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melakukan pemantauan atas 5 Proses Bisnis di Lingkungan KPPN. Dengan kompleksnya
pemantauan yang harus dilakukan oleh UKI, maka pengembangan Aplikasi INCRIMA
tahap II ini memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan tugas UKI.
Selajutnya pengembangan Aplikasi INCRIMA tahap II ini dapat mewujudkan pengelolaan
manajemen risiko dan pengendalian intern yang modern dan terintegrasi.

4.

Dalam pengembangan Aplikasi INCRIMA Tahap II Bagian Kepatuhan Internal
berkoordinasi dengan Tim Pengembang dari Direktorat Sistem Informasi dan Transformasi
Perbendaharaan. Proses pengembangan aplikasi tersebut melalui beberapa tahap sebagai
berikut:

Perlu disampaikan bahwa progres pengembangan Aplikasi INCRIMA tahap II saat ini
telah sampai pada pengembangan 2 Submodul utama dalam kerangka kerja pemantauan
pengendalian intern sesuai KMK Nomor 940/KMK.09/2017 yaitu EPITE dan PPITA.
Selanjutnya pada tahun 2019 akan dilakukan tahap pengembangan Submodul pelaporan
pemantauan pengendalian intern, uji coba operasional modul pemantauan pengendaian
intern pada aplikasi INCRIMA, permohonan hosting ke PUSINTEK melalui Direktorat SITP
dan diharapkan dapat dilakukan launcing Aplikasi INCRIMA untuk modul pemantauan
pengendaian intern pada semester 2 tahun 2019.

1.
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Penyusunan Document User Requirement (DUR) Pengendalian Internal sesuai KMK940/2017
Document User Requirement (DUR) disusun oleh Bagian Kepatuhan Internal mulai
bulan Februari 2018 dan selesai pada bulan Maret 2018 yang kemudian disampaikan
kepada tim Pengembang dari Direktorat SITP sebagai guidance dalam proses
pengembangan Aplikasi. Dalam tahap ini terdapat beberapa tantangan dan kendala
yang ditemukan oleh Bagian Kepatuhan Internal antara lain:
a.

Proses aplikasi INCRIMA Tahap I yang masih dalam tahap finishing dan launching
di Unit Kerja Vertikal DJPb.

b.

Rencana Pemantauan Tahunan (RPT) yang merupakan bagian dari Document User
Requirement (DUR) masih dalam proses penyusunan.

Atas kendala dan tantangan tersebut telah diselesaikan pada bulan Maret 2018 dengan
ditetapkannya Rencana Pemantauan Tahunan (RPT) Tahun 2018 sesuai dengan KMK
Nomor 940/KMK.09/2017.
2.

Rapat Pembahasan DUR Pengendalian Internal Aplikasi Incrima
Telah dilakukan rapat pembahasan Document User Requirement (DUR) dengan
mengundang tim pengembang dari Direktorat SITP pada bulan Maret s.d Desember
2018. Dalam tahap ini tantangan utama yang ditemukan oleh Bagian Kepatuhan
Internal dan Tim Pengembang Aplikasi adalah proses menyamakan pemahaman
proses bisnis pemantauan pengendalian intern yang cukup memakan waktu.

3.

Pengembangan Aplikasi INCRIMA Tahap II – Penyusunan Submodul EPITE
Pengembangan Aplikasi INCRIMA Tahap II – Penyusunan Submodul EPITE dimulai
pada bulan November 2018 oleh Tim Pengembang Aplikasi dengan berkoordinasi
dengan Bagian Kepatuhan Internal. Penyusunan Submodul EPITE telah diselesaikan
pada awal Desember 2018.

Pengembangan Aplikasi INCRIMA Tahap II – Penyusunan Submodul PPITA
Setelah penyusunan modul EPITE selesai, dimulai tahap berikutnya yakni penyusunan
Submodul PPITA pada awal bulan Desember 2018. Penyusunan Submodul PPITA
dilakukan oleh Tim Pengembang Aplikasi yang sama dengan penyusunan Submodul
sebelumnya dan berhasil diselesaikan pada akhir Desember 2018.
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Implementasi Aplikasi
Kearsipan Melalui Aplikasi
e-Office
Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai salah satu unit eselon
I Kementerian Keuangan, sesuai Surat Edaran Direktur Jenderal
Perbendaharaan nomor SE-40/PB/2018, telah mengimplementasikan
aplikasi kearsipan secara bertahap mulai bulan Mei 2018. Aplikasi
kearsipan ini dinamakan e-Office, aplikasi ini memiliki tiga modul di
dalamnya, yaitu modul surat masuk, modul surat keluar dan modul
arsip. Aplikasi kearsipan dibangun untuk melakukan penataan arsip
secara modern berbasis IT, sebagai salah satu upaya Direktorat Jenderal
Perbendaharaan dalam melakukan penataan arsip agar lebih baik
lagi agar dapat digunakan sebagai dokumen pengambilan kebijakan.
Penataan dan pendokumentasian arsip berbasis IT ini juga dapat
memudahkan pencarian dokumen bila sewaktu-waktu dibutuhkan.
Aplikasi e-Office memiliki karakteristik bersifat web service dan single database. Dengan
sifat web service, aplikasi ini sangat mengandalkan jaringan. Kecepatan proses sangat
bergantung dengan baik atau tidaknya kondisi jaringan intranet. Semakin bagus kondisi
intranet maka semakin cepat pemrosesan dan sebaliknya apabila terdapat gangguan
pada jaringan intranet, maka pemrosesan surat dapat berhenti. Dengan penggunaan
single database, data ganda pada tempat yang berbeda seperti yang terjadi pada
persuratan secara manual dimana satu surat diarsipkan di dua tempat yang berbeda, dapat
dihindarkan.
Dengan aplikasi ini, konsep surat yang semula dicetak pada kertas dapat dilakukan di
aplikasi dan dapat langsung dilakukan perbaikan oleh pihak atau pejabat yang akan
memberikan persetujuan. Surat yang semula ditanda tangan dan distempel pada hardcopy,
cukup diapprove pada aplikasi dan akan dihasilkan tandatangan berupa digital signature.
Pihak yang terlibat dalam pembuatan surat akan terdeteksi dan terekam dalam aplikasi,
mulai dari pelaksana sampai pihak terakhir yang memberikan persetujuan.
Dengan penerapan aplikasi ini, banyak keunggulan dan keuntungan yang didapat,
diantaranya :
1. Cepat
Dengan menggunakan pengiriman surat digital, surat dapat dikirimkan secara langsung
dan bersifat real time. Begitu surat di-approve pada aplikasi e-Office, surat langsung
terkirim ke unit internal sesuai tujuan yang tertera pada alamat. Misalkan KPPN

Keterangan
Gambar:
Sreenshot halaman
muka Aplikasi
e-office DJPb yang
mengakomodasi
Aplikasi Kearsipan
didalamnya

Bandung II mengirimkan surat ke Kanwil DJPb Provinsi Papua, setelah surat di-approve
oleh Kepala Kantor, sekretaris langsung mengirimkan ke Kanwil DJPb Provinsi Papua
dan saat itu juga muncul di inbox sekretaris Kakanwil DJPb Provinsi Papua. Apabila
pengiriman dilakukan secara manual, maka akan membutuhkan waktu paling tidak 2
hari.
2. Efisien
Pengiriman hardcopy hanya dilakukan terhadap surat kepada pihak eksternal dan
pengiriman ke pihak internal yang menurut ketentuan memang dipersyaratkan
mengirimkan dokumen hardcopynya. Sebagai contoh, kantor pusat Direktorat Jenderal
Perbendaharaan yang mempunyai instansi vertikal berjumlah 216 satker, dalam
sekali pengiriman surat secara manual dibutuhkan biaya yang tidak sedikit, belum
lagi intensitas pengiriman surat ke daerah yang sangat sering. Dengan penggunaan
e-Office, maka biaya kirim hardcopy melalui ekspedisi dapat dipangkas.
3. Mendukung implementasi ISO
Salah satu yang menjadi aspek penilaian dalam sertifikasi ISO adalah manajemen
pengarsipan. Sistem ini sudah mewadahi penataan arsip secara sistematis, dokumen
hardcopy di kantor diarsipkan secara digital dan sistematis sesuai peraturan
kearsipan. Seluruh dokumen surat masuk, surat keluar, dokumen keuangan,
kepegawaian, dokumen terkait layanan di scan dan diunggah kedalam sistem e-Office
sehingga apabila dokumen hardcopy rusak atau hilang maka dokumen digital masih
tersimpan di database dan dapat digunakan atau dicetak lagi.
4. Aman dan Terdokumentasi
Dengan sistem ini, tidak perlu dikhawatirkan dengan hilang atau rusaknya dokumen
karena semua sudah tersimpan secara digitalisasi di server yang ditempatkan di
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Pusintek. Dengan sistem single database, semua data disimpan pada server yang
berkapasitas besar. Backup data selalu dilakukan untuk menjaga keamanan data
apabila sewaktu-waktu terjadi hambatan pada server utama. Untuk masuk ke aplikasi
ini, digunakan user masing-masing pegawai sehingga pihak yang terlibat dalam
pembuatan surat terdokumentasikan. Pihak yang membuat konsep dan yang memberi
persetujuan terdokumentasi dengan baik sehingga jika suatu saat dibutuhkan orang
yang bertanggungjawab terhadap isi surat, maka akan lebih mudah melacaknya.

44

5. Mudah, Dapat Diakses Kapanpun dan Dimanapun
Dengan sistem webservice dan server yang menyala 24 jam dalam sehari,
memungkinkan pengguna dapat mengakses aplikasi ini selama 24 jam dalam sehari
dan 7 hari dalam seminggu. Pengguna dapat mengakses dengan personal komputer
atau laptop dari mana saja. Dengan teknologi telepon genggam yang semakin canggih,
pengguna juga dapat mengakses aplikasi ini dengan menggunakan telepon genggam
yang dimiliki. Sebagai contoh, apabila ada pejabat masih dalam perjalanan di mobil,
pada saat yang sama ada surat masuk ke inbox pejabat tersebut, maka pejabat
tersebut dapat langsung membaca isi surat dengan telepon genggamnya serta dapat
langsung memberikan disposisi tindak lanjut atas surat tersebut.
6. Mendukung Program Go Green
Pemerintah sedang menggalakkan program go green dimana salah satu caranya adalah
dengan mengurangi penggunaan kertas. Dengan konsumsi kertas yang kecil, akan
berdampak pada eksplorasi hutan-hutan sebagai bahan dasar dari pembuatan kertas.
Hutan sebagai sumber oksigen dan paru-paru dunia akan tetap terjaga karena tidak
ditebang secara besar-besaran untuk memenuhi bahan baku pembuatan kertas.
Penerapan sistem ini sagat membutuhkan kesiapan dari semua SDM yang terlibat terutama
merubah pola yang sudah terbiasa dengan membaca dan mendisposisi surat dikertas,
menjadi di layar komputer, laptop atau telepon genggam. Pola yang juga harus dirubah
adalah apabila di meja tidak ada tumpukan kertas, berarti tidak terdapat surat yang harus
ditindaklanjuti. Dengan digitalisasi dokumen, pegawai harus sering berhadapan dengan
layar monitornya, tidak ada kertas di meja bukan berarti tidak ada surat yang masuk, namun
semua sudah digitalisasi dengan sistem e-Office.
Perubahan pola ini dapat terlaksana jika ada aturan yang mewajibkan pengguna
untuk menjalankannya. Untuk itu peran pimpinan dalam merumuskan kebijakan dalam
pelaksanaannya menjadi sangat penting, penetapan aturan seperti surat edaran, standar
operasional prosedur dan petunjuk teknis diperlukan demi lancarnya pelaksanaan
persuratan dengan menggunakan aplikasi e-Office ini.

Keterangan
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Dengan berbagai keuntungan dan keunggulan ini, aplikasi e-Office sangat cocok
diterapkan di instansi pemerintahan khususnya instansi yang memiliki kantor vertikal
di seluruh wilayah Indonesia. Banyak instansi pemerintah pusat yang mempunyai
kantor daerah bahkan sampai ke pelosok pedalaman, jika seluruh instansi pemerintah
menggunakan aplikasi ini maka upaya untuk menghemat keperluan sehari-hari perkantoran
dari alat tulis kantor dapat terlaksana dan pada akhirnya dana APBN dapat dihemat dan
dapat dialokasikan untuk kegiatan yang lebih produktif dan bermanfaat.
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Implementasi Pembayaran
dan Penggunaan Kartu
Kredit Pemerintah
Piloting pembayaran dengan menggunakan kartu kredit atas belanja
negara dilaksanakan sejak bulan Oktober 2017 sesuai dengan Perdirjen
Nomor PER-17/PB/2017 tentang Uji Coba Pembayaran Dengan Kartu
Kredit Dalam Rangka Penggunaan Uang Persediaan. Perdirjen ini
diterbitkan untuk melaksanakan inisiatif strategis yang telah ditetapkan
oleh Kementerian Keuangan. Inisiatif strategis tersebut diantaranya
adalah terkait sistem pembayaran yang modern dengan mengubah atau
memberikan alternatif sistem pembayaran yang selama ini menggunakan
uang tunai menjadi sistem pembayaran melalui kartu kredit. Sistem
pembayaran melalui kartu kredit ini sejalan dengan program yang telah
dicanangkan oleh Bank Indonesia selaku Bank Sentral yaitu mewujudkan
Less Cash Society (LCS).
Pada masa Piloting, penggunaan kartu kredit dilaksanakan oleh 85 Kementerian Negara/
Lembaga (K/L) untuk melakukan pembayaran atas belanja operasional dan perjalanan
dinas. Dalam pelaksanaannya, K/L telah merasakan manfaatnya secara langsung atas
penggunaan kartu kredit.
Pada akhir tahun 2018, Kementerian Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu
Kredit Pemerintah yang merupakan landasan bagi setiap Satker K/L dalam melakukan
pembayaran atas belanja negara dengan menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP).
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 mengatur mengenai tata cara
pembayaran dan penggunaan KKP dalam penyelesaian tagihan kepada negara melalui
mekanisme UP selain Satker Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri dan Satker Atase
Teknis. Penggunaaan KKP dalam penyelesaian tagihan kepada negara melalui mekanisme
UP terbatas untuk penyelesaian tagihan belanja barang dan belanja modal.
Dalam PMK tersebut terdapat beberapa pokok pengaturan yang antara lain mengatur
tentang proporsi Uang Persediaan (UP), yang dibagi menjadi Proporsi UP Tunai sebesar
60% dan Proporsi UP KKP sebesar 40% dari besaran UP yang telah ditetapkan dalam
PMK Nomor 178/PMK.05/2018 tanggal 26 Desember 2018. Proporsi UP tersebut dapat
disesuaikan sesuai dengan kebutuhan Satker K/L setelah terlebih dahulu mendapatkan
persetujuan perubahan Proporsi UP dari Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

Foto atas:
Acara Sosialisasi
Kebijakan Pelaksanaan
Anggaran Tahun 2019,
Gedung Djuanda I
Kementerian Keuangan
(30/1/2019)

Pembayaran dan penggunaan KKP akan dilaksanakan oleh seluruh K/L secara penuh mulai
tanggal 1 Juli 2019. Sebelum pelaksanaan, Satker K/L agar melakukan segala persiapanpersiapan yang diperlukan terutama terkait hal-hal administratif dengan Pihak Perbankan,
baik Satker K/L yang telah mengikuti uji coba pembayaran dengan KKP maupun Satker K/L
yang belum mengikuti uji coba pembayaran dengan KKP.
a. Satker K/L Yang Telah menjadi Peserta Uji Coba KKP,
1. Melakukan addendum/perubahan Perjanjian Kerja Sama (PKS) Satker dengan bank
sesuai dengan ketentuan dalam PMK Nomor 196/PMK.05/2018;
2. Melakukan update Pemegang KKP/Admin KKP sesuai dengan ketentuan dalam PMK
Nomor 196/PMK.05/2018;
3. Melakukan addendum/perubahan surat perjanjian antara KPA dengan Pemegang
KKP Satker sesuai dengan ketentuan dalam PMK Nomor 196/PMK.05/2018;
4. Tetap dapat menggunakan KKP yang telah diterbitkan pada masa uji coba
pembayaran dengan kartu kredit dalam rangka penggunaan UP; dan
5. Melakukan penyesuaian UP/TUP pada akhir masa transisi (1 Januari s.d. 30 Juni
2019). Petunjuk teknis lebih lanjut terkait penyesuaian UP/TUP pada masa transisi
akan diinformasikan kemudian.
b. Satker K/L Yang Belum menjadi Peserta Uji Coba KKP,
1. Menunjuk 1 (satu) Bank Penerbit KKP yang sama dengan tempat rekening
Bendahara Pengeluaran dibuka sesuai dengan ketentuan dalam PMK Nomor 196/
PMK.05/2018;
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2. Menandatangani PKS Satker dengan bank sesuai dengan ketentuan dalam PMK
Nomor 196/PMK.05/2018;
3. Menetapkan Pemegang KKP/Admin KKP sesuai dengan ketentuan dalam PMK
Nomor 196/PMK.05/2018;
4. Mengajukan permohonan penerbitan KKP kepada bank Penerbit KKP sesuai dengan
ketentuan dalam PMK Nomor 196/PMK.05/2018;
5. Melakukan penihilan UP/TUP pada akhir masa transisi (1 Januari s.d. 30 Juni 2019).
Petunjuk teknis lebih lanjut terkait penihilan UP/TUP pada masa transisi akan
diinformasikan kemudian;
6. Penggunaan KKP mulai berlaku pada tanggal 1 Juli 2019.

Gambar 1 Mekanisme Pembayaran KKP
Transaksi dengan
Kartu Kredit oleh
Pemegang
Kartu Kredit

� Bukti Pengeluaran
� Daftar Pengeluaran
Rill

Pengujian oleh
PPK dan penerbitan
SPBy

Verifikasi oleh
Bendahara

Penerbitan
SPM-GUP KKP
oleh PPK

Penerbitan
SPM-GUP KKP
oleh PPSPM

� Bukti Pembayaran
Tagihan
� SPBy

Permintaan
penggantian
UP KKP

SPP-GUP KKP

SPP-GUP KKP

Terdapat Satker K/L yang dikecualikan dari ketentuan pembayaran dan penggunaan KKP,
yaitu Satker K/L yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
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a. tidak terdapat penyedia barang/jasa yang dapat menerima pembayaran dengan KKP
melalui mesin Electronic Data Capture (EDC) yang dibuktikan dengan surat pernyataan
dari Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); dan
b. memiliki pagu jenis belanja Satker K/L yang dapat dibayarkan melalui UP sampai
dengan Rp2,4 Miliar.
Pembayaran atas tagihan KKP dilakukan dengan mekanisme UP, dimana mekanisme
pengujian SPM dan mekanisme penerbitan SP2D dilaksanakan sesuai dengan Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 190/
PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN.
Tagihan atas transaksi KKP dilakukan pengujian terlebih dahulu oleh Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) untuk memastikan bahwa tagihan dapat dibebankan pada APBN.
Apabila memenuhi maka tagihan akan diverifikasi oleh Bendahara Pengeluaran (BP) terkait
dengan ketersediaan dana. Kemudian dilanjutkan penerbitan SPP/SPM GUP KKP untuk
disampaikan kepada KPPN. Setelah terbit SP2D, maka BP Satker K/L akan melakukan
pembayaran tagihan KKP ke Bank Penerbit KKP melalui pendebitan rekening setelah
pencairan dana SP2D diterima/masuk ke rekening BP.
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Pendebitan
Rekening oleh
Bendahara

Penerbitan
SP2D oleh KPPN

Untuk mendukung implementasi pembayaran dan penggunaan KKP, Ditjen Perbendaharaan
telah menyelenggarakan “Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019” dengan
mengundang seluruh K/L pada tanggal 30 Januari 2019 di Aula Mezzanine, Gedung
Djuanda I Kementerian Keuangan dengan peserta para Kepala Biro Keuangan/Perencanaan
dari seluruh K/L, Kepala Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta, para Kepala KPPN Jakarta
I s.d. VII, UO Kementerian Pertahanan/TNI, Asrena Polri, dan Kepala Pusat Keuangan
Polri. Tujuan pelaksanaan sosialisasi ini adalah untuk mensosialisasikan PMK Nomor 196/
PMK.05/2018 dan memberikan pemahaman terkait tata cara pembayaran dan penggunaan
KKP kepada seluruh peserta sosialisasi.
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Monitoring Dan Evaluasi
Pelaksanaan Anggaran Belanja
Kementerian/Lembaga
Keberadaan monitoring dan evaluasi bagian dari pelaksanaan anggaran
akan memberikan manfaat bagi terciptanya pelaksanaan anggaran
yang berkualitas dan akuntabel, serta memberikan ruang fiskal dan
mewujudkan kas pemerintah yang terkendali. Monitoring dan evaluasi
pada pelaksanaan anggaran Belanja K/L (Monev) menjadi kebutuhan
mutlak dalam pelaksanaan Belanja K/L. Hal ini tertuang pada ketentuan
turunan dari undang-undang APBN yaitu Peraturan Pemerintah Nomor
45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara. Pada Pasal 131 Peraturan Pemerintah
tersebut, menyatakan bahwa pertama Menteri/Pimpinan Lembaga
selaku Pengguna Anggaran (PA) melakukan monitoring dan evaluasi
atas pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga
yang dipimpinnya dan kedua Menteri Keuangan selaku Bendahara
Umum Negara (BUN) dapat melakukan monitoring dan evaluasi atas
pelaksanaan anggaran belanja K/L.
Monev menjadi bagian dari fase pelaksanaan yang dilaksanakan oleh masing-masing pihak
yang berperan dalam pelaksanaan Belanja K/L, yaitu PA sebagai pemegang kewenangan
pelaksanaan Belanja di K/L dan Menteri Keuangan selaku BUN pemegang kewenangan kas
pemerintah. Pelaksanaan Monev oleh BUN dan PA ini menjadi sebuah sistem terintegrasi.
PA berperan dalam Monev pada K/L melalui aktivitas-aktivitas yang pada prosesnya
dikomunikasikan dengan BUN sedangkan BUN berperan dalam Monev melalui aktivitasaktivitas yang dapat menggunakan hasil Monev oleh PA serta data pelaksanaan anggaran
yang dimilikinya untuk menghasilkan sumber informasi dengan pemanfaatan yang beragam.
Program Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/Lembaga
bertujuan untuk:
1. Meningkatkan kualitas kinerja pelaksanaan anggaran K/L dengan mewujudkan
pelaksanaan anggaran yang efektif, efisien, sesuai rencana, serta taat pada ketentuan/
regulasi/kebijakan.
2. Menjamin pencapaian output pelaksanaan anggaran K/L yang optimal, sehingga

Foto atas:
FGD antara Biro Hukum
(Setjen Kemenkeu),
Direktorat PA, dengan
Kanwil DJPb Provinsi
Sumatera Barat dan
perwakilan Kementerian
Negara/Lembaga
(Satker) dalam rangka
penyempurnaan grand
design dan RPMK Monev
Pelaksanaan Anggaran
Belanja K/L (23 Februari
2018)

mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.
3. Mewujudkan pengelolaan APBN yang kredibel melalui manajemen kas pemerintah yang
terkendali.
4. Membangun ketersediaan ruang fiskal yang memadai bagi pendanaan programprogram prioritas pemerintah, melalui penyempurnaan produk perencanaan dan
pelaksanaan anggaran.
Sementara itu, Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian/
Lembaga memiliki beberapa manfaat diantaranya:
1. Sumber informasi bagi Kementerian Keuangan dalam rangka meningkatkan efektivitas
dan memperbaiki sistem eksekusi pelaksanaan anggaran dengan mewujudkan
ketepatan waktu pelaksanaan kegiatan, ketepatan penggunaan anggaran, kepatuhan
pelaksanaan terhadap regulasi, dan aspek kualitas pelaksanaan anggaran belanja yang
lainnya;
2. Sarana pengendalian dan proyeksi atas pelaksanaan anggaran Belanja K/L dalam
rangka mendukung pengelolaan kas yang optimal guna meningkatkan ketahanan dan
potensi ruang fiskal;
3. Bahan masukan bagi K/L dan/atau BUN dalam perbaikan kebijakan perencanaan,
penganggaran, dan pelaksanaan anggaran tahun anggaran berjalan maupun tahun
anggaran berikutnya, seperti perbaikan baseline, prioritas anggaran, efisiensi/
pemotongan/penghematan anggaran, dan perbaikan lainnya; dan
4. Bahan masukan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta pihak terkait lainnya
dalam rangka sinkronisasi kebijakan anggaran pusat dan daerah untuk mendukung
perekonomian dan percepatan pencapaian tujuan pembangunan nasional.
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Pelaksanaan monev anggaran K/L oleh BUN secara teknis operasional telah dilakukan
oleh Direktorat PA Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan dan Bidang PPA Kanwil Ditjen
Perbendaharaan. Monev tersebut dilakukan melalui 4 (empat) tools, yang masing-masing
difokuskan terhadap objek pantauan tertentu dan dilaksanakan dalam periode waktu yang
berbeda-beda, sebagai berikut:
Bagan Skema Monev

Pada tahun 2018 Monev dapat terlaksana dengan baik melalui beberapa milestone sebagai
berikut:
1. Identifikasi dan mapping terhadap program prioritas nasional dan program strategis
lainnya TA 2018 yang hasilnya tersedia dalam menu Prioritas Nasional pada Aplikasi MEBE
dan dimanfaatkan untuk analisis kinerja pelaksanaan anggaran dalam kegiatan Evaluasi
Pelaksanaan Anggaran (EPA) setiap triwulan.
2. Pelaksanaan FGD Monev PA di beberapa Kota pada tanggal 30 Mei 2018 dan 4 Juni 2018
untuk membahas dan meminta masukan dari seluruh stakeholder.

Reviu Belanja

Aktivitas:
� mapping output
program kegiatan
� pengukuran value
for money
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Perencanaan Belanja
Impact Outcome Output

Pelaksanaan Anggaran
Triwulan I
Triwulan II

Triwulan III
Triwulan IV

Pemantauan
dan Evaluasi
Kinerja

Aktivitas:
� Tracking
permasalahan
� Identifikasi kendala
teknis pelaksanaan
anggaran
� Pemantauan dan
penilaian kinerja

Pembinaan
dan Pengendalian
Pelaksanaan
Anggaran

Telaah Makro
Pelaksanaan
Anggaran

Aktivitas:
� Identifikasi pola
ideal penyerapan
� Proyeksi realisasi
� Analisis kebijakan/
regulasi teknis dan
kesesuaian
implementasi
dengan kebijakan
� Pembinaan

Aktivitas:
� Sinkronisasi
pelaksanaan
anggaran pusat
dan daerah
� Analisis pengaruh
kebijakan fiskal

3. Pengembangan IKPA yang diintegrasikan dalam OMSPAN.
4. Penyelesaian aktivitas monev yang meliputi penyusunan spending review, pelaksanaan
kegiatan EPA, pelaksanaan tindakan khusus dalam rangka pengendalian, pengembangan
IKPA, penyediaan informasi khusus untuk keperluan analisa pelaksanaan anggaran, dan
penyusunan RPA, serta pemberian rekomendasi untuk perbaikan, dan pemberian masukan
perencanaan tahun anggaran berikutnya melalui penyampaian hasil spending review.
5. Penyelesaian kajian grand design monev kinerja yang memuat ruang lingkup, kerangka
program, rangkaian aktivitas, peran pihak terkait, faktor kunci dan strategi pelaksanaan, serta
kriteria keberhasilan monev.
6. Penetapan PP Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemeritah Nomor 45
Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara pada
tanggal 7 Desember 2018.
7. Penyusunan Kajian, Daftar Inventarisasi Masalah (DIM), Surat Permohonan Harmonisasi
dan pengajuan RPMK untuk mendapatkan penetapan melalui nota dinas Direktur Jenderal
Perbendaharaan No. ND-9930/PB/2018 tanggal 27 Desember 2018 .
8. Penetapan PMK Nomor 195/PMK.05/2018 tanggal 31 Desember 2018 tentang Monitoring dan
Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.
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Matriks Time Frame Capaian

Januari
Identifikasi dan mapping
terhadap program prioritas
nasional dan program
strategis lainnya TA 2018

April
54

� Pengembangan IKPA yang
diintergrasikan dalam OMSPAN
� Pelaksanaan kegiatan EPA

September
� Pelaksanaan tindakan khusus
dalam rangka pengendalian
� Penyediaan informasi khusus
untuk keperluan analisa
pelaksanaan anggaran

Desember
� Penetapan PP Nomor 50
Tahun 2018
� Penyusunan Kajian, DIM, Surat
Permohonan Harmonisasi dan
pengajuan RPMK
� Penetapan PMK Nomor
195/PMK.05/2018

Februari
� Penyelesaian Spending Review
(SR)
� Pemberian rekomendasi untuk
perbaikan
� Pemberian masukan perencanaan
tahun anggaran berikutnya melalui
penyampaian hasil SR

Mei - Juni
� Pelaksanaan FGD Monev PA
di beberapa Kota
� Penyusunan RPA

Oktober
� Penyelesaian kajian grand design
monev kinerja pada bulan Oktober 2018
� Pelaksanaan kegiatan EPA
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Uji Coba Penggunaan Kartu
Kredit Untuk Pembayaran
Bea Masuk dan Pajak Dalam
Rangka Impor atas Barang
Bawaan Penumpang Ke Rekening
Bendahara Penerimaan
Implementasi kartu kredit untuk pembayaran penerimaan negara
merupakan suatu kebutuhan, terutama bagi layanan di bandara dan
pelabuhan, ketika alat pembayaran lainnya tidak dapat digunakan wajib
pajak/wajib bayar khususnya bagi WNA.
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Berdasarkan inisiatif strategis yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan
No. 974/KMK.01/2016, DJPb menetapkan quickwin berupa uji coba penggunaan kartu
kredit untuk pembayaran bea masuk dan pajak dalam rangka impor atas barang bawaan
penumpang ke rekening bendahara penerimaan.
Sebelum dilakukan uji coba, telah disusun kajian implementasi kartu kredit untuk
pembayaran penerimaan negara pada tahun 2017. Permasalahan utama adalah adanya
biaya transaksi, berupa merchant discount rate (MDR). Biaya ini tidak dapat dibebankan
kepada penyetor karena adanya larangan oleh BI sehingga sebaiknya biaya ditanggung
pemerintah. Agar dapat diimplementasikan, upaya perlu dilakukan untuk menekan biaya,
seperti negosiasi tarif dengan perbankan, pembatasan titik layanan dan pembatasan
nilai nominal. Kajian ini menyimpulkan bahwa implementasi pada bendahara penerimaan
dimungkinkan karena pembatasan lebih mudah dilakukan untuk menekan biaya.
Uji coba dilaksanakan selama tahun 2018 di KPU Tipe C Soekarno Hatta, Cengkareng dan
KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai, Denpasar. Untuk melihat pelaksanaan uji coba
tersebut, dilaksanakan survei lapangan dan Focus Group Discussion.
Survei dilaksanakan di dua tempat, yaitu Bandara Soekarno Hatta (KPU Soekarno Hatta)
tanggal 22 Maret 2018 dan Bandara Ngurah Rai (KPPBC Ngurah Rai) tanggal 27 Maret
2018. Kedua bandara tersebut telah mulai mengimplementasikan fasilitas kartu kredit
sebagai alat pembayaran penerimaan negara.
Proses bisnis pembayaran penerimaan dengan menggunakan kartu kredit adalah:
1. Penumpang menerima dan mengisi formulir Customs Declaration atau Pemberitahuan
Impor Barang Khusus.
2. Petugas Tax Assessment Officer (TAO) menetapkan besaran nilai BM/PDRI yang harus
dibayar atas barang bawaan penumpang.

Foto atas:
Pelaksanaan survei
dan FGD di Bandara
Soekarno Hatta (KPU
Soekarno Hatta) oleh tim
dari Dit. PKN dan PMO
DJPb.

3. Penumpang melakukan pembayaran tagihan yang ditetapkan melalui EDC kartu kredit
yang disediakan.
4. Penumpang memperoleh Bukti Penerimaan Pembayaran Manual (BPPM) yang
diterbitkan melalui aplikasi dan struk transaksi.
5. Petugas TAO menyerahkan dokumen BPPM, dokumen pabean dan struk transaksi
kepada bendahara penerimaan paling lambat 1 hari kerja setelah tanggal dokumen.
6. Bendahara Penerimaan melakukan verifikasi BPPM dengan kas masuk di rekening
bendahara penerimaan.
7. Bendahara penerimaan membuat kode billing per transaksi pada aplikasi CEISA,
menyetorkan ke bank persepsi dan menerima Bukti Penerimaan Negara.
KPU Soekarno Hatta bekerja sama dengan BRI Cabang Soekarno Hatta. Bank
menanggung segala biaya transaksi yang timbul. Sebagai imbal baliknya, seluruh rekening
gaji pegawai dibuka di bank tersebut.
KPPBC Ngurah Rai telah bekerja sama dengan Bank Mandiri Regional Bali dan Nusa
Tenggara. Pengenaan MDR disepakati sebesar 1,6% per transaksi. MDR dipotong atas
nominal pembayaran pada saat transaksi dan kemudian dikembalikan bank agar nominal
menjadi penuh saat disetorkan ke kas negara. Bank memberikan insentif pengembalian
potongan MDR kepada KPPBC sampai dengan jumlah tertentu. Apabila kuota telah
terpenuhi maka MDR atas transaksi berikutnya menjadi tanggungan KPPBC.
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Hasil Focus Group Discussion yang dilakukan oleh Direktorat PKN Ditjen Perbendaharaan
sebagai pemilik quickwins, PMO DJPb, Perwakilan Bank dan Perwakilan Ditjen Bea Cukai
adalah sebagai berikut:
1. Manfaat implementasi adalah semakin mudahnya layanan pembayaran perpajakan bagi
wisatawan asing. Perlu dipertimbangkan untuk pengaturan dengan lingkup yang lebih
luas sehingga layanan tidak hanya tersedia di kota destinasi wisata yang sudah ramai
wisatawan, tetapi juga destinasi wisata yang ramai secara insidental.
2. Ketika biaya kartu kredit ditanggung negara, terdapat moral hazard yang berdampak
membengkaknya beban negara, yakni negara menyubsidi kewajiban perpajakan orangorang kaya yang belanja dari luar negeri dan bank mendapatkan peluang mengambil
keuntungan dari selisih penggantian MDR dengan actual cost sehingga lebih
mendorong penggunaan kartu kredit.
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3. Petugas lapangan perlu mengarahkan penyetor untuk menggunakan fasilitas
pembayaran selain kartu kredit, seperti EDC debit dan uang tunai untuk menekan
jumlah biaya transaksi.
4. Untuk menjamin kontinuitas layanan, alokasi anggaran perlu disediakan untuk
kelebihan kuota biaya MDR yang dibebankan kepada pemerintah sebagaimana pola
yang diterapkan KPPBC Ngurah Rai.
Bukti Penerimaan
Negara di BRI
Bandar Udara
Soekarno Hatta

Sedangkan berdasarkan hasil survei tersebut, beberapa rekomendasi sebagaimana
disampaikan melalui Surat Direktur Pengelolaan Kas Negara adalah:
1. Pola penggunaan rekening gaji pegawai untuk kompensasi biaya MDR, tidak dapat
diformalkan. Bank Indonesia telah mengatur larangan mengenakan biaya tambahan
kepada pemegang kartu. Biaya dimaksud seharusnya dapat ditanggung negara.
2. DJBC perlu mengatur bahwa penggunaan kartu kredit menjadi alternatif terakhir apabila
wajib bayar tidak mempunyai uang tunai atau kartu debit sehingga pembebanan biaya
MDR kepada negara atas penggunaan kartu kredit tersebut tidak menjadi moral hazard
yang menyebabkan membengkaknya beban negara.
3. DJBC perlu menghitung perkiraan kebutuhan dana untuk membiayai biaya MDR selama
setahun sebagai dasar pengalokasian anggaran.
4. Biaya MDR sebaiknya dibayar kantor pusat DJBC melalui DIPA BA 015 atau BA BUN.
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Pengembangan
SIKP UMi

Sesuai dengan amanat dalam PMK 95 Tahun 2018 tentang Pembiayaan
Ultra Mikro pasal 8 yang menyebutkan bahwa Penyalur Pembiayaan
Ultra Mikro harus memiliki system yang terkoneksi dan atau kompatibel
dengan sistem informasi yang digunakan oleh BLU PIP. Selain itu, Calon
Debitur yang akan memperoleh Pembiayaan UMi harus memenuhi syarat
tidak sedang menerima kredit program pemerintah lainnya di bidang
usaha mikro, kecil dan menengah yang tercatat dalam SIKP. Sehingga
dibutuhkan SIKP UMi yang terkoneksi dengan SIKP sebagai alat
monitoring untuk memastikan tidak ada debitur yang mendapat tumpeng
tindih program pembiayaan.
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Sebagai alat monitoring untuk memastikan penyaluran Pembiayaan UMi diterima oleh
masyarakat, mulai dari nilai pembiayaan yang diterima sampai dengan histori transaksi
pelunasan atas pembiayaan tersebut. Dibutuhkan sistem untuk dapat melakukan monitoring
dan evaluasi atas penyaluran Pembiayaan Ultra Mikro. Untuk meningkatkan validasi data
penerima kredit program pemerintah, maka dilakukan kerjasama koneksi data antara data
SIKP dengan sistem e-KTP milik Kemendagri.
Capaian pengembangan SIKP Umi dapat dijabarkan sebagai berikut :
1. Pengembangan Core Bisnis SIKP UMi
SIKP UMi dikembangkan untuk untuk dapat menjadi sistem yang menyimpan data
penyaluran Pembiayaan UMi, mulai dari data calon debitur, data akad dan data
transaksi (pembayaran cicilan). Data penyaluran pembiayaan UMi yang diinput ke dalam
SIKP UMi dapat dikategorikan berdasarkan penyalur, wilayah penyaluran.
2. Pengembangan Fitur Laporan Penyaluran Pembiayaan UMi
SIKP UMi telah memiliki fitur pelaporan penyaluran Pembiayaan UMi yang dapat dilihat
berdasarkan Penyalur dan Wilayah Penyaluran. Fitur laporan dalam SIKP UMi akan
dapat diakses oleh instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan, Kanwil dan KPPN, dengan
kewenangan berdasarkan wilayah kerja masing-masing
3. Pengembangan Fitur Rekonsilasi / Monitoring dan Evaluasi
Proses monitoring dan evaluasi penyaluran pembiayaan Ultra Mikro akan dilakukan
oleh instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan di daerah, dalam hal ini KPPN. Dalam
pelaksanaannya, KPPN akan menggunakan fitur monitoring dan evaluasi yang ada
pada SIKP UMi. Fitur pada SIKP UMi sudah dilakukan uji coba dan saat ini sedang

Foto atas:
Kegiatan Rapat Evaluasi
SIKP Umi bersama tim
Dit. SMI

dalam tahap penyempurnaan. Sosialisasi dan pelatihan penggunaan fitur Monitoring
dan Evaluasi pada SIKP UMi akan dilakukan pada Bulan Januari 2019
4. Pemanfaatan Virtual Account untuk Penyaluran Pembiayaan UMi
Untuk dapat melakukan monitoring atas penyaluran Pembiayaan UMi hingga ke
level end-user / debitur, PIP memanfaatkan Virtual Account (VA). Saat ini, fungsi
VA digunakan oleh PT. Permodalan Nasional Madani (PNM) selaku Penyalur untuk
melakukan proyeksi penyaluran pembiayaan UMi. Namun penggunaan VA ini baru
sampai di level unit / cabang PNM di daerah. Belum sampai ke level debitur.
5. Koneksi SIKP dengan e-KTP Kemendagri
Ditjen Perbendaharaan dan Ditjen Dukcapil Kemendagri telah melakukan
penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) untuk pemanfaatan data e-KTP
Kemendagri pada tanggal 2 November 2018, bertempat di Gedung Jusuf Anwar,
Kementerian Keuangan. Selanjutnya akan dilakukan penandatanganan juknis
pemanfaatan data e-KTP pada SIKP sebagai tindak lanjut atas PKS di atas. Pada saat
ini, sedang dilakukan pengembangan sistem pada SIKP oleh Dit. SMI dan Dit. SITP,
Kementerian Keuangan.
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Tabel Perkembangan Modul/Fitur SIKP UMi
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Fitur Yang Diharapkan

Persentase
Progres

No.

Modul/Fitur

1.

Sistem
Fidusia

Sistem dapat mencatat dan
melakukan pengawasan
atas fidusia dimana piutang
yang jatuh tempo dapat
segera diketahui untuk
diganti dengan piutang
lancar lainnya

-

Sistem masih dalam
pengembangan. Tidak
ada UR sehingga proses
pengembangan tidak
dapat diketahui

2.

Core System

Pengawasan terhadap
tagihan dan perhitungan
bunga kepada LKBB

100%

Untuk kondisi saat
ini sudah layak.
Penyempurnaan perlu
dilakukan

3.

Fitur
Monitoring
dan Evaluasi
pada Kanwil
dan KPPN

Laporan penyaluran UMi
sesuai wilayah kewenangan
Kanwil dan KPPN

90%

Belum diberikan user
name/password kepada
Dit. SMI

Fitur Monev/Uji petik
Debitur
Fitur Survey indeks
keekonomian debitur

Keterangan

Belum bisa rekap
50%

Belum disiapkan

0%

4.

Fitur Laporan Laporan penyaluran UMi
Untuk Dit
yang bisa dipilih menurut
SMI
bulan. tahun baik realisasi
periodik maupun akumulatif

-

Belum disiapkan

5.

Penyesuaian
sistem
dengan PMK
95/2018

Validasi sesuai ketentuan
dalam PMK 95/2018

100%

Belum ada transaksi dari
penyalur

6.

Ekosistem
Digital UMi

Perkembangan fitur dan
fasilitas yang diterima
debitur

100%

Sudah ada fitur UMiPay
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Revisi Peraturan
Pemerintah Nomor 1
Tahun 2008
Berdasarkan KMK Nomor 974/KMK.01/2016 tanggal 29 Desember
2016, Revisi PP Nomor 1 Tahun 2008 menjadi salah satu milestones
dalam mencapai IS RBTK 2017-2019 tema Perbendaharaan, yaitu
“Optimalisasi Investasi Pemerintah untuk Mendukung Pembangunan
yang Berkelanjutan”. Adapun Initiative champion dan initiative owner IS
tersebut adalah DJKN (Direktorat KND), dengan DJPb sebagai anggota
tim. Berkaitan dengan mandat baru kepada PIP untuk Pembiayaan
Ultra Mikro, Dirjen Perbendaharaan melaporkannya kepada Menkeu
melalui ND-657/PB/2017 tanggal 1 Februari 2017. Terhadap laporan
tersebut, Menteri Keuangan memberikan catatan “setuju untuk 4c
sebagai “jembatan” antara tahap piloting dengan PIP perubahan dengan
amandemen PP Nomor 1 Tahun 2008 dan memberikan disposisi kepada
Sekretaris Jenderal dan Dirjen Perbendaharaan agar dapat diselesaikan
sesuai ketentuan yang berlaku.
Menindaklanjuti disposisi Menteri Keuangan, Kabiro Hukum melalui surat kepada Direktorat
SMI Nomor 212/SJ.3/2017 tgl 29 Maret 2017, menyampaikan bahwa untuk memberikan
landasan hukum selanjutnya, sesuai arahan Menteri Keuangan perlu dilakukan perubahan
terhadap PP Investasi Pemerintah dalam rangka memberikan ketentuan yang lebih jelas
mengenai pelaksanaan investasi pemerintah ke depan, dan meminta Direktorat SMI agar
mengoordinasikan penyusunan perubahan PP Nomor 1 Tahun 2008 sesuai ketentuan
yang berlaku. Sebagai persyaratan dalam penyusunan Revisi PP Nomor 1 Tahun 2008,
telah diterbitkan Keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 2017 tanggal 10 Juli 2017 tentang
Program Penyusunan PP, dengan pokok materi muatan/arah pengaturan sebagai berikut:
a. Ruang lingkup investasi pemerintah;
b. Pengaturan mengenai pelaksanaan kerja sama investasi Public Private Partnership dan
		 Non Public Private Partnership melalui mekanisme pemberian pinjaman dan penyertaan
		 modal
Dalam rapat CTO tanggal 12 Oktober 2017, disepakati bahwa yang menjadi lead Revisi PP
Nomor 1 Tahun 2008 adalah DJPb berkoordinasi dengan DJKN menunjuk pada disposisi
Menteri Keuangan dan Surat Biro hukum sebagaimana disebut di atas serta pertimbangan
bahwa inisiator PP Nomor 1 Tahun 2008 yang lama adalah DJPb dan alasan konsepsi
investasi akan mencakup ruang lingkup yang lebih besar.

Menindaklanjuti hal tersebut di atas, telah dibentuk panitia antarkementerian/lembaga (PAK)
penyusun Revisi PP Nomor 1 Tahun 2008 melalui KMK Nomor 398/KMK.05/2018 tanggal
15 Mei 2018 jo. KMK 764/KM.1/2018 tanggal 10 Desember 2018 dengan keanggotaan
yang terdiri atas; Kementerian Keuangan (DJPb, DJKN, Setjen, DJA, BKF, DJPK, dan
DJPPR), Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian
Perekonomian, dan Kementerian BUMN. Selama proses penyusunan Revisi PP Nomor 1
Tahun 2008, telah diselenggarakan pembahasan dengan melibatkan seluruh pemangku
kepentingan terkait yaitu:
1. Internal Kemenkeu (Setjen/Biro Hukum, DJA, DJKN, DJPK, DJPPR, BKF, dan internal
DJPb) dan pembahasan tingkat pimpinan: Dirjen Perbendaharaan dan Dirjen Kekayaan
Negara;
2. FGD dengan eksternal Kemenkeu yang terdiri dari; Akademisi (Universitas Indonesia,
Universitas Gajah Mada, dan Universitas Airlangga), Profesional (Manajer Investasi,
Konsultan Hukum, dan Ikatan Notaris Indonesia), K/L (Kemendagri, Kejaksaan Agung
RI, dan BPK RI), dan Lembaga Lainnya (BLU Pengelola Dana, LPEI, dan BPJS TK).
3. Rapat pembahasan tingkat PAK sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada; Tanggal 17 Juli 2018,
Tanggal 28 September 2018, Tanggal 9 November 2018, Tanggal 15-17 November
2018, dan Tanggal 22-24 November 2018.
4. Rapat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan dipimpin oleh Menteri Keuangan
dalam rangka finalisasi draft Revisi PP Nomor 1 Tahun 2008, tanggal 19 November
2018;
Berdasarkan hasil pembahasan, telah disusun draft Revisi PP Nomor 1 Tahun 2008 dengan
pokok-pokok pengaturan sebagai berikut:
1. Penerapan prinsip-prinsip dalam pengelolaan investasi pemerintah;
2. Instrumen investasi pemerintah yang meliputi saham, surat utang, turunan saham dan
surat utang, serta investasi langsung;
3. Pembagian fungsi pengelolaan investasi pemerintah (fungsi regulasi, supervisi dan
operasional);
4. Tata kelola investasi pemerintah mulai dari perencanaan sampai dengan
pertanggungjawaban;
5. Manajemen risiko dan pengendalian intern bagi operator; dan
6. Perlindungan hukum dalam hal terjadi kerugian investasi;
Secara substansi, revisi PP Nomor 1 Tahun 2008 dimaksudkan untuk menciptakan
ekosistem investasi pemerintah, sehingga tata kelola existing seperti PMN, penjaminan dan
penerusan pinjaman (SLA) tetap berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
dengan penjelasan substansi sebagai berikut:
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dilaksanakan koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk menyiapkan semua
kebutuhan harmonisasi baik administratif maupun substantif dan akan mengikuti proses
dimaksud sampai dengan dilakukan penetapan oleh Presiden;
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Foto atas:
Kegiatan Harmonisasi
Rancangan Revisi
PP Nomor 1 Tahun
2008 antara Tim Ditjen
Perbendaharaan (Dit SMI)
dengan Kemenkeumham

1. Membagi secara jelas fungsi pengelolaan investasi pemerintah yaitu fungsi regulasi
(Menkeu), fungsi supervisi (Komite Investasi Pemerintah) dan fungsi operasional
(operator investasi pemerintah);
2. Menarik dana private untuk berkolaborasi dengan dana pemerintah melalui skema
investasi yang diarahkan untuk tujuan pembangunan;
3. Mengoordinasikan kebijakan investasi pemerintah yang dilaksanakan oleh operator;
4. Menciptakan tata kelola dan pengelolaan risiko yang memadai pada operator (fiduciary
duties);
5. Memberikan perlindungan bagi operator (business judgement rules); dan
6. Memungkinkan bagi adanya sovereign wealth fund (SWF) untuk menggunakan tata
kelola dalam Revisi PP 1/2008;
Saat ini draft Revisi PP Nomor 1 Tahun 2008 telah disampaikan kepada Menteri Hukum dan
HAM melalui surat Menteri Keuangan Nomor S-1030/MK.05/2018 tanggal 28 Desember
2018 2018 (draft telah diberikan paraf persetujuan oleh perwakilan anggota PAK pada
saat rapat PAK terakhir tanggal 22-24 November 2018). Adapun proses berikutnya setelah
Revisi PP Nomor 1 Tahun 2008 disampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM adalah
proses harmonisasi oleh Kementerian Hukum dan HAM sebelum dimintakan penetapan
oleh Presiden melalui Kementerian Sekretariat Negara.
Sebagai informasi tambahan, mengingat Revisi PP Nomor 1 Tahun 2008 telah disampaikan
kepada Kementerian Hukum dan HAM pada bulan Desember 2018, maka penyelesaian
Revisi PP Nomor 1 Tahun 2008 tidak perlu izin prakarsa ke Presiden walaupun Revisi PP
Nomor 1 Tahun 2008 dilakukan harmonisasi melewati tahun 2018. Selanjutnya, terkait
proses harmonisasi Revisi PP Nomor 1 Tahun 2008 sebagaimana angka 6 di atas, telah
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Standardisasi Kompetensi
Dewan Pengawas Badan
Layanan Umum
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) pada instansi
pemerintah telah menapaki lebih dari satu dekade perjalanan sejak
ditetapkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 23 Tahun 2005. BLU
adalah instansi pemerintah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan
kepada masyarakat berupa penyediaan barang/jasa yang dijual kepada
masyarakat tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam
melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip efisiensi dan produktivitas.
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Wakil Menteri Keuangan pada Rapat Pimpinan Nasional II Ditjen Perbendaharaan Tahun
2017 tanggal 1 s.d. 4 November 2017, menegaskan kembali tentang urgensi kualitas
sumber daya manusia pengelola BLU termasuk Dewan Pengawas. Beliau memberikan
arahan agar sumber daya manusia yang menduduki jabatan Dewan Pengawas BLU
merupakan orang-orang yang berkompeten dan dapat memajukan BLU. Selanjutnya Ditjen
Perbendaharaan, selaku pelaksana fungsi Menteri Keuangan sebagai pembina keuangan
BLU Pemerintah Pusat diminta melakukan koordinasi dengan Badan Pendidikan dan
Pelatihan Keuangan (BPPK) untuk menyelenggarakan training khusus di bidang pengelolaan
keuangan BLU untuk Dewan Pengawas BLU.
Guna mewujudkan Dewan Pengawas BLU agar memiliki kompetensi yang disyaratkan
dan mampu melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab berdasarkan peraturan
perundang-undangan mengenai PK-BLU, telah ditetapkan program quickwin Direktorat
Pembinaan PK BLU Tahun 2018 yaitu “Standardisasi Dewan Pengawas BLU”.
Program quickwin “Standardisasi Dewan Pengawas BLU” diselenggarkan dengan kegiatan
sebagai berikut:
1.

Perumusan Kompetensi Standar Dewan Pengawas BLU
Pembahasan dalam rangka perumusan Kompetensi Standar Dewan Pengawas BLU
diselenggarakan pada tanggal 20 Februari 2018 di Direktorat Pembinaan PK BLU
bersama dengan Pejabat dan Widyaiswara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan,
BPPK serta perwakilan dari Bagian Sumber Daya Manusia Sekretariat Direktorat
Jenderal Perbendaharaan. Kompetensi Standar Dewan Pengawas BLU disusun
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95/PMK.05/2016 tentang Dewan
Pengawas BLU. Standar Kompetensi Dewan Pengawas BLU yang telah disepakati
adalah sebagai berikut:

a. Menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap penerapan konsep BLU, pelaksanaan
tugas, kewajiban, dan wewenang, serta kepatuhan terhadap larangan Dewan
Pengawas BLU;
b. Melakukan penelaahan strategis atas dokumen perencanaan BLU dan memberikan
rekomendasi dalam rangka mengimplementasikan rencana kerja BLU;
c. Memastikan pertanggungjawaban keuangan BLU yang transparan dan akuntabel;
dan
d. Mengidentifikasi akar penyebab masalah, hambatan, dan alternatif solusi, dalam
rangka memberikan rekomendasi kebijakan dan strategi pengendalian intern BLU.
2.

Penyusunan Kerangka Acuan Pelatihan Dewan Pengawas BLU
Setelah dicapai kesepakatan atas standar kompetensi Dewan Pengawas BLU,
diselenggarakan pembahasan lanjutan mengenai kurikulum Pelatihan Dewan
Pengawas BLU pada tanggal 20 Maret 2018 di Sekretariat BPPK bersama dengan
Pejabat dan Widyaiswara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, BPPK.
Berdasarkan Kurikulum Pelatihan Dewan Pengawas BLU yang telah disepakati dalam
dokumen Kerangka Acuan Program Pembelajaran Pelatihan Dewan Pengawas BLU,
diselenggarakan rapat pembahasan materi pelatihan pada tanggal 4 April 2018 di
Sekretariat BPPK serta pada tanggal 9 April 2018 di Direktorat Pembinaan PK BLU,
bersama dengan Pejabat dan Widyaiswara Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan,
BPPK.

3.

Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Dewan Pengawas BLU
Pelatihan Dewan Pengawas BLU diselenggarakan pada tanggal 19 s.d. 20 April
2018 di Treasury Premier Services, Gedung Prijadi Praptosuhardjo I Lantai 1, Jalan
Lapangan Banteng Timur Nomor 2, Jakarta Pusat. Pembukaan kegiatan secara
resmi oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan, Bapak Marwanto Harjowiryono yang
sekaligus berkenan menyampaikan sambutan pada acara pembukaan tersebut, setelah
sebelumnya diawali dengan laporan Kepala Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan,
Bapak Iqbal Islami, selaku Ketua Panitia Penyelenggara. Peserta pelatihan terdiri dari
14 orang Dewan Pengawas BLU Rumah Sakit Vertikal di lingkungan Kementerian
Kesehatan
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program, proses, dan sistem kerja yang inovatif dan berdampak positif bagi peningkatan
layanan BLU kepada masyarakat.
Dewan Pengawas BLU Pemerintah Pusat dibentuk untuk melaksanakan fungsi pembinaan
teknis oleh Menteri/Pimpinan Lembaga terkait, dan fungsi pembinaan keuangan oleh
Menteri Keuangan. Tugas Dewas Pengawas BLU adalah melakukan pengawasan dan
memberikan rekomendasi kepada Pejabat Pengelola BLU baik dari aspek layanan maupun
aspek pengelolaan keuangan.
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Foto atas:
Foto bersama peserta
Pelatihan Teknis Dewan
Pengawas BLU pada
tanggal 19 s.d. 20 April
2018 di Treasury Premier
Services, Gedung Prijadi
Praptosuhardjo I Lantai
1, Jalan Lapangan
Banteng Timur Nomor 2,
Jakarta Pusat

Materi yang disampaikan pada pelatihan ini mengacu kepada Kerangka Acuan
Program Pembelajaran Pelatihan Dewan Pengawas BLU, yaitu:
a. Konsep BLU dan Overview Peran Dewan Pengawas BLU dalam Pembinaan BLU
dengan nara sumber Direktur Pembinaan PK BLU, Djoko Hendratto;
b. Peran Dewan Pengawas BLU dalam Perencanaan dan Pelaksanaan BLU dengan
nara sumber Vincentius Sonny Loho;
c. Peran Dewan Pengawas BLU dalam Pertanggungjawaban Keuangan BLU dengan
nara sumber Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan, Sumiyati;
d. Peran Dewan Pengawas BLU dalam Pengendalian Intern BLU dengan nara sumber
Inspektur III, Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan, Alexander Zulkarnain
e. Ceramah Current Issue BLU Rumah Sakit Vertikal di Lingkungan Kementerian
Keuangan dengan nara sumber Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan
Kesehatan, Kementerian Keuangan, dr. Agus Hadian Rahim, Sp.OT(K).
Capaian Program Standardisasi Kompetensi Dewan Pengawas Badan Layanan Umum
Program quickwin ini membentuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap para Dewan
Pengawas BLU dalam rangka optimalisasi peran pembinaan terhadap pengelolaan BLU
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan output program
ini adalah Dewan Pengawas di lingkungan BLU Pemerintah Pusat yang mampu melakukan
pengawasan secara independen dan objektif serta memberikan rekomendasi terobosan

Peranan Dewan Pengawas BLU dalam menjalankan fungsi pembinaan teknis dan
pembinaan keuangan sangat strategis. Oleh karena itu, Dewan Pengawas BLU
wajib memenuhi standar kompetensi, sehingga mampu melaksanakan seluruh
tugas dan kewajibannya untuk mengawasi, memberikan rekomendasi, serta
mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Dewan Pengawas yang mengikuti program ini didorong untuk memberikan kontribusi
terbaiknya sehingga mampu mengarahkan BLU agar tetap berada dalam koridor yang telah
ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yaitu memberikan pelayanan kepada
masyarakat tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya
berdasarkan prinsip efisiensi dan produktivitas.
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Penyusunan Buku Saku
Penggunaan Data LKPK
dan LSKP/GFS
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
mengamanatkan bahwa laporan keuangan pemerintah harus dapat
menghasilkan statistik keuangan yang mengacu kepada manual Statistik
Keuangan Pemerintah (Government Finance Statistics/GFS) sehingga
dapat menenuhi kebutuhan analisis kebijakan dan kondisi fiskal,
pengelolaan dan analisis perbandingan antar negara (cross country
studies), kegiatan pemerintahan, dan penyajian statistik keuangan
pemerintah.
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Sebagai upaya untuk memenuhi amanat tersebut serta meningkatkan pengelolaan
keuangan negara, Pemerintah telah menyusun laporan manajerial berupa Laporan
Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah
(LSKP) yang disusun berdasarkan konsolidasian fiskal dan statistik keuangan pemerintah.
Hal ini diperlukan untuk menghasilkan informasi aktivitas ekonomi dan keuangan
pemerintah, berupa ringkasan informasi kinerja dan posisi keuangan secara keseluruhan
untuk sektor pemerintah umum dan sektor publik sehingga dapat digunakan untuk
pengambilan keputusan/kebijakan fiskal.
Penyusunan LKPK dan LSKP telah selaras dengan rekomendasi DPR sebagaimana
diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pertanggungjawaban
atas Pelaksanaan APBN Tahun 2007 yang merekomendasikan antara lain agar Pemerintah
meningkatkan kualitas informasi keuangan pemerintah sehingga dalam jangka panjang
dapat menyajikan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (GFS), dan Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun
2013 yaitu agar Pemerintah melanjutkan langkah-langkah penerapan Statistik Keuangan
Pemerintah yang mengacu pada Manual Statistik Keuangan pemerintah sehingga
menyajikan konsolidasi fiskal dan statisik keuangan pemerintah dalam rangka memenuhi
kebutuhan analisis kebijakan dan kondisi fiskal, serta analisis perbandingan antar negara.
Sampai dengan tahun 2018, Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah menyusun LKPK
Tahun 2008 – 2017, LSKP Sektor Pemerintah Umum Tahun 2007 – 2017, LSKP Sektor
Korporasi Publik Tahun 2015 – 2017, dan LSKP Sektor Publik Tahun 2015 – 2017. Bahkan
sejak Tahun 2014, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah menyusun
LKPK dan LSKP Sektor Pemerintah Umum Tingkat Wilayah.
Perkembangan GFS di Indonesia terus dilakukan guna memenuhi kebutuhan analisis
kebijakan fiskal yang komprehensif, baik tingkat nasional maupun tingkat regional.
Salah satunya dengan dikembangkannya metode estimasi data sehingga LSKP Sektor

Pemerintah Umum dapat disusun secara triwulanan. Perkembangan lainnya adalah terkait
dengan penggunaan dan pemanfaatan data LKPK dan GFS untuk keperluan analisis dan
kebijakan ekonomi fiskal nasional dan regional.

Foto bawah:
Kegiatan Rapat
penyusunan Buku Saku
GFS

Salah satu upaya untuk pengembangan GFS di Indonesia terkait dengan penggunaan
dan pemanfaatan data LKPK dan GFS untuk keperluan analisis dan kebijakan ekonomi
fiskal nasional dan regional adalah penyusunan Buku Saku GFS. Penyusunan Buku Saku
GFS tersebut dimaksudkan untuk memberikan gambaran umum tentang LKPK dan
LSKP serta memberikan pedoman penggunaan data LKPK dan LSKP untuk analisis dan
kebijakan ekonomi fiskal, baik nasional maupun regional. Mengingat kompleksitas materi
LKPK dan GFS, penyusunan Buku Saku GFS direncanakan terdiri dari beberapa edisi,
dimana pada Tahun 2018 merupakan Buku Saku GFS edisi pertama dengan tema ‘Sebuah
Pengantar untuk Penggunaan Data LKPK dan GFS untuk Analisis dan Kebijakan Ekonomi
Fiskal Nasional dan Wilayah”. Tema yang diambil pada edisi pertama tersebut, dengan
pertimbangan bahwa Buku Saku GFS diharapkan dapat memberikan informasi umum bagi
pengguna data GFS serta bagi mereka yang baru mengenal/mengetahui GFS.
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Buku Saku GFS edisi pertama ini terbagi menjadi 6 (enam) bagian, yaitu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Sekilas tentang GFS
Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK)
Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (LSKP/Laporan GFS)
Memahami Laporan GFS
Kerangka Analisis GFS
Previu GFS Sektor Publik.

Pada bagian pertama dijelaskan tentang apa itu GFS, apa yang melatarbelakangi serta
kelebihan-kelebihan GFS jika dibandingkan dengan laporan keuangan. Bagian kedua
berisi pengertian LKPK, komponen LKPK dan mekanisme penyusunan LKPK baik tingkat
nasional maupun tingkat wilayah. Bagian ketiga berisi pengertian LSKP, komponen LSKP,
dan mekanisme penyusunannya. Pada bagian keempat dijelaskan tentang komponenkomponen LSKP secara lebih detil dan bagaimana memahami informasi yang tekandung
didalammya. Pada bagian kelima berisi kerangka analisis GFS berikut ilustrasinya. Pada
bagian terakhir, dijelaskan previu tentang GFS sektor publik.
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Bagan Akun Standar
Berbasis Android

Bagan Akun Standar (BAS) adalah daftar kodefikasi dan klasifikasi
terkait transaksi keuangan yang disusun secara sistematis sebagai
pedoman dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran,
dan pelaporan keuangan pemerintah. Segmen Akun merupakan bagian
dari BAS berupa daftar kodefikasi akun sebagai dasar validasi transaksi
keuangan.
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Aplikasi BAS berbasis Android merupakan aplikasi yang dapat digunakan oleh stakeholders
akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat yang berisi daftar kodefikasi dan
klasifikasi akun yang disusun dan digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan,
penganggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan pemerintah. Fitur lain
yang ditambahkan adalah pendalaman atas akun berisi himpunan pertanyaan dan jawaban
mengenai akun.
Tahapan pembuatan Aplikasi BAS berbasis Android adalah sebagai berikut:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Rapat Pembahasan dengan pihak terkait
Pengumpulan dan penyusunan bahan
Pembuatan User Requirement
Pengembangan dan pengujian aplikasi
Pembuatan media promosi
Launching aplikasi BAS Android

Aplikasi BAS berbasis Android memuat Narasi, Daftar Akun dan Daftar Pertanyaan
Jawaban. Narasi berisikan penjelasan terkait Bagan Akun Standar dan segmen-segmennya
dalam kerangka Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. Daftar Akun berisikan daftar
kodefikasi segmen akun dengan uraian beserta penjelasan penggunaannya baik untuk
Akun Kas maupun Akun Akrual. Daftar Pertanyaan dan Jawaban berisikan pertanyaan dan
jawaban baik yang bersumber dari HAI DJPb maupun Surat dan Nota Dinas Direktur APK
terkait penggunaan Akun dalam transaksi Keuangan Pemerintah.
Aplikasi BAS berbasis Android merupakan aplikasi yang dikembangkan dalam rangka
mendukung penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. Aplikasi BAS berbasis
Android merupakan aplikasi yang dibangun dengan sistem operasi berbasis android, dan
dapat didownload oleh pengguna di google playstore melalui gadget masing-masing.
Aplikasi BAS berbasis Android bersifat offline, dan dapat diakses dari gadget pengguna/
stakeholder kapanpun dan dimanapun.

Aplikasi BAS berbasis Android didesain sedemikian rupa sehingga user friendly agar
membantu pengguna/ stakeholder untuk mengetahui lebih detail Segmen Akun pada Bagan
Akun Standar meliputi kodefikasi akun, uraian akun, penjelasan akun, maupun pertanyaan
dan jawaban terkait penggunaan akun. Selan itu Aplikasi BAS berbasis Android akan selalu
di-update secara berkala berdasarkan ketetapan pemutakhiran Segmen Akun pada Bagan
Akun Standar.
Berikut disampaikan tampilan/ desain Aplikasi BAS berbasis Android berdasarkan tujuan
dan kebutuhan yang hendak dicapai. Tampilan/ desain Aplikasi BAS berbasis Android ini
untuk memudahkan memberikan gambaran untuk pengembangan aplikasi lebih lanjut.
1. Introduction
Introduction atau halaman pembuka berisikan ucapan selamat datang dan deskripsi
singkat aplikasi.
2. Beranda
Pada halaman beranda akan ditampilkan tombol menu-menu antara lain Narasi BAS,
Daftar Akun, Daftar Pertanyaan dan Jawaban dan Informasi.
3. Menu Narasi
Narasi BAS menampilkan penjelasan Bagan Akun Standar berupa penyusunan BAS,
Struktur BAS, Pengembangan Segmen Akun dan Pedoman Penggunaan Akun.
4. Menu Daftar Akun
Menu Daftar Akun terdiri dari Menu Daftar Akun Kas dan Menu Daftar Akun Akrual.
Menu Kodefikasi Akun Kas menampilkan daftar kodefikasi Akun Kas. Ketika user
memilih/meng-klik pada salah satu kodefikasi Akun Kas yang ditampilkan, maka akan
dapat dirinci lebih detail terkait Kode, Uraian, Penjelasan penggunaan Akun Kas yang
dipilih. Menu Kodefikasi Akun Akrual menampilkan daftar kodefikasi Akun Akrual. Ketika
user memilih/meng-klik pada salah satu kodefikasi Akun Kas yang ditampilkan, maka
akan dapat dirinci lebih detail terkait Kode, Uraian, Penjelasan dan Keterangan atau
contoh penggunaan Akun Akrual yang dipilih.
5. Menu Daftar Pertanyaan Dan Jawaban
Menu Daftar Pertanyaan dan Jawaban akan menampilkan beberapa pertanyaan beserta
jawabannya. Ketika pengguna memilih salah satu pertanyaan maka akan muncul
halaman baru berisikan Pertanyaan detail dan Jawaban detail.
6. Menu Informasi
Menu Informasi menampilkan informasi terkait versi dan tanggal update aplikasi,
peraturan terkait BAS, dan pengembang aplikasi.
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Foto atas:
Launching Aplikasi BAS
oleh Menteri Keuangan
RI pada Rapat Pimpinan
Nasional (Rapimnas) II
Tanggal 09 Nopember
2018
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Aplikasi BAS berbasis Android di-launching oleh Menteri Keuangan pada Rapat Pimpinan
Nasional (Rapimnas) II 2018 bertema “Akselerasi Menuju Pengelola Perbendaharaan
Negara Berkelas Dunia” di Gedung Dhanapala, Jakarta pada Jum’at (09/11). Menteri
Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengapresiasi capaian inovasi Direktorat Jenderal
Perbendaharaan (DJPB) dalam memberikan terobosan untuk mengelola keuangan negara.
Aplikasi BAS berbasis Android merupakan inovasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan
(DJPB) dan menjadi salah satu Quick Win Direktorat Jenderal Perbendaharaan tahun 2018.
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Penyusunan Buku Sejarah
Akuntansi Pemerintahan
di Indonesia
Sejarah telah menorehkan berbagai catatan atas kehidupan berbangsa
dan bernegara di Indonesia. Kuatnya tekad dari pemerintah Indonesia
untuk melaksanakan asas tata kelola yang baik dalam penyelenggaraan
negara mendorong praktik akuntansi dan pelaporan keuangan
pemerintah Indonesia berkembang dengan pesat dari masa ke masa.
Guna merekam jejak torehan berbagai milestones dalam pengembangan
akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Indonesia tersebut,
Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan, menyusun
dan menerbitkan buku Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Indonesia Dari Masa Ke Masa.
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Secara garis besar, buku ini membagi cerita dalam tiga fase sejarah, yakni masa prareformasi, masa reformasi dan masa setelah reformasi akuntansi dan pelaporan keuangan
pemerintahan. Selain berbagai catatan sejarah tersebut, buku ini juga mengulas berbagai
tantangan dan harapan atas akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah di masa depan.
Masa pra-reformasi akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah dimulai sejak Indonesia
merdeka pada Tahun 1945 di mana pertanggungjawaban Keuangan Negara di Indonesia
masih merujuk pada Indische Comptabiliteits Wet (ICW). Ketentuan dalam ICW tersebut
terus digunakan hingga Tahun 2003. Salah satu cerita dalam periode ini terkait dengan
penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara yang disahkan
dalam bentuk Perhitungan Anggaran Negara (PAN), yang masih berbasis kas, tanpa
berpedoman pada standar akuntansi, serta dilakukan secara manual tanpa bantuan sistem
informasi.
Rentang masa reformasi akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah yakni mulai Tahun
2002 hingga Tahun 2005, bercerita mengenai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN
Tahun 2004 yang diwujudkan untuk pertama kalinya dalam bentuk Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat (LKPP), yang terdiri atas Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan
Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Bab buku ini juga bercerita mengenai
penerbitan PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang
menjadi acuan bagi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menyusun laporan
keuangan. Standar Akuntansi Pemerintahan ini merupakan tonggak reformasi akuntansi dan
pelaporan keuangan di Indonesia.
Buku ini kemudian bercerita mengenai pelaksanaan reformasi akuntansi dan pelaporan
keuangan pada Pemerintah Pusat, mulai tahun 2005 hingga tahun 2018. Periode ini

menceritakan keberhasilan Pemerintah Pusat dalam menyusun LKPP Tahun 2015, yang
merupakan LKPP pertama yang berbasis akrual. Selain itu diceritakan pula keberhasilan
mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk LKPP Tahun 2016. Opini ini
merupakan opini WTP pertama yang berhasil diraih Pemerintah Pusat dalam kurun waktu
12 tahun masa penyusunan laporan pertanggungjawaban APBN sejak LKPP Tahun 2004.
Pencapaian atas opini WTP berlanjut untuk LKPP Tahun 2017.
Sejalan dengan perkembangan akuntansi pemerintah pada Pemerintah Pusat, geliat
reformasi di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan pada Pemerintah Daerah juga
menjadi bagian dari buku ini. Capaian opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
(LKPD) selalu meningkat dari tahun ke tahun. Hingga bulan Juli Tahun 2017, telah terdapat
85% LKPD yang berhasil mendapatkan opini WTP.
Menutup rangkaian kisah mengenai akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah
Indonesia dari masa ke masa, pada akhir bab buku ini disajikan ulasan tentang upaya
Pemerintah Indonesia dalam menyongsong masa depan akuntansi dan pelaporan keuangan
pemerintah.
Buku ini disusun mulai bulan Februari tahun 2017 menggunakan teknik studi pustaka
dan wawancara. Studi pustaka dilakukan pada Perpustakaan Kementerian Keuangan,
Perpustakaan Nasional, Arsip Nasional Republik Indonesia, dan atas berbagai naskah
publikasian. Wawancara dilakukan terhadap beberapa Narasumber, para tokoh dan pelaku
reformasi akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah Indonesia, yakni Bapak Partono,
Bapak Soleiman Abdullah, Ibu Milagros V. Gregorio, Bapak Robert Gunadi, Bapak Zaini
Ridha, Bapak Mulia P. Nasution, Bapak Sugijanto, Bapak Binsar H. Simanjuntak, Bapak
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Sonny Loho, Ibu Sumiyati, Bapak Sriyono, Bapak Pasni Rusli, Bapak Agus M. Kristianto,
dan Ibu Muliani S. Fajarianti.
Penyusunan buku ini dilakukan dibawah arahan Bapak Marwanto Harjowiryono, Direktur
Jenderal Perbendaharaan, dengan Penanggungjawab penyusunan adalah Bapak
Firmansyah N. Nazaroedin, Direktur Akuntansi dan Pelaporan Keuangan. Adapun redaksi
penyusun buku yang terdiri dari para Kasubdit lingkup Direktorat Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan diketuai oleh Ibu Mega Meilistya, dan tim penyusun dengan koordinator Saudara
Ferry Taufik Saleh.
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Buku Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Indonesia Dari Masa Ke Masa
diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan dengan
International Standard Book Number (ISBN) 978-602-51083-1-0. Buku ini dilaunching
oleh Ibu Menteri Keuangan pada acara Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Pemerintah Tahun 2018, yang berlangsung pada tanggal 20 September 2018 bertempat di
gedung Dhanapala Kementerian Keuangan. Pada acara tersebut juga diselenggarakan sesi
bedah buku tersebut yang menghadirkan 2 narasumber buku tersebut, yaitu Bapak Sonny
Loho dan Bapak Binsar H. Simanjuntak, dengan moderator Bapak Helmy Yahya.
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Implementasi Aplikasi
Database Peraturan
Perbendaharaan (DPP)
A. Latar Belakang

Produk hukum baik peraturan perundang-undangan maupun ketentuan
teknis pelaksanaannya harus diinventarisasi dan dipublikasi secara
tertib, lengkap, dan update. Untuk mencapai tujuan dimaksud, telah
dikembangkan Sistem Informasi Peraturan Perbendaharaan Berbasis
Web untuk memudahkan para pemangku kepentingan dalam pencarian
peraturan perundang-undangan di bidang Perbendaharaan sebagai
referensi dalam pengambilan keputusan.
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Sistem Informasi Peraturan Perbendaharan Berbasis Web yang selanjutnya disebut
Treasurypedia adalah aplikasi berbasis web yang secara lengkap dan update
menginventarisasi dan mempublikasi peraturan di bidang Perbendaharaan dalam bentuk
Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Keuangan,
Keputusan Menteri Keuangan, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan, Keputusan
Direktur Jenderal Perbendaharaan, Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan, dan
Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan.
Payung hukum yang mendasari Impelementasi Aplikasi Treasurypedia diatur dengan
Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-667/PB/2018 tentang Sistem
Informasi Peraturan Perbendaharaan Berbasis Web. Harapannya dengan melalui
Treasurypedia, seluruh pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang sama atas suatu
kebijakan di bidang Perbendaharaan.
Aplikasi Treasurypedia telah dapat diakses dan digunakan oleh pengguna melalui alamat
treasurypedia.kemenkeu.go.id baik internal maupun eksternal Ditjen Perbendaharaan
melalui intranet dan internet.
B. Manfaat
Treasurypedia digunakan sebagai sarana untuk :
1. Inventarisasi dan publikasi peraturan perundang-undangan dan ketentuan teknis
pelaksanaannya di bidang Perbendaharaan yang fungsinya dilakukan oleh Pengelola
Treasurypedia; dan

Keterangan
Gambar:
Tampilan halaman
muka website
aplikasi Database
Peraturan
Perbendaharaan

2. Pencarian peraturan perundang-undangan dan ketentuan teknis pelaksanaannya di
bidang Perbendaharaan yang fungsinya dilakukan oleh guest.
C. Pengguna
1. Pengelola Treasurypedia
a. Operator Teknis merupakan pejabat/pegawai pada Sekretariat Direktorat Jenderal
Perbendaharaan dan Direktorat Teknis di lingkungan Kantor Pusat Direktorat
Jenderal Perbendaharaan yang ditunjuk oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
sebagai pengguna Treasurypedia dengan tugas dan kewenangan:
a. Pengunggahan file peraturan di bidang Perbendaharaan yang bersifat kebijakan.
b. Pengisian identitas peraturan yang terdiri dari nomor, judul, abstraksi,
keterangan, dan label.
b. Administrator Aplikasi merupakan pejabat/pegawai Direktorat Sistem
Perbendaharaan yang ditunjuk oleh Direktur Sistem Perbendaharaan sebagai
pengguna Treasurypedia dengan tugas dan kewenangan pengelolaan data referensi
dan data pengguna Treasurypedia.
c. Approver Peraturan merupakan pejabat/pegawai Direktorat Sistem Perbendaharaan
yang ditunjuk oleh Direktur Sistem Perbendaharaan sebagai pengguna
Treasurypedia dengan tugas dan kewenangan verifikasi peraturan yang diunggah
Operator Teknis.
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2. Guest merupakan pengguna baik internal Ditjen Perbendaharaan maupun eksternal
Ditjen Perbendaharaan dalam rangka pencarian peraturan perundang-undangan dan
ketentuan teknis pelaksanaan di bidang Perbendaharaan.
D. Fitur

E. Pelaksanaan Kegiatan
No

Kegiatan

1

Penyampaian User Requirement

22 Februari 2018

Aplikasi Treasurypedia memiliki beberapa fitur yang antara lain :

2

Pengembangan Aplikasi

Februari – November 2018

1. Fitur Pencarian Peraturan merupakan sarana untuk pencarian peraturan dengan
menyajikan hasil pencarian peraturan di bidang Perbendaharaan sesuai kata kunci
tertentu secara lengkap mulai dari Undang-Undang sampai dengan Surat Direktur
Jenderal Perbendaharaan.

3

Penginputan detil peraturan (Status
keberlakuan, tag/label)

Finalisasi penginputan detil peraturan
dilaksanakan di KPPN Bogor pada tanggal
5 – 8 November 2018

4

User Acceptance Test

User Acceptance Test tahap I
dilaksanakan pada tanggal 25 Juni 2018
dan penyempurnaan aplikasi meliputi
dashboard interface serta revisi content
form detil peraturan

2. Fitur Peraturan Terbaru menyajikan peraturan di bidang Perbendaharaan yang baru
terbit.
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Pelaksanaan

3. Fitur Katalog Peraturan menyajikan peraturan di bidang Perbendaharaan untuk setiap
bentuk peraturan per tahun terbit.

User Acceptance Test tahap II di KPPN
Bogor pada tanggal 6-8 November
2018 dan kepada User Teknis di lingkup
Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada
tanggal 21 November 2018

4. Fitur Diskusi merupakan sarana pengajuan pertanyaan/konsultasi atas suatu peraturan
di bidang Perbendaharaan melalui HAI-DJPb.
5. Fitur Unggah Peraturan merupakan sarana bagi Operator Teknis untuk melakukan
unggah peraturan di bidang Perbendaharaan yang baru terbit dengan menggunakan ID
Pengguna dan Kata Sandi tertentu.
6. Fitur Approval Peraturan merupakan sarana bagi Approver Peraturan untuk
memverifikasi peraturan di bidang Perbendaharaan yang diunggah Operator Teknis
sebelum ditampilkan dalam Treasurypedia.
7. Fitur Manajemen Referensi merupakan sarana bagi Administrator Aplikasi untuk
mengelola referensi Treasurypedia.
8. Fitur Manajemen User merupakan sarana bagi Administrator Aplikasi untuk mengelola
Pengguna Treasurypedia.

5

Penyusunan Keputusan Dirjen
Perbendaharaan tentang Sistem
Informasi Peraturan Perbendaharaan
Berbasis Web (Treasurypedia)

Minggu I – Minggu II Desember 2018

6

Terbitnya KEP-667/PB/2018

27 Desember 2018
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G. Penutup
Aplikasi Treasurypedia akan terus dilakukan evaluasi dan penyempurnaan sesuai
perkembangan teknologi informasi dan kebutuhan baik konten peraturan mengingat
penerbitan peraturan terus dilakukan maupun fitur dan tampilan aplikasi.
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Foto atas:
Kegiatan input detail
peraturan oleh tim Dit SP
kedalam Aplikasi DPP

F. Inventarisasi Peraturan
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Peraturan yang telah diinventarisasi dan teridentifikasi dalam Aplikasi Treasurypedia
sebanyak 10.747 peraturan yang merupakan peraturan penerbitan dari tahun 2004 sampai
dengan tahun 2018 dengan rincian sebagai berikut :
No

Jenis Peraturan

Jumlah

1

Undang-Undang

436

2

Peraturan Pemerintah

1.102

3

Peraturan Presiden

1.279

4

Keputusan Presiden

319

5

PMK

3.028

6

KMK

291

7

Perdirjen

565

8

Kepdirjen

291

9

Surat Edaran

547

10

Surat

2.889

Total

10.747

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

13

90

Transformasi Kelembagaan “Pasti Lebih Baik”

Implementasi Forum
Kajian Perbendaharaan
(FKP)
Untuk menampung ide dan/atau masukan terkait pengembangan
sistem perbendaharaan, mendorong budaya ilmiah untuk menghasilkan
kebijakan dengan outcomes lebih baik melalui perbaikan proses
kebijakan yang berdasarkan evidence-based policy, dan meningkatkan
partisipasi pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam
melakukan penelitian dan pengembangan di bidang perbendaharaan
dibentuklah Forum Kajian Perbendaharaan (FKP) dengan penetapan
Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-526/PB/2017
tentang Forum Kajian Perbendaharaan tanggal 12 Oktober 2017. Forum
Kajian Perbendaharaan ini merupakan wadah atau sarana komunikasi
yang dijadikan sebagai ruang publik untuk kegiatan penelitian dan
pengembangan, dialog, komunikasi, sosialisasi, dan edukasi dalam
bidang perbendaharaan.
Untuk menjembatani penampungan kegiatan penelitian dan pengembangan, dialog,
komunikasi, sosialisasi, dan edukasi dalam bidang perbendaharaan, pada akhir tahun 2017
diluncurkanlah website intranet FKP (alamat 10.242.231.177) yang dapat diakses para
pejabat/pegawai DJPb. Pada tahun 2018, FKP ditetapkan menjadi salah satu quickwins
DJPb dengan nama Implementasi Forum Kajian Perbendaharaan dengan tujuh kegiatan
penunjangnya, dengan rincian sebagai berikut:
1. Penulisan Artikel Pengenalan FKP pada Website
Untuk mengiklankan FKP kepada para stakeholders via digital dibuatlah suatu artikel
yang diterbitkan via website. Artikel tersebut mengenalkan tentang FKP kepada para
kontributor (pejabat/pegawai DJPb) sehingga para stakeholders dapat memahami
fungsi website FKP. Artikel pengenalan FKP telah disusun dan di-upload pada website
FKP.
2. Pembuatan dan Penyebaran Poster/Pamflet FKP
Untuk mengiklankan FKP kepada para stakeholders via media cetak dibuatlah suatu
poster/pamflet yang berisikan informasi penting seputar FKP dalam bentuk cetakan
menarik untuk menjaring calon kontributor yang jarang mengakses informasi digital.
Poster/pamflet yang memperkenalkan FKP dan website-nya telah didesain, dicetak,
dan dikirim kepada para pejabat eselon II lingkup Kantor Pusat DJPb, seluruh Kepala
Kanwil DJPb, dan seluruh Kepala KPPN. Selain itu, telah dilakukan pemantauan poster

Foto atas:
Halaman muka
website Forum Kajian
Perbendaharaan (FKP)

FKP pada beberapa daerah untuk memastikan bahwa poster FKP yang telah dikirimkan
sebelumnya diterima oleh unit-unit terkait dan telah dipasang di tempat yang diketahui
oleh pejabat/pegawai.
3. Internalisasi ke Kanwil DJPb di Daerah
Kegiatan ini bertujuan untuk mengenalkan FKP di beberapa unit vertikal DJPb dengan
materi presentasi tentang FKP dan website FKP yang terdiri dari penjelasan dasar
hukum, pengertian, tujuan, manfaat, sejarah, tata kelola FKP, dan simulasi penggunaan
website FKP mulai dari login sampai dengan pengiriman tulisan. Kegiatan ini telah
diadakan di beberapa lokasi yaitu Medan, Makassar, dan Surabaya.
4. Pelaksanaan Survei Minat Riset di Daerah
Survei ini bertujuan untuk mengetahui minat pegawai DJPb dalam melakukan riset dan
sekaligus sebagai sarana untuk memetakan tingkat pengenalan pegawai terhadap FKP.
Survei dilakukan dalam dua tahap pelaksanaan. Survei tahap pertama ini telah dilakukan
dengan penyebaran kuesioner kepada responden secara elektronik melalui google docs
form kepada seluruh instansi pusat dan vertikal. Selain itu, juga telah dilakukan uji petik
secara langsung di beberapa lokasi yaitu Medan, Makassar, dan Surabaya.
5. Perbaikan Tata Kelola dan/atau Website FKP
Kegiatan ini bertujuan untuk menindaklanjuti hasil Rapimnas DJPb tahun 2018 yang
salah satunya terkait pengembangan website FKP, serta upaya penyegaran tampilan
dan fitur website FKP. Pencapaian kegiatan dilakukan dengan pembahasan dengan
tim pengembang dari Direktorat SITP tentang poin-poin pengembangan website
FKP yang terdiri dari tampilan website, fitur, dan penanganan bug. Selain itu, hasil
poin pengembangan dan desain mock up website FKP telah dikirimkan kepada tim
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pengembang dari Direktorat SITP. Menindaklanjuti hal tersebut, tim pengembang
aplikasi telah menyelesaikan pengembangan website FKP dan telah melaksanakan
pelatihan simulasi hasil perbaikan website untuk tahun 2018.
6. Seminar Forum Kajian Perbendaharaan
Untuk membangun ruang diseminasi ilmiah atas naskah yang masuk pada website FKP,
media berbagi ide dan/atau masukan terkait pengembangan sistem perbendaharaan,
mendorong budaya ilmiah untuk menghasilkan kebijakan dengan outcomes lebih
baik melalui perbaikan proses kebijakan berdasarkan evidence-based policy, dan
untuk meningkatkan partisipasi pegawai DJPb dalam melakukan penelitian dan
pengembangan di bidang perbendaharaan dibuatlah suatu seminar FKP. Seminar ini
dilaksanakan dengan mengundang tiga narasumber terpilih untuk memaparkan hasil
tulisannya di Jakarta.
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7. Penyusunan dan Publikasi Buku FKP
Besarnya animo berakibat pada banyaknya tulisan-tulisan yang telah disampaikan
kepada website FKP yang terdiri dari enam bidang yakni pembayaran belanja,
penerimaan negara, pengelolaan likuiditas, akuntansi dan pelaporan, misi khusus
perbendaharaan, dan lain-lain. Sebagai bentuk penghargaan dan sarana sharing
knowledge, maka disusunlah buku FKP yang terdiri dari tulisan-tulisan terpilih yang
dimuat pada website FKP berdasarkan keenam bidang yang dapat diakses. Dengan
pembuatan buku ini, diharapkan dapat memberikan sumbangsih lebih bagi khalayak
ramai demi pengembangan ilmu perbendaharaan.
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Penyusunan IT Blueprint
Direktorat Jenderal
Perbendaharaan
I. Pendahuluan

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 260/KMK.01/2009
tentang Kebijakan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi
(TIK) di Lingkungan Departemen Keuangan dinyatakan bahwa setiap
unit eselon I harus memiliki ICT (Information and Communication
Technologies) Blueprint yang menjadi pedoman perencanaan dan
pengembangan TIK di tiap-tiap unit Eselon I.
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Cetak Biru atau Blueprint adalah kerangka kerja terperinci (arsitektur) sebagai landasan
dalam pembuatan kebijakan yang meliputi penetapan tujuan dan sasaran, penyusunan
strategi, pelaksanaan program dan fokus kegiatan serta langkah-langkah atau implementasi
yang harus dilaksanakan oleh setiap unit di lingkungan kerja. TIK mencakup dua aspek yaitu
teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang
berkaitan dengan proses, penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengelolaan
informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan
penggunaan alat bantu untuk memproses dan mentransfer data dari perangkat yang satu
ke lainnya. Oleh karena itu, teknologi informasi dan teknologi komunikasi adalah dua buah
konsep yang tidak terpisahkan. Jadi Teknologi Informasi dan Komunikasi mengandung
pengertian luas yaitu segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi,
pengelolaan, pemindahan informasi antar media.
II. Kerangka Berpikir
ICT Blueprint yang menjadi pedoman perencanaan dan pengembangan TIK di tiap-tiap
unit Eselon I berupa rencana jangka panjang (periode 4 sampai dengan 6 tahun) dan
mengacu pada ICT Blueprint Kementerian Keuangan dan Rencana Strategis Unit Eselon
I. ICT Blueprint Ditjen Perbendaharaan disusun untuk memberikan rancangan arah
pengembangan sistem Ditjen Perbendaharaan.
Pada saat ini, Direktorat Jenderal Perbendaharaan masih menggunakan Rencana Strategis
organisasi Ditjen Perbendaharaan dan Cetak Biru TIK Kementerian Keuangan sebagai
dasar panduan implementasi dan investasi TIK dan belum memiliki sebuah dokumen cetak
biru TIK tersendiri. Kedua dokumen tersebut belum memberikan panduan dan arahan
spesifik terkait investasi dan pengembangan TIK organisasi, sementara peran TIK semakin
membesar dalam mendukung kemajuan organisasi seiring dengan perkembangan jaman
yang semakin maju.

Penyusunan ICT (Information and Communication Technologies) Ditjen Perbendaharaan ini
bertujuan untuk:
1. IT Blueprint menjadi dasar bagi perencanaan organisasi dalam investasi dan
implementasi teknologi informasi terutama dalam hal pengembangan sistem-sistem
utama. Dengan demikian, Ditjen Perbendaharaan tidak lagi sekedar membeli ataupun
install, tetapi mempunyai perencanaan yang baik.
2. Dengan adanya IT Blueprint Ditjen Perbendaharaan bisa mengurangi berbagai resiko
yang mungkin timbul dalam implementasi IT, dimana banyak sekali resiko-resiko yang
mungkin timbul dalam implementasi IT, di antaranya sebagai berikut:
a. Ketidaksesuaian antara kebutuhan organisasi secara umum dengan sistem informasi
yang dibangun.
b. Banyaknya aplikasi yang tambal sulam sehingga tidak bisa saling berkomunikasi
antara satu dengan yang lain.
c. Investasi yang dikeluarkan tidak memberikan manfaat seperti yang diharapkan.
d. Standar kualitas sistem informasi tidak sesuai dengan standar / best practice yang
semestinya yang telah ada.
3. IT Blueprint menjadi alat kontrol dan parameter yang efektif untuk me-reviu performa
dan kesuksesan implementasi Teknologi Informasi pada suatu organisasi. Dalam satu
tahun misalnya, organisasi bisa melihat sistem apa saja yang sudah diimplementasikan,
dan sistem mana yang belum diimplementasikan. Adapun sasaran yang ingin dicapai
dalam Quickwin ini adalah suatu dokumen IT Blueprint Ditjen Perbendaharaan yang
disahkan menjadi Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-627/
PB/2018 Tanggal 11 Desember 2018 Tentang Cetak Biru Teknologi Informasi (IT
Blueprint) Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2018 – 2023.
Kegiatan Quickwin “Penyusunan IT Blueprint Direktorat Jenderal Perbendaharaan” dibagi
ke dalam beberapa tahapan:
1. Tahap Analisa
Meliputi tahapan melakukan analisis terhadap dokumen yang telah ada yang dilakukan
di bulan Januari 2018, yaitu:
a. Membaca dan melakukan analisis atas Dokumen Rencana Strategis Ditjen
Perbendaharaan 2015-2019;
b. Membaca dan melakukan analisis atas Dokumen Cetak Biru Program Transformasi
Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014 – 2025;
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2. Tahap Perancangan Dokumen yang dilakukan di bulan Februari 2018, meliputi kegiatan:
a. Menyusun Kerangka Dokumen;
b. Merancang Dokumen secara keseluruhan;
c. Melakukan reviu terhadap dokumen dalam hal alignment dengan dokumen rencana
strategis organisasi;
3. Tahap Finalisasi Dokumen, meliputi kegiatan:
a. Finalisasi Dokumen:
1. Tanggal 30 Mei 2018 pengajuan draft final dan presentasi kepada Direktur SITP.
2. Bulan Juni 2018 telah selesai (finalisasi) dokumen IT Blueprint DJPb.
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b. Penyusunan Keputusan Dirjen tentang IT Blue Print DJPb.
1. Draft Keputusan Dirjen tentang IT Blueprint yang telah disusun diajukan ke
Bagian Organisasi dan Tata Laksana (OTL) DJPb untuk disahkan menjadi
Keputusan Direktur Jenderal (Kepdirjen).
2. Telah finalisasi Keputusan Direktur Jenderal tentang IT Blueprint yaitu KEP627/PB/2018 Tanggal 11 Desember 2018 Tentang Cetak Biru Teknologi
Informasi (IT Blue Print) Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2018 –
2023.
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Penerapan ISO 9001:2015
Pada Lingkup Kantor Pusat
Ditjen Perbendaharaan Melalui
HAI-DJPb
Pembentukan layanan helpdesk yang terintegrasi HAI-DJPb pada
Ditjen Perbendaharaan menuntut agar kinerja dari unit Layanan
Pengguna untuk lebih efisien dan profesional. Untuk meningkatkan
efisiensi dan profesionalisme, maka perlu dilakukan perbaikan secara
berkesinambungan di unit terkait dimana layanan tersebut dijalankan. Hal
ini dianggap penting karena dapat mengantisipasi gelombang perubahan
baik yang berasal dari tekanan eksternal maupun dari internal dari
penggunanya.
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Dari sisi eksternal terutama dalam hal perkembangan Sistem Informasi dan Teknologi,
maka layanan HAI-DJPb akan menghadapi banyaknya fitur baru yang sangat menantang
untuk dapat diterapkan dalam upaya meningkatkan layanan. Disisi internal, HAI-DJPb akan
menghadapi Pengguna yang semakin cerdas dan yang semakin banyak permasalahannya.
Pengaruh eksternal dan internal tersebut akan sangat berpengaruh pada pelayanan
yang dilakukan oleh para agent HAI-DJPb dalam membantu setiap permasalahan dan
pertanyaan dari Pengguna. HAI-DJPb sebagai unit pelayanan yang berada di tingkat Kantor
Pusat harus mampu memberikan pelayanan prima kepada para Penggunanya dan juga
menjaga kualitas pelayanan sehingga dapat memberikan kepuasan yang maksimal kepada
para stakeholder.

Sertifikasi SMM ISO 9001:2015 merupakan program yang tepat dalam rangka
mempertahankan dan meningkatkan kualitas pelayanan dalam menghadapi masalahmasalah tersebut diatas. Selain itu penerapan SMM ISO 9001: 2015 diharapkan dapat
meningkatkan kinerja sistem dan citra instansi di pengguna dengan diperolehnya
pengakuan secara internasional.

ISO 9001 menyediakan kerangka kerja yang telah dicoba dan dites untuk mengambil
pendekatan yang sistematis dalam mengatur proses bisnis organisasi sehingga dapat
konsisten menyampaikan produk atau jasa yang sesuai dengan proses maupun produknya.
Dengan demikian ISO 9001 merupakan perangkat yang tepat untuk mempertahankan
Pengguna dan membuatnya tetap puas, sehingga pada akhirnya akan menempatkan
organisasi pada posisi yang menguntungkan.

Foto atas:
Pelaksanaan Kick Off
Implementasi ISO 9001
: 2015

Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001 : 2015 bertujuan untuk :
1.
2.
3.
4.

Meningkatkan kualitas layanan pada HAI-DJPb di Seksi Layanan Pengguna;
Menetapkan Standar Pelayanan pada HAI-DJPb;
Evaluasi terhadap kinerja dan peningkatan berkesinambungan;
Mengetahui tingkat kepuasan Pengguna terhadap pelayanan yang diberikan oleh agent
Layer 1 pada HAI-DJPb;
5. Memperoleh pengakuan secara internasional oleh Badan Sertifikasi Internasional
terhadap Layanan Contact Center HAI-DJPb.
Langkah Kegiatan
Kegiatan Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu (SMM) ISO 9001:2015 dibagi kedalam
beberapa tahapan :
Tahap Pertama : melakukan gap analysis, yaitu melihat pelaksanaan sistem yang telah
berjalan selama ini, dengan melakukan kajian terhadap proses kerja serta dokumendokumen pendukung kerja. Sistem yang telah berjalan tersebut akan dibandingkan dengan
persyaratan standar ISO 9001: 2015. Gap analysis yang diperoleh akan diperbaiki sesuai
dengan persyaratan yang dibutuhkan.
Tahap Kedua : Job Analysis dan Awareness Training. Kegiatan diawali dengan analisis
organisasional, jabatan dan pada akhirnya analisis personal. Kemudian diikuti dengan
awareness training yang dimaksudkan untuk memberikan pemahaman umum tentang peran
perusahaan dalam memuaskan Pengguna.
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Tahap Ketiga : Perancangan Program Standar Manajemen Mutu. Dimulai dari kegiatan
penyusunan Job Design. Dan kemudian diikuti dengan penyusunan petunjuk pelaksanaan
Standar Manajemen Mutu. Pelatihan Perancangan dan Pengembangan Sistem
Dokumentasi merupakan kegiatan utama dalam tahap ini dimaksudkan untuk memberikan
pemahaman dan peningkatan kemampuan dalam perancangan dan pengembangan sistem
dokumentasi sebagaimana dipersyaratkan dalam ISO 9001:2000. Tahap ini ditutup dengan
kegiatan melakukan review ulang terhadap sistem yang dirancang guna memastikan bahwa
persyaratan yang diinginkan dapat dipenuhi.

Foto samping kanan:
Sertifikat Sistem
Manajemen Mutu (SMM)
ISO 9001:2015 untuk
layanan Hai-DJPb

Tahap Keempat : Implementasi SMM ISO 9001;2015 dan Pengolahan data hasil survey
kepuasan. Pihak-pihak terkait diharapkan dapat menjalankan fungsinya dengan baik.
Selama dalam proses, tindakan-tindakan korektif masih perlu dilakukan.
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Tahap Kelima : Evaluasi / Audit Internal. Diawali dengan pelatihan audit mutu internal,
dimaksudkan untuk menyiapkan staf yang dipilih untuk menjadi auditor mutu internal. Tugas
dari auditor ini adalah berkaitan dengan penilaian kinerja organisasi dan kinerja perorangan.
Dan pada akhirnya dilakukan tindakan-tindakan korektif.
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Tahap Keenam : Evaluasi / audit eksternal. Auditor melakukan audit menyeluruh terhadap
kinerja organisasi dan perorangan dan diikuti dengan tindakan-tindakan perbaikan.
Tahap Ketujuh : Sertifikasi. Badan sertifikasi internasional yang dipilih akan melakukan
kegiatan certification audit.
Lesson Learned
Dengan adanya ISO 9001:2015 Layanan Helpdesk HAI-DJPb diharapkan dapat bermanfaat
bagi organisasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada umumnya agar ke depannya
lebih efisien, efektif, sehat, responsif, transparan dan akuntabel serta mempunyai
mekanisme check and balance yang sesuai dinamika organisasi, perkembangan teknologi
informasi serta mendukung program-program strategis di lingkungan Direktorat Jenderal
Perbendaharaan dan Kementerian Keuangan. Ukuran keberhasilan HAI-DJPb untuk
mendukung tujuan organisasi dapat dijabarkan sebagai berikut:
1. Efisiensi
Outcome HAI-DJPb dapat diukur dengan perbandingan antara masukan dan keluaran yang
mengacu pada konsep minimaks (masukan minimum dan keluaran maksimum). Dalam
prinsip organisasi efisien adalah upaya yang dilakukan untuk mampu menghasilkan output
sebanyak-banyaknya dengan sumber daya yang paling optimal.

2. Efektivitas
HAI-DJPb dikatakan efektif karena dapat mendukung tujuan organisasi sesuai dengan
kebutuhan yang direncanakan. Efektif disini berarti pencapaian kualitatif yang lebih
mengarah padapencapaian sasaran organisasi; Disamping itu HAI-DJPb juga mampu
beradaptasi dengan kondisi perubahan yang terjadi di lingkungan baik lingkungan internal
maupun eksternal serta selalu mengikuti strategi yang dijalankan oleh organisasi. Beberapa
kondisi tersebut adalah:
1. Lingkungan Internasional/global, seperti kondisi praktek layanan publik pada organisasi
pemerintahan di negara lain, best practice pengelolaan layanan publik yang berlaku
secara internasional.
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2. Kondisi nasional, seperti kondisi layanan publik pada organisasi pemerintah yang ada di
Indonesia.
3. Tuntutan pengguna, seperti tuntutan terhadap kebutuhan penyelesaian permasalahan
yang terjadi dibidang perbendaharaan secara tepat dan cepat.
4. Perkembangan kebijakan Kementerian Keuangan, seperti visi dan misi kementerian
Keuangan, Kebijakan keorganisasian, nilai-nilai Kementerian Keuangan dan rencana
stratejik Kementerian Keuangan terutama dalam hal layanan kepada pihak internal
maupun eksternal.
5. Kondisi Internal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yaitu visi dan misi DJPBN,
rencana stratejik kinerja, target kinerja, pengembangan sumber daya manusia, sarana
prasarana yang tersedia, dan perspektif pegawai terhadap organisasi.
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Launching Digital
Treasury

1. Latar Belakang

Sebagai instansi vertikal di lingkup Kementerian Keuangan, Direktorat
Jenderal Perbendaharaan memiliki tugas untuk menyelenggarakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran,
pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan
Layanan Umum, dan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini
dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang
Kementerian Keuangan.
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Dalam pelaksanaan tugas dimaksud, Direktorat Jenderal Perbendaharaan
menyelenggarakan fungsi sebagai perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran,
pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum,
serta akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah., penyusunan norma, standar,
prosedur, dan kriteria di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi,
pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan
kas dan investasi, pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan
pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.
Dengan visi menjadi pengelola perbendaharaan negara yang unggul di tingkat dunia,
Direktorat Jenderal Perbendaharaan memiliki misi untuk mewujudkan pengelolaan kas
dan investasi yang pruden, efisien dan optimal; mendukung kinerja pelaksanaan anggaran
yang tepat waktu, efektif dan akuntabel; mewujudkan akuntansi dan pelaporan keuangan
negara yang akuntabel, transparan dan tepat waktu; dan mengembangkan kapasitas
pendukung sistem perbendaharaan yang andal, profesional dan modern. Dalam rangka
melaksanakan tugas dan fungsi dan mewujudkan visi dan misi tersebut, Direktorat Jenderal
Perbendaharaan menerbitkan peraturan pelaksanaan, membuat aplikasi pendukung baik
untuk stakeholder (Satuan Kerja, masyarakat dan Instansi Vertikal Kementerian Keuangan)
maupun untuk kepentingan pelaksanaan sebagai Bendahara Umum Negara.
Pelaksanaan Inisiatif
1. Kegiatan yang Dilaksanakan
Beberapa tahapan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai inisiatif strategis ini adalah :

1. Persiapan perangkat dan infrastruktur pada Data Center dan Disaster Recovery
Center
Perangkat disiapkan pada DC Pusintek, Jakarta dengan backup pada DRC
Balikpapan. Sehingga diharapkan sistem memiliki kapasitas yang memadai dan
terjamin kehandalannya, karena apabila terjadi masalah pada sistem DC, secara
otomatis diharapkan sistem yang berada pada DRC dapat mengambil alih proses
dan fungsi sistem.
2. Implementasi Sebagian / Bertahap / Piloting
1. Implementasi pada Direktorat SITP (Januari 2018);
2. Implementasi pada Unit Kantor Pusat (Maret 2018);
3. Piloting pada lingkup Kanwil DKI Jakarta (Maret 2018);
3. Implementasi Keseluruhan
Dengan terbitnya Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-40/PB/2018
tanggal 28 Mei 2018 tentang Implementasi Aplikasi Kearsipan pada Direktorat
Jenderal Perbendaharaan, maka Direktur SITP selaku CIO Direktorat Jenderal
Perbendaharaan menerbitkan Surat nomor S-5804/PB.8/2018 tanggal 24 Juli 2018
hal Implementasi eOffice pada Kantor Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan,
dimana pada intinya mewajibkan penerapan pada seluruh unit kerja vertikal paling
lambat 31 Juli 2018.
2. Capaian / Output / Key Outcomes /Milestones
Sejak mulai dioperasikan pada awal September 2017, telah terjadi banyak perkembangan
pada sistem eOffice, baik secara modul, fungsi maupun pengguna.
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1. Perangkat Infrastruktur Pendukung

2. Statistik Penggunaan
Dari hasil catatan log sistem, didapatkan data yang menarik dimana hingga tanggal
14 Agustus 2018, total transaksi yang dilakukan adalah 8 juta transaksi. Namun,
sampai dengan 31 Desember 2018, total transaksi yang dilakukan adalah sebanyak
21.260.975 transaksi.

Insfrastruktur eOffice
(edjpb.kemenkeu.go.id)

Periode

s.d. 14 Agustus 2018

Transaksi

KPPN

Web Server

952.465 disposisi
190.855 dokumen (323,4 GB)

Unit Pengguna

HTTP Load
Balancing
flsync |
freq 10 minutes

Disposisi
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Kantor Pusat
216 Kantor Vertikal

Keterangan gambar : Statistik penggunaan e-DJPb sampai dengan Agustus 2018
File Server

Keterangan gambar :Konfigurasi web server utama pada alamat edjpb.kemenkeu.go.id (eOffice) :

Usage summary for ed.jpb.kemenkeu.go.id

682597767

Kanwil

194.877 dokumen

Dokumen Digital

DB2

Firewall

Dokumen Masuk

15626583
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ion
at

DB1

rep
lic

171615

Web Server

Kanpus

8.484.706 transaksi

Mar Apr May Jun Jul

Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb

Keterangan gambar : Grafik statistik penggunaan e-DJPb dari sisi jumlah file, pengunjung dan besar
data
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3. Perilaku Penggunaan

> 31 Juli 2018
Hits Harian
Morning Peak hour
Afternoon Peak Hour
File
•
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•
•

+-

339 ribu

>= 1 Agustus 2018
+-

982 ribu

8.00 - 9.00 WIB

8.00 - 11.00 WIB

14.00 - 15.00 WIB

14.00 - 16.00 WIB

1,12 Tera Byte (3,32GB/hari)

Terjadi peningkatan penggunaan sebesar > 2,5 kali lipat antara periode sebelum 31 Juli
dengan setelah 1 Agustus 2018.
Sepanjang periode September 2017 s.d. Agustus 2018, server eOffice telah melayani
+
- 50juta HTTP request.
Server utama berkapasitas +- 4TB pada DC Kemenkeu, dan backup pada DRC
Balikpapan

Manfaat yang diperoleh, dapat diringkas sebagai berikut :
1. Penghematan kertas (fotokopi dokumen yg di-disposisi) : ±173.000 lembar x 3 lembar
(per dokumen rata-rata 3 halaman) = 519.000 lembar (1038 rim kertas)
2. Penghematan waktu penyelesaian dokumen;
3. Informasi jadwal undangan / rapat terintegrasi;
4. Pengiriman dokumen dari KPPN ke Unit Lainnya, dapat dilakukan melalui sistem dan
dipastikan masuk inbox Direktur / Kepala Kanwil / Kepala KPPN. Sehingga menghemat
biaya pengiriman/ekspedisi.
5. Dokumen yang dikirim melalui sistem, dapat dilacak lokasi terakhir dari unit penerima
dan (termasuk) status surat balasan / jawaban.
6. Sistem berfungsi sekaligus sebagai penyimpanan arsip secara digital, sehingga mudah
melakukan pencarian dokumen digital.
7. Penyebaran dokumen digital kepada seluruh pegawai dapat dilakukan secara cepat
dan massal hanya dengan 1 kali klik, dan dapat dipastikan telah dibaca oleh pegawai/
pelaksana yang dimaksud.
8. Kepala Kantor Wilayah dapat langsung menyebarkan / disposisi dokumen
kepada Kepala KPPN pada unit dibawahnya tanpa memerlukan Surat Pengantar

Tambahan. Disposisi Kakanwil melalui sistem otomatis masuk kedalam inbox Kepala
KPPNPersiapan perangkat dan infrastruktur pada Data Center dan Disaster Recovery
Center
eOffice saat ini telah menjadi tulang punggung dari pengelolaan administrasi pada
seluruh unit pada lingkup Kantor Pusat dan Kantor vertikal pada Direktorat Jenderal
Perbendaharaan. Sementara, tantangan yang dihadapi dalam implementasi eOffice sebagai
bagian dari Digital Treasury adalah :
1. Dibutuhkan payung hukum penerapan pengelolaan dokumen secara elektronik,
termasuk penerapan Digital Signature (DS) pada dokumen keluar;
2. Perlu perubahan SOP Pengelolaan naskah dinas pada Kantor Pusat, serta kantor
vertikal;
3. Perubahan budaya pejabat/pegawai, dimana pengelolaan dokumen berubah dari
dokumen fisik menjadi dokumen digital;
109

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

17

110

Transformasi Kelembagaan “Pasti Lebih Baik”

Program Perbendaharaan
Go Green 2018

Program Perbendaharaan Go Green merupakan salah satu upaya
Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam mengembangkan konsep
kantor yang kegiatannya dijalankan dengan cara yang ramah lingkungan
dan menerapkan perkantoran yang bersih, efisien, ramah, hemat energi
dan berbudaya lingkungan. Direktorat Jenderal Perbendaharaan pada
Tahun 2017, mencanangkan Program Perbendaharaan Go Green yang
ditetapkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan
Nomor SE- 18/PB/2017 tentang Program Perbendaharaan Go Green
di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Pencanangan
Program Perbendaharaan Go Green ini secara simbolis ditandai dengan
penyerahan pohon tanjung oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati,
untuk ditanam di Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jawa Barat,
Bandung.
Program Perbendaharaan Go Green memiliki 6 (enam) kegiatan yaitu penghematan listrik,
penghematan air, penghematan kertas , kegiatan on employee one tree, dan peningkatan
kenyamanan. Penghematan ini dilaporkan oleh setiap unit kerja vertikal Direktorat Jenderal
Perbendaharaan dengan periode bulanan secara online melalui Aplikasi Sistem Informasi
Pelaporan Program Go Green (SiAP Go Green). Penggunaan aplikasi ini untuk mendorong
pengurangan penggunaan media kertas dalam penyampaian laporan-laporan di lingkup
unit kerja vertikal DJPb. Aplikasi ini juga digunakan guna mendukung pencapaian
Quickwin Direktorat Jenderal Perbendaharan Tahun 2018 yakni Implementasi Program
Perbendaharaan Go Green dengan capaian efisiensi penghematan listrik, air dan kertas
sebesar minimal 10% dari realisasi tahun 2017.
Direktorat Jenderal Perbendaharaan juga melaksanakan pengembangan transaksi di
pemerintahan agar dilakukan dengan mengacu pada prinsip e-government seperti
penggunaan sarana e-procurement, e-filling dan e-reporting seperti penggunaan sarana
pengelolaan persuratan secara online yang bernama Aplikasi e-DJPb atau yang lebih
dikenal dengan e-office DJPb. Aplikasi ini dapat diakses melalui alamat http://edjpb.
kemenkeu.go.id dengan menggunakan hak akses masing-masing pegawai Direktorat
Jenderal Perbendaharaan dan memberikan manfaat bagi para penggunanya, di samping
bersifat paperless juga bersifat realtime (informasi/disposisi dapat diterima dengan
lebih cepat dan akurat), secure (data korespondensi relatif aman karena tersimpan

dalam database), traceable (mudah dilakukan penelusuran data apabila dilakukan
pencarian), anymedia (memanfaatkan perangkat ICT yang portable atau dapat dibawa
kemana saja), anywhere and anytime (tidak dibatasi oleh ruang dan waktu karena jaringan
internet dapat diakses dimana saja dan kapan saja). Penggunaan aplikasi e-office ini
ternyata berhasil mengurangi konsumsi kertas, yang ditunjukan dengan jumlah konsumsi
kertas di tahun 2018 sebesar 30% lebih hemat dibandingkan dengan konsumsi kertas di
tahun 2017.
Pada tahun 2017, salah satu kegiatan dalam program Perbendaharan Go Green yang
masif dilaksanakan yaitu kegiatan one employee one tree. Seluruh unit kerja, terutama
unit kerja vertikal yang terdiri dari 181 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)
dan 34 kantor wilayah melaksanakaan penanaman pohon di lingkungan kantor maupun
di lokasi lain seperti lingkungan rumah dinas, taman nasional dan banyak lokasi lain.
Puncak kegiatan one employee one tree ini dilaksanakan dalam proses penanaman bibit
pohon bakau (Mangrove Sp.) oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan bersama pegawai
lingkup Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan bekerjasama dengan
NGO KemangTeer (KeSemat Mangrove Volunteer), dengan mengambil lokasi di area kritis
pesisir Pantai Marunda, Jakarta Utara. Total pohon yang sudah ditanam di tahun 2018 oleh
pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan diseluruh Indonesia berjumlah 10.000 batang
pohon.
Berbagai upaya lain juga telah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan,
seperti pembangunan gedung KPPN Bondowoso dengan menggunakan konsep green
office, pembagian buku saku elektronik yang berisi pedoman pelaksanaan Program Go
Green, penerapan bank sampah dan pemanfaatan barang bekas menjadi sesuatu yang
bermanfaat, pelaksanaan Jumat Resik, serta pembangunan Pojok Reuse dan Green Light
Corner. Semangat yang muncul dari implementasi Program Perbendaharaan Go Green
diharapkan tidak hanya muncul di lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan saja, namun
bisa menjadi inspirasi dan diharapkan dapat menular kepada mitra (stakeholders) demi
lestarinya lingkungan yang hijau dan nyaman serta hemat energi untuk generasi yang akan
datang. Energi yang ada sekarang adalah bagian dari kekayaan yang dapat diwariskan
kepada generasi mendatang.
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Program Perbendaharaan
Menulis di Lingkungan DJPb
Tahun 2018: Ikhtiar dalam
membangun komunikasi
dan diseminasi
Pada Rapimnas II DJPb Tahun 2016, Menteri Keuangan bersama Direktur
Jenderal Perbendaharaan mencanangkan tahun 2018 merupakan Tahun
Literasi Perbendaharaan. Kemudian, tahun literasi bagi DJPb dikukuhkan
pada Refleksi Hari Bakti Perbendaharaan yang diselenggarakan
setiap awal tahun. Pengukuhan Tahun 2018 sebagai tahun Literasi
Perbendaharaan ditandai dengan diadakannya program literasi
perbendaharaan.
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Selanjutnya, Program Literasi Perbendaharaan ini tertuang dalam Surat Edaran Direktur
Jenderal Perbendaharaan No.SE-4/PB/2018 tentang Program Perbendaharaan Menulis
di Lingkungan Ditjen Perbendaharaan. Program literasi perbendaharaan ini wajib diikuti
seluruh ASN di Ditjen Perbendaharaan.Tujuannya adalah untuk mencetak sumber daya
manusia yang produktif dan berdaya saing serta mampu menuangkan ide dan menyuarakan
informasi tidak hanya bagi organisasi namun juga kepada masyarakat umum. Program
Perbendaharaan Menulis terdiri dari kegiatan-kegiatan yang sesungguhnya dapat juga
diterapkan dalam menggairahkan atau membangun kembali budaya literasi di kalangan
insan perbendaharaan yang mulai pudar, yakni antara lain:
1. Budaya Kerja Sharing Informasi, kegiatan untuk menarik minat baca pegawai dengan
meminta seluruh pegawai untuk menyerap pengetahuan dan informasi yang lebih luas
melalui media informasi internal seperti Majalah Perbendaharaan, dan aktif dalam
Forum Kajian Perbendaharaan.
2. Penyusunan Karya Tulis/Artikel, kegiatan yang mewajibkan seluruh pegawai khususnya
pejabat untuk menulis karya tulis dalam bentuk artikel, essay, cerpen, atau pengalaman
pribadi minimal 1 (satu) karya tulis setiap Triwulan. Dalam rangka mengawal
terciptanya budaya Literasi Perbendaharaan ini, kewajiban menyusun karya tulis ini
dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) setiap pejabat Ditjen Perbendaharaan.
Selanjutnya karya tulis tersebut dapat disuarakan dalam kontribusinya ke mass media
baik cetak maupun elektronik lokal daerah.
Karya literasi yang ada akan meningkatkan pengetahuan masyarakat akan APBN/D,
memupuk rasa optimis dalam membangun daerah, membangun desa dengan Dana
Desa dan sebagai perlawanan untuk upaya memerangi kemiskinan dan pengangguran
sebagaimana perlawanan melawan penjajahan, sekaligus mendapatkan feedback

masukan dari masyarakat untuk perbaikan. Kajian Fiskal Regional, capaian-capaian
antara lain penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, penyaluran Kredit Usaha Rakyat dan
kredit Ultra Mikro, pelaporan keuangan dan akuntansi pemerintahan adalah bagian
tema dalam Literasi Perbendaharaan.
Namun demikian, karya tulis dalam Literasi Perbendaharaan yang juga dalam rangka
meningkatkan dan melestarikan kearifan dan budaya lokal dapat dijadikan pendorong
dan penyemangat dalam menjalankan tugas dan fungsi pegawai dan juga rasa optimis
masyarakat dalam membangun daerah masing-masing lebih baik dan maju.
3. Pengembangan dan Revitalisasi Perpustakaan, meliputi kegiatan penataan ruangan,
penambahan buku dan pemberdayaan perpustakaan sebagai salah satu bagi media
literatur pegawai.
4. Optimalisasi Website dan Media Sosial Resmi Kantor, kegiatan update informasi dalam
websitedan medsos resmi kantor dalam rangka keterbukaan informasi publik.
5. Perlombaan Menulis, kegiatan untuk mendorong literasi menjadi semakin berkualitas
dengan memberikan penilaian atas karya tulis yang disusun pegawai.
6. Penyusunan Buku dan Bedah Buku, kegiatan menyusun buku Profil yang didalamnya
tidak saja menyajikan tugas Perbendaharaan namun juga budaya dan kearifan lokal
Melayu.
Dari beberapa kegiatan di atas, yang menjadi kegiatan wajib dari Program Perbendaharaan
Menulis adalah penyusunan tulisan bagi para pejabat, karena merupakan IKU literasi dan
penyusunan buku kanwil yang menjadi Quickwin Kanwil DJPb tahun 2018.
Penyusunan Buku Kanwil: Profil Kantor, dilihat dari sisi internal dan eksternal
Sudah sejauh apa kita mengenal diri dan lingkungan kita? Tentu salah satu tolak ukurnya
adalah sejauh mana keseharian dan kiprah kita sebagai individu berada di dalamnya.
Sebagai contoh, ketika kita sudah terbiasa melalui suatu jalan menuju kantor, lama-lama
akan terbiasa walaupun di awal bisa jadi kita ragu atau bahkan tersesat. Setelah terbiasa,
kita akan menjadi yakin, sehingga ketika ada orang lain yang kebetulan satu arah atau
bertanya arah yang sama, kita bisa membantu menjawabnya.
Analogi demikian bisa kita terapkan dalam rangka menggali sejauh mana kita mengenal
kantor tempat kita bekerja, tidak hanya gedungnya, fasilitasnya, struktur organisasi dan
para pejabatnya, para pegawainya, atau icon penting lainnya. Tapi kita bisa benar-benar
mendalami dan memahami mengapa tempat dimana kita menghabisakan 2/3 waktu dalam
keseharian kita itu ada. Memahami sejauh mana kiprah kantor kita ini dapat memberi
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Halaman Kanan:
Foto atas:
Buku Profil Kantor
Wilayah Semester I
yang mengulas Sejarah,
Prestasi dan Capaian
Foto bawah:
Buku Kantor Wilayah
Semester II yang
mengulas Kearifan Lokal
dan Sosial Kultural
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sumbangsih bagi sekitar, dan dari sana juga kita bisa berkontribusi memberikan dampak
yang lebih positif baik bagi kantor maupun negara, minimal memupuk rasa bangga.
Hal tersebut tertuang dalam Buku Kanwil Semester I yang memuat Prestasi, Capaian,
Kinerja dan Kiprah atau Peran serta Kanwil DJPb, beserta KPPN-KPPN di wilayah kerjanya.
Berbeda dengan buku profil tahunan yang memuat data-data mengenai capaian dan kinerja
selama setahun ke belakang, buku profil dalam rangka pemenuhan quickwins sekaligus
pelaksanaan Program Perbendaharaan Menulis ini memiliki jangkauan waktu yang lebih
jauh dan sasaran pembaca yang lebih luas. Para penyusun dituntut untuk mempelajari
sejarah kantor mereka masing-masing, termasuk para pendiri dan pejabat. Dari sana
mereka bisa belajar lebih banyak mengenai jati diri tempat mereka bekerja, selain itu
peran serta mereka dalam pembangunan regional di wilayahnya. Dengan demikian, ketika
melakukan diseminasi atau berbagi pengetahuan kepada masyarakat, para pegawai bisa
lebih memahami sejauh mana kiprah DJPb, khususnya Kanwil dan KPPN di wilayah kerja
tersebut dalam pembangunan.
Selain buku profil kantor semester I yang mengulas tentang jati diri instansi. Buku Profil
Semester II membahas mengenai lingkungan kantor baik dari sisi adat istiadat, budaya
maupun tatanan masyarakatnya. Hal ini menjadi tolak ukur dalam pemenuhan kompetensi
sosial kultural bagi ASN DJPb. Salah satu kompetensi selain kompetensi teknis dan
manajerial yang wajib dimiliki oleh ASN sebagaimana yang tertuang dalam UU ASN.
Akhirnya, kunci sukses membangun kembali budaya literasi sekaligus upaya mengenal jati
diri dan lingkungan berpulang kepada komitmen kita semua. Kesadaran akan pentingnya
membaca,menulis dan menggali informasi menjadi sebuah tradisi harus kita mulai
sekarang. Semoga Literasi Perbendaharaan dapat menjadi milestone untuk dapat diikuti
seluruh instansi pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat pada umumnya.
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TREASURY
CHARTER
2019

Kami, jajaran pimpinan Direktorat
Jenderal Perbendaharaan,
Berkomitmen untuk menyukseskan
Program Transformasi Kelembagaan.
Kami berjanji dan berupaya
dengan penuh kesungguhan untuk
menyelesaikan target Quickwins Tahun
2019, yaitu:
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1. Kerangka Penguatan Integritas
(Integrity Framework) DJPb
2. Otomasi Maksimum Pencairan
(MP) PNBP Terpusat Fase 1
3. Ujicoba Kanal e-commerce dalam
Layanan Penerimaan Negara
4. Restrukturisasi dan Konsolidasi
Rekening Pemerintah Pusat
5. Digitalisasi Impact Analysis
Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)
6. BLU Integrated Online System 2.0
Go Live
7. apkPedia 1.0
8. Integrated Pension Management
System
9. Launching MPN G3: NOW
10. haiDJPb Goes to Social Media
Semoga Tuhan Yang Maha Esa
memberikan rahmat dan ridho-Nya
Terhadap niat dan usaha Direktorat
Jenderal Perbendaharaan untuk
“Menjadi pengelola perbendaharaan
yang unggul di tingkat dunia”

Kerangka
Penguatan
Integritas
(Integrity
Framework)
DJPb

Otomasi
Maksimum
Pencairan (MP)
PNBP Terpusat
Fase 1

Implementasi
e-commerce
sebagai
Collecting Agent
(CA) Penerimaan
Negara

Restrukturisasi
dan Konsolidasi
Rekening
Pemerintah
Pusat (Pilot
Project pada
Rekening
Pengeluaran)

Digitalisasi
Impact Analysis
Pembiayaan
Ultra Mikro (Umi)

BLU Integrated
Online System
2.0 Go Live

apkPedia 1.0

Sistem
Informasi
Pengelolaan
Pensiun

Launching MPN
G3: NOW

HaiDJPb goes
to Social Media
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Aneka varian bentuk guci dengan fungsi
yang beragam mulai dari media tempat
penyimpanan air, minuman keras, bahan
makanan dan abu. Diperkirakan dari Dinasti
Sung dengan umur lebih dari 400 tahun

BEN
TUK
& JE
NIS
118

PORSELEN

Seiring dengan
perkembangan jaman,
bentuk-bentuk keramik
semakin berkembang.
Bentuk – bentuk ini
disesuaikan dengan alatalat kehidupan sehari-hari
ataupun hiasan. Bentukbentuk keramik yang
dikembangkan meliputi:
peralatan rumah tangga,
peralatan makan –minum,
vas bunga, bahan keperluan
bangunan ekstrerior dan
interior, hiasan, benda
kerajinan dan benda seni
dengan menekankan aspek
dekorasi atau hiasannya.
Sementara itu hingga kini
sentra-sentra keramik
tradisional masih didominasi

oleh produk peralatan
dapur seperti: tungku
(keren), anglo dengan
berbagai jenis, kwali,
kekep, kendil, pengaron,
genok, klenting, gentong,
cowek, layah, kendi atau
caratan, padasan, di
samping bentuk-bentuk
lain seperti : pipa, pot
bunga polos, pot bunga
gantung, pot bunga
berukir. Bentuk-bentuk
lainpun berkembang
seperti tumbuh-tumbuhan,
manusia, binatang
dan abstrak-geometri
yang diterapkan pada
produk keramik, dari
jenis gerabah, stoneware
sampai porselin, dengan
teknik dekorasi yang
beragam.

119

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

1

Transformasi Kelembagaan “Pasti Lebih Baik”

KEGIATAN TRANSFORMASI
KELEMBAGAAN
Peningkatan SDM Pengelola Transformasi
Kelembagaan
A. Shortcourse The Open Group
Architecture Framework (TOGAF)
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Enterprise Architecture (EA) adalah cetak biru organisasi yang
menyelaraskan visi dan misi organisasi (business architecture) dengan
teknologi informasi dalam perspektif data (data architecture), aplikasi
(application architecture) dan teknologi (technology architecture). EA
berperan sangat penting dalam organisasi karena organisasi selalu
bergerak untuk mengembangkan EA dengan beragam interpretasi, tools
dan notasi.
Pendekatan pengembangan Enterprise Architecture, terdiri atas:
1. Pengembangan enterprise architecture berorientasi pada kebutuhan spesifik dari
organisasi (user needs).
2. Proses pengembangan enterprise architecture menggunakan konsep berbasis transfer
pengetahuan secara bertahap dan menyeluruh ke berbagai level pegawai.
3. Penunjukkan tim khusus di organisasi untuk pengembangan Bersama yang melibatkan
seluruh elemen organisasi (Joint Development)
4. Laporan dan diskusi intensif secara periodik dengan pimpinan organisasi, karena hasil
implementasi enterprise architecture adalah helicopter view dari organisasi (Deep
Discussion).
5. Proses change management implementasi enterprise architecture menggunakan
pendekatan bottom up dan top down, dalam perspektif konsep, kognitive dan tools.
(Comprehensive Change Management).
Guna mencapai tujuan organisasi Kementerian Keuangan yang efektif dan efisien,
diperlukan EA untuk menyelaraskan dan mengintegrasikan bisinis, data, aplikasi dan
teknologi. Langkah ini direalisasikan dengan keluarnya Keputusan Menteri Keuangan
Republik Indonesia nomor 453/KMK.01/2018 tentang Enterprise Architecture Kementerian
Keuangan.

Sekilas TOGAF
The Open Group Architecture Framework (TOGAF) adalah sebuah framework yang
dikembangkan oleh The Open Group’s Architecture Framework pada tahun 1995.
Awalnya TOGAF digunakan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat namun
pada perkembangannya TOGAF banyak digunakan pada berbagai bidang seperti
perbankan, industri manufaktur dan juga pendidikan. TOGAF ini digunakan untuk
mengembangkan enterprise architecture, dimana terdapat metode dan tools yang detil
untuk mengimplementasikannya, hal inilah yang membedakan dengan framework EA lain
misalnya framework Zachman. Salah satu kelebihan menggunakan framework TOGAF ini
adalah karena sifatnya yang fleksibel dan bersifat open source. Saat ini TOGAF merupakan
Enterprise Architecture Framework paling popular dan banyak diadopsi oleh organisasi di
seluruh dunia (Greefhorst,2013).
TOGAF memiliki karakteristik yakni:
1. TOGAF adalah kerangka kerja yang berisi metode yang terperinci dan serangkaian
instrumen pendukung untuk mengembangkan enterprise architecture
2. TOGAF menyediakan metode-metode dan instrumen-instrumen untuk mendukung
penerimaan, produksi, penggunaan dan pemeliharaan dari enterprise architecture.
3. TOGAF berdasarkan model proses yang berulang dan didukung metode best practices
dan serangkaian aset architecture yang ada yang dapat dipergunakan kembali.
4. TOGAF dapat digunakan organisasi secara bebas sehingga diharapkan untuk
mengembangkan enterprise architecture yang digunakan di dalam organisasi tersebut.
5. TOGAF menyediakan sertifikasi bagi individu yang ingin menunjukkan pengetahuan dan
pemahaman TOGAF versi 9 yang telah dicapai.
6. TOGAF terdiri atas dua level untuk TOGAF pada sertifikasi. Level 1 merupakan dasardasar/pengantar dari TOGAF, sedangkan Level 2 merupakan sertifikasi.
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Architecture
Governance

Prelim:
Framework
and
Principles

Architecture
Context
Architecture
Delivery
Architecture
Planning

A.
Architecture
Vision
H.
Architecture
Change
Management

B.
Business
Architecture
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G.
Implementation
Governance

C.
Information
System
Architectures

Requirements
Management

F.
Migration
Planning

D.
Technology
Architecture
E.
Opportunities
and
Solutions

Bagan TOGAF- Architecture Development Method (ADM)

Shortcourse TOGAF
Untuk memberikan peningkatan kemampuan dalam hal Enterprise Architecture, Project
Management Office (PMO) Direktorat Jenderal Perbendaharaan bekerjasama dengan PT
Brainmatics Cipta Informatika melaksanakan kegiatan peningkatan kapasitas shortcourse
The Open Group Architecture Framework (TOGAF) pada tanggal 14 sampai dengan 21
Agustus 2018.

Foto atas:
Foto bersama saat
pembukaan kegiatan
shortcourse The Open
Group Architecture
Framework (TOGAF) di
Ruang Rapat Dit. SP
pada tanggal 14 Agustus
2018.

Kegiatan ini dibuka oleh Bapak Syafriadi, Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana
Ditjen Perbendaharaan. Mengambil tempat di Direktorat Sistem Perbendaharaan, Lantai 4
Gedung Praptosuhardjo III Ditjen Perbendaharaan, kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari
Subdit TK, Subdit HPP dan Subdit Probiskum Direktorat Sistem Perbendaharaan, Bagian
OTL Setditjen Perbendaharaan dan Subdit Pengelolaan TTI, Direktorat Sistem Informasi
Teknologi Perbendaharaan. Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah untuk memberikan
pemahaman yang sama tentang Enterprise Architecture, sehingga dapat diterapkan dalam
mewujudkan komitmen dan keberhasilan implementasi Inisiatif Strategis Transformasi
Kelembagaan. Shortcourse ini nantinya diharapkan memberikan pemahaman tentang teknik
implementasi konsep Enterprise Architecture berdasarkan best practices di perusahaanperusahaan ternama.
Selama enam hari masa pelatihan singkat ini, Bapak Romi Satria Wahono yang juga
merupakan founder ilmukomputer.com memberikan materi; Introduction to Enteprise
Architecture, Business Architecture Development, Application Architecture Development,
Data Architecture Development, dan Technology Architecture Development. Bapak Romi
merupakan salah satu ahli yang memiliki sertifikat internasional terkait framework ini.
Pada tahun 2015 beliau memperkenalkan konsep Modified TOGAF Framework untuk
memudahkan implementasi Enterprise Architecture pada organisasi.
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B.

Wirakarya Pengembangan
Kapasitas Manajemen
Perubahan

Sejalan dengan perkembangan implementasi inisiatif Transformasi
Kelembagaan, tantangan perubahan dalam pencapaian berbagai inisiatif
strategis semakin kompleks sehingga dibutuhkan komitmen yang kuat
serta kompetensi soft skill (critical thinking, komunikasi, problem solving,
dll) yang terus berkembang. Untuk itu diadakan kegiatan Wirakarya
Pengembangan Kapasitas Manajemen Perubahan yang bertujuan :
Halaman kanan:
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Foto atas:
Peserta kegiatan
Wirakarya melaksanakan
senam bersama di salah
satu spot di pinggir
Danau Ancol
Foto bawah:
Peserta menyimak
penyampaian materi
service excellent
sekaligus team building
oleh praktisi

1. Untuk meningkatkan softskill bagi para Initiative Owner dan pegawai PMO Ditjen
Perbendaharaan.
2. Untuk peningkatan kemampuan problem solving yang terkait Transformasi
Kelembagaan;
3. Untuk meningkatkan kemampuan komunikasi terkait perkembangan Transformasi
Kelembagaan.
Kegiatan ini diselenggarakan secara fullday selama 1 (satu) hari kegiatan pada hari Jum’at
tanggal 30 November 2018 di Hotel Putri Duyung Ancol-Jakarta Utara. Peserta dalam
kegiatan tersebut terdiri dari para pejabat dan pegawai Direktorat Sistem Perbendaharaan,
Perwakilan unit eselon II Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai
initiative owner serta unit eselon I diluar Ditjen Perbendaharaan (Central Transformasi Office
Sekretariat Jenderal).
Kegiatan Wirakarya Pengembangan Kapasitas Manajemen Perubahan dimulai pada pagi
hari sekitar jam 06.30 WIB dengan kegiatan perjalanan bersama para peserta menuju
lokasi kegiatan. Perjalanan ini menggunakan dua buah bus dan beberapa kendaraan
pribadi peserta. Peserta kemudian melakukan kegiatan registrasi dan persiapan kegiatan
olahraga bersama di salah satu spot yang telah ditentukan. Mulai jam 07.00 hingga sekitar
jam 08.30 diadakan rangkaian kegiatan olahraga terdiri dari kegiatan jalan santai bersama,
senam bersama, dan pengambilan gambar koreografi bertemakan Direktorat Sistem
Perbendaharaan.
Setelah kegiatan olahraga bersama, peserta istirahat sejenak menikmati sarapan pagi yang
telah disediakan panitia sambil menikmati pemandangan pantai Ancol. Selanjutnya peserta
mengikuti kegiatan indoor dengan materi service excellent sekaligus team building pada jam
08.30 hingga sekitar jam 09.00 WIB. Peserta diberikan berbagai tips untuk meningkatkan
kualitas layanan dan menyelesaikan problem yang terjadi di lapangan.
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Foto atas:
Pemaparan materi
mengenai Design
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Kegiatan berlanjut dengan pemberian materi Design Creative Content yang disampaikan
oleh Content Creator Expert. Pada kegiatan ini, peserta diberikan wawasan mengenai
bagaimana cara untuk mengkomunikasikan materi-materi yang terkait dengan bidang tugas
kepada stakeholders dengan lebih menarik sesuai kondisi yang kekinian. Banyak hal baru
yang didapatkan oleh peserta terkait strategi komunikasi pada materi ini. Salah satu hal
yang disarankan oleh pemateri dalam hal pembuatan video medsos agar dapat menarik
perhatian netizen adalah fokus untuk menciptakan video se-menarik mungkin pada delapan
detik pertama video, menghindari video yang terlampau panjang dan stagnan.
Pada jam 11.30 hingga sekitar jam 13.30 WIB peserta dipersilahkan rehat untuk makan
siang dan melaksanakan ibadah sholat Jum’at. Acara kemudian dilanjutkan dengan materi
motivasi yang diberikan oleh Kalakhar PMO sebagai materi sesi terakhir. Kegiatan ini ditutup
dengan sesi foto bersama seluruh peserta dan panitia.
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C.

Ngos Ngosan Bareng
P’Mo edisi #1

Latar Belakang Kegiatan “Ngos-Ngosan bareng P’Mo”
Acara “Ngos-Ngosan bareng P’Mo” (Ngopi Sejenak Ngobrol Santai
bareng PMO DJPb) secara implisit bermakna sesuatu yang berkaitan
dengan kecepatan dan upaya yang kuat dalam mengejar pencapaian
tujuan. Hal ini merupakan salah satu metode Project Management Office
Direktorat Jenderal Perbendaharaan (PMO DJPb) dalam mendorong
sinergi para stakeholders/initiative owners untuk mengejar pencapaian
tema-tema besar transformasi kelembagaan DJPb namun dalam
suasana kasual sehingga diharapkan muncul ide-ide segar dari para
peserta diskusi.
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Melalui kegiatan ini, PMO DJPb bermaksud mendorong para stakeholders bersama-sama
menyampaikan gagasan/ide, baik dari sisi konsep, regulasi, proses bisnis, infrastruktur IT,
sumber daya manusia, dan lain sebagainya dalam suatu acara dengan konsep diskusi yang
dikemas secara santai dan kasual. “Ngos-Ngosan bareng P’Mo” merupakan modifikasi
dari kegiatan Rapat di Luar Kantor sebagaimana telah diatur dalam Keputusan Menteri
Keuangan RI Nomor 603/KMK.01/2015 tentang Petunjuk Teknis dan Standar Operasional
Prosedur Penyelenggaraan Pertemuan/Rapat Di Luar Kantor Bagi Unit Organisasi di
Lingkungan Kementerian Keuangan.
Acara ini didokumentasikan dalam bentuk foto dan video dan disebarluaskan melalui media
komunikasi PMO DJPb. Tempat dan suasana yang memiliki layout eye-catching merupakan
salah satu faktor yang membuat foto dan video tersebut menarik untuk ditonton, sehingga
diharapkan akan meningkatkan minat segenap insan perbendaharaan dalam mengakses
media komunikasi PMO DJPb.
Ngos-Ngosan bareng P’Mo edisi 1#
“Ngos-Ngosan bareng P’Mo” edisi #1 diadakan dalam rangka mendukung kelancaran
pelaksanaan Transformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, khususnya
implementasi shared service sebagai salah satu kegiatan utama pada IS #10 RBTK
“Pengelolaan Keuangan Negara yang Modern dan Terintegrasi”. Kegiatan ini telah
dilaksanakan pada tanggal 16 Agustus 2018 di Paradigma Kafe & Restaurant Cikini
– Jakarta. Hadir dalam kegiatan tersebut Direktur Sistem Perbendaharaan, Direktur
Pelaksanaan Anggaran, Kepala KPPN Jakarta IV, perwakilan Central Transformation Office
(CTO) Kemenkeu, Adi Setiawan (Kepala KPPN Ketapang) selaku anggota tim perumus

Foto atas:
R.M Wiwieng
Handayaningsih (Direktur
SP) memberikan
pengarahan dan
membuka acara “NgosNgosan bareng P’Mo”
di Paradigma Kafe &
Restaurant Cikini –
Jakarta pada 16 Agustus
2018.

cetak biru transformasi kelembagaan DJPb, perwakilan dari Direktorat PA, perwakilan dari
Direktorat SITP, perwakilan dari Sekretariat DJPb, dan perwakilan dari Direktorat SP.
Kegiatan diawali dengan pengarahan dan pembukaan oleh Direktur Sistem
Perbendaharaan, dilanjutkan dengan pengantar terkait current issue pelaksanaan APBN
yang disampaikan oleh Direktur Pelaksanaan Anggaran. “Karena shared service merupakan
sebuah gagasan besar, melibatkan banyak pihak dan membutuhkan dukungan regulasi,
infrastruktur IT dan SDM yang sangat besar, perlu kiranya kita duduk bersama untuk
merancang dan menyusun konsep ini supaya diperoleh pemahaman bersama sehingga
nantinya tahapan-tahapan dalam upaya mengimplementasikan hal ini pun dapat berjalan
dengan smooth, baik dari sisi IT, regulasi dan sumber daya lainnya.” ungkap Ibu R.M
Wiwieng Handayaningsih selaku Direktur SP saat memberikan pengarahan dan pembukaan.
Direktur PA dalam pengantarnya menyampaikan beberapa hal yang perlu mendapat
perhatian adalah sebagai berikut:
1. Pelaksanaan shared service perlu diperhatikan dari sisi perencanaan dan pelaksanaan.
Perencanaan anggaran pun ada 2 (dua), yaitu perencanaan atas kebutuhan-kebutuhan
yang sifatnya sudah terformulasi dan perencanaan atas kebutuhan-kebutuhan yang
sifatnya berubah-ubah (bervariasi) tergantung targetnya;
2. Untuk anggaran yang sifatnya sudah terformulasi (misalnya gaji pegawai, listrik, air,
telepon) inilah yang dapat di-shared service-kan. Shared service by formula ini, tidak
hanya dilihat dari sisi eksekusinya, namun perlu dipikirkan juga adakah nilai tambah
terhadap penganggarannya dan efisiensinya;
3. Sedangkan terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang bervariasi tadi, shared service
dari sistem pengadaannya lah sebaiknya dicermati. LKPP sudah berupaya untuk
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menuju kesana tapi nampaknya perjalanannya tidak selancar yang kita harapkan;
4. Hal-hal seperti itulah yang kiranya bisa menjadi objek diskusi, sehingga harapannya
shared service ini bisa menjawab permasalahan-permasalahan yang selama ini terjadi
sejak dari alokasi sampai dengan pencapaian output maupun outcome, tidak hanya
semata-mata dari sisi eksekusinya saja.
Setelah sesi pengantar dari Direktur PA, selanjutnya disampaikan paparan oleh Adi
Setiawan sebagai salah satu anggota tim perumus cetak biru transformasi kelembagaan
DJPb tentang sejarah dan latar belakang penyusunan tahapan implementasi shared service
sebagai salah satu kegiatan utama pada IS #10 RBTK “Pengelolaan Keuangan Negara yang
Modern dan Terintegrasi” sebagai bahan pembuka diskusi.
Diskusi berlangsung selama 2 jam 45 menit dengan dipandu langsung oleh Moudy
Hermawan selaku Kasubdit Transformasi Kelembagaan DSP dengan penyampaian
pandangan oleh beberapa perwakilan direktorat terkait. Diskusi menghasilkan kesimpulan
sebagai berikut :
1. Konsep shared service sebaiknya tidak hanya dilihat hanya dari sisi eksekusinya saja,
namun bagaimana supaya dapat juga menyentuh mulai dari sisi alokasi sampai dengan
pencapaian output/outcome nya.
2. Shared service bisa berjalan jika network system nya sudah dibangun. SPAN dan
SAKTI-lah yang seharusnya menjadi ERP dalam implementasi shared service.
3. Shared service adalah sebuah sistem sentralisasi pembayaran dan konsep shared
service menurut Blueprint RBTK tidak mengenal adanya pemindahan/pengumpulan
pagu (budget pooling).
4. Salah satu hal yang harus dipersiapkan dalam implementasi shared service sentralisasi
pembayaran belanja pegawai adalah integrasi antara Human Resource Information
System (HRIS) di masing-masing K/L dengan Aplikasi GPP yang ada pada BUN.
5. Dengan adanya shared service, diharapkan dapat dilihat alur proses data serta
outputnya, sehingga penyaluran APBN dapat lebih terkontrol dan manageable.
Secara umum peserta diskusi memperoleh pemahaman yang sama tentang latar belakang,
konsep, dan tujuan shared service menurut cetak biru transformasi kelembagaan DJPb.
Diharapkan hasil dari diskusi ini dapat menjadi bahan penyempurnaan kajian grand design
shared service yang telah dinisiasi oleh Subdit Litbang dan KK DSP yang selanjutnya
menjadi guidance bagi unit-unit teknis terkait dalam pembangunan dan pengembangan
shared service.

t
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D.

Focus Group Discussion “How To
Make Excellent Branding”

Salah satu rencana kerja Seksi Manajemen Perubahan dan Komunikasi
- Subdit Transformasi Kelembagaan dalam rangka refreshment strategi
komunikasi Project Management Office (PMO) Ditjen Perbendaharaan di
tahun 2018 adalah melakukan rebranding terhadap kegiatan PMO DJPb,
baik terkait dengan format informasi yang disebarkan melalui berbagai
media (elektronik/sosial) maupun pelaksanaan kegiatan dengan format
yang berbeda. Program ini bertujuan untuk memberikan suasana baru
dan kesan yang lebih positif dari stakeholder penerima informasi, baik
internal maupun eksternal (termasuk masyarakat umum) atau sesuai
targetnya.
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Upaya yang dilakukan untuk rebranding tersebut salah satunya dapat dilakukan melalui
penetapan nama baru activity brand dengan memasukkan unsur-unsur diantaranya;
memiliki sifatnya yang menarik, mudah diingat, kekinian, dan tetap menggambarkan jadi diri
dari PMO DJPb.
Hal tersebut diwujudkan oleh unit Change Management and Communication (CMC) PMO
DJPb dengan berupaya untuk menimba ilmu dan wawasan dari para narasumber yang
telah ahli dibidangnya. Kegiatan ini dilakukan dengan bekerjasama dengan Badan Ekonomi
Kreatif (Bekraf) yang merupakan salah satu lembaga yang cukup masif bergelut dengan
segala bentuk kreativitas anak negeri dan telah memiliki pengalaman yang luas dalam
menyelenggarakan event serta pembuatan iklan yang sangat kreatif dan menarik. Hasil
koordinasi dengan Bekraf memunculkan rekomendasi penggunaan salah satu branding
konsultan mitra Bekraf yaitu Bapak Charlie Aziz, CEO dari CIRCA Ideaworks, sebuah
lembaga konsultan dalam hal pemasaran dan advertising.
Pada tanggal 10 Juli 2018 diselenggarakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) dengan
tema How to Make The Excellent Branding di ruang rapat Direktur Sistem Perbendaharaan
Gedung Prijadi Praptosuhardjo III lantai 4 Lapangan Banteng. Kegiatan FGD ini diikuti oleh
seluruh staf PMO DJPb serta undangan dari para Kasubdit di lingkup Direktorat Sistem
Perbendaharaan.
Bapak Charlie Aziz dari CIRCA Ideaworks, sebagai narasumbter tunggal pada kegiatan
tersebut memaparkan berbagai teknik untuk untuk melakukan branding terhadap produk
maupun program yang pernah dilakukannya. Beliau menyampaikan beberapa kiat yang
dapat dilakukan untuk membuat tampilan publikasi sebuah produk dapat sedemikian
spektakuler dengan penggunaan dana seminimal mungkin. Beliau juga memberikan

Foto atas:
Foto bersama antara
pemateri dan peserta
FGD dengan tema
How to Make The
Excellent Branding yang
diselenggarakan PMO
DJPb

contoh-contoh bagaimana sebuah publikasi kreatif itu dapat dibangun dari hal-hal yang
cukup sederhana. Berbagai kiat dan contoh disampaikan dalam diskusi yang cukup singkat
tersebut.
Para peserta juga tidak tinggal diam dengan segala informasi menarik yang tersaji di dalam
forum tersebut. Pertanyaan-pertanyaan disampaikan kepada narasumber dengan antusias.
Salah satu pertanyaan yang cukup menarik adalah bagaimana cara memposisikan diri
dalam memberikan publikasi di media yang saat ini didominasi dengan media sosial yang
cenderung non formal sementara birokrasi memiliki kecenderungan gaya komunikasi yang
kaku.
Kegiatan ini ditutup dengan acara foto bersama antara narasumber dan peserta FGD.
Pasca kegiatan tersebut, PMO DJPb berkomitmen untuk berupaya semaksimal mungkin
mempraktekkan ilmu baru yang dimiliki.
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Komunikasi

A.

Video Conference Pelaksanaan
Tugas Duta TK

Program Duta transformasi merupakan salah satu bagian dari
manajemen yang telah dilaksanakan sejak tahun 2015 untuk membantu
Central Transformation Office (CTO) dan Project Management Office
(PMO) dalam mengkomunikasikan pesan perubahan khususnya
Transformasi Kelembagaan (TK) kepada insan perbendaharaan di unit
kerjanya masing-masing. Untuk memberikan arahan sekaligus membuka
ruang diskusi terkait pelaksanaan tugas Duta TK maka sesuai program
kerja tahun 2018, PMO Ditjen perbendaharaan akan melaksanakan video
conference bersama para Duta TK di seluruh Indonesia.
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Pelaksanaan video conference dilaksanakan dengan menggunakan fasilitas Zoom
Meeting Room Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan (SITP) dengan
pertimbangan peralatan dan akun yang digunakan sebagai host telah tersedia. Penggunaan
fasilitas IT untuk menunjang pencapaian kinerja merupakan bagian dari upaya efisiensi
yang dicanangkan oleh Ditjen Perbendaharaan dengan program Go Green. Penggunaan
teknologi ini memberikan kemudahan dalam akses komunikasi kepada pegawai yang
berada ribuan kilometer jauhnya dengan kantor pusat. Tidak hanya satu arah, perangkat ini
memungkinkan pegawai untuk dapat melakukan diskusi di antara mereka.
Pelaksanaan video conference melibatkan lebih dari 200 orang Duta TK yang berada di
kantor vertikal Ditjen Perbendaharaan di Seluruh Indonesia. Pelaksanaan video conference
dilaksanakan pada tanggal 4, 9 dan 10 Juli 2018 terbagi dalam 4 batch. Pada setiap batchnya, kegiatan video conference melibatkan sekitar 50 unit kantor vertikal. Kegiatan ini
membahas beberapa agenda yakni;
1. tugas dan peran Duta TK
2. strategi komunikasi Duta TK
3. diskusi
Pelaksanaan video conference terkait pelaksanaan tugas Duta transformasi kelembagaan
perlu mendapatkan perbaikan dalam beberapa hal diantaranya yaitu; pertama, terkait
kemampuan penggunaan TI pegawai di kantor vertikal Ditjen Perbendaharaan yang belum
merata. Sebagian duta TK masih kesulitan untuk meng-akses Zoom Meeting Room karena
belum paham cara penggunaannya. Kedua, posisi duta TK yang mendapatkan amanah
rangkap yang tidak memungkinkan dirinya untuk meninggalkan pos di kantor saat kegiatan
video conference dilaksanakan.

Foto atas:
Kegiatan Video
Conference terkait
pelaksanaan tugas
Duta Transformasi
Kelembagaan dengan
fasilitas Zoom Meeting
Room milik Direktorat
SITP.

Kegiatan video conference terkait pelaksanaan tugas Duta transformasi kelembagaan ini
bertujuan untuk memberikan arahan sekaligus membuka ruang diskusi terkait pelaksanaan
tugas Duta TK. Fasilitas ini diharapkan akan dapat menjadi solusi yang efektif dan efisien
koordinasi antara PMO Ditjen Perbendaharaan dengan Duta TK yang berada di kantor
vertikal. Koordinasi yang baik antara PMO Ditjen Perbendaharaan dengan Duta TK menjadi
komponen penting dalam mewujudkan suksesnya program Reformasi Birokrasi dan
Transformasi Kelembagaan (RBTK) menuju Kementerian Keuangan yang lebih baik.
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B.

Survey Awareness
Transformasi Kelembagaan

Program Transformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
telah dilaksanakan sejak 2014 dan kini telah memasuki tahun ke5. Transformasi ini berawal dari diterbitkannya Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 36/KMK.01/2014 tentang Cetak Biru Program
Transformasi Kementerian Keuangan 2014-2025 yang kemudian
ditindaklanjuti dengan Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Nomor PER-10/PB/2014 tentang Mekanisme Pelaksanaan Transformasi
Kelembagaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2014-2025.
Tujuan utama Transformasi Kelembagaan adalah untuk mencapai visi
baru Kementerian Keuangan “Menjadi penggerak utama pertumbuhan
ekonomi yang inklusif di abad ke-21”. Secara lebih detail, Transformasi
Kelembagaan diperlukan untuk :
1.
2.
3.
4.
5.

Mewujudkan reformasi regulasi manajemen keuangan negara;
Mewujudkan visi progresif menciptakan Indonesia yang sejahtera, demokratis dan adil;
Menjadi institusi pengelola aset negara dan keuangan yang terbaik di tingkat regional;
Mewujudkan good governance, kinerja, layanan dan kepercayaan publik;
Bagian dari upaya konsisten Kementerian Keuangan untuk meningkatkan kinerja,
meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di bidang keuangan berikut sistemnya
dan kekayaan negara, serta peningkatan Manajemen Sumber Daya Organisasi
6. Mengintegrasikan kelembagaan Kementerian Keuangan, menghilangkan silo-silo
dari masing-masing unit Eselon I dan infrastruktur pendukungnya yang terpisah yang
mempengaruhi optimalitas pencapaian visi, misi dan implementasi strategi organisasi
Kementerian Keuangan;
7. Mengatasi berbagai tantangan dan mengupayakan terbentuknya organisasi yang efektif
dan efisien dalam menyelaraskan visi, misi dan mengintegrasikan rencana strategi
organisasi dalam rangka untuk mencapai sasaran strategis organisasi.
Transformasi Kelembagaan dilakukan melalui peningkatan kualitas organisasi dan
penyelarasan struktur organisasi, perbaikan proses bisnis, modernisasi kebijakan, dan
manajemen SDM, serta perbaikan tata kelola, dan kualitas pelayanan yang diberikan untuk
mewujudkan Kementerian Keuangan yang unggul di tingkat dunia. Pencapaian Transformasi
Kelembagaan di Direktorat Jenderal Perbendaharaan sampai dengan saat ini telah sangat
membanggakan. Hal itu tidak terlepas dari kontribusi seluruh pegawai Direktorat Jenderal

Perbendaharaan di seluruh Indonesia. Keberhasilan Transformasi Kelembagaan tidak
akan dapat dicapai tanpa kerja keras seluruh elemen yang menjadi penyusun capaian
Transformasi Kelembagaan sejauh ini.
Keberhasilan pelaksanaan Transformasi Kelembagaan di Direktorat Jenderal
Perbendaharaan tidak terlepas dari peran para pegawai di lingkup Direktorat Jenderal
Perbendaharaan. Pegawai adalah subjek atau pelaku dalam pelaksanaan Transformasi
Kelembagaan. Mereka dapat menjadi perencana, pelaksana dan pengendali yang selalu
berperan aktif dalam mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Perbendaharaan, serta
mempunyai pikiran, perasaan, dan keinginan yang dapat mempengaruhi sikapnya terhadap
pekerjaan. Dalam interaksi tersebut, pegawai memberikan kontribusi kepada organisasi
berupa kemampuan, keahlian dan keterampilan yang dimiliki, sedangkan organisasi
diharapkan memberi imbalan dan penghargaan kepada karyawan secara adil sehingga
dapat memberikan kepuasan.
Kesuksesan pelaksanaan Transformasi Kelembagaan sangat tergantung pada awareness
pegawai, dimana Transformasi Kelembagaan membutuhkan keterlibatan penuh dari para
pegawai untuk dapat tercapai target-target yang telah ditentukan. Selain itu perkembangan
organisasi khususnya pencapaian Transformasi Kelembagaan juga akan berpengaruh
terhadap hak dan kewajiban para pegawai dengan harapan akan tercapai keadilan antara
hak dan kewajiban sehingga akan meningkatkan efektivitas kinerja pegawai.
Melalui survei awareness pegawai ini diharapkan akan didapatkan pemetaan sejauh
mana awareness para pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam pelaksanaan
Transformasi Kelembagaan. Hasil dari survei ini dapat digunakan sebagai dasar dalam
penentuan kebijakan dalam rangka mensukseskan program Transformasi Kelembagaan
Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
Terkait dengan hal tersebut di atas, maka survei ini akan difokuskan untuk mengetahui
awareness pegawai dalam program Transformasi Kelembagaan melalui pengukuran
pengetahuan pegawai, partisipasi pegawai dan seberapa besar manfaat yang diperoleh
pegawai atas program Transformasi Kelembagaan.
Survei dilaksanakan pada mulai tanggal 14 November 2018 – 15 Desember 2018 di 11
(sebelas) unit kerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan yaitu:
1.
2.
3.
4.
5.

Kanwil DJPb Prov Sumatera Selatan;
Kanwil DJPb Prov Jawa Timur;
Kanwil DJPb Prov Kalimantan Barat;
Kanwil DJPb Prov Kalimantan Utara;
Kanwil DJPb Prov Yogyakarta;

137

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Transformasi Kelembagaan “Pasti Lebih Baik”

Tabel 5 Hasil Survei Berdasarkan Kategori Jawaban

Kategori

Nilai rata- rata

Pengetahuan

4,137052

Partisipasi

3,910468

Manfaat

4,365134

Dari grafik tersebut dapat dilihat bahwa tingkat partisipasi responden terhadap kegiatan
transformasi kelembagaan memiliki nilai rata-rata yang lebih rendah dibanding dengan
tingkat pengetahuan tentang transformasi kelembagaan dan manfaat dari transformasi
kelembagaan yang dirasakan oleh responden.
Grafik 8 Hasil Survei Per Kategori Pertanyaan
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Foto atas:
Para pegawai sedang
mengisi survey yang
diberikan oleh Tim PMO
DJPb di Kantor Wilayah
Ditjen Perbendaharaan
Provinsi Sumatera
Selatan

6.
7.
8.
9.
10.
11.

Kanwil DJPb Prov Sulawesi Barat;
Kanwil DJPb Prov Kep. Riau;
Kanwil DJPb Prov Sulawesi Utara;
Kanwil DJPb Prov Maluku;
Kanwil DJPb Prov Jawa Barat;
Kanwil DJPb Prov Banten.

Lokasi sampel dan sampel responden akan dipilih dengan memperhatikan kondisi
demografis maupun geografis sehingga hasil dari survei dapat mendekati populasi dari
pegawai DJPb. Dari segi demografis, responden akan dikelompokkan menjadi menurut
kelompok usia dan jenis kelamin. Sedangkan dari segi geografis, lokasi sampel dipilih
dengan memperhatikan keterwakilan geografis wilayah Indonesia (barat, tengah, dan timur)
dan aktivitas dan pemenuhan laporan kegiatan duta TK. Dari sebanyak 11 lokasi yang
dijadikan sampel survei total responden adalah sebanyak 363 orang yang terdiri dari para
pejabat/pegawai di Kanwil maupun KPPN.
Hasil jawaban dari responden jika dikelompokkan kedalam 3 kategori survei yaitu
pengetahuan pegawai, partisipasi pegawai dan manfaat yang diperoleh, maka hasilnya
adalah berikut:

Berdasarkan hasil survey awareness Transformasi Kelembagaan disimpulkan beberapa
rekomendasi yang perlu untuk dijalankan oleh PMO Ditjen Perbendaharaan yakni:
1. Kegiatan terkait transformasi kelembagaan agar lebih banyak melibatkan pegawai muda
(usia dibawah 30 tahun dan masa kerja dibawah 10 tahun)
2. Perlu adanya peningkatan kompetensi dari Duta Transformasi Kelembagaan agar dapat
lebih aktif dalam menyebarkan informasi terkait transformasi kelembagaan.
3. Perlu adanya terobosan baru dalam penyebaran informasi terkait transformasi
kelembagaan untuk meningkatkan pengetahuan pegawai dalam transformasi
kelembagaan.
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C.

Pagelaran Drama Musikal Hikayat Banda Ara

Peran strategis Kementerian Keuangan dalam mengawal APBN perlu
dukungan dari seluruh pihak. Kementerian Keuangan selama ini
telah berperan besar dalam dalam upaya membangun negeri, guna
mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat Indonesia sesuai
tujuan yang dicita-citakan dalam UUD 1945. Upaya yang dilakukan oleh
Kementerian Keuangan utamanya adalah dengan sekuat tenaga untuk
mengawal APBN, melalui redistribusi pendapatan guna peningkatan
pelayanan publik, melalui belanja negara.
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Selanjutnya atas pelaksanaan belanja negara tersebut perlu dikawal dan dipastikan
agar tepat sasaran dan sesuai dengan target yang diharapkan. Namun dalam realita
pelaksanaannya seringkali terjadi kondisi yang tidak diharapkan, tidak tepat sasaran, terjadi
penyimpangan dan tidak tercapainya output dan outcomes yang diharapkan.
Dari kondisi inilah selanjutnya Kementerian Keuangan terus berjuang untuk berbenah diri,
melakukan reformasi birokrasi dan perbaikan internal, dan selanjutnya turut menularkan
semangat positif reformasi birokrasi tersebut ke instansi/Kementerian Lembaga lainnya.
Dengan telah terimplementasikannya reformasi birokrasi di seluruh K/L maka upaya
pencapaian tujuan negara tersebut terwujud dengan semakin baik, penyimpangan
penggunaan anggaran semakin menurun dan output tercapai.
Dukungan atas peran Kemenkeu tidak hanya dari K/L saja, namun diharapkan juga
dukungan dari masyarakat umum. Guna mendapat dukungan dari seluruh pihak, kiranya
peran Kementerian Keuangan dalam mengawal APBN tersebut tidak hanya diketahui
stakeholder terkait saja misalnya K/L, namun masyarakat umum pun selaku penerima
manfaat utama dari hasil layanan Kementerian Keuangan harus mendapatkan informasi
lebih banyak tentang peran Kementerian Keuangan tersebut.
Untuk itu dibentuk/diciptakan media informasi/komunikasi baru yang lebih efektif dan
menjangkau seluruh pihak. Atas pertimbangan tersebut, maka diinisiasi satu bentuk
tayangan di media berupa informasi yang dikemas dalam bentuk hiburan menarik, mudah
dipahami oleh masyarakat umum, namun pesannya tersampaikan.
Dalam rangka meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan keuangan
negara, PMO Ditjen Perbendaharaan pada tahun 2018 menginisiasi sebuah kegiatan
untuk memberikan informasi sekaligus edukasi terkait APBN, melalui suatu acara dengan
konsep teatrikal musikal bertema “Mengawal APBN Membangun Negeri”. Acara tersebut

direncanakan akan disiarkan melalui TVRI, dengan pertimbangan dapat disaksikan oleh
khalayak umum dan dapat menjangkau seluruh wilayah tanah air.
Pagelaran teatrikal musikal “Hikayat Banda Ara”
Pada tanggal 9 November 2018, PMO DJPb menyelenggarakan kegiatan pentas seni
sebagai salah satu bentuk publikasi/informasi atas peran Ditjen Perbendaharaan sebagai
Bendahara Umum Negara yang dikemas dalam format hiburan namun tetap bermakna dan
mengedukasi. Pementasan teater musikal berjudul “Hikayat Banda Ara” tersebut selain
menghadirkan pemain teater profesional juga menghadirkan pemain kehormatan, yaitu
Direktur Jenderal Perbendaharaan dan Sekretaris Ditjen Perbendaharaan serta teater Koin
DJPb. Terhitung pemain profesional yang ikut bermain diantaranya; Butet Kertaredjasa,
Marwoto, Mucle, Inayah Wahid, dan beberapa lainnya. Sutradara kawakan Agus Noor
membawakan dengan apik program edukasi ini melalui teater musikal yang menarik.
Kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan bertepatan
dengan kegiatan Rapimnas Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2018. Hadir
dalam pementasan tersebut Ibu Sri Mulyani (Menteri Keuangan RI), Bapak Mardiasmo
(Wamenkeu), jajaran pimpinan dan perwakilan Eselon I di lingkup Kementerian Keuangan,
jajaran pimpinan di internal Direktorat Jenderal Perbendaharaan serta para undangan.
Guna memperluas penyampaian informasi dan edukasi pesan dalam teater musikal
tersebut, Ditjen Perbendaharaan melaksanakan kegiatan nonton bareng (nobar) di kantor
vertikal seluruh Indonesia. Kegiatan Nobar dapat diikuti dengan penyelenggaraan kegiatan
lainnya yang melibatkan seluruh pegawai maupun stakeholder guna meningkatkan
kerjasama dan sinergi dalam mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang lebih baik.
Kemasan acara disesuaikan dengan kreatifitas masing-masing kantor, dengan tetap
menonjolkan konten informasi dan edukasi, serta mengedepankan efektifitas dan efisiensi
dalam pelaksanaan kegiatan.
Sinopsis Hikayat Banda Ara
Kisah ini berlatar sebuah kerajaan, yang tengah merayakan pembangunan. Banyak proyek
dan pembangunan yang dikerjakan. Tetapi di sisi lain muncul masalah-masalah, di mana
penggunaan dana pembangunan tersebut sering tidak tepat sasaran bahkan terindikasi
terjadi penyelewengan. Raja gelisah dengan situasi itu. Sementara para adipati atau pejabat
kerajaan saling menyalahkan, membela diri dan saling intrik. Di tengah situasi itulah, ada
dua tokoh, yang bernama Banda dan Ara, yang sangat memahami konsep pengelolaan
keuangan kerajaan dan mempunyai komitmen kuat untuk memastikan penggunaan
anggaran sesuai dengan tujuan penyediaannya. Kedua tokoh ini adalah bendahara
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Foto atas:
Suasana panggung
sesaat sebelum
pementasan teatrikal
musikal bertema
“Mengawal APBN
Membangun Negeri”
dengan judul Hikayat
Banda Ara di Gedung
Dhanapala - Kementerian
Keuangan Jakarta
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kerajaan, yang bertugas menyediakan, menyalurkan, sekaligus memonitor dan evaluasi atas
pertanggungjawaban penggunaan dana untuk pembangunan tersebut.
Usaha Banda dan Ara membenahi situasi yang terjadi di kerajaan mendapat banyak
hambatan dan tantangan, terutama dari para adipati dan pejabat kerajaan. Rupanya
adipati dan pejabat kerajaan ini banyak terlibat permainan anggaran yang kotor. Banda
dan Ara bersikap kritis terhadap laporan-laporan Asal Raja Senang (ARS) yang diberikan
para adipati. Adipati merasa dipermalukan di hadapan raja dan setiap tindak-tanduknya
menyusun anggran fiktif dimata-matai oleh Banda Ara.
Keinginan Banda Ara membenahi situasi agar menjadi baik dan transparan membuat
mereka tidak disukai pejabat kerajaan. Para adipati kerajaan mengatur siasat dengan
mencoba menyuap Banda Ara, namun gagal. Para Adipati pun menyusun skenario untuk
menjebak dan memfitnah Banda Ara. Raja sempat termakan skenario dan menghukum
Banda. Banda hampir dihukum dan dibuang karena berbagai tuduhan yang menimpa
dirinya, tapi Ara kemudian berusaha menyelamatkannya. Ara ingin membuktikan
bahwa semua tuduhan yang ditujukan ke Banda adalah fitnah. Bahkan Ara pun justru
ingin menunjukkan kepada raja, bahwa para adipati kerajaan tersebut lah yang ingin
menggunakan kekuasaan/jabatannya untuk kepentingan pribadi mereka, dengan
mengorbankan Banda.
Ara kemudian memanggil para ahli negara tetangga untuk memberikan bantuan
kesaksiannya. Ahli yang diperankan oleh Bapak Dirjen Perbendaharaan, memberikan
penjelasan dan gambaran mengenai pentingnya tata kelola keuangan kerajaan yang
baik. Beliau menjelaskan bahwa Kementerian Keuangan RI terus melakukan upaya/
terobosan untuk mendukung terwujudnya tata kelola keuangan yang baik melalui program-

Foto atas:
Salah satu adegan dalam
teatrikal musikal “Hikayat
Banda Ara” menampilkan
Bapak Marwanto
Harjowiryono (Dirjen
Perbendaharaan), Ibu
Wiwieng Handayaningsih
(Sekretaris Ditjen
Perbendaharaan),
Suharno (Kasubdit
SPKPP Dit SP)dan Butet
Kertarajasa

programnya di bidang perbendaharaan, antara lain membuat Sistem IT pendukung layanan
seperti SPAN, SAKTI, dan MPN G-2; Standar Layanan ISO-WBK WBBM; Transaksi
pembayaran dengan KKP; dan mendukung pula upaya pemberdayaan masyarakat kecil/
UMKM melalui UMi dan SIKP dll.). Semua hal tersebut bertujuan untuk tercapainya
pembangunan yang diharapkan. Dan tujuan tersebut hanya dapat terwujud kalau didukung
pula oleh seluruh pejabat terkait dan juga masyarakat umum sebagai pemantau sekaligus
pengawas dalam pelaksanaannya.
Sampai kemudian raja menyadari bahwa Banda tidak salah. Putri raja pun menyadari
kesalahpahamannya. Raja menjadi semakin sadar akan pentingnya peran dan keberadaan
Banda dan Ara di kerajaan itu. Akhirnya, Banda tidak jadi dihukum, bahkan Banda dan Ara
mendapatkan penghargaan dari sang Raja sebagai bendahara kerajaan yang berintegritas
dan berkinerja tinggi. Kisah berakhir bahagia. Kerajaan menjadi semakin baik karena Banda
dan Ara, sang bendahara kerajaan.
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Foto collage teater banda ara
Di penghujung acara Ibu Menteri Keuangan, Sri Mulyani memberikan pengarahan sekaligus
apresiasi terhadap upaya edukasi dengan bentuk pertunjukan teater musikal tersebut.
Ditjen Perbendaharaan dan unit-unit di Kementerian Keuangan diharapkan semakin kreatif
dalam menciptakan cara-cara baru dalam memberikan edukasi terhadap program-program
yang dijalankan, baik kepada internal maupun eksternal.
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Inovasi

A.

Suara Duta Transformasi
Kelembagaan
Semangat Transformasi
Jika mau
menyelami dalamnya samudera
berharap diri dapat menghitung makhluk di dalamnya
Jika aku
Duduk merengkuh bumi
Berharap diri dapat menancapkan benih-benih kebaikan di
seluruh permukaannya
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Mengemban amanah memang tak mudah
Namun bersama kita bisa
Tidak ada yang tidak mungkin
Jika semangat transformasi sudah mengalir dalam darah
Menyebar ke seluruh urat nadi
Berakar hingga tak mampu tergoyahkan
Melalui jendela perubahan
Membuka mata tuk menata masa depan
Demi jayanya Ditjen Perbendaharaan

Piring keramik kuno dari Dinasti Ming
motif pecah seribu dengan tulisan
Xingfú yang bermakna kebahagiaan

Wulandari
Duta Transformasi Kelembagaan
Kanwil DJPb Provinsi Jakarta
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Piring kuno Abad ke 19 jenis pecah seribu
sekaligus pancawarna dengan motif
lukisan bunga. Piring semacam ini banyak
ditemukan di Papua sebagai bagian dari
hasil perdagangan dengan kekaisaran
China di masa lalu.

MO
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PORSELEN

Dalam kenyataan seharihari, seringkali terlihat
secara visual produk
atau karya keramik hanya
berupa kecenderungankecenderungan dan
perpaduan dari seni
pakai, seni kerajinan dan
seni murni. Namun seni
ini tidak lengkap tanpa
adanya motif-motif yang
menambah menarik
sebuah seni keramik. Motif
keramik sangat beragam
diantaranya flora, fauna,
jala dan geometris. Keramik

juga dihiasi dengan motif
lukisan naga, bunga atau
burung. Terdapat pula
keramik dengan lukisan
huruf atau simbol yang
memiliki makna tertentu.
Dalam perkembangannya
kemudian muncul lukisan
lain seperti ikan, manusia
dan pemandangan. Dari
sisi warna dan model, para
ahli keramik di Indonesia
memberikan nama-nama
diantaranya endok remek
atau pecah seribu.
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HIGHLIGHTS 2018
Januari
Kegiatan
penandatanganan
Treasury Charter
Tahun 2018 oleh
jajaran pimpinan
Direktorat Jenderal
Perbendaharaan

Juli
Kegiatan Focus
Group Discussion
(FGD) mengenai
pemanfaatan
Blockchain pada
Teknologi Informasi
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Juli
Kegiatan Focus
Group Discussion
(FGD) dengan tema
“How to Make The
Excellent BrandingI”

Agustus
Bapak Didyk
Choiroel (Direktur
Pelaksanaan
Anggaran-DJPb)
memberikan
tanggapan dalam
kegiatan Ngopi
Sejenak Ngobrol
Santai bareng PMO
DJPb (Ngos-Ngosan
Bareng P’Mo)

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Agustus
Agustus
Bapak Moudy
Hermawan
membawa jalannya
kegiatan NgosNgosan Bareng
P’Mo menjadi
santai dan tetap
fokus pada pokok
bahasan terkait
shared service.
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Agustus
Peserta Short
Course TOGAF
menyimak dengan
serius pemaparan
Bapak Romi
Satria Wahono,
salah satu pakar
Indonesia dalam
bidang Enterprise
Architecture (EA)
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Agustus
Kegiatan Short
Course The Open
Group Architecture
Framework (TOGAF)
meningkatkan
pemahaman
mengenai Enterprise
Architecture (EA)

Oktober
PMO DJPb dalam
moment peringatan
Hari Oeang ke 72
melakukan edukasi
ke masyarakat
mengenai
peran Ditjen
Perbendaharaan
dalam mengelola
APBN
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Oktober
PMO DJPb
mengadakan
program edukasi
dan opini Hari
Oeang dengan
mengadakan
kegiatan Flashmob
di pelataran
Monumen
Pembebasan Irian
Jaya di Lapangan
Banteng
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Oktober
Pegawai di kantor
vertikal Ditjen
Perbendaharaan
menyanyikan lagu
nasional “Indonesia
Pusaka” untuk
meningkatkan
semangat mencintai
negeri
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Oktober
PMO DJPb
berinteraksi bersama
masyarakat serta
mengajak mereka
ikut dalam kegiatan
Flashmob dengan
membawakan
lagu nasional
menggunakan
angklung

November
Kegiatan Survey
Awareness di Kantor
Wilayah Ditjen
Perbendaharaan
Provinsi Sulawesi
Utara untuk
memetakan
pengetahuan dan
keikutsertaan
pegawai dalam
program RBTK
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November
Ibu Zamrud Utami
dari PMO DJPb
menyampaikan
program-program
RBTK dalam
kegiatan Survey
Awareness di Kantor
Wilayah Ditjen
Perbendaharaan
Provinsi DI.
Yogyakarta
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November
Peserta Wirakarya
Pengembangan
Kapasitas
Manajemen
Perubahan Tahun
2018 mengikuti
kegiatan dengan
penuh antusias
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November
Kegiatan Sosialisasi
Satker Pinter, inisiasi
dari PMO DJPb
untuk memberikan
sarana pembelajaran
pengelolaan
keuangan melalui
media audio visual.

November
Kalakhar PMO DJPb
memberikan materi
motivasi perubahan
pada karya
Pengembangan
Kapasitas
Manajemen
Perubahan Tahun
2018 di Hotel Putri
Duyung Ancol
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November
Kegiatan edukasi
APBN dengan
format teatrikal
musikal berjudul
“Hikayat Banda Ara”
yang digelar tanggal
9 November 2018 di
Gedung Dhanapala
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November
PMO DJPb bersama
Ibu Wiwieng
Handayaningsih
(Sekretaris Ditjen
Perbendaharaan)
berfoto bersama
sebelum pagelaran
teater musikal

158

159

November
Bapak Marwanto
Harjowiryono (Dirjen
Perbendaharaan),
Ibu Wiwieng
Handayaningsih
(Sekretaris Ditjen
Perbendaharaan),
Suharno (Kasubdit
SPKPP Dit SP) dan
Butet Kertarajasa
bermain apik dalam
“Hikayat Banda Ara”

Desember
Kegiatan nonton
bareng Pagelaran
Teater Musikal
Hikayat Banda Ara
yang diputar di TVRI
oleh pegawai kantor
vertikal DJPb

Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Transformasi Kelembagaan “Pasti Lebih Baik”

Piring warna biru dan cangkir minum teh
dari Dinasti Ming berusia sekitar 350 tahun

HA
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PORSELEN

Benda keramik merupakan
barang yang tidak asing
penggunaannya di tengah
masyarakat, mulai dari
jutawan hingga masyarakat
biasa menggunakannya.
Berbagai macam
penggunaan keramik mulai
dari penggunaan sebagai
peralatan rumah tangga
sehari-hari, barang pusaka,
hiasan rumah bahkan
sebagai barang koleksi
yang bernilai tinggi. Tanah
liat yang sebelumnya hanya
sebuah benda tak bernilai,
telah bermetamorfosis
menjadi barang bernilai
ekonomis tinggi berkat
sebuah proses pengetahuan
dan kreatifitas manusia.

Perkembangan dunia
pariwisata yang makin
maju memberikan dampak
yang sangat bagus bagi
perkembangan keramik.
Keramik yang pada awalnya
merupakan suatu kegiatan
ekonomi yang bersifat subsistem, untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat
setempat, akhirnya
berkembang ke arah bisniskomersial. Jenis produksi
yang semula terbatas pada
bentuk-bentuk perkakas
rumah tangga, kini telah
berkembang ke arah objek
estetik dengan tingkat
variasi tinggi.
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Tim Penyusun Buku Tahunan
Project Management Office (PMO)
Transformasi Kelembagaan Direktorat Jenderal Perbendaharaan

PENGARAH

KETUA TIM

Sudarso

Moudy Hermawan

(Direktur Sistem Perbendaharaan sebagai Ketua
PMO)

(Ka. Subdit. Transformasi Kelembagaan sebagai
Pelaksana Harian Ketua PMO)

TIM PMO

•

•
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•

•

Gautama Seti AN

•

Hendra Meygautama

(Kasi. Transformasi Sistem Pembayaran
dan Penerimaan)

•

Saepuloh

•

Bellatrika Arisnawan

(Kasi. Transformasi Pengelolaan Likuiditas)

•

Anang Indriyatno

Kristono

•

Danang Setyahadi

(Kasi. Transformasi Akuntansi, Pelaporan
dan Misi Khusus)

•

Frenki Dedy Kristinus

•

Darno

•

Augrit Dirodari Mahani

Adi Sucipto

Zamrud Utami
(Kasi. Manajemen Perubahan dan
Komunikasi)
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KONTRIBUTOR

•

Initiative Owner Quickwins

•

Duta Transformasi Kelembagaan

KONTAK PMO
Gedung Prijadi Praptosuhardjo III A,
Lantai 4
Jl. Budi Utomo No. 6 Jakarta – 10710
Tlp
: 021- 345618 /Internal 5406
Email : pmodjpb@kemenkeu.go.id
pmodjpb@gmail.com

PMODJPB

PMODJPB

PMODJPB

PMODJPB
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DAFTAR
AKRONIM

A

B
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C

D

Akronim

Kepanjangan

ADM
APBN
Aplikasi GPP
ASN
BA
Bag. OTL
BAS
BI
BKF
BLU
BM
BMN
BP
BPPK
BPPM
BUN
CIO
CR
CTO
DAK
DC
DIM
DIPA
Dit. APK
Dit. KND
Dit. PA
Dit. PKN
Dit. PPK BLU
Dit. SITP
Dit. SMI
Dit. SP
Dit. SPP
Dit. SUN

Architecture Development Method
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
Aplikasi Gaji PNS Pusat
Aparatur Sipil Negara
Bagian Anggaran
Bagian Organisasi dan Tata Laksana
Bagan Akun Standar
Bank Indonesia
Badan Kebijakan Fiskal
Badan Layanan Umum
Bea Masuk
Barang Milik Negara
Bendahara Pengeluaran
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
Bukti Penerimaan Pembayaran Manual
Bendahara Umum Negara
Chief Information Officer
Change Request
Central Transformation Office
Dana Alokasi Khusus
Data Center
Daftar Inventarisasi Masalah
Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
Direktorat Kekayaan Negara Dipisahkan
Direktorat Pelaksanaan Anggaran
Direktorat Pengelolaan Kas Negara
Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan
Direktorat Sistem Manajemen Investasi
Direktorat Sistem Perbendaharaan
Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan
Direktorat Surat Utang Negara

E

F
G

H
I

DJA
DJBC
DJKN
DJP
DJPb
DJPK
DJPPR
DPR
DRC
DS
DUR
EA
EDC
e-KTP
EPA
EPITE
ERP
FGD
FKP
GFS
GMRA
GUP
HAI DJPb
HRIS
ICOFR
ICT
ICW
ID
IKPA
IKU
IS
ISBN
ISO

Direktorat Jenderal Anggaran
Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Direktorat Jenderal Pajak
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko
Dewan Perwakilan Rakyat
Data Recovery Center
Digital Signature
Document User Requirement
Enterprise Architecture
Electronic Data Capture
Elektronik Kartu Tanda Penduduk
Evaluasi Pelaksanaan Anggaran
Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas
Enterprise Resource Planning
Focus Group Discussion
Forum Kajian Perbendaharaan
Government Finance Statistics
Global Master Repurchase Agreement
Ganti Uang Persediaan
Help - Answer - Improve Ditjen Perbendaharaan
Human Resource Information System
Internal Control Over Financial Reporting
Information and Communication Technologies
Indische Comptabiliteits Wet
Identitas
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran
Indikator Kinerja Utama
Inisiatif Strategis
International Standard Book Number
International Organization for Standardization
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L
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N
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P

IT
ITJEN
K/L
Kalakhar
Kanwil
Kemendagri
KI
KKP
KMK
KPA
KPJM
KPPBC
KPPN
KPU
LCS
LKPD
LKPK
LKPP
LOM
LSKP
MDR
MEBE
MoF
Monev
MPN G2
MPN G3
MSKI
NGO
OM SPAN
PA
PAK
PAN
PDRI
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Information Technology
Inspektorat Jenderal
Kementerian Negara/Lembaga
Kepala Pelaksana Harian
Kantor Wilayah
Kementerian Dalam Negeri
Kepatuhan Internal
Kartu Kredit Pemerintah
Keputusan Menteri Keuangan
Kuasa Pengguna Anggaran
Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
Kantor Pelayanan Utama
Less Cash Society
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
Leaders Offsite Meeting
Laporan Statistik Keuangan Pemerintah
Merchant Discount Rate
Monitoring and Evaluation of Budget Execution
Ministry of Finance
Monitoring dan evaluasi
Modul Penerimaan Negara Generasi Ke-2
Modul Penerimaan Negara Generasi Ke-3
Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal
Non-Governmental Organization
Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
Pengguna Anggaran
Panitia Antar Kementerian Negara/Lembaga
Perhitungan Anggaran Negara
Penerimaan Dalam Rangka Impor
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PIC
PIP
PKS
PMK
PMN
PMO
PNBP
PNS
PP
PPh
PPITA
PPK
PPN
PPSPM
Pusdiklat
PUSINTEK
Rakernas
RBTK
RKA-KL
RPMK
RPT
SAKTI
SAP
Satker
SDM
SE
Setdijen
Setjen
SiAP Go Green
SIKD
SIKP
SIMAN
SiRUP

Person in Charge
Pusat Investasi Pemerintah
Perjanjian Kerja Sama
Peraturan Menteri Keuangan
Penyertaan Modal Negara
Project Management Office
Penerimaan Negara Bukan Pajak
Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Pemerintah
Pajak Penghasilan
Pemantauan Pengendalian Intern Tingkat Aktivitas
Pejabat Pembuat Komitmen
Pajak Pertambahan Nilai
Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar
Pusat Pendidikan dan Pelatihan
Pusat Sistem Informasi dan Teknologi Keuangan
Rapat Kerja Nasional
Reformasi Birokrasi dan Transformasi Kelembagaan
Rencana Kerja & Anggaran Kementerian Negara/Lembaga
Rancangan Peraturan Menteri Keuangan
Rencana Pemantauan Tahunan
Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi
Standar Akuntansi Pemerintahan
Satuan Kerja
Sumber Daya Manusia
Surat Edaran
Sekretariat Direktorat Jenderal
Sekretariat Jenderal
Sistem Informasi Pelaporan Program Go Green
Sistem Informasi Keuangan Daerah
Sistem Informasi Kredit Program
Sistem Informasi Manajemen Aset Negara
Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan
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SKKI
SLA
SMM
SOP
SP2D
SPAN
SPBy
SPM
SPN
SPP
SSC
SSO
Subdit SPKPP
		
SWF
TAO
TIK
TK
TOGAF
TRBTKP
TUP
UKI
UKI-E1
UKI-P
UKI-W
UMi
UMKM
UP
UUD
VA
VeraKI
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Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal
Subsidiary Loan Agreement
Sistem Manajemen Mutu
Standard Operating Procedures
Surat Perintah Pencairan Dana
Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
Surat Perintah Bayar
Surat Perintah Membayar
Surat Perbendaharaan Negara
Surat Permintaan Pembayaran
Shared Service Center
Single Sign On
Subdirektorat Standarisasi dan Pengembangan Kapasitas Pengelola
Perbendaharaan
Sovereign Wealth Fund
Tax Assessment Officer
Teknologi Informasi Komunikasi
Transformasi Kelembagaan
The Open Group Architecture Framework
Tim Reformasi Birokrasi dan Tranformasi Kelembagaan Pusat
Tambah Uang Persediaan
Unit Kepatuhan Internal
Unit Kepatuhan Internal tingkat Kantor Pusat
Unit Kepatuhan Internal tingkat KPPN
Unit Kepatuhan Internal tingkat Wilayah
Ultra Mikro
Unit Mikro Kecil Menengah
Uang Persediaan
Undang-Undang Dasar
Virtual Account
Verifikasi, Akuntansi dan Kepatuhan Internal
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Z

WBBM
WBK
WBS
WNA
WNI
WTP
ZI
		
		
		
		

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
Wilayah Bebas dari Korupsi
Work Breakdown Structure
Warga Negara Asing
Warga Negara Indonesia
Wajar Tanpa Pengecualian
Zona Integritas
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