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KATA PENGANTAR 

Dalam rangka lebih memantapkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing unit di 

lingkungan pemerintahan sekaligus mengupayakan adanya sinkronisasi antara aspek perencanaan, 

penganggaran, dan akuntabilitas, telah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Upaya mengaitkan aspek penganggaran dan aspek 

akuntabilitas ini dimaksudkan untuk mengarah kepada penerapan konsep anggaran berbasis kinerja 

(performance based budgeting) secara utuh sebagai salah satu pendekatan dalam sistem penganggaran 

sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 

Salah satu implementasi atas azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) 

sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, setiap instansi pemerintah 

diwajibkan menyusun Laporan Kinerja sebagai pertanggungjawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis 

instansi. Dikaitkan dengan pendekatan penganggaran berbasis kinerja (performance based budgeting), setiap 

unit penyelenggara negara harus dapat mempertanggungjawabkan berbagai kinerja yang telah diraih dikaitkan 

dengan penyediaan anggaran yang dialokasikan serta pencapaian visi misi organisasi dalam penyelenggaraan 

kegiatan pemerintahan dan pembangunan. 

Setditjen Perbendaharaan sebagai unit eselon II Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) 

berkewajiban untuk menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja yang berisi berbagai capaian kinerja yang 

telah dilaksanakan dalam tahun 2020 sehingga pihak yang berkepentingan dapat mengetahui hasil atas 

pelaksanaan program/kegiatan oleh berbagai jajaran di lingkungan Setditjen Perbendaharaan. Di samping itu, 

melalui Laporan Kinerja (LAKIN) yang disusun diharapkan dapat tercipta transparansi dan akuntabilitas 

pelaksanaan tugas dan fungsi Setditjen Perbendaharaan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan 

koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan strategis kepada semua unsur di lingkungan DJPb. 

LAKIN Setditjen Perbendaharaan tahun 2020 ini diharapkan secara eksternal dapat digunakan 

sebagai media pertanggungjawaban kinerja kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Selain itu, LAKIN 

Setditjen Perbendaharaan tahun 2020 diharapkan secara internal dapat digunakan oleh seluruh jajaran 

pejabat/pegawai Setditjen Perbendaharaan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja seiring dengan 

bertambahnya tantangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di masa yang akan datang.  

  

Jakarta, 28 Januari 2021 

Sekretaris Direktorat Jenderal, 

 

 

 

R.M. Wiwieng Handayaningsih 
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IKHTISAR EKSEKUTIF 

Pada tahun 2020 Setditjen Perbendaharaan telah melaksanakan berbagai kegiatan yang menghasilkan 

capaian kinerja baik di tingkat pusat maupun kantor vertikal di daerah.  Seluruh kegiatan tersebut tingkat 

capaian kinerjanya telah memenuhi sebagaimana yang diharapkan. Pada tahun 2020, telah ditunjukkan kinerja 

yang membanggakan terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Setditjen Perbendaharaan. Pencapaian 

kinerja Setditjen Perbendaharaan pada tahun 2020 dapat ditunjukkan dari pencapaian indikator kinerja utama 

dan kinerja lainnya sebagai berikut: 

A. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang seluruhnya telah mencapai target antara lain: 

1. Persentase unit kerja dengan komposisi SDM ideal terealisasi sebesar 96,44% (target 88%); 

2. Indeks kualitas laporan keuangan BA.015 terealisasi sebesar 96 (target 85 (WTP));       

3. Nilai hasil evaluasi SAKIP Ditjen Perbendaharaan terealisasi sebesar 95,16 (target 90,5); 

4. Indeks kepuasan pegawai terhadap layanan kesekretariatan terealisasi sebesar 4,78 (target 4,56); 

5. Indeks penyelesaian pedoman di bidang dukungan perbendaharaan secara tepat waktu terealisasi 

sebesar Indeks 4 (target 3 (skala 4)); 

6. Persentase Pegawai yang telah memenuhi standar Pengembangan Kompetensi Pegawai terealisasi 

sebesar 119,25% (target 100%); 

7. Indeks pemenuhan jabatan yang memiliki standar kompetensi jabatan terealisasi sebesar 109,41 

(target 70,5); 

8. Indeks efektivitas komunikasi publik terealisasi sebesar 3,66 (target 3,5); 

9. Rata-rata nilai laporan hasil pemeriksaan dan supervisi KPPN terealisasi sebesar 97,77 (target 93); 

10. Nilai reviu pengelolaan kinerja terealisasi sebesar N/A (target N/A); 

11. Indeks efektivitas kepatuhan internal terealisasi sebesar 91,24 (target 70); 

12. Rata-rata nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal terealisasi sebesar 90,25 (target 

85); 

13. Persentase pemenuhan standar soft and hard competency terealisasi sebesar 98,78% (target 93%); 

14. Persentase penyelesaian delayering terealisasi sebesar 100% (target 100%); 

15. Indeks efisiensi belanja birokrasi terealisasi sebesar 29,92% (target 10%); 

16. Indeks integritas organisasi terealisasi 105,3 (target 97,19); 

17. Persentase pemenuhan standar soft and hard competency terealisasi sebesar 98,56% (target 93%); 

18. Tingkat implementasi learning organization terealisasi 97,64%  (target 75%); 

19. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran DJPb terealisasi 96,16%  (target 95%); 

20. Tingkat kualitas pengelolaan BMN terelisasi sebesar 100% (target 100%). 

B. Capaian kinerja lainnya antara lain: 

1. Inovasi Layanan Manajemen 

a. Pemilihan pegawai berprestasi dan pegawai teladan Ditjen Perbendaharaan; 

b. Proses bisnis layanan tatap muka dalam masa pandemi COVID-19; 

c. Pemanfaatan inovasi IT terintegrasi dalam pengelolaan SDM; 

2. Inisiatif Pemberantasan Korupsi 

a. Penyelenggaraan Town Hall Meeting Integrity Framework DJPb; 

b. Akselerasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK di lingkungan DJPb. 

3. Penghargaan 

a. Penghargaan Wilayah Bebas Korupsi untuk 57 kantor vertikal dan Wilayah Birokrasi Bersih 

Melayani (WBBM) 9 Kantor Vertikal dari Kemenpan-RB; 

b. Kantor Wilayah Terbaik Kemenkeu dan Kantor Pelayanan Terbaik Kemenkeu Tahun 2020; 

c. Surveilance Audit ISO 9001:2015 untuk seluruh KPPN; 

d. Piagam Penghargaan Penyusunan Laporan Keuangan BA 015 TA 2019 dengan capaian standar 

tertinggi 
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e. Ditjen Perbendaharaan kembali raih penghargaan dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik 

Tahun 2020 

f. Kategori informatif PPID Tingkat I lingkup Kementerian Keuangan 

4. Capaian Lainnya 

a. Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Tahun 2020 dari Universitas Pajajaran 

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Setditjen Perbendaharaan pada tahun 2020 adalah sebesar 109,08, 

yang ditentukan dengan mengakumulasikan seluruh capaian IKU sebagaimana di atas sesuai bobotnya masing-

masing. Meskipun capaian seluruh IKU Setditjen Perbendaharaan tahun 2020 telah memenuhi target yang 

ditetapkan, keberhasilan tersebut kiranya dapat dipertahankan dan ditingkatkan pada tahun-tahun 

selanjutnya. 

  



 iv 

DAFTAR ISI 

KATA PENGANTAR ........................................................................................................................................................................ i 

IKHTISAR EKSEKUTIF .................................................................................................................................................................... ii 

BAB I PENDAHULUAN ................................................................................................................................................................ 1 

LATAR BELAKANG ................................................................................................................................................................... 2 

TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI ......................................................................................................... 2 

PERAN STRATEGIS ................................................................................................................................................................... 4 

SISTEMATIKA LAPORAN ........................................................................................................................................................ 5 

BAB II  PERENCANAAN KINERJA ............................................................................................................................................ 6 

RENCANA STRATEGIS ............................................................................................................................................................ 7 

Visi dan Misi Setditjen Perbendaharaan ............................................................................................................................. 7 

Tujuan Setditjen Perbendaharaan ....................................................................................................................................... 7 

Indikator Kinerja dan Target Renstra ................................................................................................................................ 7 

PENETAPAN/PERJANJIAN KINERJA .................................................................................................................................... 8 

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ......................................................................................................................................... 13 

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI ...................................................................................................................................... 14 

Sasaran Strategis 1: Birokrasi dan Layanan Publik yang Agile, Efektif, dan Efisien ................................................ 15 

Sasaran Strategis 2: Tata Kelola dan Sumber Daya DJPb yang Optimal ................................................................. 22 

Sasaran Strategis 3: Perumusan Kebijakan yang Adaptif ............................................................................................. 25 

Sasaran Strategis 4: Pengembangan SDM yang Efektif ................................................................................................. 27 

Sasaran Strategis 5: Pembinaan dan Komunikasi Publik yang Efektif ........................................................................ 32 

Sasaran Strategis 6: Pengelolaan Kinerja dan Kepatuhan Internal yang Efektif ...................................................... 36 

Sasaran Strategis 7: Pengelolaan SDM dan Organisasi yang Optimal ...................................................................... 42 

Sasaran Strategis 8: Pengelolaan Keuangan dan BMN yang Optimal ....................................................................... 56 

REALISASI ANGGARAN ........................................................................................................................................................ 64 

Realisasi DIPA Setditjen Perbendaharaan TA 2020 ..................................................................................................... 64 

Analisis Efisiensi Penggunaan atas Sumber Daya ........................................................................................................... 65 

KINERJA LAIN-LAIN ............................................................................................................................................................... 67 

INOVASI LAYANAN MANAJEMEN ............................................................................................................................... 67 

Inisiatif Pemberantasan Korupsi ........................................................................................................................................ 69 

PENGHARGAAN ................................................................................................................................................................. 71 

CAPAIAN LAINNYA TAHUN 2020 .............................................................................................................................. 77 

BAB IV PENUTUP ......................................................................................................................................................................... 78 

PENUTUP.................................................................................................................................................................................... 79 

LAMPIRAN ...................................................................................................................................................................................... 80 

 

 



 1 

BAB I 

PENDAHULUAN 
 

LATAR BELAKANG 

PERAN STRATEGIS 

SISTEMATIKAN LAPORAN  



 2 

LATAR BELAKANG 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 35, 

36, dan 37 Tahun 2004 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK/2004, yang  secara hukum 

meleburkan unit-unit pengelola fungsi perbendaharaan menjadi satu unit. Berdasarkan Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, Setditjen 

Perbendaharaan sebagai salah satu unit eselon II DJPb mempunyai tugas melaksanakan koordinasi 

pelaksanaan tugas dan dukungan strategis kepada semua unsur di lingkungan DJPb. Setditjen dituntut untuk 

melaksanakan tugas tersebut dengan prudent, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai prinsip good 

governance sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. 

Salah satu azas penyelenggaraan good governance yang tercantum dalam UU Nomor 28 Tahun 1999 

adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan Penyelenggara 

Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan 

tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas tersebut salah 

satunya diwujudkan dalam bentuk penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN). LAKIN Setditjen Perbendaharaan 

Tahun 2020 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Setditjen dalam melaksanakan tugas dan 

fungsi selama tahun 2020 dalam rangka melaksanakan misi dan mencapai visi Setditjen, sekaligus sebagai alat 

kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit di lingkungan DJPb, serta sebagai salah satu alat untuk 

mendapatkan masukan dari stakeholders demi perbaikan kinerja Setditjen.  

Selain untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, LAKIN juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah 

(PP) Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden 

(Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 53 Tahun 2014 

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja 

Instansi Pemerintah. 

 

TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI  

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kementerian Keuangan, Setditjen Perbendaharaan adalah organisasi eselon II di bawah DJPb yang 

mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan strategis kepada semua unsur 

di lingkungan DJPb. Dalam melaksanakan tugasnya, Setditjen Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi: 

1. koordinasi kegiatan DJPb;  

2. pelaksanaan manajemen organisasi, manajemen sumber daya manusia (SDM), dan manajemen 

keuangan DJPb; 

3. pelaksanaan kerja sama kelembagaan di bidang perbendaharaan; 

4. koordinasi penyusunan rencana kerja dan anggaran, rencana strategis, dan laporan akuntabilitas 

kinerja DJPb; 

5. pelaksanaan kehumasan, keterbukaan informasi publik, dan protokoler pimpinan lingkup DJPb; 

6. koordinasi dan pengelolaan kinerja, manajemen risiko, dan manajemen pengaduan DJPb; 

7. koordinasi dan pengawasan pelaksanaan tugas, pemantauan pengendalian intern, serta pemantauan 

kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin; 

8. koordinasi dan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional terhadap 

tugas dan pelayanan perbendaharaan; 

9. pelaksanaan tata usaha, kearsipan, dokumentasi, dan urusan rumah tangga DJPb. 
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Berdasarkan perumusan fungsi tersebut, struktur organisasi Setditjen Perbendaharaan sebagaimana diatur 

dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Keuangan dapat ditunjukkan pada Gambar 1.1. 

 

GAMBAR 1.1 

Bagan Struktur Organisasi Setditjen Perbendaharaan 

 

Perubahan struktur organisasi tanpa didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) memadai tidak 

akan membawa Setditjen Perbendaharaan ke arah pencapaian misi yang dicita-citakan. Oleh karena itu, 

diperlukan perhatian khusus dalam pengelolaan SDM serta peningkatan kualitas dan kompetensi yang 

dibutuhkan.  

Pengelolaan SDM ditujukan kepada terwujudnya SDM yang berkomitmen pada integritas, moralitas, 

profesionalitas, dan kesejahteraan. SDM Setditjen Perbendaharaan per 31 Desember 2020 adalah sejumlah 

331 orang dengan rincian sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1.1. 
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TABEL 1.1 

SDM Setditjen Perbendaharaan per 31 Desember 2020 

 

PERAN STRATEGIS 

DJPb memiliki peran strategis dalam pengelolaan keuangan negara khususnya 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.  

Selain itu, DJPb memiliki peran strategis terkait dengan pelayanan publik antara lain:  

1. Alokasi belanja negara yang tepat sasaran, tepat waktu, efektif, efisien, dan akuntabel; 

2. Tata kelola yang yang tertib, transparan, dan akuntabel dalam pelaksanaan belanja negara; 

3. Peningkatan efektivitas dan efisiensi pengelolaan hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah; 

4. Terciptanya tata kelola organisasi yang sesuai peraturan perundang-undangan. 

 Peran strategis Setditjen Perbendaharaan tidak terlepas dari tujuan DJPb dalam memberdayakan dan 

mengintegrasikan seluruh sumber daya organisasi secara optimal, efektif, dan efisien dengan melaksanakan 
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koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan strategis kepada semua unsur di lingkungan DJPb.  Dalam hal ini, 

Setditjen Perbendaharaan mempunyai peran dalam: 

1. penataan dan pengembangan organisasi, analisis dan evaluasi jabatan, pengembangan strategi, analisis 

beban kerja, pengelolaan kinerja, standardisasi ketatalaksanaan dan sarana dan prasarana; 

2. analisis grand design SDM dan manajemen talenta, human capital development plan, internalisasi budaya 

organisasi, pola mutasi, evaluasi kinerja pegawai, pengelolaan sistem informasi SDM, dan layanan 

administrasi SDM; 

3. penyusunan rencana kerja dan anggaran, urusan kebendaharaan, akuntansi dan pelaporan pelaksanaan 

anggaran, dan pengelolaan dan pelaksanaan pembayaran belanja kantor pusat;  

4. evaluasi dan pengembangan sistem pengendalian internal (SPI), manajemen risiko dan pengaduan, 

pemantauan dan evaluasi hasil pemeriksaan, pengelolaan sistem investigasi internal dan penegakan kode 

etik dan disiplin, dan analisis tindak lanjut kepatuhan serta penetapan rekomendasi penindakan; 

5. pelaksanaan keprotokoleran, kehumasan dan layanan informasi, pengadaan barang/jasa, pengelolaan aset, 

dan urusan rumah tangga kantor pusat. 

Terdapat beberapa isu strategis DJPb pada tahun 2020, antara lain peningkatan jumlah unit kerja DJPb 

yang menerapkan pembangunan zona integritas, penyelesaian delayering, dan pandemi COVID-19. Berbagai 

isu strategis yang terjadi sepanjang tahun 2020 telah menjadi perhatian Setditjen dan disikapi dalam wujud 

perumusan dan implementasi kebijakan, serta melalui berbagai upaya dan dukungan yang dilakukan pada 

tahun 2020 dan ditingkatkan kinerjanya pada masa-masa yang akan datang. Adapun perwujudan visi DJPb 

senantiasa menjadi orientasi berbagai upaya yang dilakukan, khususnya dalam mendukung pengelolaan 

perbendaharaan negara, “mengawal APBN, Indonesia Maju”. 

SISTEMATIKA LAPORAN 

Sistematika  penyajian LAKIN Setditjen Perbendaharaan Tahun 2020 adalah sebagai berikut: 

1. Bab I   Pendahuluan 

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi 
serta permasalahan utama (strategic issues) yang sedang dihadapi organisasi pada tahun 2020. 

2. Bab II   Perencanaan Kinerja    
Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja untuk tahun 2020. 

3. Bab III   Akuntabilitas Kinerja 

A. Capaian Kinerja Organisasi 
Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis 

Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi selama tahun 2020. 

B. Realisasi Anggaran 
Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran tahun 2020 yang telah digunakan untuk mewujudkan 

kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2020. 

C. Kinerja Lain-Lain 

Pada sub bab ini diuraikan beberapa capaian kinerja non IKU Setditjen Perbendaharaan selama tahun 

2020. 

4. Bab IV   Penutup 
Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi Setditjen Perbendaharaan selama 

tahun 2020, serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan 
kinerjanya. 

5. Lampiran  

Lampiran LAKIN terdiri atas Perjanjian Kinerja Setditjen Perbendaharaan Tahun 2020, Formulir 

Pengukuran Kinerja 2020, dan Rencana Kinerja Tahunan 2020. 
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RENCANA STRATEGIS 

Melalui diskusi secara intensif dengan seluruh elemen organisasi Setditjen Perbendaharaan dan 

mengidentifkasi berbagai potensi dan tantangan yang telah dan akan dihadapi organisasi di masa mendatang, telah 

disusun sebuah visi Setditjen Perbendaharaan. Visi tersebut disusun untuk memberi arah yang akan ditempuh oleh 

Setditjen Perbendaharaan dan dapat mengartikulasikan sosok organisasi secara utuh mencakup seluruh fungsi yang 

ada dan dapat diterjemahkan dan dipahami oleh seluruh elemen dengan mudah sekaligus menginspirasi sehingga 

mampu direalisasikan dengan baik menuju peningkatan kualitas pelayanan publik dan good governance. 

VISI DAN MISI SETDITJEN PERBENDAHARAAN 

Setditjen Perbendaharaan telah menetapkan visi, yaitu: 

“Menjadi Penggerak Utama Sumber Daya yang Efektif, Efisien, Transparan, dan Modern” 

Untuk mewujudkan visi tersebut, Setditjen Perbendaharaan menjalankan misi yang sejalan dengan tugas dan 

fungsi DJPb yang meliputi: 

a. Mewujudkan organisasi yang fit for purpose dan adaptif; 

b. Mengembangkan pengelolaan SDM yang profesional, humanis, dan berintegritas; 

c. Memastikan belanja yang berkualitas dan efisien, serta pelaporan keuangan secara tepat waktu, 

transparan, dan akuntabel; 

d. Mengoptimalkan layanan kehumasan dan pengelolaan BMN yang efektif, efisien, dan akuntabel; 

e. Mengembangkan sistem pengawasan internal yang terintegrasi. 

Sebagai bagian dalam melakukan penyempurnaan proses bisnis dan kualitas layanan, DJPb melakukan 

penajaman fungsi-fungsi yang menjadi domain dan tanggungjawabnya secara berkelanjutan. Seditjen 

Perbendaharaan menopang fungsi tersebut dengan semangat reformasi birokrasi untuk senantiasa melakukan 

penyempurnaan organisasi, tata kelola keorganisasian, dan manajemen SDM yang bentuk dan kebijakannya 

senantiasa disesuaikan dengan perubahan dan kebutuhan organisasi dan para pemangku kepentingan. Alat 

bantu proses pengelolaan kinerja berbasis balance scorecard dalam memetakan strategi, target, dan penilaian 

pencapaian kinerja telah diimplementasikan. 

TUJUAN SETDITJEN PERBENDAHARAAN 

Dalam mencapai visi dan misi tersebut, Setditjen menetapkan tujuan strategis sebagaimana tertuang 

dalam Rencana Strategis Setditjen Perbendaharaan Tahun 2015-2019. Tujuan Setditjen Perbendaharaan 

difokuskan untuk mewujudkan fungsi Setditjen perbendaharaan yang memiliki kinerja tinggi dan sesuai dengan 

best practices, transparan, dan akuntabel. Tujuan Setditjen Perbendaharaan secara keseluruhan adalah 

terwujudnya pemberdayaan dan integrasi seluruh sumber daya organisasi secara optimal, efektif, dan efisien 

dan dapat dijabarkan sebagai berikut: 

a. Terwujudnya kualitas SDM yang profesional dan berintegritas; 

b. Terwujudnya pengelolaan sumber daya yang profesional, modern, dan akuntabel; 

c. Terwujudnya organisasi yang andal, modern, dan terpercaya; 

d. Terwujudnya citra positif organisasi di tingkat dunia; 

e. Terwujudnya kepuasan pengguna layanan yang tinggi; 

f. Terwujudnya pembinaan instansi vertikal yang berkesinambungan; 

g. Terwujudnya pelaporan keuangan DJPb yang akuntabel, transparan, dan tepat waktu. 

INDIKATOR KINERJA DAN TARGET RENSTRA 

Untuk mendukung pencapaian tujuannya, Setditjen menetapkan beberapa sasaran strategis yang ingin 

dicapai pada tahun 2020. Sebagaimana ditentukan pada Renstra Setditjen Perbendaharaan Tahun 2020-2024, 

8 Sasaran Strategis beserta 20 indikator kinerja yang ingin dicapai untuk mencapai tujuan Setditjen 

Perbendaharaan adalah sebagai berikut: 

1. Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien, dengan indikator kinerja: 

a. Persentase unit kerja dengan komposisi SDM ideal (target 2020: 88%); 
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b. Indeks kualitas laporan keuangan BA.015 (target 2020: 85%); 

c. Nilai hasil evaluasi SAKIP Ditjen Perbendaharaan (target 2020: 90,50); 

2. Kepuasan pengguna layanan yang tinggi, dengan indikator kinerja: 

a. Indeks kepuasan pegawai terhadap layanan kesekretariatan (target 2020: 4,56); 

3. Perumusan kebijakan yang adaptif: 

a. Inndeks penyelesaian pedoman di bidang dukungan perbendaharaan secara tepat waktu (target 2020: 

3 (skala 4)); 

4. Pengembangan SDM yang efektif, dengan indikator kinerja: 

a. Persentase Pegawai yang telah memenuhi standar Pengembangan Kompetensi Pegawai (target 2020: 

100%); 

b. Indeks pemenuhan jabatan yang memiliki standar kompetensi jabatan (target 2020: 70,50); 

5. Pembinaan dan komunikasi publik yang efektif, dengan indikator kinerja: 

a. Indeks efektivitas komunikasi publik (target 2020: 3,5); 

b. Rata-rata nilai laporan hasil pemeriksaan dan supervisi KPPN (target 2020: 93). 

6. Pengelolaan kinerja dan kepatuhan internal yang efektif, dengan indikator kinerja: 

a. Nilai reviu pengelolaan kinerja (target 2020: 91); 

b. Indeks efektivitas kepatuhan internal (target 2020: 70); 

c. Rata-rata nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal (target 2020: 85).  

7. Pengelolaan SDM dan organisasi yang optiman, dengan indikator kinerja: 

a. Persentase pemenuyhan standar soft and hard competency (target 2020: 93%); 

b. Persentase penyelesaian delayering (target 2020: 100%); 

c. Indeks efisiensi belanja birokrasi (target 2020: 10%).; 

d. Indeks integritas organisasi (target 2020: 97,19); 

e. Tingkat implementasi learning organisation (target 2020: 75). 

8. Pengelolaan Keuangan dan BMN yang optimal, dengan indikator kinerja: 

a. Persentase kualitas pelaksanaan anggaran DJPb (target 2020: 95%); 

b. Tingkat kualitas pengelolaan BMN (target 2020: 100); 

 

PENETAPAN/PERJANJIAN KINERJA 

Penetapan Kinerja tahun 2020 yang merupakan Kontrak Kinerja Sekretaris Direktorat Jenderal dengan 

Direktur Jenderal Perbendaharaan, dijabarkan dalam 8 (delapan) Sasaran Strategis dan 20 (dua puluh) Indikator 

Kinerja Utama (IKU). Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama yang terangkum dalam Peta Strategi 

Setditjen Perbendaharaan tersebut ditunjukkan pada Gambar 2.1. 
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GAMBAR 2.1 

Peta Strategi Setditjen Perbendaharaan 2020 

 

 

Peta Strategi yang telah disusun tersebut dapat dilihat berdasarkan 4 (empat) perspektif, yaitu:  

1. STAKEHOLDERS PERSPECTIVE 

Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan 

sehingga dinilai berhasil dari sudut pandang stakeholder (pemangku kepentingan). Stakeholder adalah pihak 

internal dan eksternal yang secara langsung atau tidak langsung memiliki kepentingan atas output atau 

outcome dari suatu organisasi, tetapi tidak menggunakan layanan organisasi secara langsung.  

2. CUSTOMER PERSPECTIVE 

Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan organisasi untuk memenuhi harapan 

customer (pengguna layanan) dan/atau harapan organisasi terhadap customer. Customer merupakan pihak 

luar yang terkait langsung dengan pelayanan suatu organisasi. 

3. INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE 

Perspektif ini mencakup sasaran strategis yang ingin diwujudkan melalui rangkaian proses yang dikelola 

organisasi dalam memberikan layanan dan menciptakan nilai bagi STAKEHOLDER dan CUSTOMER 

(VALUE CHAIN). 

4. LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE 

Perspektif ini mencakup sasaran strategis berupa kondisi ideal atas sumber daya internal organisasi yang 

ingin diwujudkan atau yang seharusnya dimiliki oleh organisasi untuk menjalankan proses bisnis guna 

menghasilkan OUTPUT atau OUTCOME organisasi yang sesuai dengan harapan CUSTOMER dan 

STAKEHOLDER. 

Sebelas sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk setiap perspektif dijelaskan sebagai berikut: 

1. Stakeholders perspective terdiri atas 1 (satu) sasaran strategis, yaitu: 
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▪ Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif dan efisien 

Setditjen Perbendaharaan memiliki tugas untuk melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan 

dukungan strategis kepada semua unsur di lingkungan DJPb meliputi pelaksanaan manajemen 

organisasi, manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, dan dukungan teknis lainnya. 

Profesional, modern dan akuntabel berarti Setditjen Perbendaharaan harus memiliki kemampuan dan 

kapabilitas yang memadai untuk pelaksanaan tugas tersebut, mengikuti perkembangan terkini, dan 

dilaksanakan secara terbuka sehingga semua pihak memperoleh informasi secara lengkap dan akurat 

serta dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh stakeholder.  

2. Customer perspective terdiri atas 1 (satu) sasaran strategis, yaitu: 

▪ Tata kelola dan sumber daya DJPb yang optimal 

Sebagai unit pendukung (supporting unit) terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi utama DJPb, Setditjen 

Perbendaharaan dituntut untuk memberikan layanan yang optimal kepada unit teknis internal DJPb, 

baik Kantor Pusat maupun Kantor Vertikal. Untuk menguji kualitas dukungan dimaksud, salah satunya 

diukur dengan tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap layanan yang diberikan oleh Setditjen 

Perbendaharaan. Kepuasan pengguna layanan didefinisikan sebagai persepsi pengguna layanan pada 

lingkup Kantor Pusat dan/atau Kantor Vertikal DJPb terhadap produk atau layanan Setditjen 

perbendaharaan yang telah memenuhi atau melebihi harapan.   

3. Internal process perspective terdiri atas 5 (lima) sasaran strategis, yaitu: 

a. Perumusan kebijakan yang adaptif 

Perumusan kebijakan adalah penyusunan konsep besar yang menjadi dasar dan pemberi arah dalam 

pelaksanaan dan pengembangan sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adaptif 

adalah perumusan kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dan sesuai dengan kebutuhan 

perkembangan terkini. Perumusan kebijakan meliputi penyusunan peraturan dan rancangan proses 

bisnis di bidang Sumber Daya Manusia, Organisasi, Sarana Prasarana, maupun Keuangan. 

b. Pengelolaan SDM yang efektif 

Pengembangan SDM yang efektif merupakan usaha yang dilakukan untuk membentuk pegawai yang 

berkualitas dengan memiliki  keterampilan, kemampuan kerja dan loyalitas kerja  kepada organisasi,  

agar tercapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan, melalui pelatihan, pendidikan, pembinaan, 

recruitment,  dan perubahan sistem. 

c. Pembinaan dan komunikasi publik yang efektif 

Untuk mendukung peningkatan kualitas kinerja layanan pada instansi vertikal, diperlukan adanya 

pembinaan kepada kantor wilayah dan/atau kantor pelayanan di lingkungan Ditjen Perbendaharaan. 

Pembinaan tersebut dilakukan secara periodik untuk menjamin semua kantor vertikal dapat berjalan 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, sebagai institusi negara yang mengelola APBN perlu 

menyampaikan informasi terkait kebijakan, tujuan dan program pengelolaan keuangan dan kekayaan 

negara kepada masyarakat luas melalui kampanye komunikasi yang efektif, tepat sasaran dan 

berdampak terhadap peningkatan pengetahuan, dukungan, dan partisipasi publik. Pembinaan dilakukan 

secara berjenjang dari unit yang lebih tinggi ke unit lebih rendah dengan memperhatikan siklus 

pembinaan yang efektif, yaitu tersedianya pedoman pembinaan yang terstandarisasi, proses 

pembinaan, dan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pembinaan. 

d. Pengelolaan kinerja dan kepatuhan internal yang efektif 

Pengelolaan kinerja merupakan suatu rangkaian kegiatan pemanfaatan sumber daya untuk 

meningkatkan kinerja dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Sementara itu, unsur tugas 

pelaksanaan tugas kepatuhan internal meliputi: (1) penerapan manajemen risiko, (2) pemantauan 

pengendalian intern, (3) pemantauan terhadap kode etik dan disiplin pegawai, (4) pengendalian 

gratifikasi, (5) pengelolaan pengaduan, (6) investigasi internal, (7) monitoring dan tindak lanjut hasil 

audit, (8) koordinasi penunjukan saksi/ahli, (9) koordinasi pemberian bantuan hukum, dan (10) 

pelaksanaan program Zona Integritas. Pengelolaan kinerja dan Pelaksanaan tugas Kepatuhan Internal 

dinyatakan efektif apabila dapat meningkatkan kinerja dan kepatuhan unit kerja lingkup Ditjen 

Perbendaharaan terhadap peraturan dan tata kelola proses bisnis.  

e. Pengelolaan SDM dan Organisasi yang optimal 

Organisasi  yang optimal adalah organisasi yang mampu mewadahi dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan 

dalam rangka mencapai tujuan. Dengan demikian organisasi beserta proses bisnis di dalamnya akan 

bersifat dinamis dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi 
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kelembagaan Kementerian Keuangan. SDM yang optimal adalah SDM yang memiliki kepemimpinan 

yang tepat, mengetahui apa yang akan dilakukan untuk semua informasi yang diterima dan kompetensi 

yang dibutuhkan untuk keberhasilan organisasi serta melakukan pekerjaan dengan penuh semangat, 

efektif, efisien dan produktif, sesuai dengan proses kerja yang benar agar mencapai hasil kerja yang 

optimal. Pengelolaan SDM dan organisasi yang optimal merupakan suatu rangkaian proses meliputi 

perencanaan, pengembangan, pengintegrasian, pengarahan, pengawasan, dan penilaian terhadap 

kegiatan-kegiatan di bidang SDM dan keorganisasian yang disediakan dalam rangka pelaksanaan proses 

bisnis internal, agar tercapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. 

 

4. Learning and growth perspective terdiri atas 1 (satu) sasaran strategis, yaitu: 

▪ Pengelolaan Keuangan dan BMN yang optimal 

Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun 

anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Dana yang tersedia dalam 

dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah 

dengan tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Kualitas 

pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran selama satu tahun, tercermin dari opini yang diberikan 

oleh BPK. Pengelolaan BMN yang optimal apabila seluruh BMN Kementerian Keuangan telah 

dimanfaatkan secara efektif dan efisien dalam pemenuhan kebutuhan satker. Upaya untuk 

mewujudkan pengelolaan BMN yang optimal dilakukan melalui tertib hukum, tertib fisik, dan tertib 

administrasi. 

   

Pada tahun 2020, terdapat 8 (delapan) Sasaran Strategis yang terdiri atas 20 (dua puluh) Indikator Kinerja 

Utama yang masing-masing ditargetkan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.1. 

 
TABEL 2.1 

Target Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenkeu-Two Setditjen Perbendaharaan 2020 

No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

1 Birokrasi dan layanan 

publik yang agile,efektif, 

dan efisien 

1a-N Persentase unit kerja dengan komposisi SDM ideal 88% 

1b-CP Indeks kualitas laporan keuangan BA.015 85 

1c-CP Nilai hasil evaluasi SAKIP Ditjen Perbendaharaan 90,5 

2 Tata kelola dan sumber 

daya DJPb yang optimal 

2a-N Indeks kepuasan pegawai terhadap layanan 

kesekretariatan 

4,56 (skala 5) 

3 Perumusan kebijakan 

yang adaptif 

3a-N Indeks penyelesaian pedoman di bidang dukungan 

perbendaharaan secara tepat waktu 

3  

(skala 4) 

4 Pengembangan SDM yang 

efektif 

4a-N Persentase Pegawai yang telah memenuhi standar 

Pengembangan Kompetensi Pegawai 

100% 

4b-N Indeks pemenuhan jabatan yang memiliki standar 
kompetensi jabatan 

70,5 

5 Pembinaan dan 

Komunikasi publik yang 
efektif 

5a-CP Indeks efektivitas komunikasi publik 3,5 

5b-N Rata-rata nilai laporan hasil pemeriksaan dan Supervisi 

KPPN 

93 

6 Pengelolaan kinerja dan 

kepatuhan internal yang 

efektif 

6a-N Nilai reviu pengelolaan kinerja 91 

6b-N Indeks efektivitas kepatuhan internal 70 

6c-N Rata-rata nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas 

kepatuhan internal 

85 

7 Pengelolaan SDM dan 

Organisasi yang optimal 

 

7a-CP Persentase pemenuhan standar soft and hard competency 100% 

7b-CP Persentase penyelesaian delayering 83 

7c-CP Indeks efisiensi belanja birokrasi 93% 

7d-CP Indeks integritas organisasi 100% 

7e-CP Tingkat implementasi learning organisation 10% 

8 Pengelolaan Keuangan 

dan BMN yang optimal 

8a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran DJPb 95% 
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No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

8b-CP Tingkat kualitas pengelolaan BMN 100 

Sebagaimana disepakati dalam Kontrak Kinerja Tahun 2020, dalam upaya mencapai 8 (delapan) sasaran strategis 

tersebut, Setditjen Perbendaharaan didukung pendanaan dalam kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan 

Teknis Lainnya DJPb sebesar Rp 649.613.007.000. 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 
 

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 

REALISASI ANGGARAN 

KINERJA LAINNYA 
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CAPAIAN KINERJA ORGANISASI  

Pengukuran capaian kinerja Sekretariat DJPb tahun 2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target 

(rencana) dan realisasi Indikator Kinerja Utama (IKU) pada setiap perspektif. Dari hasil pengkuran kinerja 

tersebut, diperoleh data bahwa capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) Setditjen Perbendaharaan 

adalah sebesar 109,08. Nilai tersebut berasal dari capaian kinerja pada setiap perspektif sebagaimana 

ditunjukkan pada Tabel 3.A1. 

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.1, seluruh 

perspektif mendapat nilai di atas 100 dengan nilai 

tertinggi terdapat pada Internal Process Perspective 

(114,39). NKO Setditjen Perbendaharaan tahun 2019 

dan 2018 adalah sebesar 107,48 dan 109,92 sehingga 

nilai kinerja Setditjen Perbendaharaan tahun 2020 

meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk  

seluruh 19 IKU Setditjen Perbendaharaan tahun 2020 

telah berstatus hijau (memenuhi targetnya) sebagaimana 

ditunjukkan sebagai berikut. 

 

PERSPECTIVE BOBOT NILAI 

STAKEHOLDER 25% 
27,30 

(109,22) 

CUSTOMER 15% 
15,72 

(104,82) 

INTERNAL PROCESS 30% 
34.31 

(114,39) 

LEARNING AND GROWTH 30% 
31.72 

(105,76) 

NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO) 109,08 

TABEL 3.A1 

Nilai Kinerja Organisasi Berdasarkan Perspektif  

TABEL 3.A2 

Capaian IKU Kemenkeu-Two Setditjen Perbendaharaan Tahun 2020 

Kode 

SS/IKU 

Sasaran Strategis/ 

Indikator Kinerja Utama (bobot) 
Target 

Realisa

si 
Nilai 

Stakeholder Perspective (25%)  

1 Birokrasi dan layanan publik yang agile,efektif, dan efisien  

1a-N Persentase unit kerja dengan komposisi SDM ideal 88% 96,44% 109,59 

1b-CP Indeks kualitas laporan keuangan BA.015 85 96 112,94 

1c-CP Nilai hasil evaluasi SAKIP Ditjen Perbendaharaan 90,50 95,16 105,14 

Customer Perspective (15%)  

2 Tata kelola dan sumber daya DJPb yang optimal  

2a-N Indeks kepuasan pegawai terhadap layanan kesekretariatan  4,56 

(skala 

5) 

4,78 104,82 

Internal Process Perspective (30%)  

3 Perumusan kebijakan yang adaptif  

3a-N Indeks penyelesaian pedoman di bidang dukungan 

perbendaharaan secara tepat waktu 

3  

(skala 

4) 

4 120,00 

4 Pengembangan SDM yang efektif  

4a-N Persentase Pegawai yang telah memenuhi standar 

Pengembangan Kompetensi Pegawai 

100% 119,25% 119,25 

4b-N Indeks pemenuhan jabatan yang memiliki standar 

kompetensi jabatan 

70,50 109,41 120,00 

5 Pembinaan dan Komunikasi publik yang efektif  

5a-CP Indeks efektivitas komunikasi publik 3,50 3,66 104,57 

5b-N Rata-rata nilai laporan hasil pemeriksaan dan Supervisi 

KPPN 

93,00 97,77 105,13 

6 Pengelolaan kinerja dan kepatuhan internal yang efektif    

6a-N Nilai reviu pengelolaan kinerja 91 N/A  
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6b-N Indeks efektivitas kepatuhan internal 70,00 91,24 120,00 

6c-N Rata-rata nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan 

internal 

85,00 90,25 106,17 

7 Pengelolaan SDM dan Organisasi yang optimal    

7a-CP Persentase pemenuhan standar soft and hard competency 93% 98,78% 106,21 

7b-CP Persentase penyelesaian delayering 100% 100% 120,00 

7c-CP Indeks efisiensi belanja birokrasi 10% 29,92% 120,00 

7d-CP Indeks integritas organisasi 97,19 105,30 108,34 

7e-CP Tingkat implementasi learning organisation 75 97,64 120,00 

Learn and Growth Perspective (30%)  

8 Pengelolaan Keuangan dan BMN yang optimal  

8a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran DJPb 95% 96,16% 101,22 

8b-CP Tingkat kualitas pengelolaan BMN 100 100 100,00 

NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO) 109,08 

 

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.A2, realisasi seluruh IKU Setditjen Perbendaharaan (19 IKU) telah 

mencapai target yang telah ditentukan, namun demikian terdapat satu IKU yang realisasinya N/A yaitu IKU Nilai 

reviu pengelolaan kinerja hal ini disebabkan tidak dilaksanakan reviu pengelolaan kinerja lingkup Kemenkeu 

tahun 2020 oleh Biro Cankeu sehingga nilai hasil reviu pengelolaan kinerja tidak dapat ditetapkan. Penjelasan 

capaian IKU untuk setiap sasaran strategis adalah sebagai berikut:  

 

SASARAN STRATEGIS 1: BIROKRASI DAN LAYANAN PUBLIK YANG AGILE, EFEKTIF, 

DAN EFISIEN 

Setditjen Perbendaharaan memiliki tugas untuk melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan 

strategis kepada semua unsur di lingkungan DJPb, meliputi pelaksanaan manajemen organisasi, manajemen 

SDM, manajemen keuangan, dan dukungan teknis lainnya. Profesional, modern, dan akuntabel berarti Setditjen 

Perbendaharaan harus memiliki kemampuan dan kapabilitas yang memadai untuk pelaksanaan tugas tersebut, 

mengikuti perkembangan terkini, dan dilaksanakan secara terbuka, sehingga semua pihak memperoleh informasi 

secara lengkap dan akurat, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh stakeholders.  

Dalam pencapaian sasaran strategis ini, Setditjen Perbendaharaan mengidentifikasikan 3 (tiga) Indikator Kinerja 

Utama (IKU),  yang masing-masing pencapaiannya ditabulasikan sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uraian mengenai ketiga IKU tersebut adalah sebagaimana berikut: 

 

SS 1: Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien 

Kode IKU Target Realisasi Nilai 

1a-N Persentase unit kerja dengan 

komposisi SDM ideal 

88% 96,44% 109,59 

1b-CP Indeks kualitas laporan keuangan 

BA.015 

85 96 112,94 

1c-CP Nilai hasil evaluasi SAKIP Ditjen 

Perbendaharaan 

90,50 95,16 105,14 

1A-N: PERSENTASE UNIT KERJA DENGAN KOMPOSISI SDM IDEAL 

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase unit kerja dengan komposisi SDM ideal bertujuan sebagai 

sarana pengisian formasi struktur organisasi, tour of duty pegawai, penyebaran dan pengenalan tugas kepada 

seluruh pegawai, serta sarana pembinaan dan peningkatan karier pegawai.  

Komposisi SDM dikatakan ideal jika memenuhi kriteria sebagai berikut:  

1. Untuk KPPN : telah memenuhi 75% - 125% dari Analisis Beban Kerja (ABK)  
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2. Untuk Kanwil DJPb dan Kantor Pusat : telah memenuhi 80% - 130% dari ABK 

Untuk memenuhi komposisi SDM yang ideal pada unit kerja lingkup DJPb, dilakukan mutasi pegawai. Mutasi 

pegawai dilaksanakan secara rutin untuk pegawai pelaksana ataupun pejabat struktural eselon II, eselon III, dan 

eselon IV, dari satu unit ke unit lain atau dari satu daerah ke daerah lain di seluruh Indonesia.   

Capaian IKU tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut: 

∑ unit kerja DJPb yang telah memiliki komposisi SDM ideal 
x 100% 

∑ total unit kerja di lingkungan DJPb  

Polarisasi IKU tersebut adalah maximize di mana semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian 

kinerjanya. Periode pelaporan IKU adalah semesteran dan jenis konsolidasi periode adalah take last known value 

(realisasi yang digunakan adalah angka terakhir dalam periode bersangkutan). 

Target IKU tersebut untuk tahun 2020 adalah sebesar 88% sebagaimana ditentukan dalam Kontrak Kinerja 

Kemenkeu-Two Setditjen Perbendaharaan tahun 2020. Target tersebut meningkat dari kontrak kinerja tahun 

sebelumnya, yaitu 87%.  

Realisasi IKU tersebut untuk tahun 2020 adalah 96,44%.  Persentase tersebut diperoleh menggunakan Analisis 

Beban Kerja (ABK) tahun 2020 dari unit kerja dengan komposisi SDM ideal dari keseluruhan unit kerja, yaitu 

217 dari 225 unit kerja, sementara 8 unit kerja lainnya belum memiliki komposisi SDM yang ideal. Dengan 

demikian, perbandingan antara realisasi IKU tersebut tahun 2020 dengan target yang telah ditetapkan dalam 

Kontrak Kinerja dapat ditunjukkan sebagai berikut. 

 
TABEL 3.1a.1 

Capaian IKU Terwujudnya komposisis SDM yang ideal tahun 2020 

Target/ 

Realisasi 
Smt I Smt II Tahunan Pol /KP 

Target 88% 88% 88% Maximize/ 

Take Last 

Known 

Realisasi 87,56% 96,44% 96,44% 

Nilai 99,50 109,59 109,59 

 

Sebagaimana ditunjukkan pada di atas, nilai realisasi tahunan IKU sebesar 96,44% tersebut melampaui target 

IKU sebesar 88% (dengan nilai capaian 109,59) yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-twp Setditjen 

Perbendaharaan Tahun 2020. Target trajectory semesteran pada semester I tidak dapat terpenuhi dikarenakan 

masa kondisi pandemi Covid-19, kebijakan mutasi dilaksanakan secara bertahap, sehingga pelaksanaan mutasi 

pelaksana baru dapat dilaksanakan di Triwulan IV , namun demikian untuk semester II karena adanya mutasi 

pada Triwulan IV target semester II dapat terpenuhi sehingga target tahunan berhasil tercapai. 

Realisasi IKU tersebut pada tahun 2016 s.d. 2020 menunjukkan bahwa capaian IKU tersebut dari tahun 2016 

hingga 2020 mengalami progress naik turun. Meskipun demikian, capaian IKU tersebut untuk tahun 2016 hingga 

2020 dapat memenuhi targetnya. 

 
TABEL 3.1a.2 

Perbandingan Capaian IKU Terwujudnya komposisis SDM yang ideal Tahun 2016 s.d. 2020 

Tahun 2016 2017 2018 2019 2020 

Target 80% 82% 85% 87% 88% 

Realisasi 88,34% 97,31% 93,78% 90,22% 96,44% 
 

 

Realisasi IKU tahun 2016 s.d. 2020 mencerminkan realisasi selama lima tahun rencana jangka menengah 

Setditjen Perbendaharaan yang dituangkan dalam Renstra Setditjen Perbendaharaan Tahun 2020-2024 dengan 

perbandingan sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut. 
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TABEL 3.1a.3 

Perbandingan Realisasi IKU Terwujudnya komposisis SDM yang ideal s.d. Tahun 2020 dan Renstra 2020- 2024 

Tahun Realisasi IKU Tahunan Renstra Setditjen Pb 2020-

2024 

2020 96,44% Tidak ditetapkan 

2019 90,22% 80% 

2018 93,78% 80% 

2017 97,31% 80% 

2016 88,34% 80% 

 

Sebagaimana ditunjukkan di atas, nilai realisasi tahunan IKU tersebut dari tahun 2016 s.d. 2019 masing-masing 

telah melampaui target tahunan yang ditetapkan pada Renstra Setditjen Perbendaharaan Tahun 2015-2019 

namun pada Renstra Setditjen Perbendaharaan Tahun 2020-2024 untuk tahun 2020 target tidak ditetapkan. 

Sampai dengan triwulan IV tahun 2020, capaian IKU persentase unit kerja dengan komposisi SDM ideal sebesar 

109,59% dengan rincian yaitu 217 dari 225 (96,44%) unit kerja telah memenuhi komposisi SDM yang ideal dan 

8 dari 225 (3,66%) belum memenuhi komposisi SDM yang ideal.  Dengan adanya pegawai yang pensiun pada 

tahun 2021 akan menambah potensi bertambahnya unit kerja yang belum memenuhi komposisi SDM yang ideal. 

Selain itu, masih terdapat unit kerja yang melakukan input data ABK tahun 2021 belum mencerminkan kondisi 

riil kebutuhan pegawai. Hal tersebut berimplikasi pada  kinerja dari unit kerja yang belum memenuhi komposisi 

SDM yang ideal menjadi kurang optimal dan adanya permintaan penambahan jumlah pegawai oleh unit kerja. 

Tindakan yang telah dilaksanakan antara lain:  

1. Menyesuaikan komposisi SDM ideal tiap unit kerja dengan Analisis Beban Kerja (ABK) Tahun 2020, yang 

ditetapkan oleh Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat DJPb; 

2. Mutasi dan Promosi Pejabat Pengawas dan Pejabat Administrator ; 

3. Penempatan CPNS sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-

29/PB/UP.9/2020 tanggal 28 Agustus 2020; 

4. Mutasi pelaksana sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-

44/PB/UP.9/2020, KEP-45/PB/UP.9/2020, KEP-46/PB/UP.9/2020, dan KEP-47/PB/UP.9/2020; 

Rekomendasi rencana aksi yang akan dilaksanakan tahun 2021, yaitu:  

1. Melakukan persiapan mutasi  dan promosi dalam Jabatan Pengawas dan Administrator. 

2. Penempatan CPNS sebanyak 512 orang (21 CPNS Umum dan 491 CPNS PKN STAN) 

 

1B-CP: INDEKS KUALITAS LAPORAN KEUANGAN BA.015 

Sesuai Undang-undang Perbendaharaan Negara Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 55 ayat (1) Menteri Keuangan 

selaku pengelola fiskal menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) untuk disampaikan kepada 

Presiden dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. LKPP merupakan konsolidasi 

seluruh Laporan Keuangan K/L, Kementerian Keuangan sebagai salah satu K/L menyusun dan menyampaikan 

Laporan Keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan 

ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), DJPb sebagai unit eselon I lingkup Kementerian Keuangan 

wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kepada Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan 

untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan Kementerian Keuangan dan Memenuhi amanat Undang 

Undang Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 20 bahwa, BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan. 

Temuan-temuan pemeriksaan yang oleh BPK dinyatakan selesai ditindaklanjuti adalah temuan-temuan 

pemeriksaan yang saran/rekomendasinya telah ditindaklanjuti secara nyata dan tuntas oleh pihak entitas yang 

diperiksa sehingga diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan pada entitas yang 

bersangkutan. 

Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks kualitas laporan keuangan BA. 015 bertujuan untuk meningkatkan 

kualitas penyusunan Laporan Keuangan (LK) BA 15 pada DJPb. Kualitas laporan keuangan adalah kualitas 

penyusunan laporan keuangan Kementerian Keuangan (BA 15). Penentuan kualitas laporan keuangan pada unit 

eselon II yang bertanggung jawab atas penyusunan LK BA 15 mengacu pada jumlah pengecualian yang didasarkan 

pada hasil audit BPK terhadap LK BA 15. 

Formula Indeks kualitas Laporan Keuangan dibagi per semester yaitu: 

Formula semester I : Indeks Opini BPK atas LK BA 015 x 70% 
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Formula semester II : (Indeks Opini BPK atas LK BA 015 x 70%) + ((A/B) x 30%) 

dikonversi dalam indeks 1 s.d. 100 sebagai berikut: 

100 = WTP 

95 = WDP dengan 1-3 pengecualian 

95 = WDP dengan 4-6 pengecualian 

85 = WDP dengan 7-9 pengecualian 

80 = WDP dengan 10-12 pengecualian 

75 = WDP dengan >12 pengecualian  

50 = Tidak Wajar 

25 = Tidak Menyatakan Pendapat 

A : Jumlah Indeks penyelesaian tindak lanjut rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan BA 015 s.d. LK TA 2019 

(atas tindak lanjut yang "masih dalam proses") 

B : Jumlah outstanding TL rekomendasi BPK atas Laporan Keuangan BA 015 s.d. LK Tahun 2018 (s.d. tahun 

2019) dan jumlah rekomendasi BPK atas LK BA 015 TA 2019 (diterima tahun 2020) 

IKU tersebut mulai dilaksanakan pada tahun 2020 sebagai reformulasi pengukuran capaian IKU Indeks kualitas 

laporan keuangan BA.015. Reformulasi tersebut menimbang peningkatan kualitas IKU Setditjen Perbendaharaan. 

Target IKU Indeks Kualitas Laporan Keuangan BA. 015 adalah hasil penilaian/opini yang diberikan oleh Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK) atas hasil pemeriksaan Laporan Keuangan Audited TA 2019 dengan target 

ditetapkan sebesar 70 untuk semester I dan sebesar 85 sampai dengan semester II. Target IKU tersebut untuk 

tahun 2020 sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-two Setditjen Perbendaharaan tahun 

2020. Perhitungan polarisasi data IKU tersebut menggunakan maximize (semakin tinggi realisasi terhadap target, 

semakin baik capaian kinerjanya) dengan periode pelaporan semesteran. 

Untuk mendukung target kualitas opini WTP dapat dijelaskan pencapaian sebagai berikut : 

Semester I: 

Formulasi Pengukuran kinerja indek kualitas laporan keuangan dilaksanakan per semester, untuk semester I 

dengan formula (indeks opini X 70%). Capaian semester I tahun 2020 adalah 70  (100 X 70%). Indeks opini 

WTP sesuai dengan nota dinas Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan nomor ND-844/SJ/2020 Hal 

Penyampaian Apresiasi, menyatakan bahwa Laporan Keuangan Tahunan BA 015 TA 2019 mendapatkan opini 

dari BPK-RI yaitu Wajar Tanpa Pengecualian yang merupakan capaian standar tertinggi dalam akuntansi dan 

pelaporan keuangan pemerintah.  

Semester II: 

Periode semester II penghitungan capaian kinerja merupakan gabungan capaian periode semester I dan II dengan 

formula sebagai berikut:  

(Indeks Opini BPK atas LK BA 015 x 70% ) + ( (A/B) x 30% ). 

Capaian Semester II tahun 2020 adalah (100 X 70%) + (18.50/21 X 30%) = (70%) + (26%) = 96% 

Dengan demikian, capaian IKU tersebut telah memenuhi target yang ditentukan dalam kontrak kinerja 

Kemenkeu-two Setditjen Perbendaharaan tahun 2020 sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut. 

 
TABEL 3.1b.1 

Capaian IKU Indeks kualitas laporan keuangan BA 15 tahun 2020 

Target/ 

Realisasi 

Trw I Trw II Smt I Trw III s.d.  

Trw III 

Trw IV Tahunan Pol /KP 

Target - 70 70 - 70 85 85 Maximize 

/ Take Last 

Known 

Value 

Realisasi - 70 70 - 70 96 96 

Nilai - 100 100 - 100 112,94 112,94 

Sebagaimana ditunjukkan di atas, nilai realisasi tahunan IKU (yang informasinya diperoleh pada triwulan II/ 

semester I dan triwulan IV/ semester II tahun 2020) sebesar 70 pada semester I dan 96 pada semester II 

tersebut memenuhi target IKUnya yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-two Setditjen 

Perbendaharaan Tahun 2020.  
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Realisasi IKU tersebut pada tahun 2016 s.d. 2020 dapat ditunjukkan pada tabel berikut. Ditunjukkan bahwa 

capaian IKU tersebut dari tahun 2016 s.d. 2019 menggunakan formula perhitungan penetapan skala yaitu mulai 

1-4 dan selalu memenuhi targetnya dan pada tahun 2020 mengalami reformulasi pengukuran capaian IKU 

menjadi nilai mulai 1-100 dan telah memenuhi target. Antara tahun 2019 dengan 2020 capaian IKU kurang 

dapat dibandingkan mengingat perbedaan objek ukur akibat reformulasi pengukuran capaian IKU tahun 2020. 

 
TABEL 3.1b.2 

Perbandingan Capaian IKU Indeks kualitas laporan keuangan BA 15 tahun 2016  s.d. 2020 

Tahun Target  Realisasi Keterangan 

2020 85 96 IKU Indeks kualitas laporan keuangan 

merupakan pada tahun 2020 

mengalami reformulasi pengukuran 

capaian dibandingkan tahun sebelumnya 

2019 4 4 

2018 4 4 

2017 4 4 

2016 4 4 
 

Realisasi IKU tahun 2016 s.d. 2020 mencerminkan realisasi selama lima tahun pertama rencana jangka 

menengah Setditjen Perbendaharaan yang dituangkan dalam Renstra Setditjen Perbendaharaan Tahun 2020-

2024 dengan perbandingan sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut. 

 
TABEL 3.1b.3 

Perbandingan Realisasi IKU Indeks kualitas laporan keuangan BA 15  s.d. 2020 dan Renstra 2020-2024 

Tahun Realisasi IKU  Renstra Setditjen Pb 2020-

2024 
Keterangan 

2020 96 Tidak ditetapkan IKU Indeks kualitas laporan keuangan 

merupakan pada tahun 2020 mengalami 

reformulasi pengukuran capaian 

dibandingkan tahun sebelumnya 

2019 4 4  

2018 4 4 

2017 4 4  

2016 4 4  

 

Sebagaimana ditunjukkan di atas, nilai realisasi tahunan IKU tersebut dari tahun 2016 s.d. 2019 masing-masing 

telah melampaui target tahunan yang ditetapkan pada Renstra Setditjen Perbendaharaan Tahun 2015-2019 

namun pada Renstra Setditjen Perbendaharaan Tahun 2020-2024 untuk tahun 2020 target tidak ditetapkan. 

Permasalahan yang terjadi terkait pencapaian target kinerja kualitas Laporan Keuangan : 

1. Tantangan penyelesaian rekomendasi BPK dalam masa pandemi COVID-19; 

2. Perputaran pegawai penyusun LK yang cukup dinamis; 

3. Tantangan revaluasi aset dan perubahan batas minimum kapitalisasi (PMK No. 181/PMK.06/2016). 

Dalam rangka mendukung untuk mendapatkan kualitas LK tingkat wilayah yang akuntabel, Bagian Keuangan 

melaksanakan kegiatan : 

1. Pelaksanaan penyusunan Laporan Keuangan tingkat wilayah TA 2019 unaudited pada tanggal 27 Januari-9 

Februari 2020 di Jakarta; 

2. Monitoring data Laporan Keuangan satker melalui aplikasi e-rekon dan monsakti secara periodik (mingguan-

bulanan), Tindak Lanjut Hasil evaluasi MONSAKTI sampai dengan bulan Mei 2020 sesuai nota dinas 

Sekretaris DJPb ND-1735/PB.1/2020 tanggal 9 Juni 2020; 

3. Penyampaian Tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI atas LK BA 015 TA 2019 ssuai ND-

2795/PB.1/2020 tanggal 15 September 2020; 

4. Penyampaian tanggapan atas konsep LHP LK BA 015 Tahun 2019 sesuai ND-1587/PB.1/2020 tanggal 20 

Mei 2020; 

5. Penyampaian pemutakhiran data temuan BPK per semester I tahun 2020 DJPb sesuai ND-1979/PB.1/2020 

tanggal 30 Juni 2020; 

6. Penyampaian tanggapan atas konsep temuan pemeriksaan BPK sesuai ND-1387/PB.1/2020 tanggal 24 April 

2020. 

Rekomendasi rencana aksi yang akan dilakukan tahun 2020 antara lain: 

1. Peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia yang menguasai bidang Akuntansi; 

2. Melakukan Pembinaan, Sosialisasi dan Sanksi/Teguran tertulis; 

3. Koordinasi dengan pihak terkait dalam penyelesaian rekomendasi BPK. 
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1C-CP: NILAI HASIL EVALUASI SAKIP DITJEN PERBENDAHARAAN 

Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai hasil evaluasi SAKIP Ditjen Perbendaharaan bertujuan untuk 

mengukur tingkat kecukupan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di 

lingkungan DJPb. SAKIP merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang 

dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan 

pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi 

pemerintah.  

Setiap tahunnya (semester I) Itjen Kemenkeu melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungan DJPb 

tahun sebelumnya sesuai dengan PMK No. 239/PMK.09/2016 tentang Evaluasi atas Implementasi Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan dan KMK No. 

14/KMK.09/2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan.  Evaluasi atas Implementasi SAKIP tingkat Unit Eselon I 

mencakup evaluasi komponen: (1) perencanaan kinerja (bobot 30%), (2) pengukuran kinerja (bobot 30%), (3) 

pelaporan kinerja (bobot 20%), dan (4) pencapaian sasaran/kinerja (bobot 20%).   

Kategori penilaian implementasi SAKIP sesuai KMK No. 14/KMK.09/2017 adalah sebagai berikut: 

AA (>90-100): Sangat memuaskan 

A (>80-90): Memuaskan 

BB (>70-80): Sangat baik 

B (>60-70): Baik 

CC (>50-60): Cukup (memadai) 

C (>30-50): Kurang 

D (0-30):  Sangat Kurang 

Nilai hasil evaluasi/penilaian implementasi SAKIP oleh Itjen Kemenkeu menggunakan formula: 

Nilai implementasi SAKIP = (Perencanaan kinerja x 30%) + (Pengukuran kinerja x 30%) + 

 (Pelaporan kinerja x 20%) + (Pencapaian sasaran/kinerja x 20%)  

IKU tersebut mulai dilaksanakan pada tahun 2018 sebagai pengganti IKU Indeks tata kelola organisasi yang 

dilaksanakan pada tahun 2017. Sebelumnya IKU Indeks tata kelola organisasi terdiri atas (1) Indeks kesehatan 

organisasi, (2) Nilai pembangunan integritas, dan (3) Nilai AKIP Unit Eselon I oleh Itjen. Penggantian tersebut 

menimbang survei pengukuran indeks kesehatan organisasi tidak dilakukan tahun 2018 (2 tahun sekali) dan 

pada tahun 2019 sesuai rekomendasi Setjen, indeks kesehatan organisasi tidak dapat menjadi IKU. Di samping 

itu, nilai pembangunan integritas telah diukur tersendiri berdasarkan penilaian Itjen sebagai IKU yang terpisah. 

Target IKU Indeks tata kelola organisasi tahun 2020 adalah sebesar 90,5 sebagaimana ditetapkan pada Kontrak 

Kinerja Kemenkeu-two Setditjen Perbendaharaan tahun 2020. Target tersebut meningkat dibandingkan target 

tahun 2019 sebesar 90.   Polarisasi data IKU tersebut menggunakan maximize (semakin tinggi realisasi terhadap 

target, semakin baik capaian kinerjanya) dengan periode pelaporan tahunan. 

Telah dilakukan evaluasi atas Implementasi SAKIP DJPb oleh Itjen Kemenkeu dengan hasil diperoleh nilai 95,16 

(Sangat Memuaskan), sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP pada DJPb 

Tahun 2019 No. LAP-22/IJ.4/2020 tanggal 15 Mei 2019. Berdasarkan evaluasi implementasi SAKIP DJPb 

tersebut, seluruh aspek perencanaan kinerja dan aspek pelaporan kinerja telah memperoleh nilai sempurna 

(100%).  

Nilai Realisasi IKU tersebut diperoleh dengan perhitungan sebagai berikut: 

Nilai implementasi SAKIP = (Perencanaan kinerja x 30%) + (Pengukuran kinerja x 30%) + 

 (Pelaporan kinerja x 20%) + (Pencapaian sasaran/kinerja x 20%)   

= (100 x 30%)  + (88,89 x 20%) + (100 x 20%) + (92,45 x 20%) = 95,16 
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Dengan demikian, capaian IKU tersebut telah memenuhi target yang ditentukan dalam kontrak kinerja 

Kemenkeu-two Setditjen Perbendaharaan tahun 2020 sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut.  

 
TABEL 3.1c.1 

Capaian IKU Nilai hasil evaluasi SAKIP Ditjen Perbendaharaan  tahun 2020 

Target/ 

Realisasi 

Trw I Trw II Smt I Trw III s.d.  

Trw III 

Trw IV Tahunan Pol /KP 

Target - - - - - 90,5 90,5 Maximize 

/ Take Last 

Known 

Value 

Realisasi - - - - - 95,16 95,16 

Nilai - - - - - 105,15 105,15 

 

Sebagaimana ditunjukkan di atas, nilai realisasi tahunan IKU sebesar 95,16 tersebut memenuhi target IKU yang 

ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-two Setditjen Perbendaharaan Tahun 2020.   

Realisasi IKU tersebut pada tahun 2017 s.d. 2020 dapat ditunjukkan pada berikut. Ditunjukkan bahwa Nilai 

implementasi SAKIP meningkat dari tahun 2017 s.d. 2020 dan memenuhi targetnya. Meskipun demikian, IKU 

tersebut tidak terdapat targetnya pada kontrak kinerja tahun 2017 (masih menjadi komponen perhitungan IKU 

Indeks tata kelola organisasi). 

 
TABEL 3.1c.2 

Perbandingan Capaian IKU Nilai hasil evaluasi SAKIP Ditjen Perbendaharaan  Tahun 2016 s.d. 2020 

Tahun Target  Realisasi Keterangan 

2020 90,5 95,16 IKU baru ditargetkan pada kontrak kinerja  

tahun 2018  2019 90 92,25 

2018 88 91,16 

2017 - 90,15 

2016 - - 
 

Realisasi IKU tahun 2016 s.d. 2020 mencerminkan realisasi selama lima tahun rencana jangka menengah 

Setditjen Perbendaharaan yang dituangkan dalam Renstra Setditjen Perbendaharaan Tahun 2020-2024 dengan 

perbandingan sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut. 

 
TABEL 3.1c.3 

Perbandingan Realisasi IKU Nilai hasil evaluasi SAKIP Ditjen Perbendaharaan  s.d. 2020 dan Renstra 2020-2024 

Tahun Realisasi IKU  Renstra Setditjen Pb  Keterangan 

2020 95,16 90,5 IKU baru ditargetkan pada Renstra Setditjen 

Perbendaharaan dari  

tahun 2017 
2019 92,25 81 

2018 91,16 81 

2017 90,15 81 

2016 - - 

 

Sebagaimana ditunjukkan diatas, pada Renstra Setditjen Perbendaharaan Tahun 2020-2024 pada tahun 2020 

terdapat kenaikan nilai menjadi 90,5, nilai tersebut sama dengan nilai target yang ditetapkan pada IKU Nilai 

hasil evaluasi Sakip Ditjen Perbendaharaan tahun 2020. 
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IKU ini diukur berdasarkan hasil penilaian Itjen Kemenkeu atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (SAKIP) DJPb Tahun 2019. Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai dokumen pelaporan kinerja 

dalam SAKIP telah disampaikan kepada Menteri Keuangan pada 5 Februari 2020 (batas waktu 7 Februari 2020), 

serta telah disampaikan ke Irjen Kemenkeu, dan ditayangkan di website resmi DJPb (djpb.kemenkeu.go.id). Reviu 

Renstra tahun kelima (2019) telah disampaikan kepada Biro Perencanaan dan Keuangan, Setjen Kemenkeu, 

telah dilaksanakan evaluasi SAKIP oleh Itjen pada tanggal 6 s.d. 24 April 2020, disampaikan dokumen yang telah 

dibutuhkan, serta dilakukan pembahasan  bersama Itjen dan pihak terkait. Hasil Evaluasi SAKIP DJPb 

menunjukkan bahwa implementasi SAKIP DJPb tahun 2019 memperoleh nilai keseluruhan 95,16 dengan 

beberapa catatan rekomendasi perbaikan dari Itjen.  

Nilai hasil evaluasi SAKIP DJPb tahun 2019 meningkat dari tahun sebelumnya (2018: 92,25) dan memenuhi 

target tahun berjalan (90,5), tetapi masih diperlukan penyempurnaan dalam pemenuhan komponennya.  

Dalam penyusunan LAKIN, diperlukan cutoff data capaian tahun berjalan yang perlu disepakati sebagai capaian 

akhir tahun berkenaan. Sementara itu, dalam evaluasi SAKIP, terdapat kebutuhan data dan dokumen lintas unit 

eselon II yang cukup kompleks dan memerlukan waktu, konfirmasi, serta penjelasan atas data/dokumen yang 

memadai. 

Tindakan yang telah dilaksanakan: 

1. Koordinasi capaian kinerja dan penyusunan LAKIN DJPb Tahun 2019 pada Januari s.d. awal Februari 2020; 

2. Penyampaian LAKIN DJPb kepada Menteri Keuangan melalui ND-102/PB/2020 tgl 5 Februari 2020 dan 

kepada Inspektur Jenderal Kemenkeu melalui ND-163/PB/2020 tgl 19 Februari 2020;  

3. Penayangan LAKIN pada website DJPb (djpb.kemenkeu.go.id); 

4. Penyusunan dan penyampaian Laporan Reviu Tahun Kelima Renstra kepada Biro Perencanaan dan 

Keuangan (ND-1079/PB.1/2020 tgl 26 Maret 2020); 

5. Koordinasi, penyampaian data yang dibutuhkan, dan pembahasan hasil evaluasi SAKIP dengan Itjen 

Kemenkeu (Tim Inspektorat III); 

6. Renstra DJPb Tahun 2020-2024 telah ditetapkan dengan Kepdirjen Perbendaharaan No. KEP-193/PB/2020 

tanggal 29 Agustus 2020; 

7. Dari 8 poin rekomendasi Itjen atas hasil evaluasi SAKIP DJPb tahun 2019 telah sepenuhnya ditindaklanjuti 

dan dinyatakan selesai oleh Itjen (aplikasi TeamCentral). 

Rekomendasi rencana aksi tahun 2021 (semester I): 

1. Pengukuran dan pelaporan kinerja DJPb tahun 2020. 

2. Koordinasi dan persiapan evaluasi SAKIP DJPb tahun 2020 pada awal triwulan II 2021. 

 

SASARAN STRATEGIS 2: TATA KELOLA DAN SUMBER DAYA DJPB YANG OPTIMAL  

Sebagai unit pendukung (supporting unit) terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi utama Ditjen Perbendaharaan, 

Setditjen Perbendaharaan dituntut untuk memberikan layanan yang optimal kepada unit teknis internal Ditjen 

Perbendaharaan, baik Kantor Pusat maupun Kantor Vertikal. Untuk menguji kualitas dukungan dimaksud, salah 

satunya diukur dengan tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap layanan yang diberikan oleh Setditjen 

Perbendaharaan. Kepuasan pengguna layanan didefinisikan sebagai persepsi pengguna layanan pada lingkup 

Kantor Pusat dan/atau Kantor Vertikal Ditjen Perbendaharaan terhadap produk atau layanan Sekretariat 

Ditjen perbendaharaan yang telah memenuhi atau melebihi harapan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SS 2: Kepuasan pengguna layanan yang tinggi 

Kode Indikator Kinerja Target Realisasi Nilai 

2a-N Indeks kepuasan pegawai terhadap 

layanan kesekretariatan  

4,56 4,78 104,82 



 23 

 

 

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut: 

 

2A-N: INDEKS KEPUASAN PEGAWAI TERHADAP LAYANAN KESEKRETARIATAN 

Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks kepuasan pegawai terhadap layanan kesekretariatan bertujuan 

untuk memperoleh feedback dari pegawai atas layanan yang diberikan oleh Setditjen Perbendaharaan sehingga 

dapat diketahui tingkat kepuasan pegawai atas layanan yang diberikan pada suatu tahun dan dapat digunakan 

untuk perbaikan layanan berikutnya.  

Indeks kepuasan pegawai terhadap layanan kesekretariatan mengukur layanan yang diberikan Sekretariat Ditjen 

Perbendaharaan kepada pegawai atau unit lingkup Ditjen Perbendaharaan. Layanan Setditjen Perbendaharaan 

tersebut diwakili oleh masing-masing Bagian, yaitu terdiri dari layanan Ketatalaksanaan, layanan administrasi 

Kepegawaian, layanan Pengelolaan Keuangan, serta Layanan pemenuhan sarana dan prasarana. Untuk mengukur 

kepuasan pegawai terhadap layanan kesekretariatan, diukur melalui penyebaran kuesioner kepada responden 

pengguna layanan pada unit kerja lingkup Kantor Pusat  dan/atau kantor vertikal Ditjen Perbendaharaan. Indeks 

Pengukuran menggunakan skala 1-5 sebagai berikut : 

5 = Sangat Puas 

4 = Puas 

3 = Cukup Puas 

2 = Kurang Puas 

1 = Tidak Puas.  

Target IKU tersebut untuk tahun 2020 adalah sebesar 4,56 dengan periode pelaporan tahunan. Target tersebut 

meningkat dari tahun 2019 sebesar 4,55. Perhitungan polarisasi data menggunakan maximize (semakin tinggi 

realisasi terhadap target maka semakin baik capaian kinerjanya) dan jenis konsolidasi periode menggunakan 

take last known value (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir). Target IKU tersebut tahun 2020 

sebesar 4,56 tersebut sama dengan target yang dicantumkan dalam Renstra Setditjen Perbendaharaan tahun 

2020-2024 untuk tahun 2020 (4,56).  

Hasil kuesioner menunjukkan bahwa Setditjen Perbendaharaan memiliki tingkat kepuasan pengguna layanan 

dengan indeks 4,78, yang berarti memuaskan. Realisasi IKU sebesar 4,78 untuk tahun 2020 tersebut lebih tinggi 

dari target IKU tahun tersebut pada kontrak kinerja (4,56). Aspek layanan telah dinilai masing-masing 

memuaskan (skor ≥ 4,00) sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut. 
TABEL 3.2.1 

Rincian Skor Indeks Kepuasan atas Aspek Layanan Yang Diteliti Tahun 2016 s.d. 2020 

No Aspek Layanan 
Indeks 

2016 2017 2018 2019 2020 

1 Ketatalaksanaan  4,52 4,70 4,67 4,67 4,69 

2 Administrasi kepegawaian 4,70 4,82 4,80 4,98 4,91 

3 Pengelolaan keuangan 4,36 4,77 4,75 4,9 4,93 

4 Pemenuhan sarana prasarana 4,57 4,41 4,6 4,6 4,60 

Rata-rata 4,54 4,68 4,70 4,80 4,78 

Sebagaimana ditunjukkan pada tabel tersebut, pengguna layanan Setditjen Perbendaharaan sangat puas terhadap 

semua aspek layanan, terutama untuk aspek “pengelolaan keuangan” (skor 4,93). Selain itu, capaian indeks 

untuk aspek layanan pengelolaan keuangan dan layanan ketatalaksanaan menunjukkan peningkatan dari tahun 

sebelumnya, sementara layanan pemenuhan sarana dan prasarana sama dengan tahun sebelumnya. Setditjen 

Perbendaharaan perlu terus mempertahankan dan meningkatkan kualitas pada semua aspek layanan. 
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Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, melalui survei kepuasan pengguna layanan tersebut dapat diketahui 

bahwa target IKU Indeks kepuasan pegawai terhadap layanan kesekretariatan tahun 2020 dapat dipenuhi dengan 

capaian ditunjukkan pada tabel berikut. 

 
TABEL 3.2.2 

Capaian IKU Indeks Kepuasan Pegawai terhadap layanan kesekretariatan tahun 2020 

Target/ 

Realisasi 

Trw I Trw II Smt I Trw III s.d.  

Trw III 

Trw IV Tahunan Pol /KP 

Target - - - - - 4,56 4,56 Maximize/ 

Take last 

known 

value 

Realisasi - - - - - 4,78 4,78 

Nilai capaian - - - - - 104,82 104,82 

 

Sebagaimana ditunjukkan di atas, nilai realisasi tahunan IKU sebesar 4,78 tersebut (yang diperoleh pada triwulan 

IV) melampaui target IKU sebesar 4,56 yang ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-two Setditjen 

Perbendaharaan Tahun 2020.  

Capaian IKU tersebut terus meningkat dari tahun-tahun sebelumnya (2016 s.d. 2020) sebagaimana ditunjukkan 

pada tabel berikut. 
TABEL 3.2.3 

Perbandingan Capaian IKU Indeks Kepuasan pegawai terhadap layanan kesekretariatan tahun 2016 s.d. 2020 

Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 

Indeks Target 4 4,12 4,52 4,55 4,56 

Indeks Realisasi 4,54 4,68 4,70 4,8 4,78 
 

Realisasi IKU tahun 2016 s.d. 2020 mencerminkan realisasi selama lima tahun rencana jangka menengah 

Setditjen Perbendaharaan yang dituangkan dalam Renstra Setditjen Perbendaharaan Tahun 2020-2024  dengan 

perbandingan sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut. 
TABEL 3.2.4 

Perbandingan Realisasi IKU Indeks Kepuasan Pegawai terhadap layanan kesekretaritan  s.d. 2020 dan Renstra 2020—2024  

Tahun Realisasi IKU Tahunan Renstra Setditjen PB  

2020 4,78 4,56 

2019 4,80 4 

2018 4,70 4 

2017 4,68 4 

2016 4,54 4 

Sebagaimana ditunjukkan di atas, nilai realisasi tahunan IKU dari tahun 2016 .s.d. 2020 masing-masing telah 

melampaui target tahunan yang ditetapkan pada Renstra Setditjen Perbendaharaan.  

Jenis layanan kesekretariatan yang disurvei terdiri atas layanan Ketatalaksanaan, layanan administrasi 

Kepegawaian, layanan Pengelolaan Keuangan, serta layanan pemenuhan sarana dan prasarana, yang diwakili oleh 

masing-masing Bagian lingkup Setditjen Perbendaharaan. Dalam pencapaian IKU tersebut, masih diperlukan 

peningkatan kinerja pegawai pada setiap Bagian dalam memberikan layanan pada unit kerja lingkup Kantor Pusat  

dan/atau Instansi Vertikal DJPb. 

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam pencapaian IKU tersebut antara lain: 

1. Menyusun kuesioner layanan kesekretariatan. 

2. Melakukan penyebaran kuesioner survei kepada para responden. 

Rekomendasi rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2021 antara lain: 

1. Melakukan pengusulan UKP periode 1 April 2021 secara tepat waktu. 

2. Koordinasi dan sinergi dengan Pengelola Kepegawaian unit eselon II, melalui forum WA group, dan zoom 

meeting.  

3. Melaksanakan pelayanan terhadap penilaian LHPS Semester I Tahun 2021. 

4. Menyusun kuesioner layanan kesekretariatan. 

5. Melakukan penyebaran kuesioner survei kepada para responden. 
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SASARAN STRATEGIS 3: PERUMUSAN KEBIJAKAN YANG ADAPTIF  

Perumusan kebijakan adalah penyusunan konsep besar yang menjadi dasar dan pemberi arah dalam pelaksanaan 

dan pengembangan sumber daya untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Adaptif adalah perumusan 

kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dan sesuai dengan kebutuhan perkembangan terkini. Perumusan 

kebijakan meliputi peraturan dan rancangan proses bisnis di bidang sumber daya manusia, organisasi, sarana 

prasarana, dan keuangan. 

 

 

 

 

 

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut: 

 

SS 3: Perumusan Kebijakan yang adaptif 

Kode Indikator Kinerja Target Realisasi Nilai 

3a-N Indeks penyelesaian pedoman di 

bidang dukungan perbendaharaan 

secara tepat waktu 

3  

(skala 4) 

4 120 

3A-N: INDEKS PENYELESAIAN PEDOMAN DI BIDANG DUKUNGAN PERBENDAHARAAN 

SECARA TEPAT WAKTU 

Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks penyelesaian pedoman di bidang dukungan perbendaharaan 

secara tepat waktu bertujuan untuk mendorong penyelesaian pedoman di bidang dukungan perbendaharaan 

secara optimal. IKU tersebut ditetapkan pada Kontrak Kinerja Sesditjen Perbendaharaan sebagai refinement 

atas IKU tahun-tahun sebelumnya, yaitu IKU Indeks ketepatan waktu penyelesaian pedoman standar pelayanan 

minimum (tahun 2018), IKU Indeks ketepatan waktu penyelesaian blueprint organisasi Ditjen Perbendaharaan (tahun 

2017) dan IKU Indeks ketepatan waktu penyelesaian grand design budaya organisasi Ditjen Perbendaharaan (tahun 

2017). 

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi teknis di bidang perbendaharaan, Setditjen 

Perbendaharaan sebagai supporting unit perlu menyusun pedoman/peraturan di bidang keorganisasian, SDM, 

Keuangan, Umum, dan Kepatuhan Internal. Di bidang keorganisasian, agar proses bisnis dan layanan pada 

Kantor Vertikal DJPb dapat dilaskanakan secara optimal, perlu dilakukan pembinaan dan supervisi. Pembinaan 

dan supervisi adalah rangkaian kegiatan manajerial untuk memastikan unit vertikal yang secara struktural berada 

di bawah garis koordinasinya dapat menyelenggarakan tugas sesuai amanat peraturan dan arahan pimpinan 

dengan baik. 

Dalam rangka meningkatkan kinerja pegawai dan organisasi melalui pengelolaan sumber daya manusia yang 

terencana, objektif, dan transparan di lingkungan DJPb, perlu disusun pedoman terkait sistem manajemen anti 

penyuapan di lingkungan DJPb. Pedoman terkait sistem manajemen anti penyuapan dimaksud sebagai pedoman 

standard dalam penyelenggaraan praktik good governance dilingkungan DJPb dan ditetapkan dalam Keputusan 

Direktur Jenderal Perbendaharaan. Pedoman Implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan ISO 37001:2016 

di lingkungan DJPb ditetapkan paling lambat akhir bulan November 2021. Indeksasi ketepatan waktu 

penyelesaian pedoman dimaksud : 

Indeks 4 = Perdirjen ditetapkan > 3 minggu lebih awal 

Indeks 

3,75 

= Perdirjen ditetapkan > 2 minggu s.d. 3 minggu lebih awal 

Indeks 3,5 = Perdirjen ditetapkan > 1 minggu s.d. 2 minggu lebih awal 

Indeks 

3,25 

= Perdirjen ditetapkan >  1 hari s.d. 1 minggu lebih awal 

Indeks 3 =  Perdirjen ditetapkan tepat waktu 

Indeks 2,5 = Perdirjen ditetapkan >  1 hari s.d. 1 minggu melebihi batas 

waktu 

Indeks 2 = Perdirjen ditetapkan >  1 minggus.d. 2 minggu melebihi 

batas waktu 

Indeks 1 = Perdirjen ditetapkan lebih dari 2 minggu melebihi batas 

waktu 
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Target IKU tersebut sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-Two Setditjen 

Perbendaharaaan Tahun 2020 adalah Indeks 3, sama dengan target tahun sebelumnya. Pada Renstra Setditjen 

Perbendaharaan tahun 2020-2024 IKU ini tidak ditetapkan targetnya.  

Periode pelaporan (trajectory) IKU tersebut adalah tahunan, perhitungan polarisasi data menggunakan maximize 

(semakin tinggi realisasi terhadap target maka semakin baik capaian kinerjanya), dan jenis konsolidasi periode 

menggunakan take last known value (realisasi yang digunakan adalah angka terakhir dalam periode 

bersangkutan). 

Pada tanggal 25 Agustus 2020 telah ditetapkan Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-17/PB/2020 

tentang Pola Mutasi Dalam Jabatan Pelaksana di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Dengan 

demikian, realisasi IKU tersebut pada tahun 2020 adalah 4 dengan capaian sebagaimana ditunjukkan pada tabel 

berikut. 
TABEL 3.3.1 

Capaian IKU Indeks penyelesaian pedoman di bidang dukungan perbendaharaan secara tepat waktu Tahun 2020 

Target/ 

Realisasi 

Smt II Tahunan Pol /KP 

Target 3 3 Maximize/ 

Take last 

known value 

Realisasi 4 4 

Capaian 120 120 
 

Perbandingan capaian IKU tersebut dibandingkan capaian IKU terkait tahun-tahun sebelumnya (2016 s.d. 2020) 

dapat ditunjukkan pada tabel berikut. 
TABEL 3.3.2 

Perbandingan Capaian IKU IKU Indeks penyelesaian pedoman di bidang dukungan perbendaharaan secara tepat waktu 2016 s.d. 2020 

Uraian 2016 2017 2018 2019 2020 Ket 

Target - 3 3 3 3 IKU tersebut merupakan IKU 

refinement pada tahun 2019  
Realisasi - 

3  3,5 3 4 

4 
 

Realisasi IKU pada tahun 2016 s.d. 2020 mencerminkan realisasi lima tahun. Namun demikian, realisasi IKU 

tersebut tidak dapat ditargetkan dengan Renstra Setditjen Perbendaharaan tahun 2020-2024  maupun Renstra 

Setditjen Perbendaharaan sebelumnya. 

 
TABEL 3.3.3 

Perbandingan Capaian IKU IKU Indeks penyelesaian pedoman di bidang dukungan perbendaharaan secara tepat waktu 2016 s.d. 2020 

dengan Renstra 2020-2024 
Tahun Realisasi IKU Tahunan Renstra Setditjen Pb  

2020 4 Tidak ditetapkan 

2019 3 Tidak ditetapkan 

2018 3,5 Tidak ditetapkan 

2017 3 dan 4 Tidak ditetapkan 

2016 - Tidak ditetapkan 

. 
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Ditetapkannya Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-17/PB/2020 tentang Pola Mutasi Dalam Jabatan 

Pelaksana di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Sebagai aturan yang baru perlu dilakukan 

Sosialisasi Pola Mutasi Dalam Jabatan Pelaksana pada unit vertikal di Lingkungan DJPb.  

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam pencapaian IKU tersebut antara lain: 

1. Melakukan penyusunan draft Perdirjen tentang Pola Mutasi dalam Jabatan Pelaksana di lingkungan DJPb; 

2. Melakukan pembahasan draft Perdirjen lingkup Bagian SDM; 

3. Melakukan pembahasan legal drafting bersama Bagian OTL; 

4. Melakukan pembahasan dengan Sekretaris Direktorat Jenderal; 

5. Melakukan pembahasan dengan Badan Kepegawaian Negara; 

6. Penetapan Perdirjen nomor PER-17/PB/2020 tentang Pola Mutasi Dalam Jabatan Pelaksana di Lingkungan 

DJPb; 

7. Sosialisasi Perdirjen Pola Mutasi Dalam Jabatan Pelaksana di Lingkungan DJPb kepada beberapa unit vertikal 

dan lingkup kantor pusat. 

Rekomendasi rencana aksi yang akan dilakukan dalam pencapaian IKU tersebut yaitu melanjutkan Sosialisasi 

Pola Mutasi Dalam Jabatan Pelaksana pada unit vertikal di Lingkungan DJPb. 

 

SASARAN STRATEGIS 4: PENGEMBANGAN SDM YANG EFEKTIF 

Pengembangan SDM yang efektif merupakan usaha yang dilakukan untuk membentuk pegawai yang berkualitas 

dengan memiliki  keterampilan, kemampuan kerja dan loyalitas kerja  kepada organisasi,  agar tercapai tujuan 

organisasi yang telah ditetapkan, melalui pelatihan, pendidikan, pembinaan, recruitment,  dan perubahan sistem. 

 

 

 

 

 

 

 

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut: 

SS 4: Pengembangan SDM yang efektif 

Kode Indikator Kinerja Target Realisasi Nilai 

4a-N Persentase Pegawai yang telah 

memenuhi standar Pengembangan 

Kompetensi Pegawai 

100% 119,25% 119,25 

4b-N Indeks pemenuhan jabatan yang 

memiliki standar kompetensi jabatan 

70,50 109,41 120 

4A-N PERSENTASE PEGAWAI YANG TELAH MEMENUHI STANDAR PENGEMBANGAN 

KOMPETENSI PEGAWAI 

Talent adalah pegawai yang memenuhi syarat tertentu dan telah lulus tahapan seleksi yang ditentukan untuk 

masuk dalam Talent Pool, yaitu wadah pembinaan dalam rangka pengembangan dan evaluasi yang disertai 

pemberian penghargaan bagi yang bersangkutan. Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Pegawai yang 

telah memenuhi standar Pengembangan Kompetensi Pegawai bertujuan untuk mengukur persentase 

banyaknya pegawai (bawahannya) yang telah memenuhi standar pengembangan pegawai dan telah sesuai dengan 

perencanaan pengembangan-nya. Standar jamlat adalah jumlah minimal jam pelatihan yang harus dipenuhi oleh 

setiap Pegawai dalam waktu satu tahun yaitu 24 jam pelatihan (JP) dengan penetapan 1 jamlat adalah 45 menit. 

Jenis Pengembangan kompetensi yang dapat dilakukan pegawai mengacu pada Peraturan terkait Pengembangan 

kompensi Pegawai Tercantum dalam PMK 216 Tahun 2018 tentang Manajemen Pengembangan SDM di 

lingkungan Kementerian Keuangan..  

Pemenuhan Pengembangan kompetensi pegawai dilakukan berdasarkan dengan Pengembangan Kompetensi 

yang telah direncanakan dan diusulkan pada usulan diklat pada modul DKI. Perencanaan Pengembangan 

Kompetensi pegawai berdasarkan usulan training dengan berdasar kesepakatan pegawai dengan atasannya. 

Pegawai yang dimaksud adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang bekerja aktif di Kementerian Keuangan.  

Dikecualikan dari formula IKU ini adalah:  

1. Bawahan yang akan pensiun di tahun 2020;  
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2. Bawahan yang sedang/dalam status tugas belajar, cuti di luar tanggungan negara, dipekerjakan, atau 

diperbantukan;  

3. Bawahan yang aktif kembali dari status tugas belajar, cuti di luar tanggungan negara, dipekerjakan, atau 

diperbantukan setelah 30 September 2020;  

4. Pegawai yang mutasi setelah 30 November 2020 tidak diperhitungkan di unit barunya;  

5. Pegawai pada unit non-eselon;  

Realisasi IKU ditentukan dengan formula sebagai berikut: 

Capaian IKU = Capaian Utama + Capaian Tambahan 

 

 

 

 

 

Target IKU tersebut untuk tahun 2020 adalah sebesar 100%. Mengingat IKU ini baru diterapkan pada tahun 

2020, tidak terdapat penargetan IKU ini pada Kontrak Kinerja DJPb tahun-tahun sebelum tahun 2020, maupun 

pada dokumen perencanaan strategis jangka menengah (Renstra). Periode pelaporan iku ditetapkan triwulanan, 

dengan polarisasi data menggunakan maximize (semakin tinggi realisasi terhadap target maka semakin baik 

capaian kinerjanya), dan jenis konsolidasi periode menggunakan take last known value (realisasi yang digunakan 

adalah angka periode terakhir) 

Sampai dengan triwulan IV 2020, kegiatan yang terkait dengan pencapaian IKU tersebut dapat ditunjukkan pada 

tabel berikut: 
TABEL 3.4a.1 

Perhitungan IKU Persentase Pegawai yang telah memenuhi standar Pengembangan Kompetensi Pegawai Tahun 2020 

Target/ 

Realisasi 

Trw I Trw II Smt I Trw III s.d.  

Trw 

III 

Trw 

IV 

Tahun

an 

Pol /KP 

Target 15% 40% 40% 70% 70% 100% 100% Maximize/ 

Take last 

known 

value 

Realisasi 26,91

% 

76,44

% 

76,44

% 

113,71

% 

113,71

% 

119,25

% 

119,25

% 

Nilai capaian 120% 120% 120% 120% 120% 119,25 119,25 

 

Dengan demikian, realisasi IKU tersebut pada tahun 2020 adalah 119,25% dan telah memenuhi target IKU yang 

telah ditetapkan pada tahun 2020. 

Perbandingan capaian IKU tersebut tahun 2016 s.d. 2020 dapat ditunjukkan pada tabel berikut.  
TABEL 3.4a.2 

Perbandingan Capaian IKU Persentase Pegawai yang telah memenuhi standar Pengembangan Kompetensi Pegawai tahun 2016 s.d. 2020 

Target/Realisasi 2020 2019 2018 2017 2016 

Target 100% - - - - 

Realisasi 119,25% - - - - 

 

Mengingat IKU tersebut baru diterapkan untuk tahun 2020, sementara pada Kontrak Kinerja Tahun 2016 s.d. 

2019 tidak ditargetkan dan tidak ada realisasi IKU tersebut, perbandingan capaian IKU tersebut dengan tahun 

2016 s.d. 2019 tidak dapat dilakukan. 

Realisasi IKU pada tahun 2016 s.d. 2020 mencerminkan realisasi lima tahun. Namun demikian, realisasi IKU 

tersebut tidak dapat ditargetkan dengan Renstra Setditjen Perbendaharaan tahun 2020-2024  maupun Renstra 

Setditjen Perbendaharaan sebelumnya. 

 
TABEL 3.4a.3 

Perbandingan Realisasi IKU Persentase Pegawai yang telah memenuhi standar Pengembangan Kompetensi Pegawai s.d 2020 dengan Renstra 2020-2024 

Tahun Realisasi IKU Tahunan Renstra Setditjen PB  

2020 119,25% - 

2019 - - 

2018 - - 

2017 - - 

2016 - - 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑈𝑡𝑎𝑚𝑎 =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐵𝑎𝑤𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑚𝑒𝑚𝑒𝑛𝑢ℎ𝑖 𝐾𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐵𝑎𝑤𝑎ℎ𝑎𝑛 ( 𝑠𝑒𝑠𝑢𝑎𝑖 𝑙𝑖𝑛𝑔𝑘𝑢𝑝 𝐼𝐾𝑈)
𝑋 100% 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑇𝑎𝑚𝑏𝑎ℎ𝑎𝑛 =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐵𝑎𝑤𝑎ℎ𝑎𝑛 𝑡𝑒𝑙𝑎ℎ 𝑚𝑒𝑙𝑒𝑏𝑖ℎ𝑖 𝐾𝑟𝑖𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐵𝑎𝑤𝑎ℎ𝑎𝑛 ( 𝑠𝑒𝑠𝑢𝑎𝑖 𝑙𝑖𝑛𝑔𝑘𝑢𝑝 𝐼𝐾𝑈)
𝑋 20% 
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. 

Isu utama dalam pencapaian IKU persentase pegawai yang telah memenuhi standar pengembangan kompetensi 

pegawai pada tahun 2020, yaitu Pengembangan kompetensi pegawai yang semula direncanakan menggunakan 

metode luring, mengalami perubahan menjadi metode daring dalam rangka pencegahan penyebaran COVID-

19. Pengembangan kompetensi dengan metode daring, baik yang diselenggarakan bekerja sama dengan BPPK 

maupun swakelola, dapat dilaksanakan sehingga tidak berpotensi menurunkan persentase  pemenuhan 

pengembangan kompetensi. 

Akar masalah yang dapat diidentifikasi dalam pencapaian IKU tersebut, yaitu dikarenakan pandemi COVID-19 

dan kebijakan social dan physical distancing meniadakan aktivitas pengembangan kompetensi pegawai secara 

luring. 

Tindakan yang telah dilaksanakan untuk pencapaian pengembangan kompetensi pegawai di tahun 2020, yaitu: 

1. Mensosialisasikan ketentuan terkait kewajiban pengembangan kompetensi kepada seluruh pengelola SDM 

unit dalam kegiatan Workshop Pengelolaan SDM tahun 2020, PBNOpen, dan juga media sosial Bagian SDM; 

2. Menyampaikan monitoring capaian Jam Pembelajaran (JP) kepada seluruh pengelola kepegawaian 

Direktorat dan Kantor Wilayah; 

3. Menyampaikan nota dinas permintaan peserta untuk e-learning yang bersifat mandatory dan nota dinas 

penawaran untuk e-learning yang bersifat open access, serta melakukan monitoring secara berkala atas 

pelaksanaan e-learning dimaksud.  

Rekomendasi rencana aksi yang akan dilakukan untuk pencapaian pengembangan kompetensi pegawai di tahun 

2021, yaitu: 

1. Mengoptimalkan peran atasan langsung untuk melakukan pengembangan kompetensi pegawai melalui 

metode non klasikal seperti: coaching, mentoring dan penugasan job assignment secara daring; 

2. Mendorong pegawai untuk mengikuti pengembangan kompetensi online (mandatory) maupun open access 

yang diselenggarakan oleh BPPK melalui nota dinas dan reminder melalui media social. 
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4B-N: INDEKS PEMENUHAN JABATAN YANG MEMILIKI STANDAR KOMPETENSI 

JABATAN 

Standar Kompetensi Teknis Jabatan (SKTJ) merupakan deskripsi nama dan level kompetensi teknis yang 

dipersyaratkan dalam suatu jabatan dalam rangka melaksanakan tugas jabatan. Sesuai dengan Peraturan Menteri 

PAN-RB Nomor 38 Tahun 2017, Standar Kompetensi Teknis disusun dengan mengacu pada kamus kompetensi 

teknis yang sesuai dengan karakteristik tugas jabatan.  

Pada tahun 2020, yang menjadi target penyelesaian penyusunan Standar Kompetensi Teknis Jabatan adalah 

jabatan struktural dan jabatan fungsional yang menyelenggarakan urusan keuangan negara yang mencakup 5 

(lima) fungsi utama meliputi:  

1. fungsi penganggaran (DJA) sejumlah 202 jabatan; 

2. fungsi bea dan cukai (DJBC) sejumlah 344 jabatan; 

3. fungsi perbendaharaan negara (DJPB) sejumlah 202 jabatan; 

4. fungsi pengelolaan kekayaan negara (DJKN) sejumlah 150 jabatan; 

5. fungsi pengelolaan perimbangan keuangan (DJPK) sejumlah 89 jabatan 

6. Jumlah jabatan target yaitu 987 jabatan 

Adapun jumlah jabatan struktural dan fungsional pada: 

1. DJA : 237 jabatan 

2. DJBC : 529 jabatan 

3. DJPB : 297 jabatan 

4. DJKN : 205 jabatan 

5. DJPK : 132 jabatan 

6. Jumlah jabatan yaitu 1.400 jabatan 

Output akhir dari IKU ini berupa: 

1. Naskah Dinas Persetujuan dari Sekretaris Jenderal atas Konsep Standar Kompetensi Teknis Jabatan 

Struktural dan Jabatan Fungsional (untuk IKU mandatory). 

2. Laporan Penyusunan SKTJ (untuk IKU Sesjen dan Karo Organta). 

Realisasi IKU ditentukan dengan formula sebagai berikut: 

Indeks Capaian =  

Jumlah SKTJ pada jabatan 

target  x 100 

Jumlah total jabatan 

 987/1406 x 100 = 70,50  
 

Target IKU tersebut tahun 2020 adalah sebesar 70,50, dengan pelaporan IKU ini ditetapkan tahunan, polarisasi 

data maximize (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), konsolidasi periode 

menggunakan take last known value (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir). 

Pada tahun 2020 realisasi capaian IKU Indeks pemenuhan jabatan yang memiliki standar kompetensi jabatan 

adalah sebesar 109,41 

Dengan demikian, capaian realisasi IKU tersebut pada tahun 2020 terhadap targetnya dapat ditunjukkan sebagai 

berikut. 
TABEL 3.4b.1 

Capaian IKU indeks pemenuhan jabatan yang memiliki standar kompetensi jabatan Tahun 2020 

Target/ 

Realisasi 
Trw I Trw II Smt I Trw III 

s.d.  

Trw III 
Trw IV 

Tahun

an 
Pol /KP 

Target - - - - - 70,50 70,50 Maximize

/ Take 

last 

known 

value 

Realisasi - - - - - 109,41 109,41 

Nilai capaian - - - - - 155,19 155,19 
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Perbandingan capaian IKU Indeks pemenuhan jabatan yang memiliki standar kompetensi jabatan tahun 2016 

s.d. 2020 dapat ditunjukkan sebagai berikut.  

 
TABEL 3.4b.2 

Perbandingan Capaian IKU indeks pemenuhan jabatan yang memiliki standar kompetensi jabatan tahun 2016 s.d. 2020 

Target/Realisasi 2020 2019 2018 2017 2016 

Target 70,50 - - - - 

Realisasi 109,41 - - - - 

 

Mengingat IKU tersebut baru diterapkan untuk tahun 2020, sementara pada Kontrak Kinerja Tahun 2016 s.d. 

2019 tidak ditargetkan dan tidak ada realisasi IKU tersebut, perbandingan capaian IKU tersebut dengan tahun 

2016 s.d. 2019 tidak dapat dilakukan.  

Realisasi IKU tahun 2016 s.d. 2020 mencerminkan realisasi selama lima tahun rencana jangka menengah DJPb 

yang dituangkan dalam Renstra Setditjen Pebendaharaan Tahun 2020-2024. Pada tahun 2020 IKU ini tidak 

ditetapkan dalam Renstra Setditjen Perbendaharaan Tahun 2020-2024 sehingga tidak dapat dibandingkan 
TABEL 3.4b.3 

Perbandingan Realisasi IKU Indeks integritas organisasi s.d. 2020 dan Renstra 2020-2024  

Tahun Realisasi IKU  Renstra Setdiitjen  

2020 109,41 - 

2019 - - 

2018 - - 

2017 - - 

2016 - - 
 

Isu utama dalam pencapaian IKU Indeks pemenuhan jabatan yang memiliki standar kompetensi jabatan terdapat 

jabatan yang menjadi target dalam penyusunan Standar Kompetensi Teknis Jabatan (SKTJ), yang memerlukan 

kompetensi teknis terkait kesekretariatan (misalnya : kompetensi teknis terkait Kepatuhan Internal, 

Pengelolaan Database, Penelitian dan Pengembangan, dll). Jabatan-jabatan yang menjadi target dalam 

penyusunan Standar Kompetensi Teknis Jabatan (SKTJ) belum dapat disusun standar kompetensi teknisnya 

secara lengkap. 

Akar permasalahan dalam pencapaian IKU tersebut adalah Kamus kompetensi kesekretariatan yang disusun 

oleh beberapa Kementerian/Lembaga, sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab 

masing-masing, saat ini masih dalam tahap penyusunan dan pembahasan di Kemenpan RB. 

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam pencapaian IKU tersebut antara lain: 

1. Proses pemetaan jabatan-jabatan target penyusunan SKTJ tahun 2020 yang memerlukan unit kompetensi 

teknis kesekretariatan; 

2. Koordinasi dengan Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan (Organta) Sekretariat Jenderal Kementerian 

Keuangan (Setjen Kemenkeu), terkait kemungkinan penggunaan Draft Kamus Kompetensi Urusan 

Kesekretariatan untuk sementara; 

3. Mengidentifikasi unit kompetensi teknis alternatif yang tersedia pada Kamus Kompetensi Teknis 

Kementerian Keuangan (PMK 953/2019) bagi jabatan-jabatan yang belum memenuhi  jumlah unit 

kompetensi per jabatan; 

4. Melakukan koordinasi dengan direktorat/pihak terkait untuk mengkonfirmasi kesesuaian konsep SKTJ yang 

telah disusun dengan kebutuhan kompetensi teknis jabatan terkait; 

5. Melakukan pembahasan secara periodik dengan Biro Organta Setjen Kemenkeu sebagai langkah finalisasi 

konsep SKTJ, dan saat ini rumpun jabatan target penyelesaian tahun 2020 yang telah dibahas, antara lain: 

Dit. PA,  Dit.  PKN, Dit. SMI, Dit. PPK BLU, Dit. APK, Dit. DSP, Kanwil DJPb, KPPN A1, KPPN A2, dan 

KPPN Khusus (jabatan Kasubbag TU pada unit Direktorat dan Kantor Vertikal DJPb masih dalam tahap 

penyusunan); 

6. Menyampaikan Konsep/Draft Final SKTJ 221 Jabatan di lingkungan DJPb kepada Biro Organta Sekretariat 

Jenderal Kementerian Keuangan untuk ditetapkan di tingkat Kementerian Keuangan. 

Rekomendasi rencana aksi yang akan dilakukan dalam pencapaian IKU tersebut antara lain: 
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1. Melanjutkan proses penyusunan SKTJ untuk seluruh jabatan yang belum memiliki SKTJ, yaitu: Jafung Bidang 

Perbendaharaan Negara Tertutup (APN, PTPN), sebagian jabatan DSP, dan Sekretariat Ditjen, seluruh 

jabatan di SITP, sebagian jabatan di Kanwil dan Kasubbag Umum KPPN; 

2. Melanjutkan pembahasan konsep SKTJ dengan unit terkait dan menyampaikan konsep final SKTJ ke Biro 

Organta Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan. 

SASARAN STRATEGIS 5: PEMBINAAN DAN KOMUNIKASI PUBLIK YANG EFEKTIF 

Untuk mendukung peningkatan kualitas kinerja layanan pada instansi vertikal, diperlukan adanya pembinaan 

kepada kantor wilayah dan/atau kantor pelayanan di lingkungan Ditjen Perbendaharaan. Pembinaan tersebut 

dilakukan secara periodik untuk menjamin semua kantor vertikal dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku.  

Selain itu, sebagai institusi negara yang mengelola APBN perlu menyampaikan informasi terkait kebijakan, 

tujuan dan program pengelolaan keuangan dan kekayaan negara kepada masyarakat luas melalui kampanye 

komunikasi yang efektif, tepat sasaran dan berdampak terhadap peningkatan pengetahuan, dukungan, dan 

partisipasi publik. 

Pembinaan dilakukan secara berjenjang dari unit yang lebih tinggi ke unit lebih rendah dengan memperhatikan 

siklus pembinaan yang efektif, yaitu tersedianya pedoman pembinaan yang terstandarisasi, proses pembinaan, 

dan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan pembinaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut: 

SS 5: Pembinaan dan Komunikasi public yang efektif 

Kode Indikator Kinerja Target Realisasi Nilai 

5a-CP Indeks efektivitas komunikasi publik 3,50 3,66 104,57 

5b-N Rata-rata nilai laporan hasil pemeriksaan 

dan supervise KPPN 

93,00 97,77 105,12 

5A-CP: INDEKS EFEKTIVITAS KOMUNIKASI PUBLIK 

Komunikasi publik adalah pertukaran pesan dengan sejumlah orang yang berada dalam sebuah organisasi atau 

yang di luar organisasi, secara tatap muka atau melalui media. Namun dalam bagian ini yang akan dibahas 

hanyalah tatap muka di antara organisasi dan lingkungan eksternalnya. 

Efektivitas Komunikasi Publik diukur melalui indeks atas beberapa komponen penilaian : 

1. Efektivitas kegiatan/offline event; 

2. Eksposur di media massa; 

3. Eksposur di media social. 

Metode pengukuran : 

1. Efektivitas kegiatan/offline event 

Diukur melalui survei dengan kuesioner kepada publik peserta kegiatan 

2. Eksposur di media massa 

Diukur berdasar pada data monitoring media massa dengan penilaian tim panel ahli 

3. Eksposur di media sosial 

Diukur berdasar pada data monitoring media sosial dengan penilaian tim panel ahli 

Skala pengukuran indeks adalah 1-100 (konversi skala 1-4) 

Objek penelitian ini adalah Kampanye komunikasi publik prioritas dari masing-masing unit Eselon I dengan 

parameter : 

1. Menjangkau publik eksternal 
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2. Memiliki skala dan menggunakan anggaran yang besar 

3. Sesuai dengan agenda-setting Strategi Komunikasi 2020 

Kampanye komunikasi publik prioritas dari masing-masing unit Eselon I yang akan diukur efektivitasnya : 

1. Kampanye Komunikasi Omnibus Law/Kepatuhan Pajak* 

2. Kampanye Komunikasi Gempur Rokok Ilegal (DJBC) 

3. Kampanye Literasi SBN Ritel (DJPPR) 

4. Kampanye Komunikasi Jaga Aset Negara (DJKN) 

5. Kampanye Komunikasi Piloting SAKTI (DJPb) 

6. Kampanye Literasi APBN - Olimpiade APBN (DJA) 

7. Kampanye Komunikasi Pemanfaatan Dana Desa (DJPK) 

8. Kampanye Komunikasi Insentif Fiskal untuk Dunia Usaha (BKF) 

Realisasi IKU ditentukan dengan formula sebagai berikut: 

Jumlah kegiatan komunikasi publik yang disurvei 

Target IKU Indeks efektivitas komunikasi publik tahun 2020 adalah sebesar 3,5 (skala 4), dengan pelaporan IKU 

ini ditetapkan semesteran, polarisasi data maximize (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik 

capaian kinerjanya), konsolidasi periode menggunakan average (rata-rata). 

Pada tahun 2020 realisasi capaian IKU Indeks efektivitas komunikasi publik adalah sebesar 3,66 (skala 4) 

Dengan demikian, capaian realisasi IKU tersebut pada tahun 2020 terhadap targetnya dapat ditunjukkan sebagai 

berikut. 
TABEL 3.5a.1 

Capaian IKU indeks efektivitaskomunikasi publik Tahun 2020 

Target/ 

Realisasi 
Trw I Trw II Smt I Trw III 

s.d.  

Trw III 
Trw IV 

Tahun

an 
Pol /KP 

Target - - - - - 3,5 3,5 
Maximize

/ average 
Realisasi - - - - - 3,66 3,66 

Nilai capaian - - - - - 104,57 104,57 
 

Perbandingan capaian IKU Indeks efektivitas komunikasi publik tahun 2016 s.d. 2020 dapat ditunjukkan sebagai 

berikut.  
TABEL 3.5a.2 

Perbandingan Capaian IKU indeks efektivitaskomunikasi publik tahun 2016 s.d. 2020 

Target/Realisasi 2020 2019 2018 2017 2016 

Target 3,5 - - - - 

Realisasi 3,66 - - - - 

 

Mengingat IKU tersebut baru diterapkan untuk tahun 2020, sementara pada Kontrak Kinerja Tahun 2016 s.d. 

2019 tidak ditargetkan dan tidak ada realisasi IKU tersebut, perbandingan capaian IKU tersebut dengan tahun 

2016 s.d. 2019 tidak dapat dilakukan 

Realisasi IKU tahun 2016 s.d. 2020 mencerminkan realisasi selama lima tahun rencana jangka menengah DJPb 

yang dituangkan dalam Renstra Setditjen Pebendaharaan Tahun 2020-2024. Pada tahun 2020 IKU ini tidak 

ditetapkan dalam Renstra Setditjen Perbendaharaan Tahun 2020-2024 sehingga tidak dapat dibandingkan 

 
TABEL 3.5a.3 

Perbandingan Realisasi IKU indeks efektivitaskomunikasi publik s.d. 2020 dan Renstra 2020-2024  

Tahun Realisasi IKU  Renstra Setdiitjen  

2020 3,66 - 

2019 - - 

2018 - - 

2017 - - 

2016 - - 
 



 34 

Isu utama dalam pencapaian IKU Indeks efektivitas komunikasi publik Pemerintah merancang dan menjalankan 

sejumlah program untuk merespons pandemi Covid-19. Program-program tersebut sebagian terangkum dalam 

Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Sejumlah program dalam PEN merupakan Tusi DJPb, salah 

satunya penyaluran program bantuan sosial (bansos) yang terus ditambah dan diperluas untuk membantu 

masyarakat bertahan dan bangkit kembali dari dampak pandemik. Implikasi Ditjen Perbendaharaan mengelola 

sejumlah isu terkait bansos, khususnya dalam hal akuntabilitas penyaluran kepada masyarakat. 

Akar permasalahan dalam pencapaian IKU tersebut adalah Perkembangan isu terkait realisasi bantuan sosial 

Program Keluarga Harapan (PKH) dan Kartu Sembako (KS) dalam penanganan dampak pandemi COVID-19 

sangat mempengaruhi ekspos pada media eksternal DJPb sehingga tidak dapat diprediksi walaupun dapat 

dimitigasi dan Media mengangkat topik tidak selalu sesuai dengan sudut pandang yang sudah diupayakan untuk 

disajikan melalui publikasi. 

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam pencapaian IKU tersebut antara lain: 

1. Koordinasi dengan Dit. PA dan Biro KLI terkait pemenuhan feed up bahan/bakal konten publikasi pada 

media sosial Kemenkeu RI; 

2. Posting secara berkala realisasi belanja APBN terkait penanganan dampak pandemi covdi-19 terhadap 

masyakarat yang didalamnya mencakup realisasi PKH/Ks; 

3. Melakukan monitoring berita khususnya PKH dan KS pada media eksternal; 

4. Melakukan pengukuran engagement pada media sosial DJPb dan pengukuran efektifitas komunikasi pada 

setiap event yang menghadirkan narasumber dari DJPb dengan tema yang relevan oleh Biro KLI. 

Rekomendasi rencana aksi yang akan dilakukan dalam pencapaian IKU tersebut antara lain: 

1. Peningkatan kualitas penyusunan konten media sosial agar lebih jelas, transparan dan sesuai fakta; 

2. Peningkatan kualitas komunikasi dan layanan informasi, serta layanan/kinerja kepada 

stakeholder/masyarakat; 

3. Koordinasi dan pendalaman materi publikasi sebelum melakukan komunikasi kepada publik melalui media 

massa; 

4. Menyajikan informasi yang memiliki nilai berita tinggi dan lebih dalam (sensitif). Dapat dipertimbangkan 

untuk kolaborasi dengan unit lain yang isu/topiknya tengah hangat dibahas/dicari oleh media massa. 

 

5B-N: RATA-RATA NILAI HASIL PEMERIKSAAN DAN SUPERVISI KPPN 

Indikator Kinerja Utama (IKU) Rata-rata nilai laporan hasil pemeriksaan dan supervisi KPPN bertujuan untuk 

mendorong pengembangan kebijakan dan pedoman yang dapat meningkatkan kinerja pada Kantor Vertikal 

DJPb.  

Untuk menjamin terlaksananya berbagai kebijakan yang telah ditetapakan Kantor Pusat DJPb oleh KPPN, telah 

disusun pedoman pembinaan dan supervisi KPPN oleh Kanwil DJPb. Sesuai dengan Peraturan Dirjen 

Perbendaharaan PER-24/PB/2019 tentang Pedoman Pembinaan dan Supervisi Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara, setiap Kanwil DJPb wajib melakukan pembinaan pada KPPN di lingkup wilayah 

kerjanya secara periodik 2 (dua) kali dalam setahun.  

Dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja pelayanan yang berorientasi kepada kepentingan dan kepuasan 

masyarakat, Kanwil DJPb melalui tim pembinaan dan supervisi KPPN melakukan penilaian dan mapping kinerja 

KPPN di lingkup wilayah kerjanya berdasarkan indikator-indikator pada setiap unsur berikut: 

1. Pelaksanaan tugas Kuasa BUN; 

2. Pelayanan Perbendaharaan; 

3. Kinerja dan Tata Kelola KPPN. 

Selanjutnya, Laporan Hasil Pembinaan dan Supervisi KPPN oleh Kanwil DJPb, yang memuat antara lain kinerja 

setiap KPPN dalam wilayah pembinaan masing-masing, disampaikan kepada Kantor Pusat DJPb untuk dilakukan 

analisis dan mapping kinerja KPPN. Hasil analisis dan mapping kinerja KPPN dapat dijadikan sebagai bahan 

evaluasi penyusunan kebijakan oleh Kantor Pusat DJPb.  
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Formula perhitungan IKU tersebut ditunjukkan sebagai berikut: 

∑ nilai kinerja KPPN sebagaimana hasil pembinaan dan supervisi 

Kanwil x 100% 

Jumlah KPPN 

Perhitungan polarisasi data IKU tersebut menggunakan maximize (semakin tinggi realisasi terhadap target, 

semakin baik capaian kinerjanya), periode pelaporan (trajectory) semesteran, dan jenis konsolidasi periode 

menggunakan average (realisasi yang digunakan adalah angka rata-rata seluruh periode. 

Target IKU tersebut untuk tahun 2020 adalah sebesar 93 sebagaimana ditentukan dalam Kontrak Kinerja 

Kemenkeu-two Setditjen Perbendaharaan tahun 2020. Target tersebut sama dengan target IKU tersebut tahun 

2019.  

Nilai IKU tersebut tahun 2020 didapatkan dengan sumber data Laporan Hasil Pembinaan (LHP) KPPN dari 

seluruh Kanwil DJPb. Realisasi atas IKU tersebut tahun 2020 adalah 97,77 yang didapatkan dari rata-rata nilai 

kinerja KPPN sebagaimana hasil pembinaan dan supervisi seluruh Kanwil semester I sebesar 97,95 dan semester 

II sebesar 97,59. Capaian IKU tersebut untuk tahun 2020 ditunjukkan pada tabel berikut. 

 
TABEL 3.5b.1 

Capaian IKU Rata-rata nilai laporan pemeriksaan dan supervisi  KPPN Tahun 2020 

Target/ 

Realisasi 

Trw I Trw II Smt I Trw III s.d. 

Trw III 

Trw IV Tahuna

n 

Pol /KP 

Target - 93 93 - 93 93 93 
Maximize/ 

Average 
Realisasi - 97,95 97,95 - 97,95 97,59 97,77 

Nilai - 105,32 105,32 - 105,32 104,94 105,13 

 

Sebagaimana ditunjukkan di atas,  realisasi IKU tersebut untuk tahun 2020 adalah sebesar 97,77 dan telah 

melampaui target yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-two Setditjen Perbendaharaan 

sebesar 93 (dengan nilai capaian 105,13).  

Nilai realisasi IKU tersebut tahun 2020 dapat dibandingkan dengan realisasi IKU tersebut tahun-tahun 

sebelumnya, yaitu dari tahun 2016 s.d. 2020 sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut. 

 
TABEL 3.5b.2 

Perbandingan Capaian IKU Rata-rata nilai laporan dan supervisi KPPN tahun 2016 s.d. 2020 

Target/Realisa

si 

2020 2019 2018 2017 2016 

Target 93 93 93 90 80 

Realisasi 97,77 97,72 96,72 95,33 94,85 

 

Sebagaimana ditunjukkan di atas, realisasi IKU Rata-rata nilai laporan pemeriksaan dan supervisi KPPN dari tahun 

2016 s.d. 2020 terus mengalami peningkatan. 

Realisasi IKU tahun 2016 s.d. 2020 mencerminkan realisasi selama lima tahun rencana jangka menengah 

Setditjen Perbendaharaan yang dituangkan dalam Renstra Setditjen Perbendaharaan Tahun 2020-2024 dengan 

perbandingan sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut. 

 
TABEL 3.5b.3 

Perbandingan Realisasi IKU Rata-rata nilai laporan dan supervisi KPPN s.d. 2020 dan Renstra 2020-2024 

Tahun Realisasi IKU Tahunan Renstra Setditjen PB  

2020 97,77 tidak ditetapkan 

2019 97,72 83 

2018 96,72 82 

2017 95,33 81 

2016 94,85 80 
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Sebagaimana ditunjukkan di atas, nilai realisasi tahunan IKU tersebut dari tahun 2016 s.d. 2019 masing-masing 

telah melampaui target tahunan yang ditetapkan pada Renstra Setditjen Perbendaharaan Tahun 2015-2019 

namun pada Renstra Setditjen Perbendaharaan Tahun 2020-2024 untuk tahun 2020 target tidak ditetapkan. 

Perubahan KEP-261/PB/2016 tentang Pedoman Pembinaan dan Supervisi KPPN yang diubah dengan PER-

24/PB/2019, sehingga akan terjadi perubahan metode pembinaan dan supervisi KPPN oleh Kanwil DJPb pada 

Semester II tahun 2020. Implikasinya yaitu metode penilaian LHPS akan mulai berubah pada penyusunan LHPS 

Semester II 2020 sesuai dengan mekanisme sebagaimana telah diatur dalam PER-24/PB/2019. 

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam pencapaian IKU tersebut adalah Melakukan Penilaian terhadap LHPS 

Kanwil DJPb Semester I tahun 2020 dan melakukan rekapitulasi nilai kinerja KPPN berdasarkan hasil pembinaan 

dan supervisi seluruh Kanwil. 

Rekomendasi rencana aksi yang akan dilakukan dalam pencapaian IKU tersebut pada Tahun 2020 melanjutkan 

proses penilaian terhadap Laporan Hasil Pembinaan dan Penilaian Kinerja KPPN Semester I Tahun 2021 dan 

melakukan pembahasan terkait desain perubahan indikator dalam pedoman pembinaan KPPN. 

 

SASARAN STRATEGIS 6: PENGELOLAAN KINERJA DAN KEPATUHAN INTERNAL 

YANG EFEKTIF 

Pengelolaan kinerja merupakan suatu rangkaian kegiatan pemanfaatan sumber daya untuk meningkatkan kinerja 

dalam rangka mencapai tujuan organisasi. 

Sedangkan, unsur unsur tugas pelaksanaan tugas kepatuhan internal meliputi: 

1. Penerapan manajemen risiko; 

2. Pemantauan pengendalian intern; 

3. Pemantauan terhadap kode etik dan disiplin pegawai; 

4. Pengendalian gratifikasi; 

5. Pengelolaan pengaduan; 

6. Investigasi internal; 

7. Monitoring dan tindak lanjut hasil audit; 

8. Koordinasi penunjukan saksi/ahli; 

9. Koordinasi pemberian bantuan hukum; 

10. Pelaksanaan program Zona Integritas. 

Pengelolaan kinerja dan Pelaksanaan tugas Kepatuhan Internal dinyatakan efektif apabila dapat meningkatkan 

kinerja dan kepatuhan unit kerja lingkup Ditjen Perbendaharaan terhadap peraturan dan tata kelola proses 

bisnis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uraian mengenai IKU tersebut adalah sebagaimana berikut: 

SS 6: Pengelolaan kehumasan yang profesional 

Kode Indikator Kinerja Target Realisasi Nilai 

6a-N Nilai reviu pengelolaan kinerja 91 N/A  

6b-N Indeks efektivitas kepatuhan internal 70,00 91,24 120,00 

6c-N Rata-rata nilai hasil evaluasi 

pelaksanaan tugas kepatuhan internal 

85,00 90,25 106,17 

6A-N: NILAI REVIU PENGELOLAAN KINERJA 

Indikator Kinerja Utama (IKU) Nilai reviu pengelolaan kinerja bertujuan untuk mewujudkan hasil 

pengelolaan kinerja yang optimal. IKU tersebut baru diimplementasikan dari tahun 2016. 

Dalam rangka meningkatkan assurance terhadap kualitas pengelolaan kinerja seluruh unit eselon I Kemenkeu, 

termasuk DJPb, Biro Cankeu Setjen Kemenkeu melaksanakan kegiatan Reviu Pengelolaan Kinerja pada setiap 

unit eselon I yang diwakili unit sampel. Ruang lingkup pelaksanaan reviu pengelolaan kinerja mencakup 6 (enam) 
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parameter pemenuhan, yaitu perencanaan strategi, cascading, dan alignment, perencanaan kegiatan, eksekusi 

strategi, monitoring dan evaluasi, serta tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi (atau ditentukan lain oleh 

Biro Cankeu Setjen Kemenkeu). 

Pada setiap unit sampel, Biro Cankeu menyampaikan hasil Reviu Pengelolaan Kinerja yang mencerminkan 

kondisi pengelolaan kinerja pada setiap unit. 

Penilaian hasil Reviu Pengelolaan Kinerja menggunakan skala indeks sebagai berikut: 

indeks 1 = Tim Reviu Pengelolaan Kinerja menyatakan pengelolaan kinerja "tidak baik"  

indeks 2 = Tim Reviu Pengelolaan Kinerja menyatakan pengelolaan kinerja "kurang baik" 

indeks 3 = Tim Reviu Pengelolaan Kinerja menyatakan pengelolaan kinerja "cukup baik" 

indeks 4 = Tim Reviu Pengelolaan Kinerja menyatakan pengelolaan kinerja "baik" 

indeks 5 = Tim Reviu Pengelolaan Kinerja menyatakan pengelolaan kinerja "sangat baik"  

Capaian IKU tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut: 

Nilai hasil reviu pengelolaan kinerja 

Target IKU Nilai reviu pengelolaan kinerja  untuk tahun 2020 adalah sebesar 91 dengan periode pelaporan 

tahunan. Target tersebut meningkat dari tahun 2019 (90). 

Polarisasi data IKU menggunakan maximize (semakin tinggi realisasi terhadap target maka semakin baik capaian 

kinerjanya), periode pelaporan tahunan, dan jenis konsolidasi periode take last known value (realisasi yang 

digunakan adalah angka periode terakhir). 

Pada tahun 2020, tidak dilaksanakan reviu pengelolaan kinerja lingkup Kemenkeu tahun 2020 oleh Biro Cankeu 

sehingga nilai hasil reviu pengelolaan kinerja tidak dapat ditetapkan. Dengan demikian realisasi IKU tahun 2020 

tersebut tidak dapat dibandingkan dengan target sebagaimana ditunjukkan capaiannya sebagai berikut. 

 
TABEL 3.6a.1 

Capaian IKU Nilai reviu pengelolaan kinerja Tahun  2020 

T/R Q1 Q2 Smt.1 Q3 Sd. Q3 Q4 Y Pol /KP 

Target 

KK 

- - - - - 91 91 

Maximize/ 

TLK Realisasi - - - - - N/A N/A 

Capaian - - - - - - - 

 

 

Capaian IKU pada tahun 2020 dan perbandingan dengan tahun sebelumnya dapat ditunjukkan sebagai berikut. 

 
TABEL 3.6a.2 

Perbandingan Realisasi  IKU Nilai reviu pengelolaan kinerja Tahun 2016 s.d. 2020 

T/R 2016 2017 2018 2019 2020 

Target KK 77 79 81 90 91 

Realisasi 84,04 87,42 86,35 99,25 N/A 

 

Sebagaimana ditunjukkan diatas, nilai realisasi IKU pada tahun 2020 tidak dapat ditetapkan dan perbandingan 

dengan tahun sebelumnya tidak dapat dibandingkan. 

Realisasi IKU tahun 2016 s.d. 2020 mencerminkan realisasi selama lima tahun rencana jangka menengah 

Setditjen Perbendaharaan yang dituangkan dalam Renstra Setditjen Perbendaharaan Tahun 2020-2024 dengan 

perbandingan ditunjukkan sebagai berikut.  
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TABEL 3.6a.3 

Perbandingan Realisasi IKU Nilai reviu pengelolaan kinerja s.d. 2019 dan Renstra 2020—2024  

Tahun Realisasi IKU  Renstra Setdiitjen  

2020 N/A Tidak ditetapkan 

2019 99.25 78 

2018 86,35 78 

2017 87,42 77 

2016 84,04 77 

 

Sebagaimana ditunjukkan di atas, nilai realisasi tahunan IKU tersebut dari tahun 2016 s.d. 2019 masing-masing 

telah melampaui target tahunan yang ditetapkan pada Renstra Setditjen Perbendaharaan Tahun 2015-2019 

namun pada Renstra Setditjen Perbendaharaan Tahun 2020-2024 untuk tahun 2020 target tidak ditetapkan 

Isu Utama  dalam pencapaian IKU Nilai reviu pengelolaan kinerja adalah Pada tahun 2020, tidak dilaksanakan 

reviu pengelolaan kinerja lingkup Kemenkeu tahun 2020 oleh Biro Cankeu.  

Dalam hal ini, akar permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah mekanisme reviu pengelolaan kinerja oleh Biro 

Cankeu selalu mengalami penyesuaian dari tahun ke tahun. 

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam pencapaian IKU tersebut antara lain: 

1. Menyusun panduan pengelolaan kinerja TW I s.d. TW IV tahun 2020 kepada seluruh unit kerja lingkup 

DJPb; 

2. Mengkoordinasikan pengelolaan kinerja TW secara tepat waktu; 

3. Menyusun pedoman  langkah-langkah peningkatan kualitas pengelolaan kinerja pada lingkup DJPb tahun 

2020. 

Rekomendasi rencana aksi dalam pencapaian IKU tersebut pada tahun 2021 adalah Melakukan evaluasi atas 

implementasi langkah2 peningkatan kualitas PK pada seluruh unit DJPb. 

6B-N: INDEKS EFEKTIVITAS KEPATUHAN INTERNAL 

Indeks efektivitas UKI adalah indeks untuk mengukur efektivitas pelaksanaan tugas UKI yang membantu 

manajemen untuk memantau implementasi pengendalian intern di lingkungan Kementerian Keuangan. 

Indeks efektivitas UKI diukur dengan skala 1 s.d. 100, dan menggunakan 2 komponen sebagai berikut: 

Komponen Pengungkit (Bobot 60%) 

1. Dukungan Sumber Daya Manusia serta Akses Data & Informasi (15%) Subkomponen ini mengukur 

kecukupan jumlah dan kompetensi SDM UKI serta akses UKI atas data informasi terkait proses bisnis yang 

dipantau. 

2. Evaluasi Pengendalian Intern Tingkat Entitas (EPITE) (5%) Subkomponen ini mengukur pelaksanaan kegiatan 

EPITE dan tindak lanjut rekomendasi hasil EPITE. 

3. Pemantauan Pengendalian Intern Tingkat Aktivitas (PPITA) (10%) Subkomponen ini mengukur pelaksanaan 

kegiatan PPITA dan tindak lanjut rekomendasi hasil PPITA. 

4. Pemantauan Penerapan Kode Etik (10%) Subkomponen ini mengukur pelaksanaan pemantauan Kode Etik 

dan tindak lanjut hasil pemantauan. 

5. Penyusunan dan Pemanfaatan Fraud Risk Scenario (FRS) (10%) Subkomponen ini mengukur penyusunan, 

pemanfaatan, dan tindak lanjut hasil pemantauan FRS. 

6. Penyusunan Profil Pegawai (10%) Subkomponen ini mengukur penyusunan profil pegawai dan tindak lanjut 

atas profil yang telah disusun. 

Komponen Hasil (Bobot 40%) 

1. Jumlah Pengaduan Masyarakat (5%) Subkomponen ini mengukur laporan pengaduan masyarakat terkait 

dengan integritas dan perilaku pegawai. 

2. Jumlah Operasi Tangkap Tangan (OTT) (20%) Subkomponen ini mengukur pegawai yang terjaring OTT 

oleh APH. 

3. Kepuasan Stakeholders (5%) Subkomponen ini mengukur kepuasan atas kinerja UKI oleh pimpinan unit 

organisasi. 
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4. Hasil Survei Penilaian Integritas (10%) Subkomponen ini mengukur persepsi integritas pada Unit Eselon I di 

lingkungan Kementerian Keuangan. 

Capaian IKU tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut: 

Nilai Komponen Pengungkit + Nilai Komponen Hasil 

 

Target IKU Indeks efektivitas kepatuhan internal untuk tahun 2020 adalah sebesar 70. Polarisasi data IKU 

menggunakan maximize (semakin tinggi realisasi terhadap target maka semakin baik capaian kinerjanya), periode 

pelaporan tahunan, dan jenis konsolidasi periode take last known value (realisasi yang digunakan adalah angka 

periode terakhir). 

Pada tahun 2020 realisasi capaian IKU Indeks efektivitas kepatuhan internal adalah sebesar 91,24 angka tersebut 

didapat dari formula perhitungan yang telah ditetapkan. 

Dengan demikian, capaian realisasi IKU tersebut pada tahun 2020 terhadap targetnya dapat ditunjukkan sebagai 

berikut. 

 
TABEL 3.6b.1 

Capaian IKU indeks efektivitas kepatuhan internal Tahun 2020 

Target/ 

Realisasi 
Trw I Trw II Smt I Trw III 

s.d.  

Trw III 
Trw IV 

Tahun

an 
Pol /KP 

Target - - - - - 70,00 70,00 Maximize

/ Take 

last 

known 

value 

Realisasi - - - - - 91,24 91,24 

Nilai capaian - - - - - 130,34 130,34 

 

Bila dilihat dari tabel diatas realisasi tahun 2020 telah melampaui target yang telah ditetapkan hal ini tak lepas 

dari baiknya koordinasi antara tim Pembina dan UKI vertical. 

Perbandingan capaian IKU Indeks efektivitas kepatuhan internal tahun 2016 s.d. 2020 dapat ditunjukkan sebagai 

berikut.  

 
TABEL 3.6b.2 

Perbandingan Capaian IKU indeks efektivitas kepatuhan internal tahun 2016 s.d. 2020 

Target/Realisasi 2020 2019 2018 2017 2016 

Target 70,00 - - - - 

Realisasi 91,24 - - - - 

 

Mengingat IKU tersebut baru diterapkan untuk tahun 2020, sementara pada Kontrak Kinerja Tahun 2016 s.d. 

2019 tidak ditargetkan dan tidak ada realisasi IKU tersebut, perbandingan capaian IKU tersebut dengan tahun 

2016 s.d. 2019 tidak dapat dilakukan 

Realisasi IKU tahun 2016 s.d. 2020 mencerminkan realisasi selama lima tahun rencana jangka menengah DJPb 

yang dituangkan dalam Renstra Setditjen Pebendaharaan Tahun 2020-2024. Pada tahun 2020 IKU ini tidak 

ditetapkan dalam Renstra Setditjen Perbendaharaan Tahun 2020-2024 sehingga tidak dapat dibandingkan 
TABEL 3.6b.3 

Perbandingan Realisasi IKU indeks efektivitas kepatuhan internal s.d. 2020 dan Renstra 2020-2024  

Tahun Realisasi IKU  Renstra Setdiitjen  

2020 91,24 - 

2019 - - 

2018 - - 

2017 - - 

2016 - - 

 

Isu utama dalam pencapaian IKU Indeks efektivitas kepatuhan internal adalah kurang efektifnya pengendalian 

intern dan kepatuhan internal Berdasarkan data pengelolaan pengaduan disampaikan s.d Triwulan III Tahun 

2020 terdapat 18 kasus yaitu 1 kasus terkait kekerasan verbal, 1 kasus terkait penyalahgunaan BMN, 7 kasus 
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terkait wfh, 4 kasus terkait kecurangan, 1 kasus terkait radikalisme, 2 kasus terkait sikap perilaku pejabat, 1 

kasus terkait kebijakan merokok dan 1kasus terkait norma susila/penelantaran keluarga. 

Akar permasalahan dalam pencapaian IKU tersebut antara lain: 

1. Komponen pengungkit terdiri dari dukungan SDM, akses data dan informasi, serta komunikasi dirasa kurang 

memadai secara kompetensi dan pemahaman; 

2. Komponen hasil survey penilaian integritas kemingkinan berkurang karena adanya penurunan layanan; 

3. Parameter penilaian komponen pengaduan masyarakat seharusnya disusun sedemikian rupa bukan 

berdasarkan jumlah pengaduan namun sejauh mana kinerja UKI terhadap tindak lanjut/penyelesaian 

pengaduan. 

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam pencapaian IKU tersebut antara lain: 

1. Pembahasan IKU dengan Itjen dan Setjen Kemenkeu; 

2. Telah mengusulkan Diklat sumber daya kepatuhan internal kepada Bagian SDM (ND-183/PB.15/2020); 

3. Telah dilaksanakan koordinasi antara tim Pembina Itjen, UKI E1 dan UKI Vertikal pada kegiatan Bimtek 

Aplikasi PRO UKI; 

4. Pembahasan hasil tinjut SPI dengan Itjen (20 April 2020); 

5. Implementasi Aplikasi PRO UKI (ND-1602/PB.12020); 

6. Bimtek Aplikasi PRO UKI (ND-1823/PB.1/2020); 

7. Uji validitas dan reabilitas perangkat penilaian efektivitas UKI (ND-1904/PB.01/2020); 

8. Pelaksanaan E-learning PRO UKI; 

9. Mekanisme pemberian perlindungan whistleblower telah ditetapkan dalam Keputusan Dirjen Perbendaharaan 

ttg Juknis Pelaksanaan Kerangka Penguatan Integritas DJPb (KEP-253/PB/2020). 

Rekomendasi rencana aksi yang akan dilakukan dalam pencapaian IKU tersebut adalah dengan koordinasi 

dengan tim Pembina dan UKI vertikal dan Pelaksanaan PJJ PRO UKI. 
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6C-N: RATA-RATA NILAI HASIL EVALUASI PELAKSANAAN TUGAS KEPATUHAN 

INTERNAL 

IKU Rata-rata nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal bertujuan untuk mendukung 

peningkatan pelaksanaan tugas kepatuhan internal di lingkungan DJPb. Nilai hasil evaluasi merupakan hasil 

penilaian terhadap pelaksanaan tugas kepatuhan internal yang diimplementasikan pada unit kerja di lingkungan 

Kantor Pusat dan Kanwil DJPb. Penilaian tersebut dilakukan oleh Bagian Kepatuhan Internal Setditjen 

Perbendaharaan. 

Penilaian dilaksanakan dengan berpedoman pada Kepdirjen tentang Pedoman Penilaian Pelaksanakan Tugas 

Kepatuhan Internal di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Unsur-unsur pelaksanaan  tugas 

kepatuhan internal, terdiri atas: 

1. Penerapan manajemen risiko (bobot: 35%); 

2. Pelaksanaan pengendalian intern dan penerapan kode etik/disiplin pegawai (bobot: 55%); 

3. Pengelolaan pengaduan dan rekomendasi Laporan Hasil Audit (LHA) Aparat Pengawas Fungsional (bobot: 

10%). 

Capaian IKU tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut: 

Rata-rata nilai hasil evaluasi oleh Bagian Kepatuhan Internal Setditjen Perbendaharaan 

Target IKU tersebut tahun 2020 adalah sebesar 85, meningkat dengan target tahun sebelumnya (83). 

Perhitungan polarisasi data IKU tersebut menggunakan maximize (semakin tinggi realisasi terhadap target, 

semakin baik capaian kinerjanya), periode pelaporan tahunan, dan jenis konsolidasi periode menggunakan take 

last known value (realisasi yang digunakan adalah angka terakhir periode terakhir). 

Realisasi IKU tersebut didapatkan dengan mengukur dari rata-rata nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas 

kepatuhan internal Kanwil DJPb dan Direktorat lingkup Kantor Pusat DJPb.  Pada tahun 2020, nilai rata-rata 

sebesar 90,25 telah mencapai target sebagaimana hasil penilaian Bagian Kepatuhan Internal Sekretariat DJPb. 

Capaian tersebut dapat ditunjukkan sebagai berikut. 

 
TABEL 3.6c.1 

Capaian IKU Rata-rata nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal Tahun 2020 

T/R Q1 Q2 Smt.1 Q3 Sd. Q3 Q4 Y Pol /KP 

Target - - - - - 85 85 Maximize/ 

Take Last 

Known 

Value 

Realisasi - - - - - 90,25 90,25 

Nilai  - - - - - 106,17 106,17 

 

Sebagaimana ditunjukkan di atas, realisasi IKU sebesar 90,25 tersebut melampaui targetnya pada tahun 2020 

(85). 

Perbandingan realisasi IKU tersebut pada tahun 2020 dengan realisasi tahun-tahun sebelumnya dapat 

ditunjukkan sebagai berikut.  

 
TABEL 3.6c.2 

Perbandingan IKU Rata-rata nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal Tahun 2016 s.d. 2020 

Target/ realisasi 2016 2017 2018 2019 2020 

Target KK 75 75 78 83 85 

Realisasi 83,59 85,53 92,41 88,36 90,25 

 

Sebagaimana ditunjukkan di atas, realisasi IKU tersebut pada tahun 2020 meningkat dibandingkan dengan 

realisasi tahun 2019 tetapi realisasi tertinggi pada tahun 2018. 
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Realisasi IKU tahun 2016 s.d. 2020 mencerminkan realisasi selama lima tahun rencana jangka menengah 

Setditjen Perbendaharaan yang dituangkan dalam Renstra Setditjen Perbendaharaan Tahun 2020-2024 dengan 

perbandingan sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut. 

 
TABEL 3.6c.3 

Perbandingan Realisasi IKU Rata-rata nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal s.d. 2020 dan Renstra 2020-2024 

Tahun Realisasi IKU Tahunan Renstra Setditjen PB  

2020 90,25 tidak ditetapkan 

2019 88,36 79 

2018 92,41 77 

2017 85,53 76 

2016 83,59 75 

 

Sebagaimana ditunjukkan di atas, nilai realisasi tahunan IKU tersebut dari tahun 2016 s.d. 2019 masing-masing 

telah melampaui target tahunan yang ditetapkan pada Renstra Setditjen Perbendaharaan Tahun 2015-2019 

namun pada Renstra Setditjen Perbendaharaan Tahun 2020-2024 untuk tahun 2020 target tidak ditetapkan. 

Isu utama dalam pencapaian IKU Rata-rata nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal adalah 

penilaian IKU ini bedasarkan reviu dokumen (desk review) dan dengan kondisi tanggap bencana Covid-19 ini 

dimungkinkan dokumen yang disampaikan tidak sesuai dengan ketentuan/juknis. 

Akar permasalahan dalam pencapaian IKU tersebut adalah laporan yang disampaikan oleh Kanwil dan 

Direktorat kurang lengkap atau melampauai batas waktu penyampaian laporan. 

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam pencapaian IKU tersebut antara lain: 

1. Telah diterbitkan ND Setditjen Perbendaharaan No. ND-1114/PB.1/2020 hal Pengelolaan Risiko Direktorat 

Jenderal Perbendaharaan dalam Kondisi Tanggap Bencana COVID-19; 

2. Telah ditetapkan revisi pedoman penilaian tugas kepatuhan internal dengan Keputusan Dirjen 

Perbendaharaan nomor KEP-239/PB/2020 tgl. 6 Oktober 2020; 

3. Telah dilaksanakan Bimbingan Teknis Aplikasi PRO UKI kepada UKI kantor vertikal; 

4. Pembahasan dengan Kanwil terkait pelaksanaan tugas kepatuhan Internal (ND-1713/PB.1/2020); 

5. Masing-masing PIC pada Bagian KI telah secara aktif  mengingatkan direktorat dan kanwil untuk 

menyampaikan laporan sesuai ketentuan. 

Rekomendasi rencana aksi yang akan dilakukan dalam pencapaian IKU tersebut adalah Melakukan monitoring 

dan asistensi secara aktif terhadap perkembangan penyiapan laporan dan dokumen pendukung sesuai kriteria 

penilaian. 

 

SASARAN STRATEGIS 7: PENGELOLAAN SDM DAN ORGANISASI YANG OPTIMAL  

Organisasi  yang optimal adalah organisasi yang mampu mewadahi dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan dalam 

rangka mencapai tujuan. Dengan demikian organisasi beserta proses bisnis di dalamnya akan bersifat dinamis 

dan fleksibel sesuai dengan tuntutan kebutuhan dan dinamika transformasi kelembagaan Kementerian 

Keuangan. SDM yang optimal adalah SDM yang memiliki kepemimpinan yang tepat, mengetahui apa yang akan 

dilakukan untuk semua informasi yang diterima dan kompetensi yang dibutuhkan untuk keberhasilan organisasi 

serta melakukan pekerjaan dengan penuh semangat, efektif, efisien dan produktif, sesuai dengan proses kerja 

yang benar agar mencapai hasil kerja yang optimal. 

Pengelolaan SDM dan organisasi yang optimal merupakan suatu rangkaian proses meliputi perencanaan, 

pengembangan, pengintegrasian, pengarahan, pengawasan, dan penilaian terhadap kegiatan-kegiatan di bidang 

SDM dan keorganisasian yang disediakan dalam rangka pelaksanaan proses bisnis internal, agar tercapai tujuan 

organisasi yang telah ditetapkan 
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Uraian mengenai kedua IKU tersebut adalah sebagaimana berikut: 

SS 7: Pengelolaan SDM dan Organisasi yang Optimal 

Kode Indikator Kinerja Target Realisasi Nilai 

7a-CP Persentase pemenuhan standar soft 

and hard competency 

93% 98,78% 106,21 

7b-CP Persentase penyelesaian delayering 100% 100% 100,00 

7c-CP Indeks efisiensi belanja birokrasi 10% 29,92% 120,00 

7d-CP Indeks integritas organisasi 97,19 105,30 108,34 

7e-CP Tingkat Implementasi learning 

organisation 

75 97,64 120,00 

7A-CP: PERSENTASE PEMENUHAN STANDAR SOFT AND HARD COMPETENCY 

Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase pemenuhan standar soft dan hard competency bertujuan untuk 

memastikan tersedianya pejabat dan pegawai yang mempunyai kompetensi dalam rangka meningkatkan dan 

mengamankan keuangan dan kekayaan negara. IKU tersebut merupakan IKU refinement pada tahun 2016 dari 

IKU Persentase jumlah pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatannya dengan perubahan wording dan 

penambahan nilai hard competency sebagai dasar perhitungan. 

Pemenuhan standar soft dan hard competency pegawai diukur berdasarkan dua komponen, yaitu: 

1. Soft Competency pegawai dengan target 95%; 

2. Hard Competency pegawai dengan target 91%. 

Pemenuhan soft competency bagi setiap pejabat DJPb diukur menggunakan Job Person Match (JPM), yaitu indeks 

kesesuaian antara kompetensi pejabat dengan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ). SKJ adalah jenis dan level 

kompetensi yang menjadi syarat keberhasilan pelaksanaan tugas suatu jabatan. Soft competency dinyatakan 

memenuhi jika memiliki nilai JPM minimal 78%. JPM dapat dihitung dengan formula sebagai berikut: 

 

 

 

Data JPM Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat Administrator setiap unit eselon I disediakan oleh Biro 

SDM, Sekretariat Jenderal Kemenkeu, sementara data JPM eselon Pejabat Pengawas disediakan oleh Bagian 

Sumber Daya Manusia unit eselon I masing-masing. Perhitungan capaian komponen soft competency:.  

 

 

 

Adapun nilai hard competency pegawai diukur melalui tes secara online yang terdiri atas beberapa soal untuk 

diselesaikan. Untuk tahun 2019, nilai hard competency dinyatakan baik apabila para pegawai mampu mencapai 

nilai minimal 77. Perhitungan capaian komponen hard competency adalah sebagai berikut: 

 

 

 

Formula perhitungan IKU Persentase pemenuhan standar soft dan hard competency ditunjukkan sebagai berikut:  
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Perhitungan polarisasi data IKU tersebut menggunakan maximize (semakin tinggi realisasi terhadap target, 

semakin baik capaian kinerjanya), periode pelaporan semesteran, dan jenis konsolidasi periode menggunakan 

take last known value (realisasi yang digunakan adalah angka terakhir periode terakhir). 

Target IKU Persentase pemenuhan standar soft dan hard competency tersebut untuk tahun 2020 adalah 93% 

sebagaimana ditentukan dalam Kontrak Kinerja Kemenkeu-One DJPb dan Two Setditjen Perbendaharaan tahun 

2020. Target tersebut meningkat dari target tahun 2019 (92%), dan juga mengalami peningkatan dari sisi 

persyaratan pemenuhan JPM dari sebelumnya 74% menjadi 78%.  

Sampai dengan triwulan IV tahun 2020, jumlah pejabat di lingkungan DJPb yang telah memenuhi standar JPM 

minimal 78% sebanyak 1581 pejabat dari 1613 total pejabat yang telah mengikuti assessment center  (98,02%), 

sementara dari hasil test online hard competency secara keseluruhan yang diikuti oleh 4534 pegawai yang 

mengikuti test, sebanyak 4.513 pegawai telah memenuhi nilai ambang batas ≥77(99,54%), dan 21 pegawai yang 

belum mencapai target nilai kelulusan 77 (0,46%). Dari informasi tersebut nilai realisasi IKU Persentase 

pemenuhan standar soft dan hard competency tahun 2020 dapat diperoleh dengan perhitungan sebagaimana 

ditunjukkan sebagai berikut: 

 
TABEL 3.7a.1 

Perhitungan IKU Persentase pemenuhan standar soft dan hard competency Tahun 2020 

Periode 

Realisasi soft competency Realisasi hard competency 
Realisasi 

IKU 
Sudah 

AC* 
JPM ≥ 78 % Ikut Tes Nilai ≥ 77 % 

Semester 

1 

1622 1348 83,11% - - - 83,11% 

Semester 

2 

1613 1581 98,02% 4.534 4.513 99,54% 98,78% 

*Keterangan: Jumlah pejabat existing pada setiap periode 

 

Realisasi IKU tersebut tahun 2020, yaitu sebesar 98,78%, telah melebihi target yang telah ditetapkan (93%) 

sebagaimana ditunjukkan pada table berikut: 

 
TABEL 3.7a.2 

Capaian IKU Persentase pemenuhan standar soft dan hard competency Tahun 2020 

T/R Q1 Q2 Smt.1 Q3 Sd. Q3 Q4 Y Pol /KP 

Target - 93% 93% - 93% 93% 93% 
Maximize/ 

TLK 
Realisasi - 83,11% 83,11% - 83,11% 98,78% 98,78% 

Capaian - 89,37 89,37 - 89,37 106,21 106,21 

 

Sebagaimana ditunjukkan, realisasi IKU tersebut tahun 2020 sebesar 98,78% telah memenuhi target yang telah 

ditetapkan pada Kontrak Kinerja Tahun 2020 (93%). 

Realisasi tahun 2020 sebesar 98,78% tersebut meningkat dibanding realisasi tahun 2019 sebesar 97,73%, 

sebagaimana ditunjukkan target dan realisasinya sebagai berikut. 

 
TABEL 3.7a.3 

Perbandingan Capaian IKU Persentase pemenuhan standar soft dan hard competency Tahun 2016 s.d. 2020 

Target/ realisasi 2016 2017 2018 2019 2020 

Target KK 89% 90% 94% 92% 93% 

Realisasi 98,21% 94,58% 96,14% 97,73% 98,78% 
 

 

Realisasi IKU tahun 2016 s.d. 2020 mencerminkan realisasi lima tahun rencana jangka menengah DJPb yang 

dituangkan dalam Renstra Sekretariat DJPb Tahun 2020-2024 dengan perbandingan ditunjukkan sebagai 

berikut. 
TABEL 3.7a.4 



 45 

Perbandingan Realisasi IKU Persentase pemenuhan standar soft dan hard competency s.d. 20120 dan Renstra 2020-2024  

Tahun Realisasi IKU 

Tahunan 

Renstra Sekretariat DJPb  

2020 98,78% 93% 

2019 97,73% 90% 

2018 96,14% 90% 

2017 94,58% 88% 

2016 98,21% 88% 

Sebagaimana ditunjukkan, nilai realisasi tahunan IKU masing-masing telah melampaui target tahunan yang 

ditetapkan dalam Renstra Setditjen Perbendaharaan.  

Target pemenuhan standar soft competency tercapai dan Persentease tingkat kelulusan pegawai yang mengikuti 

tes hard competency   belum mencapai 100%. Kegiatan re-assessment center bagi pejabat yang memiliki JPM < 

78% baru dilaksanakan pada triwulan keempat secara virtual berkoordinasi dengan Biro SDM dan Pusintek dan 

Terdapat beberapa pegawai yang mengabaikan untuk mengikuti tes hard competency dan tidak memanfaatkan 3 

(tiga) kesempatan untuk melakukan perbaikan nilai. 

Dalam pencapaian IKU tersebut telah dilakukan beberapa tindakan antara lain: 

1. Penyampaian Usulan Peserta Re-assessment Center Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan Pejabat 

Administrator ke Biro Sumber Daya Manusia melalui nota dinas Sekretaris DJPb nomor ND-985/PB.1/2020 

tanggal 17 Maret 2020; 

2. Pelaksanaan kegiatan Re-assessment Center bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator dan 

Pejabat Pengawas melalui Online Assessment Center pada bulan September s.d. November 2020; 

3. Pelaksanaan kegiatan Online Leadership Development Program bagi pejabat yang memiliki JPM < 78% telah 

dilaksanakan pada tanggal 1 – 16 Juli 2020; 

4. Pelaksanaan coaching dan counseling sebagai mandatory inisiatif strategis dalam mencapai IKU hard 

competency sesuai dengan nota dinas Sekretaris DJPb nomor ND-602/PB.1/2020 tanggal 17 Februari 2020; 

5. Pelaksanaan tes hard competency berdasarkan nota dinas Sekretaris Ditjen Perbendaharaan nomor 

2465/PB.1/2020 tanggal 12 Agustus 2020; 

6. Penyusunan laporan pelaksanaan tes hard competency sesuai dengan nota dinas Kepala Bagian Sumber Daya 

Manusia nomor ND-1795/PB.12/2020 tanggal 30 Desember 2020. 

Sehubungan dengan pencapaian IKU tersebut, rekomendasi rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2021 

adalah Pelaksanaan re-assessment center bagi Pejabat Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, dan Pejabat 

Pengawas dan Meningkatkan target nilai kelulusan hard competency dari 77 menjadi 78. 

7B-CP: PERSENTASE PENYELESAIAN DELAYERING 

Sebagaimana pidato Presiden Republik Indonesia pada Sidang Paripurna MPR RI tanggal 20 Oktober 2019, 

dalam rangka meningkatkan daya saing investasi untuk menciptakan lapangan kerja, perlu dilakukan pemotongan 

prosedur yang panjang dan penyederhanaan birokrasi menjadi hanya 2 (dua) level dan mengganti/mengalihkan 

jabatan tersebut dengan jabatan fungsional yang berbasis pada keahlian/keterampilan dan kompetensi tertentu. 

Penyederhanaan birokrasi tersebut dimaksudkan untuk menciptakan birokrasi yang lebih dinamis, agile, dan 

profesional dalam upaya peningkatan efektivitas dan efisiensi untuk mendukung kinerja pelayanan pemerintah 

kepada publik. Selanjutnya, melalui Surat Edaran Nomor 384 tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret 

Penyederhanaan Birokrasi, Kementerian PAN dan RB menyampaikan kriteria dan langkah-langkah strategis dan 

konkret dalam rangka percepatan pengalihan jabatan struktural menjadi jabatan fungsional. Dalam rangka 

menindaklanjuti arah kebijakan tersebut, pada tahun 2020 Kementerian Keuangan melakukan penyederhanaan 

birokrasi (delayering) melalui transisi penggunaan jabatan fungsional secara selektif sesuai arahan kebijakan 

nasional. Indeks Implementasi Penyelesaian Penyederhanaan Birokrasi (Delayering) Kemenkeu mengukur 

penyelesaian proses implementasi delayering di lingkungan Kementerian Keuangan pada tahun 2020, dan terdiri 

dari 3 (tiga) sub-IKU. 
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1. Indeks Penyelesaian Pembentukan/Penyempurnaan Jabatan Fungsional dalam rangka Delayering. 

2. Persentase penyelesaian Penataan Organisasi Kementerian Keuangan dalam rangka Delayering. 

3. Persentase Alih Jabatan Struktural ke Jabatan Fungsional dalam rangka Delayering. 

Indeksasi per sub-IKU: 

1. Indeks Penyelesaian Pembentukan/Penyempurnaan Jabatan Fungsional dalam rangka 

delayering: 

a. Ekspose Naskah Akademis : 40% 

b. Uji Petik dan Pengolahan Beban Kerja : 20% 

c. Validasi Angka Kredit : 20% 

d. Finalisasi materi substantif Permen PANRB : 20% 

e. Penetapan PermenPANRB : 20% 

total : 120% 

2. Persentase penyelesaian Penataan Organisasi Kementerian Keuangan dalam rangka 

Delayering: 

a. Pembahasan Internal : 40% 

b. Usulan PO ke KemenPANRB : 20% 

c. Pembahasan dengan Kemen PANRB : 20% 

d. Persetujuan KemenPANRB : 20% 

e. Harmonisasi dengan KemenKUMHAM : 10% 

f. Penetapan RPMK : 10% 

total : 120% 

3. Persentase Alih Jabatan Struktural ke Jabatan Fungsional dalam rangka Delayering: 

a. Pemetaan Jabatan Struktural ke Jabatan 

Fungsional 

: 40% 

b. Usulan alih jabatan ke Kemen PANRB : 40% 

c. Persetujuan Kemen PANRB : 20% 

d. Pengangkatan melalui Inpassing Khusus : 20% 

total : 120% 

Capaian IKU tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut: 

Formula: Rata-rata Persentase Implementasi Delayering 

Target IKU tersebut tahun 2020 adalah sebesar 100%, dengan periodik capaian triwulanan dan IKU ini 

merupakan IKU baru pada tahun 2020 dengan target yang ditetapkan pada Renstra Setditjen Perbendaharaan 

tahun 2020-2024 untuk tahun 2020 adalah 100%. 

Realisasi IKU tersebut didapatkan dengan mengukur dari rata-rata persentase implementasi delayering dengan 

bobobot yang telah ditentukan.  Pada tahun 2020, realisasi yang dicapai sampai dengan triwulan IV adalah 100%.  

Pada Triwulan I belum terdapat kesepahaman terkait obyek pengukuran IKU pada Unit Eselon I mengingat 

merupakan IKU baru dan sangat tergantung kebijakan di level Kemenkeu. Berdasarkan informasi awal, IKU 

tersebut diukur berdasarkan tiga komponen (sub IKU). Kepastian obyek pengukuran yang menjadi mandatory 

masing-masing Unit Eselon I termasuk DJPb baru didapatkan pada akhir triwulan I tahun 2020 yaitu Penyelesaian 

Pembentukan/Penyempurnaan Jabatan Fungsional dalam rangka delayering (Analis Perbendaharaan Negara) dan 

Akibat adanya pandemi COVID-19 terdapat pengaruh pada tahapan pelaksanaan implementasi delayering oleh 

DJPb sehingga realisasi pada triwulan ini tidak terpenuhi. 

Pada Triwulan II telah disampaikan Matriks Butir Kegiatan Jabatan Fungsional Analis Perbendaharaan Negara 

sebagaimana format dalam Permen PAN-RB Nomor 13 tahun 2019 ke Biro Organta melalui ND nomor: ND-

802/PB.7/2020 tanggal 11 Juni 2020 dan Telah dilaksanakan Reviu Finalisasi Matriks Butir Kegiatan pada tanggal 

24 Juni 2020, dan telah ditandatangani Berita Acara Pembahasan Matriks Butir Kegaiatan JF Analis 

Perbendaharaan Negara nomor: BA-19/SJ.2/2020 tanggal 24 Juni 2020. 

Pada Triwulan III telah dilaksanakan uji petik beban kerja JF APN yang dilaksanakan secara daring melalui aplikasi 

Kemenkeu Form (forms.kemenkeu.go.id) yang diikuti oleh responden dari Kantor Pusat dan Instansi Vertikal 

DJPb pada tanggal 28-29 September 2020 dan Penyampaian hasil pengolahan data uji petik sesuai ND Kabiro 

Organta nomor: ND-1345/SJ.2/2020 tanggal 30 September 2020. 
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Pada Triwulan IV telah disampaikan draft PermenPANRB JF APN ke Biro Organta oleh Direktur SP melalui 

ND-2068/PB.7/2020 tanggal 23 Desember 2020 dan Penyampaian draft PermenPANRB JF APN dari Biro 

Organta ke KemenPANRB melalui S-623/MK.1/2020 tanggal 22 Desember 2020. 

 

Realisasi IKU tersebut tahun 2020, yaitu sebesar 100%, telah memenuhi target yang telah ditetapkan (100%). 

Pada tahun 2020, realisasi yang dicapai pada Triwulan I tidak dapat tercapai karena belum terdapat kesepahaman 

terkait obyek pengukuran IKU pada Unit Eselon I mengingat merupakan IKU baru dan sangat tergantung 

kebijakan di level Kemenkeu namun pada triwulan II sampai dengan triwulan IV target realisasi tercapai dan 

capaian tersebut telah sesuai dengan target yang ditetapkan di tahun 2020 yaitu 100%.  

Capaian tersebut dapat ditunjukkan sebagai berikut: 

 
TABEL 3.7b.1 

Capaian IKU Persentase penyelesaian delayering Tahun 2020 

T/R Q1 Q2 Smt.1 Q3 Sd. Q3 Q4 Y Pol /KP 

Target 40% 60% 60% 80% 80% 100% 100% Maximize/ 

Take Last 

Known 

Value 

Realisasi - 60% 60% 80% 80% 100% 100% 

Nilai 

Capaian 

- 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

 

 

Perbandingan capaian IKU tersebut tahun 2016 s.d. 2020 dapat ditunjukkan pada tabel berikut.  

 
TABEL 3.7b.2 

Perbandingan Capaian IKU Persentase penyelesaian delayering tahun 2016 s.d. 2020 

Target/Realisasi 2020 2019 2018 2017 2016 

Target 100% - - - - 

Realisasi 100% - - - - 

 

Mengingat IKU tersebut baru diterapkan untuk tahun 2020, sementara pada Kontrak Kinerja Tahun 2016 s.d. 

2019 tidak ditargetkan dan tidak ada realisasi IKU tersebut, perbandingan capaian IKU tersebut dengan tahun 

2016 s.d. 2019 tidak dapat dilakukan. 

Realisasi IKU pada tahun 2016 s.d. 2020 mencerminkan realisasi lima tahun. Mengingat IKU tersebut baru 

diterapkan untuk tahun 2020 namun demikian, realisasi IKU tersebut sama dengan target Renstra Setditjen 

Perbendaharaan tahun 2020-2024. 

 
TABEL 3.7b.3 

Perbandingan Realisasi IKU Persentase penyelesaian delayering tahun 2016 s.d. 2020 dengan Renstra Setditjen 2020-2024 

Tahun Realisasi IKU Tahunan Renstra Setditjen PB  

2020 100% 100% 

2019 - - 

2018 - - 

2017 - - 

2016 - - 

 

Sebagaimana ditunjukkan di atas, nilai realisasi IKU tersebut dari tahun 2016 s.d. 2019 kosong dikarenakan IKU 

tersebut baru diterapkan untuk tahun 2020. 
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Pelaksanaan uji petik beban kerja dan norma waktu menunggu penetapan jadwal dari pihak Kemen PAN RB 

dan Sebelum dilaksanakan uji petik terdapat perubahan jumlah butir kegiatan dengan usulan awal karena adanya 

reviu dari MenPANRB sehingga terdapat perbaikan baik berupa simplifikasi, penambahan, dan rewording sub 

unsur dan butir kegiatan, dari yang jumlahnya semula 7 (tujuh) unsur, 45 (empat puluh lima) sub unsur dan 226 

(dua ratus dua puluh enam) berubah menjadi 7(tujuh) unsur, 32 (tiga puluh dua) sub unsur, dan 293 (dua ratus 

sembilan puluh tiga) butir kegiatan, dan Adanya pandemi COVID-19 yang menyebabkan uji petik tidak 

memungkinkan dilaksanakan tatap. 

Proses pengembangan JF APN melibatkan banyak pihak mulai dari pemilik proses bisnis (masing-masing unit 

kerja DJPb), Sekretariat c.q. Bagian OTL sebagai perumus kebijakan organisasi, Dit. SP sebagai pembina teknis 

JF APN, Biro Organta sebagai supervisor proses pengembangan, dan KemenPANRB selaku unit yang 

mengesahkan.  

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam pencapaian IKU tersebut adalah Telah dilaksanakan uji petik beban 

kerja JF APN yang dilaksanakan secara daring melalui aplikasi Kemenkeu Form (forms.kemenkeu.go.id) yang 

diikuti oleh responden dari Kantor Pusat dan Instansi Vertikal DJPb pada tanggal 28-29 September 2020, dengan 

serangkaian langkah-langkah meliputi: 

1. Sosialisasi uji petik beban kerja dan norma waktu berbasis Web oleh Biro Organta tanggal 4 Agustus 2020 

sesuai Undangan Kabiro Organta nomor: UND-513/SJ.2/2020 tanggal 30 Juli 2020; 

2. September 2020 sesuai undangan Dir. SP nomor: UND-298/PB.7/2020 tanggal 24 September 2020; 

3. Kick Off pelaksanaan uji petik beban kerja dan norma waktu pada tanggal 28 September 2020 sesuai ND 

Dir SP nomor: ND-1437/PB.7/2020 tanggal 24 September 2020; 

4. Penyampaian hasil pengolahan data uji petik sesuai ND Kabiro Organta nomor: ND-1345/SJ.2/2020 tanggal 

30 September 2020. 

Rekomendasi rencana aksi terkait pencapaian IKU tersebut yang akan dilakukan pada tahun 2021 adalah 

Melakukan validasi beban kerja dan norma waktu dalam rangka penentuan angka kredit JF APN, dalam hal ini 

diperlukan koordinasi antara Sekretariat DJPb, Dit. SP dan seluruh unit kerja DJPb sebagai pemilik proses bisnis. 

 

7C-CP: INDEKS EFISIENSI BELANJA BIROKRASI 

Pelaksanaan office automation diharapkan dapat mengurangi belanja birokrasi. Efisiensi belanja birokrasi 

ditunjukkan oleh penurunan persentase realisasi belanja per satuan output pada suatu triwulan dibandingkan 

triwulan yang sama pada tahun sebelumnya. Ruang lingkup belanja yang diukur adalah belanja yang ada baik di 

tahun 2019 dan tahun 2020. Apabila output tersebut terealisasi pada triwulan yang berbeda, misalnya pada Q1 

2019 dan Q3 2020, maka efisiensi tersebut dihitung pada periode Q3. Apabila terjadi penghematan dan rupiah 

yang dihemat dioptimalisasikan kembali, nilai rupiah yang dihemat tersebut tetap dianggap sebagai penghematan. 

Output tersebut berdasarkan output pada RKA-K/L. 

Jenis belanja yang diukur oleh IKU ini meliputi: (i) belanja bahan percetakan dan konsumsi; (ii) belanja perjalanan 

dinas dalam negeri kecuali dalam rangka pelantikan, mutasi, diklat, dan bantuan evaluasi non lokal dalam rangka 

pemberian dana dukungan pemulihan kepada pegawai yang terkena dampak bencana alam (iii) RDK dan 

konsinyering. Periode pelaporan IKU adalah triwulan dan year-on-year (yoy) dimana data realisasi pada triwulan 

saat ini dan di tahun berjalan dibandingkan dengan triwulan yang sama pada tahun sebelumnya. Apabila 

persentase realisasi pada tahun berjalan lebih tinggi dibandingkan triwulan yang sama di tahun sebelumnya, 

maka indeks capaian adalah 0 

Capaian IKU tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut:  

Biaya Satuan Tahun 2019 = Realisasi anggaran 2019 / Output 2019 

Biaya Satuan Tahun 2020 = Realisasi anggaran 2020 / Output 2020 

% Realisasi Efisiensi = Biaya satuan tahun 2019 - Biaya satuan tahun 2020 

Biaya satuan tahun 2019 

 

Target IKU tersebut tahun 2020 adalah sebesar 10%, dengan periodik capaian triwulanan dan IKU ini 

merupakan IKU baru pada tahun 2020 dan tidak ada target yang ditetapkan pada Renstra Setditjen 

Perbendaharaan tahun 2020-2024 untuk tahun 2020. 
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Realisasi IKU tersebut sangat tergantung dengan capaian keluaran dan saldo realisasi belanja birokrasi. Pada 

tahun 2020, realisasi yang dicapai sampai dengan triwulan IV adalah 29,92%. Realisasi tersebut dapat ditunjukkan 

sebagai berikut. 
TABEL 3.7c.1 

Realisasi IKU Indeks efisiensi belanja birokrasi Tahun 2020 

     

CKK Unit (atas seluruh output) 114,07%   

% penyerapan anggaran (RAK/PAK)  80,94%   

% realisasi efisiensi  29,92%   

     

Laporan Realisasi Anggaran per Akun 

Birokrasi    
   

No Jenis Belanja Akun Pagu Anggaran Realisasi Anggaran 

1 

 

belanja barang       

(i) belanja bahan percetakan dan konsumsi 521211 Rp. 26.350.784.000 Rp. 23.579.184.686 

(ii) belanja barang persediaan konsumsi 

(ATK dan percetakan) 

 

521811 

 

Rp. 22.091.836.000 

 

Rp. 21.190.575.811 

 

(iii) belanja barang BLU (meliputi ATK, 

percetakan, konsumsi, dan persediaan) 

 

525112 

 

Rp. 10.958.528.000 

 

Rp. 7.047.626.877 

 

2 

 

belanja perjalanan dinas (kecuali dalam 

rangka pelantikan, mutasi, diklat, dan 

bantuan evaluasi non lokal dalam rangka 

pemberian dana dukungan pemulihan 

kepada pegawai yang terkena dampak 

bencana alam  

 

  

 

  

 

  

 

(i) belanja perjalanan dinas biasa 524111 Rp. 34.939.006.000 Rp. 30.888.010.029 

(ii) belanja perjalanan tetap 524112 Rp. 0 Rp. 0 

(iii) belanja perjalanan dinas dalam kota 524113 Rp. 4.119.931.000 Rp. 2.942.615.400 

(iv) RDK dan paket meeting dalam kota 524114 Rp. 16.076.871.000 Rp. 15.369.495.108 

(v) belanja paket meeting luar kota 524119 Rp. 6.470.160.000 Rp. 6.229.134.275 

(vi) belanja perjalanan dinas BLU  525115 Rp. 17.913.642.000 Rp. 5.198.291.839 

  Total Rp. 138.920.758.000 Rp. 112.444.934.025 
 

Realisasi IKU yang dicapai pada triwulan IV sebesar 29,92% capaian itu telah melebihi target yang ditetapkan di 

tahun 2020 yaitu 10%. Capaian tersebut dapat ditunjukkan sebagai berikut. 

TABEL 3.7c.2 

Capaian IKU Indeks efisiensi belanja birokrasi Tahun 2020 

T/R Q1 Q2 Smt.1 Q3 Sd. 

Q3 

Q4 Y Pol /KP 

Target 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% Maximize/ 

Take Last 

Known 

Value 

Realisasi N/A N/A N/A N/A N/A 29,92% 29,92% 

Nilai 

Capaian 

- - - - - 120,00 120,00 

 

 

Perbandingan capaian IKU tersebut tahun 2016 s.d. 2020 dapat ditunjukkan pada tabel berikut.  
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TABEL 3.7c.3 

Perbandingan Capaian IKU Indeks efisiensi belanja birokrasi tahun 2016 s.d. 2020 

Target/Realisasi 2020 2019 2018 2017 2016 

Target 10% - - - - 

Realisasi 29,92% - - - - 

 

Mengingat IKU tersebut baru diterapkan untuk tahun 2020, sementara pada Kontrak Kinerja Tahun 2016 s.d. 

2019 tidak ditargetkan dan tidak ada realisasi IKU tersebut, perbandingan capaian IKU tersebut dengan tahun 

2016 s.d. 2019 tidak dapat dilakukan. 

Realisasi IKU pada tahun 2016 s.d. 2020 mencerminkan realisasi lima tahun. Mengingat IKU tersebut baru 

diterapkan untuk tahun 2020 namun demikian, IKU tersebut tidak ditetapkan pada target Renstra Setditjen 

Perbendaharaan tahun 2020-2024. 

 
TABEL 3.7c.4 

Perbandingan Realisasi IKU Indeks efisiensi belanja birokrasi tahun 2016 s.d. 2020 dengan Renstra Setditjen 2020-2024 

Tahun Realisasi IKU Tahunan Renstra Setditjen PB  

2020 29,92% - 

2019 - - 

2018 - - 

2017 - - 

2016 - - 

 

Sebagaimana ditunjukkan di atas, nilai realisasi IKU tersebut dari tahun 2016 s.d. 2019 kosong dikarenakan IKU 

tersebut baru diterapkan untuk tahun 2020 

Pelaksanaan office automation diharapkan dapat mengurangi belanja birokrasi. Efisiensi belanja birokrasi 

ditunjukkan oleh realisasi belanja yang lebih kecil dari DIPA untuk suatu output yang sama atau peningkatan 

capaian output untuk realisasi anggaran yang sama dengan DIPA. Capaian IKU Indeks Efisiensi Belanja Birokrasi 

sangat tergantung dengan capaian keluaran dan saldo realisasi belanja birokrasi. Capaian keluaran kemungkinan 

akan dapat terpengaruh dengan kondisi pandemic COVID-19, sedangkan belanja birokrasi sebagian besar sudah 

dipotong sesuai dengan Perpres Nomor 54 Tahun 2020. Dengan adanya target 10% berarti harus lebih 

menghemat belanja birokrasi yang sdh dipotong sebesar kurang lebih 10% kembali untuk mencapai output yang 

ditetapkan di dalam DIPA. Selain itu, berupaya agar capaian output dan indikator bisa melebihi target. IKU 

Indeks Efisiensi Belanja Birokrasi baru dapat diukur diakhir tahun anggaran dan sangat bergantung pada kinerja 

anggaran seluruh satker DJPb. 

Beberapa akar masalah IKU Indeks Efisiensi Belanja Birokrasi: 

1. Formula IKU Indeks Efisiensi Birokrasi belum ditentukan diawal penandatanganan kontrak dan bahkan 

mengalami perubahan pada saat perhitungan di triwulan I. 

2. Adanya pemotongan anggaran termasuk belanja birokrasi sehingga secara alami sudah dilakukan efisiensi, 

namun target tidak dilakukan penyesuaian seharusnya lebih rendah karena pagu belanja birokrasi yang 

dihemat sudah turun. 

3. Pandemi Covid-19 menyebabkan banyak kegiatan yang tertunda atau tidak terlaksana sehingga 

dikhawatirkan akan memengaruhi capaian output diakhir tahun anggaran. 

4. Capaian sangat tergantung dari capaian kinerja anggaran masing-masing satker. 

5. IKU Indeks Efisiensi Belanja Birokrasi dijadikan IS ke seluruh unit vertikal DJPb pada pertengahan Tahun 

2020. 

6. Baru disosialisasikan ke satker-satker lingkup Ditjen Perbendaharaan di tiwulan IV 2020 karena menunggu 

kepastian formula perhitungannya (termasuk contoh kertas kerja perhitungan yang baru diterima pada 

Bulan Oktober 2020). 

Tindakan yang telah dilaksanakan yaitu: 

1. Pada saat penyusunan anggaran, menjaga jumlah usulan Pagu Belanja Birokrasi agar tidak mengalami 

kenaikan dari tahun sebelumnya. 
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2. Membuat kebijakan dalam usulan revisi DIPA/POK satker-satker lingkup DJPb tidak menambah pagu belanja 

birokrasi. 

3. Membuat nota dinas Sekretaris Ditjen Perbendaharaan nomor : 2793/PB.1/2019 tgl 3 September 2019 hal 

Tindak Lanjut One on One Meeting Belanja Birokrasi. 

4. Membuat nota dinas Sekretaris Ditjen Perbendaharaan nomor : ND-480/PB.1/2019 hal penyelenggaraan 

rakor/raker pembebanan biaya full cost, dan pengadaan toolkit di lingkungan DJPb. 

5. Mengkoordinasikan dengan pengelola kinerja terkait formula dan rencana cascading serta pencantuman 

dalam inisiatif strategis Kontrak Kinerja di seluruh satker Instansi Vertikal. 

6. Mengusulkan akan perhitungan capaian IKU Indeks Efisiensi Belanja Birokrasi dilakukan di triwulan IV 

setelah semua output dapat dihitung realisasi atau capaiannya. 

7. Mengusulkan agar IKU Efisiensi Birokrasi dapat di cascading ke seluruh satker DJPB melalui nota dinas 

Kabag Keuangan ND-477/PB.13/2020 tgl 15 Juni 2020. 

8. Mengusulkan Efisiensi Birokrasi untuk dapat menjadi Inisiatif Srategis bagi unit kerja Kanwil DJPb dan KPPN  

melalui nota dinas Kabag Keuangan ND-515/PB.13/2020 tgl 01 Juli 2020. 

9. Membuat nota dinas Sekretaris DJPb mengenai penjelasan atas IS “Efisiensi Birokrasi dalam Pelaksanaan 

Kegiatan” untuk seluruh Kanwil DJPb dan KPPN nomor ND-2087/PB.1/2020 tanggal 9 Juli 2020. 

10. Melakukan sosialisasi kepada satker lingkup DJPb melalui aplikasi zoom pada bulan November 2020 sesuai 

surat undangan Sekretaris Ditjen Perbendaharaan nomor UND-180/PB.1/2020 tanggal  6 November 2020 

hal undangan kegiatan webinar peningkatan kierja pelaksanaan anggaran (IKU PKPA, IKPA, Aplikasi SMART, 

dan IKU Efisiens Belanja Birokrasi) TA 2020. 

11. Menerbitkan Nota dinas Sekretaris DJPb  nomor ND-590/PB.1/2021 tanggal 6 Januari 2021 hal perhitungan 

IKU PKPA s.d. Triwulan IV T.A. 2020 dan IS Persentase Efisiensi Belanja Birokrai TA 2020  nomor ND-

590/PB.1/2021 tanggal 6 Januari 2021. 

12. Memberikan konsultasi dan penjelasan IKU dan IS Efisiensi Birokrasi kepada satker-satker lingkup DJPb 

melalui WAG. 

Rekomendasi rencana aksi terkait pencapaian IKU tersebut yang akan dilakukan pada tahun 2021 adalah 

Melakukan monitoring pagu belanja dan realisasi birokrasi satker-satker lingkup DJPb dan Mendampingi satker-

satker dalam mengisi capaian pada template perhitungan IS Efisiensi Birokrasi. 

7D-CP: INDEKS INTEGRITAS ORGANISASI 

Indikator Kinerja Utama (IKU) Indeks integritas organisasi bertujuan untuk untuk meningkatkan budaya 

integritas Kementerian Keuangan. 

IKU ini mengukur integritas organisasi dalam pemenuhan kriteria ZI WBK dan persepsi publik dan internal atas 

integritas Kemenkeu berdasarkan penilaian Itjen.  

IKU ini terdiri atas 2 (dua) sub IKU, yaitu: 

Sub-IKU “Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK” sesuai standar KemenPAN-RB;  

Sub-IKU ” Indeks Persepsi Integritas” sesuai standar KPK 

Kedua Sub-IKU tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:  

Sub-IKU Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria ZI WBK bertujuan untuk menjadikan Pilot 

Project perwujudan Good Governance pada unit kerja di lingkungan Kemenkeu dan mendorong terwujudnya 

pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government). Salah satu upaya strategis dalam 

pencegahan korupsi adalah dengan membangun Wilayah Bebas dari Korupsi – Wilayah Birokrasi Bersih dan 

Melayani (WBK/WBBM) yang berbasis integritas di lingkungan K/L dan Pemda. Pencapaian WBK/WBBM 

merupakan tujuan utama dari pembangunan Zona Integritas (ZI) pada K/L dengan menggunakan parameter dan 

instrumen sebagaimana PermenPAN-RB 52/ 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju 

Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. 

Menindaklanjuti PermenPAN-RB 52/2014, ditetapkan KMK 426/2017 tentang Pedoman Pembangunan dan 

Penilaian ZI Menuju WBK di Lingkungan Kementerian Keuangan, mengatur mekanisme penetapan unit kerja di 

lingkungan Kemenkeu yang memenuhi kriteria WBK dengan memberi predikat ZI menuju WBK. 

Predikat ZI menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada unit kerja yang memenuhi sebagian besar 

manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan 

penguatan akuntabilitas kinerja. Dalam penilaiannya, ditetapkan minimal nilai Komponen Pengungkit dan 
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Komponen Hasil, yaitu 75, indikator terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN dengan nilai minimal 

18, yang terdiri dari sub komponen survei persepsi anti korupsi minimal 13,5 dan sub komponen persentasi 

TLHP minimal 3,5. 

Sub-IKU Indeks persepsi integritas bertujuan untuk menilai tingkat integritas di lingkungan Kemenkeu 

berdasarkan persepsi dan pengalaman dari pegawai (responden internal) dan pengguna layanan Kemenkeu 

(responden eksternal). Pengukuran dilakukan atas hasil survei yang dilakukan kepada seluruh pejabat/pegawai 

dan sampling pengguna layanan pada seluruh unit sampel yang telah ditentukan, survei dibatasi atas kejadian/ 

peristiwa/persepsi selama tahun berjalan. Metodologi yang dilakukan untuk penilaian 

indeks persepsi integritas, baik internal dan eskternal, melalui survei, FGD, dan penilaian lapangan (interview, 

observasi, dan reviu dokumen).  

Penilaian dilakukan melalui kuesioner survei. Atas hasil survei yang diterima, dilakukan FGD untuk 

mengkonfirmasi hasil survei, dan penilaian lapangan berupa wawancara pengguna layanan secara langsung dan 

pengumpulan dokumen terkait integritas dan kualitas layanan pada unit sampel yang didatangi. Dari hasil FGD 

dan penilaian lapangan, dan didukung dokumen informasi terkait pelanggaran integritas dari IBI, dilakukan 

kalibrasi nilai hasil survei yang dilakukan oleh tim penilai dari Itjen, hasil kalibrasi ini yang menjadi nilai (indeks) 

persepsi integritas. 

Penilaian persepsi integritas dilakukan pada triwulan III sampai dengan IV tahun berjalan dengan pelaporan 

capaian paling lambat tanggal 31 Desember. Unit yang dilakukan pengukuran adalah unit sampel dari seluruh 

unit eselon I di lingkungan Kemenkeu. Penentuan sampel disepakati bersama oleh tim survei dengan Unit 

Kepatuhan Internal tiap-tiap unit eselon I yang bersangkutan. Dari setiap unit sampel ditentukan responden 

internal (pegawai yang bekerja di unit sampel dengan status PNS dan/atau non-PNS) dan  responden eksternal 

(pengguna layanan di setiap unit sampel seperti masyarakat, K/L lain, atau unit eselon I lain di Kemenkeu). 

Hasil penilaian yang digunakan dalam perhitungan IKU merupakan hasil dari pelaksanaan survei yang telah 

disesuaikan dengan hasil pelaksanaan FGD dan penilaian lapangan. Penyesuaian dilakukan oleh tim penilai Itjen, 

dengan metode mengkonversikan informasi kualitatif pada catatan hasil FGD dan penilaian lapangan menjadi 

informasi kuantitatif. Seluruh kegiatan penilaian persepsi integritas dilakukan oleh Inspektorat Jenderal 

Kemenkeu dengan supervisi oleh KPK.  

komponen dalam perhitungan IKU Indeks integritas organisasi dengan formula sebagai berikut:  

Capaian IKU = (50% x capaian tingkat pemenuhan ZI WBK) + (50% x capaian persepsi integritas) 

 

Target IKU tersebut untuk tahun 2020 adalah sebesar 97,19%, dengan perhitungan yang didapat dari dua 

komponen yaitu capaian tingkat pemenuhan ZI WBK dan capaian persepsi integritas 

Pelaporan IKU ini ditetapkan tahunan, polarisasi data maximize (semakin tinggi realisasi terhadap target, 

semakin baik capaian kinerjanya), konsolidasi periode menggunakan take last known value (realisasi yang 

digunakan adalah angka periode terakhir). 

Realisasi yang didapat pada tahun 2020 ini sebesar 105,30 hasil tersebut didapatkan dari nilai capaian tingkat 

pemenuhan ZI WBK sebesar 115,85, jumlah unit kerja DJPb yang mendapatkan predikat tingkat nasional WBK 

sebanyak 59, predikat WBBM sebanyak 27 dan nilai capaian persepsi integritas sebesar 94,70. 

Memperhatikan hal di atas, diperoleh nilai akhir IKU tahun 2020 sebesar 105,30, yang telah memenuhi targetnya 

sebesar 97,19 sebagaimana ditunjukkan capaiannya sebagai berikut 

 
TABEL 3.7d.1 

Capaian IKU Indeks integritas organisasi Tahun  2020 

T/R Q1 Q2 Smt.1 Q3 Sd. Q3 Q4 Y Pol /KP 

Target 

KK 

- - - - - 97,19 97,19 

Maximize/ 

TLK Realisasi - - - - - 105,30 105,30 

Capaian - - - - - 108,34 108,34 
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Perbandingan target dan realisasi IKU tersebut untuk tahun 2016 s.d. 2020 ditunjukkan sebagai berikut. 

 
TABEL 3.7d.2 

Perbandingan Realisasi  IKU Indeks integritas organisasi Tahun 2016 s.d. 2020 

Tahun 

Realisasi IKU  

Keterangan Sub IKU 

1 

Sub IKU 

2 

2020 105,30 Mengingat IKU tersebut baru diterapkan untuk tahun 

2019 sebagai 

gabungan Sub-IKU dua yang telah ditetapkan sebelumnya, 

perbandingan dengan periode sebelumnya 

membandingkan kedua 

sub-IKU tersebut. 

Sub-IKU 1: Tingkat pemenuhan ZI WBK 

Sub-IKU 2: Indeks persepsi integritas 

2019 112,71 

2018 112,27 91,69 

2017 - 86,16 

2016 - - 

 

 

Realisasi IKU tahun 2016 s.d. 2020 mencerminkan realisasi selama lima tahun rencana jangka menengah DJPb 

yang dituangkan dalam Renstra Setditjen Pebendaharaan Tahun 2020-2024. Pada tahun 2020 IKU ini tidak 

ditetapkan dalam Renstra Setditjen Perbendaharaan Tahun 2020-2024 sehingga tidak dapat dibandingkan. 

 
TABEL 3.7d.3 

Perbandingan Realisasi IKU Indeks integritas organisasi s.d. 2020 dan Renstra 2020-2024  

Tahun Realisasi IKU  Renstra Setdiitjen  

2020 105,30 - 

2019 112,71 - 

2018 - - 

2017 - - 

2016 - - 
 

 

Isu terkait pencapaian IKU tersebut selama tahun 2020 yaitu adanya penurunan layanan baik di Kantor Pusat, 

Kanwil, maupun KPPN sebagai dampak COVID-19 sehingga Nilai Persepsi Integritas mengalami penurunan. 

Akar masalah yang dapat diidentifikasi dalam pencapaian IKU tersebut adalah adanya kebijakan-kebijakan dan 

layanan saat pendemi menimbulkan persepsi kurang bagus pada mitra kerja internal dan eksternal. 

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam pencapaian IKU tersebut selama tahun 2020 antara lain: 

1. Telah diadakan koordinasi dengan Inspektorat III untuk membahas hasil SPI; 

2. Pembahasan hasil SPI pada Rapimsus; 

3. Telah dilakukan penilaian unit kerja ZI-WBK/WBBM di tingkat Unit Eselon I dan mengawal unit kerja pada 

saat penilaian di tingkat kementerian (TPK). Berdasarkan hasil dari TPK, 86 unit kerja telah memenuhi 

kriteria untuk diusulkan mengikuti penilaian ZI-WBK/WBBM tingkat nasional tahun 2020; 

4. Telah diterbitkan nota dinas Setditjen Perbendaharaan No. ND-2660/PB.1/2020 terkait persiapan penilaian 

nasional dan persiapan pelaksanaan survei ZI-WBK/WBBM; 

5. Telah dilakukan asistensi kepada unit kerja peserta WBK/WBBM terkait bahan paparan, video profil, 

persiapan video conference dan evaluasi lapangan; 

6. Bagian KI secara intensif telah melakukan komunikasi dengan Biro Organta/Kemenpan-RB terkait 

pelaksanaan video Conference/evaluasi lapangan yang diikuti oleh peserta WBK/WBBM. 

Rekomendasi rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2021 antara lain: 

1. Penguatan peran UKI dalam pemantauan kode etik, disiplin dan proses bisnis strategis; 

2. Penguatan integritas dengan internalisasi antikorupsi, gratifikasi dan fraud bersinergi dengan penyuluh 

antikorupsi; 

3. Menghimbau kepada seluruh unit kerja untuk menjaga kualitas layanan dengan tetap memperhatikan kondisi 

tanggap bencana COVID-19; 

4. Melakukan asistensi terhadap unit kerja peserta WBK/WBBM 2021; 
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5. Melakukan koordinasi yang intensif dengan berbagai pihak (Kemenpan-RB, Biro Organta, dan unit kerja 

peserta WBK/WBBM) dalam pelaksanaan penilaian WBK/WBBM. 

7E-CP: TINGKAT IMPLEMENTASI LEARNING ORGANISATION 

Tingkat Implementasi learning organisation merupakan nilai yang merepresentasikan tingkat implementasi 

unit kerja di lingkungan Kementerian Keuangan sebagai learning organisation. Learning organisation 

(organisasi pembelajar)  adalah organisasi yang secara terus menerus dan terencana memfasilitasi anggotanya 

agar mampu terus menerus berkembang dan mentransformasi diri baik secara kolektif maupun individual 

dalam usaha mencapai hasil yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan bersama antara  

organisasi dan individu di dalamnya (KEP-140/PP/2017). 

Tingkat implementasi learning organisation menggunakan metode pengukuran yang dikembangkan dari 

konsep Enterprise Learning System Assessment, yang merupakan salah satu komponen dalam penerapan 

strategi Kemenkeu corporate university. 

Tingkat learning organisation dapat ditinjau dari input, proses, dan output pembelajaran yang dapat dilakukan 

dengan komponen penilaian terdiri dari: 

1. Strategic fit and management commitment 

2. Learning function organization 

3. Learning spaces 

4. Learning solutions 

5. Leaders as teachers 

6. Learners 

7. Learning Culture 

8. Feedback 

9. Learning value chain 

10. Learners performance 

Pengukuran IKU ini menggunakan metode penilaian, self assesment dan survei. 

a. Penilaian: 

Dilakukan oleh komite (BPPK) dengan menggunakan data yang dimiliki olh Sekretariat BPPK dan Pusdiklat 

b. Self Assesment: 

Dilakukan oleh unit yang membidangi pengembangan pegawai di setiap Eselon I dan/atau unit sampel dengan 

data yang dimiliki sendiri dan kertas kerja dari BPPK 

c. Survei: 

1. Tim survei untuk penilaian level unit eselon I adalah tim survei Kementerian Keuangan yang 

dikoordinasikan oleh BPPK; 

2. Unit yang dijadikan sampel pada masing-masing unit eselon I ditetapkan oleh tim survey; 

3. Responden survei adalah seluruh pegawai pada Sekretariat Unit  Eselon I dan Unit Kerja yang menjadi 

Sampel. 

Capaian IKU tersebut dapat diformulasikan sebagai berikut:  

Tingkat implementasi learning organisation =  40% Hasil Penilaian + 30%  Hasil Self Assesment + 30% 

Persepsi Survei 

Target IKU tersebut untuk tahun 2020 adalah sebesar 75. Pelaporan IKU ini ditetapkan tahunan, polarisasi 

data maximize (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), konsolidasi periode 

menggunakan take last known value (realisasi yang digunakan adalah angka periode terakhir). 

Realisasi yang didapat pada tahun 2020 ini sebesar 97,64 angka tersebut didapat dari Pengukuran tingkat 

implementasi learning organization (LO) tahun 2020 telah dilakukan dengan menggunakan tiga metode 

pengukuran, yaitu survei, self assessment dan penilaian oleh Komite Penilai LO dengan hasil nilai 97,64 (diatas 

nilai rata- rata Kemenkeu sebesar 93,18) hal ini membuat tingkat implementasi learning organization DJPb 

diapresiasi dengan baik oleh Komite Penilai LO. 
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Memperhatikan hal di atas, diperoleh nilai akhir IKU tahun 2020 sebesar 97,64, yang telah memenuhi 

targetnya sebesar 75 sebagaimana ditunjukkan capaiannya sebagai berikut 

 
TABEL 3.7e.1 

Capaian IKU Tingkat implementasi learning organisation  Tahun 2020 

T/R Q1 Q2 Smt.1 Q3 Sd. Q3 Q4 Y Pol /KP 

Target 

KK 

- - - - - 75 75 

Maximize/ 

TLK Realisasi - - - - - 97,64 97,64 

Capaian - - - - - 130,19% 130,19% 
 

Perbandingan capaian IKU tersebut tahun 2016 s.d. 2020 dapat ditunjukkan pada tabel berikut.  

 
TABEL 3.7e.2 

Perbandingan Capaian IKU Tingkat implementasi learning organisation tahun 2016 s.d. 2020 

Target/Realisasi 2020 2019 2018 2017 2016 

Target 75 - - - - 

Realisasi 97,64 - - - - 

 

Mengingat IKU tersebut baru diterapkan untuk tahun 2020, sementara pada Kontrak Kinerja Tahun 2016 

s.d. 2019 tidak ditargetkan dan tidak ada realisasi IKU tersebut, perbandingan capaian IKU tersebut dengan 

tahun 2016 s.d. 2019 tidak dapat dilakukan. 

Realisasi IKU tahun 2016 s.d. 2020 mencerminkan realisasi selama lima tahun rencana jangka menengah 

DJPb yang dituangkan dalam Renstra Setditjen Pebendaharaan Tahun 2020-2024. Realisasi IKU tersebut 

lebih tinggi dari target yang ditetapkan pada Renstra Setditjen Perbendaharaan tahun 2020-2024. 

 
TABEL 3.7e.3 

Perbandingan Realisasi IKU Tingkat implementasi learning organisation s.d. 2020 dan Renstra 2020-2024  

Tahun Realisasi IKU  Renstra Setdiitjen  

2020 97,64 75 

2019 - - 

2018 - - 

2017 - - 

2016 - - 
 

 

Isu terkait pencapaian IKU tersebut selama tahun 2020 yaitu Pengukuran tingkat implementasi learning 

organization (LO) tahun 2020 telah dilakukan dengan menggunakan tiga metode pengukuran, yaitu survei, self 

assessment dan penilaian oleh Komite Penilai LO dengan hasil nilai 97,64 (diatas nilai rata- rata Kemenkeu 

sebesar 93,18) membuat tingkat implementasi learning organization DJPb diapresiasi dengan baik oleh Komite 

Penilai LO. 

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam pencapaian IKU tersebut selama tahun 2020 antara lain: 

1. Berkoordinasi dengan BPPK terkait teknis pengukuran dan penentuan waktu pelaksanaan pengukuran; 

2. Mengikuti Inisiasi Learning Engagement Forum melalui Zoom Meeting yang diadakan oleh Sekretariat BPPK 

sebagai sarana sosialisasi IKU Tingkat Implementasi Learning Organisation di Lingkungan Kementerian 

Keuangan; 

3. Mempersiapkan pemetaan kertas kerja bagi unit kerja yang akan menjadi obyek survey; 

4. Melakukan sosialisasi terkait pelaksanaan pengukuran Learning organisation kepada unit/ obyek survey; 

5. Melakukan self assessment dan pendampingan self assessment pada unit vertical. 

Rekomendasi rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2021 melakukan penyusunan sistem yang 

mendukung pemantauan kelengkapan dokumen pelaksanaan aktivitas LO unit sampel dan Sosialisasi  

implementasi Learning Organisation dan sistem pendukung pemantauan aktivitas LO lingkup DJPb. 
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SASARAN STRATEGIS 8: PENGELOLAAN KEUANGAN DAN BMN YANG OPTIMAL  

Pengelolaan anggaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring anggaran selama satu tahun 

anggaran yang selanjutnya dipertanggungjawabkan kepada stakeholder. Dana yang tersedia dalam dokumen 

pelaksanaan anggaran (DIPA), harus dikelola sesuai rencana yang telah ditetapkan dan dapat 

dipertanggungjawabkan. Pelaksanaan anggaran menggunakan prinsip hemat, efisien, dan tidak mewah dengan 

tetap memenuhi output sebagaimana telah direncanakan dalam DIPA. Kualitas pertanggungjawaban 

pelaksanaan anggaran selama satu tahun, tercermin dari opini yang diberikan oleh BPK. Pengelolaan BMN 

yang optimal apabila seluruh BMN Kementerian Keuangan telah dimanfaatkan secara efektif dan efisien dalam 

pemenuhan kebutuhan satker. Upaya untuk mewujudkan pengelolaan BMN yang optimal dilakukan melalui 

tertib hukum, tertib fisik, dan tertib administrasi. 

 

 

 

 

 

 

 

Uraian mengenai IKU-IKU tersebut adalah sebagaimana berikut: 

SS 8: Pengelolaan Keuangan dan BMN yang optimal 

Kode Indikator Kinerja Target Realisasi Nilai 

8a-CP Persentase kualitas pelaksanaan 

anggaran DJPb 

95% 95,78% 100,82 

8b-CP Tingkat kualitas pengelolaan BMN 100 100 100,00 

8A-CP: PERSENTASE KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN DJPB 

IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran diterapkan tahun 2015 dengan nama IKU Persentase 

Penyerapan Anggaran dan Pencapaian Output Belanja, dengan perhitungan yang kemudian diubah dengan 

Surat Edaran (SE) Menteri Keuangan No. SE-32/MK.1/2015 tanggal 30 Desember 2015 tentang Tata Cara 

Pengukuran Indikator Kinerja Utama Penyerapan Anggaran dan Pencapaian Output Belanja di Lingkungan 

Kementerian Keuangan yang mencabut SE-7/MK.1/2014 tanggal 7 Maret 2014, dengan menambahkan unsur 

efisiensi, selain penyerapan anggaran dan output (capaian keluaran). Pada penetapan Kontrak Kinerja tahun 

2016 dan 2017, penghitungan IKU tersebut masih digunakan dengan perubahan nomenklatur menjadi 

Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran.  

Dalam perjalanan tahun 2017 (triwulan IV) terdapat perubahan metode perhitungan IKU tersebut, dengan 

adanya penetapan SE-35/MK.1/2017 tanggal 26 Oktober 2017 tentang Tata Cara Penghitungan Indikator 

Kinerja Utama Persentase Kualitas Pelaksanaan  Anggaran di Lingkungan Kementerian Keuangan, dengan 

adanya perbedaan pada objek dalam unsur yang diukur, metode dan pembobotan, serta adanya penambahan 

unsur konsistensi (unsur yang ditambahkan untuk perhitungan mulai tahun 2018). Selain itu, pada triwulan II 

2018, perhitungan IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran juga ditambahkan unsur Indikator Kinerja 

Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DJPb dengan proporsi bobot, yaitu capaian SE-35/MK.01/2017 dibobot 90% 

dan capaian IKPA DJPb dibobot 10%. Dan pada tahun 2019 kembali dilakukan penyempurnaan IKU tersebut 

melalui penetapan tata cara perhitungannya pada SE-2/MK.1/2019, dengan menimbang:  

1. untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan anggaran serta perbaikan tata kelola pelaksanaan anggaran di 

lingkungan Kemenkeu; 

2. untuk menindaklanjuti IMK Nomor 346/IMK.01/2017 tentang Gerakan Efisiensi sebagai bagian 

implementasi penguatan budaya Kemenkeu, Menteri Keuangan memberikan arahan agar Kemenkeu 

menjadi prime mover tata kelola anggaran yang efektif, efisien, dan akuntabel; 

3. untuk menyelaraskan implementasi pelaksanaan Evaluasi Kinerja Anggaran dalam aplikasi Sistem 

Monitoring Kinerja Terpadu (SMART) serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran belanja K/L 

melalui IKPA dalam aplikasi Online Monitoring SPAN (OM-SPAN). 

Dan untuk tahun 2020 penghitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perbendaharaan 

mengacu pada Surat Edaran Menteri Keuangan nomor : SE-8/MK.1/2020 yang menggantikan SE-2/MK.1/2020. 

Berdasarkan SE-8/MK.1/2020, capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran untuk periode Triwulan 

I s/d III Tahun 2020 diperoleh dari nilai capaian IKPA pada OMSPAN, sedangkan pada Triwulan IV dihitung 

dari 40% capaian nilai IKPA dan 60% capaian penilaian kinerja dari aplikasi SMART. 
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Target IKU tersebut untuk tahun 2020 adalah sebesar 95%. Pelaporan IKU ini ditetapkan triwulanan, 

polarisasi data maximize (semakin tinggi realisasi terhadap target, semakin baik capaian kinerjanya), 

konsolidasi periode menggunakan take last known value (realisasi yang digunakan adalah angka periode 

terakhir).  

Realisasi IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran Tahun 2020 adalah 96,16%. untuk realisasi triwulanan 

bisa dijelaskan sebagai berikut:  

1. Untuk Triwulan I dan Triwulan II capaiannya adalah N/A karena Pandemi global COVID-19 telah 

menyebabkan tertundanya kegiatan dan realisasi anggaran seluruh satuan kerja, sehingga berdasarkan 

Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-258/PB/2020 tanggal 23 Maret 2020 hal Kebijakan 

Relaksasi Penilaian Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2020 pada aplikasi OM-SPAN, 

disebutkan bahwa penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2020 pada Aplikasi 

OM-SPAN tidak dilakukan sampai dengan batas waktu yang akan diatur lebih lanjut. Hal ini dijelaskan 

pada Nota dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Nomor ND-805/SJ.1/2020 tanggal 8 Juli 2020 

hal Permintaan Data Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran (PKPA) Triwulan II 2020, 

bahwa capaian IKU PKPA Triwulan I dan II ditulis N/A. 

2. Untuk triwulan III capaiannya adalah 98,24% nilai ini didapat sesuai dengan nota dinas Kepala Biro 

Perencanaan Keuangan nomor ND-974/SJ.1/2020 tanggal 12 Agustus 2020 hal Penyampaian Penilaian 

IKPA Tahun 2020 disampaikan bahwa penilaian IKPA T-III dilakukan tanpa memperhitungkan komponen 

Revisi DIPA dan Deviasi Halaman III DIPA, dalam rangka mendorong realisasi anggaran untuk penanganan 

dampak COVID-19. 

3. Untuk triwulan IV capaiannya adalah 95,78 nilai ini didapat dari hasil perhitungan nilai IKPA 98,46 dan 

nilai SMART 94 ini seusai yang diamanahkan SE-8/MK.1/2020 capaian triwulan IV dihitung dari 40% 

capaian nilai IKPA dan 60% capaian penilaian kinerja dari aplikasi SMART. 

Realisasi IKU tersebut tahun 2020, yaitu sebesar 96,16%, telah melebihi target yang telah ditetapkan (95%) 

sebagaimana ditunjukkan sebagai berikut. 

 
TABEL 3.8a.1 

Capaian IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran DJPb Tahun 2020 

T/R Q1 Q2 Smt.1 Q3 Sd. Q3 Q4 Y Pol /KP 

Target 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 
Maximize/ 

TLK 
Realisasi N/A N/A N/A 98,24% 98,24% 96,16% 96,16% 

Capaian - - - 103,41 103,41 100,82 100,82 

 

Sebagaimana ditunjukkan, realisasi IKU tersebut tahun 2020 sebesar 95,78% telah memenuhi target yang 

telah ditetapkan pada Kontrak Kinerja Tahun 2020 (95%). Untuk  capaian periodik pada triwulan I dan 

triwulan II realisasi N/A ini dikarenakan pandemi global COVID-19 telah menyebabkan tertundanya kegiatan 

dan realisasi anggaran seluruh satuan kerja, sehingga berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan 

Nomor S-258/PB/2020 tanggal 23 Maret 2020 hal Kebijakan Relaksasi Penilaian Indikator Pelaksanaan 

Anggaran (IKPA) Tahun 2020. 

Perkembangan capaian IKU tersebut tahun dari 2016 s.d. 2020 dapat diketahui dari perbandingan yang 

ditunjukkan sebagai berikut. 

 
TABEL 3.8a.2 

Perbandingan Capaian IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran DJPb Tahun 2016 s.d. 2020 
IKU 

Tahun 

Realisasi 

Q1 Q2 Smt.1 Q3 Sd. Q3 Q4 Y 

2016 19,79% 37,57% 37,57% 68,73% 68,73% 97,69% 97,69% 

2017 24,78% 46,73% 46,73% 73,16% 73,16% 102,01% 102,01% 

2018 30,98% 51,53% 51,53% 69,33% 69,33% 97,33% 97,33% 

2019 95,86% 95,68% 95,77% 96,66% 96,07% 100,06% 97,06% 

2020 N/A N/A N/A 98,24% 98,24% 96,16% 96,16% 
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Sebagaimana ditunjukkan di atas, capaian IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran tahun 2020 menurun 

dibandingkan realisasi IKU tersebut tahun-tahun sebelumnya bahkan untuk triwulan I dan Triwulan II 

capaiannya adalah N/A, khusus pada tahun 2020 ini merupakan dampak pandemik COVID-19 yang membuat 

kebijakan sangat cepat berubah mengikuti perkembangan dampak penyebaran COVID-19. 

 

Realisasi IKU tahun 2016 s.d. 2020 mencerminkan realisasi selama lima tahun rencana jangka menengah 

Setditjen Perbendaharaan yang dituangkan dalam Renstra Setditjen Perbendaharaan Tahun 2020-2024 dengan 

perbandingan yang ditunjukkan sebagai berikut. 

 
TABEL 3.8a.3 

Perbandingan Realisasi IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran DJPb s.d. 2020 dan Renstra 2020—2024  

Tahun Realisasi IKU  Renstra Setditjen  

2020 96,16% 95% 

2019 97,06% 95% 

2018 97,33% 95% 

2017 101,03% 95% 

2016 97,69% 95% 

 

Sebagaimana ditunjukkan di atas, nilai realisasi tahunan IKU tersebut telah melampaui target tahunan yang 

ditetapkan dalam Renstra Setditjen Tahun 2020-2024.  
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Isu utama dalam pencapaian IKU persentase kualitas pelaksanaan anggaran DJPb pada tahun 2020, yaitu: 

1. Penghitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perbendaharaan T.A. 2020 mengacu 

pada Surat Edaran Menteri Keuangan nomor : SE-8/MK.1/2020 yang menggantikan SE-2/MK.1/2020; 

2. Berdasarkan SE-8/MK.1/2020, capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran untuk periode 

Triwulan I s/d III Tahun 2020 diperoleh dari nilai capaian IKPA pada OMSPAN, sedangkan pada Triwulan 

IV dihitung dari 40% capaian nilai IKPA dan 60% capaian penilaian kinerja dari aplikasi SMART; 

3. Pandemi global COVID-19 telah menyebabkan tertundanya kegiatan dan realisasi anggaran seluruh satuan 

kerja, sehingga berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-258/PB/2020 tanggal 23 

Maret 2020 hal Kebijakan Relaksasi Penilaian Indikator Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2020 pada 

aplikasi OM-SPAN, disebutkan bahwa penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 

2020 pada Aplikasi OM-SPAN tidak dilakukan sampai dengan batas waktu yang akan diatur lebih lanjut; 

Akar masalah yang dapat diidentifikasi dalam pencapaian IKU tersebut, yaitu: 

1. Sesuai SE Menteri Keuangan Nomor SE-8/MK.1/2020, terdapat perubahan cara perhitungan IKU PKPA 

yang mengikuti perhitungan IKPA sehingga bobot persentase Deviasi RPD lebih kecil dan menurunkan 

resiko capaian IKU PKPA; 

2. Sesuai Nota Dinas Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan nomor ND-366.1/SJ.1/2020, ND-

384/SJ.1/2020, dan ND-805/SJ.1/2020 capaian IKU PKPA pada Triwulan I dan II 2020 tidak dihitung dan 

diisi N/A; 

3. Walaupun penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Tahun 2020 pada Aplikasi OM-SPAN 

tidak dilakukan pada Triwulan I dan II, Satker masih dapat memantau capaian masing-masing indikator 

pada IKPA dan satker-satker tetap diminta mengantisipasi dan melakukan langkah-langkah peningkatan 

kualitas pelaksanaan anggaran sejak awal tahun; 

4. Sesuai Nota dinas Kepala Biro Perencanaan Keuangan nomor ND-894/SJ.1/2020 tanggal 27 Juli 2020 hal 

Evaluasi Kinerja Anggaran Semester I dan Pelaksanaan Anggaran Semester II lingkup Bagian Anggaran 015 

Kementerian Keuangan disebutkan bahwa sejalan dengan kebijakan penilaian kembali IKPA maka relaksasi 

perhitungan IKU PKPA dicabut dan dilakukan penilaian kembali dengan berpedoman pada SE-

8/MK.1/2020; 

5. Selanjutnya sesuai dengan nota dinas Kepala Biro Perencanaan Keuangan nomor ND-974/SJ.1/2020 

tanggal 12 Agustus 2020 hal Penyampaian Penilaian IKPA Tahun 2020 disampaikan bahwa tidak dilakukan 

penilaian untuk indikator IKPA berupa Revisi DIPA dan Deviasi Halaman III DIPA; 

6. Terdapat capaian komponen IKPA yang belum optimal seperti data kontrak, kesalahan SPM, Penyelesaian 

Tagihan, Konfirmasi Capaian Output, retur SP2D, dan Rekon LPJ Bendahara; 

7. Tingginya capaian realisasi anggaran Rupiah Murni  yang mencapai 99.42% sehingga mempengaruhi nilai 

efisiensi pada Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran di SMART.  Dimana antara penyerapan dan efisiensi adalah 

hal yang  kontraproduktif, penyerapan terlalu tinggi maka efisiensi akan rendah dan apabila penyerapan 

rendah dengan capaian output tercapai maka efisiensi akan tinggi. 

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam pemenuhan IKU tersebut pada tahun 2020, yaitu: 

1. Nota dinas Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor ND-973/PB/2019 tanggal 29 November 2019 hal 

penyampaian RKAKL TA 2020 dan percepatan pelaksanaan anggaran TA 2020 satker-satker lingkup DJPb; 

2. Melakukan revisi RPD pada halaman III DIPA satker KP-DJPb pada tanggal 31 Januari dan 27 Februari 

2020; 

3. Telah diterbitkan nota dinas Sekretaris Ditjen nomor ND-1113/PB.1/2020 tanggal 27 Maret 2020 hal 

penyampaian SE-8/MK.1/2020 tentang Tata Cara Perhitungan IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan 

Anggaran di Lingkungan Kementeerian Keuangan; 

4. Telah diterbitkan nota dinas Sekretaris Ditjen nomor ND-1145/PB.1/2020 tanggal 31 Maret 2020 hal 

Permintaan Data Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dan Capaian Output Periode 

Triwulan I 2020 disertai dengan aplikasi excel terkait cara perhitungan IKU PKPA untuk Direktorat; 

5. Membuat IKU terkait pengisian aplikasi SMART pada setiap satker pada kontrak kinerja tahun 2020; 

6. Menerbitkan nota dinas Sekretaris DJPb hal penjelasan atas perhitungan IKU PKPA Triwulan II T.A. 2020 

untuk Kanwil DJPb dan KPPN nomor ND-2087/PB.1/2020 tanggal 9 Juli 2020; 

7. Melakukan realokasi anggaran untuk kegiatan yang lebih produktif; 
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8. Melakukan koordinasi dan asistensi informal terkait IKPA melalui media online seperti mengingatkan 

beberapa kebijakan IKPA/IKU PKPA; 

9. Menerbitkan nota dinas Sekretaris Ditjen nomor ND-3056/PB.1/2020 tanggal 06 Oktober 2020 hal 

Permintaan Data Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dan Capaian Output Periode 

Triwulan III 2020 disertai dengan aplikasi excel terkait cara perhitungan IKU PKPA untuk Direktorat 

10. Menerbitkan nota dinas Sekretaris DJPb hal perhitungan IKU PKPA Triwulan III T.A. 2020 untuk Kanwil 

DJPb dan KPPN nomor ND-3070/PB.1/2020 tanggal 9 Juli 2020; 

11. Melakukan webinar sosialisasi  IKU PKPA kepada seluruh satker melalui aplikasi Zoom sesuai surat 

undangan Sekretaris Ditjen Perbendaharaan nomor UND-180/PB.1/2020 tanggal  6 November 2020 hal 

undangan kegiatan webinar peningkatan kierja pelaksanaan anggaran (IKU PKPA, IKPA, Aplikasi SMART, 

dan IKU Efisiensi Birokrasi) TA 2020; 

12. Telah diterbitkan nota dinas Sekretaris Ditjen nomor ND-61/PB.1/2021 tanggal 06 Januari 2021 hal 

Permintaan Data Capaian IKU Persentase Kualitas Pelaksanaan Anggaran dan Capaian Output Periode 

Triwulan IV 2020 disertai dengan aplikasi excel terkait cara perhitungan IKU PKPA untuk Direktorat; 

13. Menerbitkan nota dinas Sekretaris DJPb  nomor ND-590/PB.1/2021 tanggal 6 Januari 2021 hal 

perhitungan IKU PKPA s.d. Triwulan IV T.A. 2020 dan IS Persentase Efisiensi Belanja Birokrai TA 2020  

nomor ND-590/PB.1/2021 tanggal 6 Januari 2021; 

14. Monitoring pengisian aplikasi SMART; 

15. Pemberian pendampingan pengisian aplikasi SMART melalui forum WAG dan melakukan verifikasi 

pengisian dan approval pengisian dari satker2 lingkup DJPb. 

Rekomendasi rencana aksi yang akan dilakukan untuk pemenuhan kualitas pelaksanaan anggaran DJPb di tahun 

2021, yaitu: 

1. Meminta dan mengingatkan satker untuk melakukan revisi halaman 3 DIPA  pada setiap triwulan, sesuai 

batas waktu yang ditentukan; 

2. Meminta satker disiplin dalam melaksanakan kegiatan sesuai dengan RPD yang telah direncanakan; 

3. Meminta satker untuk mengisi aplikasi SMART secara rutin setiap bulan; 

4. Tetap melakukan langkah-langkah strategis peningkatan nilai IKPA, walaupun ada kebijakan relaksasi; 

5. Evaluasi atas capaian nilai IKPA dan SMART kantor vertikal triwulanan II s/d IV; 

6. Penyampaian peringkat capaian realisasi anggaran, SMART, IKPA pada seluruh satker berikut pemberian 

penghargaan satker yang berprestasi; 

7. Memonitor realisasi satker BLU dan menjaga revisi penambahan dananya; 

8. Verifikasi dan pendampingan pengisian SMART ke satker-satker lingkup DJPb. 
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8B-CP: TINGKAT PENGELOLAAN BMN 

Kualitas pengelolaan BMN  diukur melalui beberapa komponen yakni: 

1. Kesesuaian pelaksanaan RP4 diukur dari persentase pelaksanaan Pemanfaatan atas Rencana 

Pemanfaatan (pelaksanaan pemanfaatan diukur sampe penerbitan SK sewa), Persentase pelaksanaan Alih 

Fungsi atas Rencana Penggunaan, dan persentase penghapusan atas rencana penghapusan 

2. Persentase completeness data master aset Master Aset di aplikasi SIMAN berisi data-data informasi 

manajemen terkait BMN. Data-data ini kemudian digunakan oleh berbagai plugin di SIMAN seperti sensus 

BMN, RKBMN, Wasdal, dsb. Pencatatan BMN yang tertib atas aset tersebut penting peranannya dalam 

mendukung pengambilan keputusan dan monitoring. Profil BMN penting untuk diisi lengkap pada master 

aset di aplikasi SIMAN. Profil BMN yang yang perlu dilengkapi untuk bangunan yaitu detail bangunan 

(alamat, luas bangunan, dan luas dasar bangunan), foto, batas dan GPS, ruangan, fasilitas, dan konstruksi. 

Sedangkan untuk tanah yaitu detail BMN (alamat, luas, pengguna), foto, batas dan GPS, dokumen, 

bangunan, pengelolaan, dan status hukum. Adapun jenis BMN yang menjadi target yaitu Tanah Bangunan 

Kantor Pemerintah (Tanah dan Bangunan) dan dan Bangunan Gedung Kantor Permanen; 

3. Persentase PNBP atas pengelolaan BMN Diukur dari realisasi PNBP atas pengelolaan BMN dengan 

target yang akan disediakan Biro Manajemen BMN dan Pengadaan dari perhitungan atas penggalian 

potensi PNBP. Nominal target akan keluar di bulan Februari 2020. Data realisasi PNBP diambil dari 

Laporan realisasi pendapatan Kemenkeu; 

4. Persentase penyelesaian PSP atas penambahan jumlah BMN diukur dari Pencatatan Surat 

Keputusan Penetapan Penggunaan Statusnya (PSP) yang telah diterbitkan oleh Pengelola Barang pada 

Aplikasi SIMAN. 

Target IKU tersebut untuk tahun 2020 adalah 100% sebagaimana ditentukan dalam kontrak kinerja 

Kemenkeu-two Setditjen Perbendaharaan tahun 2020. Mengingat IKU tersebut baru ditetapkan untuk 

dilaksanakan tahun 2020, tidak terdapat penetapan target IKU tersebut pada tahun-tahun sebelumnya. 

Perhitungan polarisasi data IKU tersebut menggunakan maximize (semakin tinggi realisasi terhadap target, 

semakin baik capaian kinerjanya), periode pelaporan semesteran, dan jenis konsolidasi periode menggunakan 

take last known value (realisasi yang digunakan adalah angka terakhir periode terakhir) 

Realisasi IKU tersebut tahun 2020, yaitu sebesar 100%, telah memenuhi target yang telah ditetapkan (100%) 

sebagaimana ditunjukkan sebagai berikut. 

 
TABEL 3.8b.1 

Capaian IKU Tingkat kualitas pengelolaan BMN Tahun 2020 

T/R Q1 Q2 smt.1 Q3 s.d. Q3 Q4 Y Pol /KP 

Target - 30% 30% - 30% 100% 100% 
Maximize/ 

TLK 
Realisasi - 86,66% 86,66% - 86,66% 100% 100% 

Capaian - 120,00 120,00 - 120,00 100,00 100,00 
 

Realisasi sebesar 100% tersebut tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya mengingat baru 

ditetapkan untuk tahun 2020.  

 
TABEL 3.8b.2 

Perbandingan Capaian IKU Tingkat kualitas pengelolaan BMN Tahun 2016 s.d. 2020 

Target/ Realisasi 2016 2017 2018 2019 2020 

Target KK - - - - 100% 

Realisasi - - - - 100% 

Keterangan: IKU baru diterapkan untuk tahun 2020 
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Realisasi IKU tahun 2016 s.d. 2020 mencerminkan realisasi selama lima tahun rencana jangka menengah 

Setditjen Perbendaharaan yang dituangkan dalam Renstra Setditjen Perbendaharaan Tahun 2020-2024 dengan 

perbandingan ditunjukkan sebagai berikut. 
TABEL 3.8b.3 

Perbandingan Realisasi IKU Tingkat kualitas pengelolaan BMN s.d. 2020 dan Renstra 2020-2024  

Tahun Realisasi  Renstra Setditjen 2020-2024 

2020 100% 100% 

2019 - - 

2018 - - 

2017 - - 

2016 - - 

 

Sebagaimana ditunjukkan, target tahun 2020 dalam Renstra Setditjen Perbendaharaan Tahun 2020-2024 yaitu 

100% dan ini sama dengan realisasi yang dicapai pada tahun 2020.  

Tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan BMN dan optimalisasi BMN pada Direktrat Jenderal 

Perbendaharaan adalah sebagai berikut: 

1. Adanya perubahan profil BMN (kondisi Baik, Rusak Ringan, Rusak Berat dan Tidak Ditemukan) setelah 

dilakukan sensus BMN tahun 2018 dan tahun 2019 pada seluruh satker di lingkungan Kementerian 

Keuangan; 

2. Kesesuaian Rencana Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan (RP4) tiap-tiap 

satker; 

3. Terbitnya KMK-32/MK.1/2020 tentang Pelimpahan Kewenangan Menteri Keuangan Selaku Pengguna 

Barang Dalam Bentuk Mandat Kepada Para Pejabat di Lingkungan Kementerian Keuangan. Perlu adanya 

sosialisasi secara intensif kepada para Kuasa Pengguna Barang di lingkungan DJPb; 

4. Pencatatan Surat Keputusan Penetapan Penggunaan Statusnya (PSP) yang telah diterbitkan oleh Pengelola 

Barang pada Aplikasi SIMAN; 

5. Belum lengkapnya data master aset tiap-tiap Kanwil dan KPPN pada aplikasi SIMAN. 

Dalam hal ini, akar permasalahan yang diidentifikasi adalah sebagai berikut: 

1. Seluruh satker di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah menyusun RP4 pada tahun 2019, 

RP4 tersebut berisi rencana penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan dan penghapusan untuk 3 tahun 

(2020, 2021, dan 2022). Setelah Sensus BMN tahun 2018 dan 2019, Banyak BMN yang mengalami 

perubahan kondisinya, atau bahkan tidak ditemukan. Sehingga tiap-tiap satker harus merevisi RP4 nya; 

2. Banyak Satker Kanwil dan KPPN belum melaksanakan RP4 secara menyeluruh, terutama pengajuan usulan 

penghapusan BMN dalam kondisi Rusak Berat; 

3. Dalam implementasi KMK-32/MK.1/2020, perlu adanya keseragaman pemahaman dari para KPB di 

lingkungan DJPb hingga proses pengelolaan BMN dapat berjalan dengan baik; 

4. Adanya wabah Covid-19 membuat koordinasi di internal DJPb maupun dengan pihak eksternal misalnya 

DJKN dan Sekjen menjadi terkendala. Misalnya proses pemindahtanganan BMN melalui penjualan menjadi 

tertunda karena pihak KPKNL tidak dapat melakukan penilaian. 

Tindakan yang telah dilaksanakan dalam pencapaian IKU tersebut antara lain: 

1. Melaksanakan sosialisasi secara efektif dengan cara video conference dengan seluruh satuan kerja di 

lingkungan DJPb. Video conference tersebut dibagi menjadi beberapa sesi dengan tiap sesinya hanya diikuti 

oleh satu atau beberapa kanwil berserta KPPN dibawahnya; 

2. Menyampaikan revisi Rencana Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan BMN di 

lingkungan DJPb kepada Biro Manajemen BMN dan Pengadaan Sekretariat Jenderal Kementerian 

Keuangan; 

3. Menyampaikan KMK-32/MK.1/2020 beserta petunjuk pelaksanaannya kepada seluruh Satuan Kerja di 

lingkungan DJPb; 

4. Meningkatkan koordinasi baik internal maupun eksternal melalui media video conference; 

5. Menerbitkan Nota Dinas Sekretaris Ditjen Perbendaharaan nomor ND-2559/PB.1/2020 tanggal 25 

Agustus 2020 yang memuat evaluasi serta arahan petunjuk langkah-langkah yang harus dilakukan oleh tiap-
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tiap satker Kanwil dan KPPN dalam rangka percepatan pemenuhan data master asset, kesesuaian RP4 dan 

pengajuan usulan penghapusan dan PSP BMN. 

 Rekomendasi rencana aksi yang akan dilakukan pada tahun 2021 antara lain: 

1. Melakukan konfirmasi kepada seluruh satker di lingkungan DJPb terkait Rencana Penggunaan,  

Pemanfaatan, Pemindahtanganan dan Penghapusan tahun 2020; 

2. Berkoordinasi dengan DJKN dan Biro Manajemen Pengadaan terkait pengelolaan BMN misalnya 

pemindahtanganan, penghapusan, alih status dan lain-lain, maupun dari sisi Administrasi pada Aplikasi 

SIMAN; 

3. Melakukan monitoring pengelolaan BMN pada Satker di lingkungan DJPb secara bekelanjutan. 
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REALISASI ANGGARAN 

 

REALISASI DIPA SETDITJEN PERBENDAHARAAN TA 2020  

Berdasarkan data OMSPAN per 23 Januari 2021, realisasi penyerapan DIPA Setditjen Perbendaharaan 

Tahun Anggaran 2020 untuk semua jenis belanja adalah sebesar Rp. 643.241.022.955 atau mencapai 

99,02% dari total pagu sebesar Rp. 649.613.007.000. Belanja Setditjen Perbendaharaan dapat digolongkan 

menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal di mana persentase 

penyerapan masing-masing untuk tahun anggaran 2015 s.d. 2020 dapat ditunjukkan pada Tabel 3.B1. 

 
TABEL 3.B1 

Realisasi DIPA Setditjen Perbendaharaan Tahun Anggaran 2015 s.d. 2020 per Jenis Belanja 

Jenis Belanja 
TA 2015 TA 2016 

Pagu (Rp) Realisasi % Pagu (Rp) Realisasi % 

Belanja Pegawai 75.659.446.000 74.831.449.317 98,91 80.228.946.000 79.683.262.434 99,32 

Belanja Barang 184.704.241.000 168.381.018.173 91,16 151.648.018.000 139.558.781.096 92,03 

Belanja Modal 99.959.334.000 97.446.615.411 97,49 12.847.761.000 12.713.345.531 98,95 

Total 360.323.021.000 340.659.082.901 94,54 244.724.725.000 231.955.389.061 94,78 

Jenis Belanja 
TA 2017 TA 2018 

Pagu (Rp) Realisasi % Pagu (Rp) Realisasi % 

Belanja Pegawai 240.640.795.000 235.942.196.185 98,05 462.322.111.000 460.353.608.536 99,57 

Belanja Barang 156.800.677.000 153.451.182.616 97,86 183.733.065.000 160.253.717.933 87,22 

Belanja Modal 48.897.246.000 48.859.285.501 99,76 90.027.351.000 88.815.654.056 98,65 

Total 446.418.718.000 438.252.664.302 98,17 736.082.527.000 709.422.980.525 96,38 

Jenis Belanja 
TA 2019 TA 2020 

Pagu (Rp) Realisasi % Pagu (Rp) Realisasi % 

Belanja Pegawai 465.826.033.000 465.734.360.551 99,98 455.862.956.000 455.655.289.762 99,95 

Belanja Barang 148.407.990.000 142.150.268.031 95,78 152.629.224.000 147.616.850.067 96,72 

Belanja Modal 50.225.989.000 47.782.754.142 95,14 41.120.827.000 39.968.883.126 97,20 

Total 664.460.012.000 655.667.382.724 98,68 649.613.007.000 643.241.022.955 99,02 

 

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.68, persentase penyerapan DIPA Setditjen Perbendaharaan tahun 

2020 secara keseluruhan meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, meskupun penyerapan pada belanja 

pegawai sedikit menurun dibandingkan tahun 2020. Persentase penyerapan  tertinggi pada tahun 2020, 

2019, 2018, 2016, dan 2015 adalah pada belanja pegawai, sementara pada tahun 2017 adalah belanja modal. 

Penyerapan terendah pada tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2020 adalah pada belanja barang, sementara 

pada tahun 2019 adalah pada belanja modal. 
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ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN ATAS SUMBER DAYA 

Selain hal tersebut, Kementerian Keuangan telah melaksanaan office automation sebagai upaya untuk 

mengurangi belanja birokrasi. Efisiensi atas belanja birokrasi ditunjukkan oleh realisasi belanja yang lebih 

kecil untuk pencapaian suatu output yang sama atau peningkatan capaian output dengan realisasi anggaran 

yang sama. Untuk mengukur capaian efisiensi atas belanja birokrasi tersebut, maka pada Kontrak Kinerja 

tahun 2020 terdapat Indikator Kinerja Utama Persentase Efisiensi atas Belanja Birokrasi. Rumus untuk 

pengukuran Persentase Efisiensi Belanja Birokrasi  

tersebut adalah sebagai berikut: 

 

 

    

 

 

Pagu dan realisasi anggaran yang diukur dalam perhitungan efisiensi belanja birokrasi adalah pagu dan 

realisasi anggaran sesuai nilai DIPA dan realisasi pada masing-masing satuan kerja untuk belanja sebagai 

berikut:   

a) belanja bahan percetakan dan konsumsi. 

b) belanja perjalanan dinas dalam negeri kecuali dalam rangka pelantikan, mutasi, diklat, dan bantuan 

evaluasi non lokal dalam rangka pemberian dana dukungan pemulihan kepada pegawai yang terkena 

dampak bencana alam. 

c) RDK dan konsinyering. 

Apabila dirinci, belanja birokrasi yang ada pada pagu anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan, dihitung atas tujuh akun belanja birokrasi pada output yang terdapat belanja birokrasi, 

dapat ditunjukkan pada Tabel 3.B2 

 
TABEL 3.B2 

Akun belanja birokrasi pada output yang terdapat belanja birokrasi 

No Belanja Birokrasi AKUN 

1 Belanja bahan percetakan dan konsumsi 521211 

2 Belanja barang persediaan konsumsi (ATK dan percetakan) 521811 

3 Belanja perjalanan dinas biasa 524111 

4 Belanja perjalanan tetap 524112 

5 Belanja perjalanan dinas dalam kota 524113 

6 RDK dan paket meeting dalam kota 524114 

7 Belanja paket meeting luar kota 524119 

 

Berdasarkan data pagu-realisasi dan data capaian output program, maka diperoleh hasil persentase 

efisiensi belanja birokrasi TA 2020 pada Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah sebesar 

13,42%, dengan rincian perhitungan sebagai berikut: 

 

 

 

E : Efisiensi 

RVK ke i : Realisasi Volume Keluaran (Output) i 

TVK ke i : Target Volume Keluaran (Output) i 

n :  Jumlah indikator keluaran (Output)  
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TABEL 3.B3 

Efisiensi belanja birokrasi sekretariat 

dalam ribuan 

No 
Keluaran 

Kegiatan 

Capaian 

Keluaran 

Kegiatan 

(CKK) 

per 

Output 

CKK 

Unit 

Pagu 

Anggaran 

Birokrasi 

(PAK) 

Realisasi 

Anggaran 

Birokrasi 

(RAK) 

PAK*CKK 

 

PAK*CKK-

RAK 

 

Efisiensi 

1 Layanan 

Dukungan 

Manajemen 

Eselon I 

102,41% 

 

 

 

 

 

 

102,50

% 

13.515.432 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.098.244 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.841.229 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.742.984 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13,42 

2 Layanan 

Perkantoran 

102,60% 

 

 

 

 

 

 

 5.293.723 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

4.587.826 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.431.245 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

843.419 
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KINERJA LAIN-LAIN 

Selain 8 (delapan) Sasaran Strategis (SS) yang ditetapkan dengan capaian sebagaimana diuraikan di atas, 

Setditjen Perbendaharaan juga menghasilkan kinerja-kinerja lain selama tahun 2020 yang tidak masuk dalam 

Kontrak Kinerja Ditjen Perbendaharaan, tetapi terkait dengan tugas dan fungsi Ditjen Perbendaharaan. 

Kinerja lain-lain tersebut adalah sebagai berikut: 

INOVASI LAYANAN MANAJEMEN 

PEMILIHAN PEGAWAI BERPRESTASI DAN 

PEGAWAI TELADAN DITJEN 

PERBENDAHARAAN 

Sebagai salah satu instansi pemerintah  lingkup 

Kementerian Keuangan yang peduli terhadap 

pengelolaan SDM yang modern, tanggap terhadap 

kemajuan teknologi, serta adaptif terhadap 

perkembangan zaman, Ditjen Perbendaharaan 

memandang penting untuk melaksanakan program 

pemberian penghargaan kepada para pegawai yang 

memiliki integritas 

dan kinerja tinggi. Pemberian penghargaan bagi 

pegawai bertujuan untuk: 

1) meningkatkan motivasi PNS dalam melaksanakan pekerjaan; 

2) meningkatkan prestasi kerja PNS; 

3) mempertahankan  PNS yang berkinerja tinggi; 

4) menciptakan rasa keadilan bagi PNS yang berprestasi dan berkinerja  tinggi; dan 

5) memberikan rasa aman dan perlindungan bagi PNS. 

Guna memenuhi amanat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 627/KMK.01/2018 tentang Penghargaan 

Bagi Pegawai  Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Keuangan, Ditjen Perbendaharaan telah mengadopsi 

dan mengimplementasikan program pemberian penghargaan  bagi para pegawai. Pemilihan pegawai 

berprestasi dan pegawai teladan Ditjen Perbendaharaan merupakan suatu bentuk pengakuan kepada 

pegawai yang memiliki inovasi, prestasi yang membanggakan, kedisiplinan, produktivitas kerja dan integritas 

yang sangat tinggi dalam pelaksanaan  tugas sehari-hari. Secara umum implementasi pemilihan pegawai 

berprestasi dan pegawai teladan berdasarkan amanah dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor 

627/KMK.01/2018 tentang Penghargaan Bagi PNS di Lingkungan Kementerian Keuangan. Pelaksanaan 

kegiatan dilaksanakan pada bulan April s.d. Juli 2019, dengan metode pengusulan secara berjenjang dari unit 

terkecil hingga tingkat unit eselon I. Berdasarkan mekanisme yang telah ditetapkan, terdapat 32 nominasi 

pegawai berprestasi dan 36 nominasi pegawai teladan yang telah memenuhi kriteria dan diusulkan oleh unit 

eselon II ketingkat pusat. Atas usulan tersebut kemudian dilakukan seleksi administrasi, penilaian esai oleh 

tim penilai, seleksi wawancara  bagi kandidat pegawai teladan serta penilaian rekam jejak dan integritas. 

Atas proses penilaian tersebut kemudian telah ditetapkan tiga orang pegawai berprestasi dan satu orang 

pegawai teladan yang ditetapkan sebagai pegawai berprestasi dan pegawai teladan Ditjen Perbendaharaan 

tahun 2019 yang kemudian diajukan ke tingkat Kementerian Keuangan sebagai perwakilan dari Ditjen 

Perbendaharaan. 

PROSES BISNIS LAYANAN NON TATAP MUKA DALAM MASA PANDEMI COVID-19 

Dalam rangka mencegah penyebaran wabah 

Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), sejak 

ditetapkannya COVID-19 sebagai pandemi, 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah 

melakukan penyesuaian terhadap proses bisnis 

pemberian layanan Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara (KPPN) kepada stakeholders. Hal ini tertuang dalam Surat Edaran Direktur Jenderal 

Perbendaharaan Nomor SE-25/PB/2020 tentang Tindak Lanjut Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-
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5/MK.1/2020 tentang Panduan Tindak Lanjut Terkait Pencegahan Penyebaran Corona Virus Desease 2019 

(COVID-19) Di Lingkungan Kementerian Keuangan, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan 

Nomor SE-31/PB/2020 tentang Mekanisme Pengiriman Dokumen Tagihan Secara Elektronik Pada Masa 

Keadaan Darurat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19). 

Sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal tersebut, pelayanan terhadap stakeholder pada KPPN 

dilakukan tanpa tatap muka secara langsung. Pelayanan tanpa tatap muka ini dilakukan dengan memanfaatkan 

teknologi informasi yang telah dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Pelayanan tanpa 

tatap muka yang dilakukan oleh KPPN antara lain sebagai berikut. 

1) Penyampaian Dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) atau dokumen yang dipersamakan melalui 

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Layanan ini digunakan oleh Satuan Kerja (Satker) yang 

telah menggunakan SAKTI. Satker pengguna SAKTI menyampaikan Arsip Data Komputer (ADK) dan 

scan hardcopy SPM atau yang dipersamakan menggunakan aplikasi SAKTI yang terkoneksi dengan portal 

SPAN. Selanjutnya, SPM dimaksud diproses pada KPPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

2) Penyampaian ADK dan Dokumen Pendukung SPM pada Satker Akses Langsung Sistem Perbendaharaan 

dan Anggaran Negara (SPAN). Layanan ini digunakan oleh Satker yang memiliki hak akses langsung SPAN, 

yaitu Satker Bendahara Umum Negara (BUN). Satker yang mengakses langsung SPAN, menyampaikan 

scan hardcopy SPM (bertanda tangan) melalui SPAN. Selanjutnya, SPM dimaksud diproses pada KPPN 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

3) Penyampaian Dokumen SPM atau dokumen yang dipersamakan melalui e-SPM. Layanan ini digunakan 

oleh Satker yang belum menggunakan aplikasi SAKTI (Satker pengguna aplikasi SAS). Satker pengguna 

aplikasi SAS menyampakan ADK dan scan hardcopy Dokumen SPM atau dokumen yang dipersamakan 

melalui aplikasi e-SPM. Selanjutnya, SPM dimaksud diproses pada KPPN sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

PEMANFAATAN INOVASI IT TERINTEGRASI DALAM PENGELOLAAN SDM 

Pengelolaan SDM harus didasarkan pada data yang cepat, tepat dan akurat dengan mengoptimalkan sistem 

teknologi informasi. Sistem teknologi informasi harus dipersiapkan sedemikian rupa sesuai dengan  siklus 

pengelolaan SDM sehingga dapat mengakomodasi proses pelayanan dan inovasi yang dilakukan oleh 

organisasi. 

Oleh karena itu, Ditjen Perbendaharaan telah mengembangkan  sistem informasi terintegrasi yang 

mempermudah pengelolaan dan pengambilan kebijakan terkait SDM. 

1) Aplikasi PbnOpen 

Aplikasi PbnOpen adalah aplikasi Induk untuk mengelola data dan berbagai layanan SDM di lingkungan 

Ditjen Perbendaharaan.  Aplikasi yang telah dikembangkan dari tahun 2010 ini, dapat diakses oleh para 

pegawai dengan menggunakan jaringan internal Kementerian Keuangan. Pada aplikasi dimaksud,  

pengelola SDM di kantor pusat dan kantor vertikal dapat memperoleh informasi berbagai data yang 

diperlukan guna pengambilan kebijakan dan dalam berbagai keputusan untuk mendukung kinerja 

organisasi. Kewenangan akses informasi SDM dibatasi oleh level dan kewenangan tiap pengelola SDM 

sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Dengan Human Resources Information 

System yang dikembangkan oleh Ditjen Perbendaharaan, pengelolaan SDM dan layanan yang diberikan 

dapat lebih cepat dengan otomasi sistem layanan, less paper, dan penyajian data yang lengkap. 

2) Aplikasi Mutasi 

Aplikasi mutasi  adalah  aplikasi yang digunakan dalam pengelolaan manajemen karier. Fungsi utama 

aplikasi ini adalah untuk mendukung proses penyusunan mutasi pegawai di lingkungan Ditjen 

Perbendaharaan dengan berbagai elemen pendukung untuk memudahkan program Tour of Duty dan 

Tour of Area pegawai Ditjen Perbendaharaan. Aplikasi ini dibangun sejak tahun 2015 dan hingga saat ini 

masih terus digunakan dan dikembangkan dalam pengelolaan mutasi. 

3) Aplikasi Training 

Aplikasi Training adalah  aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan pelatihan dan pengembangan  pegawai. 

Aplikasi ini menjembatani kepentingan Setditjen Perbendaharaan, Kantor Wilayah/Direktorat dan KPPN 

lingkup Ditjen Perbendaharaan, serta BPPK dalam penyampaian informasi dan penyelenggaraan 

pendidikan dan pelatihan.  Dengan  adanya aplikasi dimaksud, pengelolaan pengembangan kompetensi 
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pendidikan bergelar maupun non-gelar dapat berjalan dengan  efektif dan menjadi sinergi antara Ditjen 

Perbendaharaan dan BPPK selaku penyelenggara  pelatihan di lingkungan Kementerian Keuangan. Selain 

itu, aplikasi dimaksud merupakan wadah pengelolaan program Coaching and Counseling, Re-Entry 

pegawai tugas belajar, pengelolaan jam pelatihan dalam mendukung IKU pemenuhan pengembangan 

kompetensi, serta program OJT pegawai baru. 

4) Aplikasi Grading 

Aplikasi Grading adalah  aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan peringkat dan jabatan pelaksana. 

Aplikasi ini dibangun sejak tahun 2016 dan diluncurkan ke seluruh unit Ditjen Perbendaharaan  pada 

tahun 2018. Pengelolaan jabatan dan peringkat bagi pelaksana  dalam aplikasi ini mencakup penyajian 

informasi jabatan dan peringkat pegawai sampai dengan proses penyusunan surat keputusan penetapan 

jabatan dan peringkat bagi pelaksana. Aplikasi dimaksud mendapatkan penghargaan dari Kementerian 

Keuangan dikarenakan memudahkan penyusunan surat keputusan bagi seluruh unit kerja dengan berbagai 

ketentuan yang mengatur pelaksanaan pemeringkatan jabatan pelaksana. 

5) Aplikasi Ruilslag 

Sesuai dengan  namanya,  aplikasi Ruilslag adalah aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan mutasi dengan 

mekanisme ruilslag. Aplikasi ini dibangun sejak tahun 2017 dan berhasil diluncurkan ke seluruh unit Ditjen 

Perbendaharaan  pada tahun 2019. Aplikasi ini memfasilitasi  pengelola SDM dalam menyelenggarakan 

program ruilslag pegawai yang memungkinkan pegawai untuk bekerja sesuai dengan unit kerja atau daerah 

yang menjadi preferensinya 

INISIATIF PEMBERANTASAN KORUPSI  

PENYELENGGARAAN TOWN HALL MEETING INTEGRITY FRAMEWORK DJPB 

Efektivitas organisasi dalam mencegah, mendeteksi, dan menindak hal-hal yang mencederai nilai-nilai 

integritas sangat tergantung pada komitmen seluruh elemennya. Sebagai salah satu Unit Eselon I di lingkungan 

Kemeterian Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan berkomitmen menjaga dan memperbaiki 

penerapan budaya integritas melalui pelaksanaan tugas kepatuhan internal dan pengembangan pedomannya. 

Hal tersebut diungkapkan oleh Dirjen Perbendaharaan Andin Hadiyanto saat membuka Town Hall Meeting 

Kerangka Penguatan Integritas DJPb 2020 yang diselenggarakan di Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan di 

Jakarta dan diikuti secara daring oleh para pegawai Ditjen Perbendaharaan dari tempat bertugas masing-

masing, Rabu (16/12). 

"Kita telah menyusun Perdirjen No. PER-30/PB/2019, ditindaklanjuti Kepdirjen No. KEP-253/PB/2020 

tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kerangka Penguatan Integritas. Sampai saat ini belum ada unit eselon I 

lain yang telah menyusun penguatan integritas dalam satu pedoman utuh, lengkap, dan sistematis mencakup 

tiga alur bagian, yaitu sisi pencegahan, deteksi, dan respons. Pedoman DJPb disusun secara komprehensif, 

mengacu kepada konsep internasional dan sesuai best practices. Terpenting selanjutnya, bagaimana 

mengimplementasikan pedoman ini menjadi acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi DJPb secara optimal 

dan menyeluruh," jelas Dirjen Perbendaharaan dalam Town Hall Meeting yang mengangkat tema “Integrity 

Framework, Wujud Komitmen Insan Perbendaharaan dalam Menjalankan Tugas dan Fungsi” ini.  

Pedoman Penguatan Integritas DJPb 

mengintegrasikan berbagai ketentuan sehingga 

dapat lebih optimal dalam mewujudkan 

penyelenggaraan birokrasi yang bersih dan bebas 

dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), 

meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan 

kebijakan yang memenuhi prinsip keadilan, 

menciptakan budaya organisasi yang sehat dan 

menjunjung tinggi profesionalisme, integritas, dan 

sesuai kode etik, serta meningkatkan kepercayaan 

publik bahwa DJPb zero tolerance terhadap 

korupsi dan pelanggaran integritas lainnya. 



 70 

Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Sumiyati sebagai narasumber kegiatan Town Hall Meeting juga 

menyampaikan apresiasi atas penyusunan pedoman tersebut. 

“Saya benar-benar mengapresiasi apa yang dilakukan dan komitmen untuk terus membangun dan 

memperbaiki integritas Ditjen Perbendaharaan. Kami berharap ini disepakati kemudian diinternalisasi, 

dijalankan betul dan dievaluasi untuk terus dilakukan penyempurnaan. Kepada Unit Kepatuhan Internal yang 

ada di unit Eselon I lain, apabila serius akan memperbaiki integritas yang dikelola, silakan me-replicate apa 

yang dilakukan Ditjen Perbendaharaan," ungkap Irjen. Selain itu, Irjen juga mengingatkan perlunya menjaga 

integritas dalam suasana pandemi. 

"Diharapkan meskipun menerapkan flexible 

working space, pegawai tetap disiplin dan menjaga 

profesionalisme dalam bertugas, walaupun secara 

fisik tidak ada yang mengawasi. Pastikan mematuhi 

aturan. Jika menemui kesulitan, hubungi helpdesk 

yang pasti siap membantu. Tidak ada toleransi bagi 

yang menciderai integritas, harus kita jaga rumah 

bersama ini. Di akhir tahun ini, tolong langkah-

langkah DJPb untuk mengamankan APBN 2020 

agar benar-benar dilaksanakan dengan baik, dan 

tetap jaga protokol kesehatan," tegasnya. 

Dalam kegiatan tersebut juga disampaikan paparan 

dari 10 Kepala Kanwil DJPb terkait petunjuk teknis pelaksanaan Kerangka Penguatan Integritas DJPb sebagai 

bagian produk dalam tahap pengokohan. 

"Saya minta Kakanwil meningkatkan komitmen dan semangat para pegawai untuk terus menjaga integritas 

dan kualitas pelayanan prima kepada stakeholder yang berpedoman pada kerangka penguatan integritas, 

sekaligus menjadi role model. Adapun Kantor Pusat DJPb perlu berkoordinasi secara intensif dengan Itjen 

terkait sinergi pengembangan kerangka penguatan integritas yang lebih luas di lingkungan Kementerian 

Keuangan, serta dengan BPPK terkait pembelajaran yang lebih efektif dan berkelanjutan atas kerangka 

penguatan integritas ini," pesan Dirjen Perbendaharaan. 

AKSELERASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK DI LINGKUNGAN DJPB 

Selain mengikuti penilaian unit kerja berpredikat 

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah 

Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di tingkat 

Kementerian dan tingkat Nasional, DJPb juga 

melaksanakan kegiatan akselerasi pembangunan Zona 

Integritas (ZI) menuju WBK di lingkungan DJPb dalam 

rangka mewujudkan ZI di lingkungan DJPb secara 

menyeluruh. Akselerasi pembangunan Zona Integritas 

menuju predikat WBK dan WBBM tahun 2020 

memasuki tahun keempat dengan jumlah unit kerja yang 

diusulkan untuk mengikuti akselerasi sebanyak 15 Kanwil DJPb dan 32 KPPN.  

Sebagai bentuk evaluasi terhadap 15 Kanwil DJPb dan 32 KPPN yang melaksanakan akselerasi pembangunan 

ZI menuju WBK, telah dilakukan penilaian secara internal oleh Setditjen Perbendaharaan. Penilaian 

menimbang pemenuhan kriteria di mana perolehan nilai parameter pengungkit dan parameter hasil paling 

kurang 75 dengan nilai setiap parameter komponen pengungkit paling kurang 60%. 
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PENGHARGAAN 

DITJEN PERBENDAHARAAN KEMBALI RAIH PENGHARGAAN DALAM KOMPETISI-KOMPETISI 

INOVASI PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2020 

Jakarta, djpb,kemenkeu.go.id,- Ditjen Perbendaharaan kembali meraih 

penghargaan dalam ajang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2020. 

Aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Pengaduan (SIPANDU) milik Ditjen 

Perbendaharaan terpilih dalam Top 3 Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik 

Thun 2020 pada kategori Unit Pengelola Pelayanan terbaik. Penghargaan 

tersebut diterima Sekretaris Ditjen Perbendaharaan R.M. Wiwieng 

Handayaningsih secara langsung dari Ketua Ombudsman RI yang didampingi 

oleh Deputi II Kantor Staf Presiden, Ketua Tim Evaluasi Pelayanan Publik 

dan Chief of Party USAID CEGAH di Gedung Tribrata Jakarta, Rabu 

(25/11). 

Ditjen Perbendaharaan berhasil mendapat penghargaaan ini setelah bersaing 

dengan 202 unit pada kategori Unit Pengelola Pelayanan. Kompetisi Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik 

2020 merupakan ajang pemberian penghargaan kepada instansi dengan pengelolaan pengaduan pelayanan 

publik di Indonesia yang digelar oleh Kementerian PANRB bersama Ombudsman RI dan Kantor Staf Presiden 

(KSP) serta didukung oleh United States Agency for International Development (USAID) CEGAH. 

Kompetisi inovasi pelayanan publik pada tahun 2020 ini menekankan 

kepada pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) atau 

pembangunan berkelanjutan yang merupakan agenda PBB yang diadopsi 

melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang 

Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Hal 

tersebut disampaikan oleh Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin dalam 

sambutannya. 

Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin mendorong setiap unit pelayanan untuk 

melahirkan terobosan inovasi dalam rangka penyedarhanaan proses 

bisnis terkait dengan pelayanan publik, mendorong implementasi 

inovasi terbaik untuk dapat diadopsi dan diadaptasi dalam skala 

nasional, dan memanfaatkan kanal-kanal informasi yang ada untuk 

diseminasi informasi pelayanan publik dan media pasrtisipasi aktif 

masyarakat. “Reformasi birokrasi yang kita inginkan harus dapat 

terwujud secara menyeluruh dari hulu ke hilir, sebagai ujungnya adalah peningkatan kualitas pelayanan publik 

sesuai dengan harapan masyarakat melalui birokrasi yang lincah cepat mengambil keputusan dan lebih 

melayani” tegasnya. 

Pernyataan yang sama juga disampaikan oleh Menpan RB Tjahjo Kumolo, yang mengungkapkan pemberian 

penghargaan merupakan salah satu strategi untuk merangsang Kementerian/Lembaga dan daerah untuk 

menciptakan partisipasi publik, meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menumbuhkan informasi pada 

berbagai sektor pemerintah. Kemenpan RB juga bekerja sama dengan Kementerian Keuangan dalam 

melakukan penilaian sehingga penerima penghargaan akan mendapatkan insentif tambahan. 

Kegiatan dengan agenda penyerahan penghargaan Top Invoasi Pelayanan Publik, Apresiasi Inovasi Pelayanan 

Publik Penanganan Covid-19 dan Top Kompetisi Pengelola Pengaduan Pelayanan publik Tahun 2020 tersebut 

dihadiri oleh Wakil Presiden RI (Virtual), Menteri PANRB, Kepala Staf Presiden, Para Menteri Kabinet 

Indonesia Maju, Ketua Ombudsman RI, Duta Besar Jerman dan sejumlah Kepala Daerah. 
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PENGHARGAAN WILAYAH BEBAS KORUPSI UNTUK 57 KANTOR VERTIKAL DAN WILAYAH 

BIROKRASI BERSIH MELAYANI 9 KANTOR VERTIKAL DARI KEMENPAN-RB 

DJPb meraih penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi 

(WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) 

oleh Kementerian PAN RB melalui sejumlah kantor vertikal 

DJPb yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.  

Reformasi birokrasi merupakan suatu keniscayaan untuk 

melakukan perubahan, reformasi birokrasi merupakan pilar 

utama dalam mewujudkan Indonesia yang lebih baik, bersih 

dan akuntabel, Indonesia dengan birokrasi yang kapabel, dan 

pelayanan publik yang prima. Menjadi unit kerja yang 

berpredikat WBK-WBBM tidaklah mudah, namun hal ini sebanding dengan hasil yang diberikan kepada 

masyarakat.  

“Keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi harus didukung dengan upaya yang serius dalam menciptakan 

Zona Integritas menuju WBK dan WBBM. Keberhasilan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh SDM 

yang unggul dan berintegritas yang sangat dibutuhkan sebagai agen perubahan untuk kemajuan”  Hal tersebut 

di sampaikan Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin, dalam Penganugerahan predikat WBK dan WBBM kepada 

instansi Kementerian/Lembaga /Pemda di Jakarta, Senin (21/12).  

“Ukuran dari suatu Integritas berdasarkan UU no 5 

tahun 2014 tentang ASN: 1. Kejujuran, pegang kuat 

sebagai suatu nilai dasar dan filosofi yang harus dimiliki, 

diyakini, dan diimplementasikan dalam setiap tugas; 2. 

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, 

tunjukkan komitmen untuk patuh didukung sikap moral 

dan tanggung jawab; 3. Kemampuan bekerjasama, 

tingkatkan kerja kolaboratif dan profesionalisme untuk 

menghasilkan kinerja terbaik; 4. Pengabdian kepada 

masyarakat, bangsa dan negara, berikan layanan yang 

terbaikan utamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau kelompok.”, pesan Ma’ruf Amin. 

Apresiasi dan penganugerahan Unit peraih WBK dan WBBM dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi 

Zoom di hadiri oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin, Kemenpan RB Tjahjo Kumolo dan para penerima WBK 

dan WBBM. Khusus Direktorat Jenderal Perbendaharaan total penerima 57 kantor vertikal DJPb 

mendapatkan predikat WBK dan 9 kantor vertikal DJPb mendapatkan predikat WBBM.  

Meskipun penerima anugerah WBK dan WBBM dari Ditjen Perbendaharaan menghadiri acara 

penganugerahan melalui online dan menerima penghargaan secara virtual, namun tidak mengurangi makna 

dari semangat dan komitmen unit kerja untuk tetap mendukung program pemerintah dalam reformasi 

birokrasi dengan mewujudkan  wilayah kerjanya bebas dari korupsi serta Wilayah birokrasi yang bersih dan 

melayani. 

Pada tahun 2020, Kemenkeu mengusulkan 280 unit kerja untuk mendapatkan predikat WBK (227 unit) dan 

WBBM (53 unit) di tingkat nasional oleh KemenPAN-RB.  

Dari jumlah tersebut,DJPb mengusulkan 59 unit kerja untuk penilaian WBK dan 27 unit kerja untuk penilaian 

WBBM. Berdasarkan hasil evaluasi Zona Integritas tahun 2020 oleh KemenPAN-RB, Unit kerja di lingkungan 

Kemenkeu mendapatkan apresiasi dan penganugerahan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM dari 

KemenPAN-RB sebanyak 189 unit kerja berpredikat WBK dan 25 Unit kerja berpredikat WBBM. Dari 

jumlah tersebut, DJPb memberikan kontribusi di Kemenkeu, yaitu 57 unit kerja berpredikat WBK dan 9 unit 

kerja berpredikat WBBM. 

Dalam penilaian WBBM, dari 27 unit kerja DJPb yang mengikuti penilaian predikat WBBM tahun 2020, 

terdapat 9 Unit Kerja yang berhasil mendapatkan apresiasi dan penganugerahan Zona Integritas WBBM dari 

KemenPanRB (tanggal 21 Desember 2020), yaitu Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat, KPPN Pekanbaru, KPPN 

Lahat, KPPN Bandung II, KPPN Surakarta, KPPN Yogyakarta, KPPN Madiun, KPPN Pelaihari dan KPPN 

Singaraja. Predikat WBBM merupakan predikat tertinggi di dalam penilaian Zona Integritas yang dievaluasi 
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oleh KemenPAN-RB, sehingga merupakan prestasi dan capaian yang luar biasa bagi unit kerja yang 

mendapatkannya. 

Tren positif tersebut menunjukkan adanya komitmen yang kuat dari pimpinan instansi pemerintah dan 

seluruh jajaran birokrasi untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik, lebih bersih, serta mampu 

memberikan pelayanan kepada masyarakat yang berkualitas. Hal ini akan berdampak pada program reformasi 

birokrasi yang secara nyata dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. 

Akumulasi Capaian Predikat WBK/WBBM DJPb s.d. Tahun 2020: 

 

Tahun WBK WBBM 

2013 KPPN Malang  KPPN Malang  

2014 KPPN Semarang II,  KPPN Bangko KPPN Semarang II  

2015 KPPN Amlapura  - 

2016 KPPN Kuningan  KPPN Amlapura  

2017 
KPPN Padang, KPPN Kotamobagu,  

KPPN Yogyakarta 
KPPN Kuningan 

2018 1 Kanwil dan 17 KPPN KPPN Kotamobagu 

2019 2 Kanwil dan 64 KPPN 

KPPN Jakarta V, KPPN Sukabumi, KPPN 

Pontianak,  

KPPN Ternate, KPPN Tanjungpandan, KPPN 

Padang 

2020 2 Kanwil dan 55 KPPN 

Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat, KPPN 

Pekanbaru, KPPN Lahat, KPPN Bandung II, 

KPPN Surakarta, KPPN Yogyakarta, KPPN 

Madiun, KPPN Pelaihari, KPPN Singaraja. 

 

Data unit kerja yang belum membangun WBK/WBBM lingkup Kemenkeu 

 

No. Eselon I 

2013 - 2020 

TPN Analisis 

WBK WBBM Total 
Jumlah Unit 

Kerja 
Selisih % Belum 

1 Setjen 8 1 9 21 12 57,14% 

2 DJA 2 0 2 9 7 77,78% 

3 DJP 112 12 124 405 281 69,38% 

4 DJBC 68 6 74 146 72 49,32% 

5 DJPb 129 20 149 227 78 34,36% 

6 DJKN 41 8 49 111 62 55,86% 

7 DJPK 3 1 4 5 1 20,00% 

8 DJPPR 3 0 3 9 6 66,67% 

9 Itjen 0 0 0 9 9 100,00% 

10 BKF 0 0 0 7 7 100,00% 

11 BPPK 6 0 6 20 14 70,00% 

12 INSW 0 0 0 1 1 100,00% 

Total 372 48 420 970 550 55,61% 
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KANTOR WILAYAH TERBAIK KEMENKEU DAN 

KANTOR PELAYANAN TERBAIK KEMENKEU TAHUN 

2020 

Penilaian Kantor Wilayah Terbaik tingkat Kementerian 

Keuangan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan 

Nomor KMK-49/KMK.01/2019 tentang Pedoman Penilaian 

Kantor Pelayanan dan Kantor Wilayah Terbaik di Lingkungan 

Kementerian Keuangan. Penilaian Kanwil Terbaik dilakukan 

terhadap 1 (satu) kanwil yang mewakili setiap unit Eselon I 

yang memiliki kantor pelayanan di daerah.  

Berdasarkan Nota Dinas Sekretaris DJPb Nomor ND-1771/PB.1/2020 tanggal 11 Juni 2020, DJPb 

mengusulkan Kanwil DJPb Provinsi Bali untuk mengikuti Kegiatan Penilaian Kanwil Terbaik Kemenkeu Tahun 

2020. Setelah dilakukan penilaian, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-

488/KMK.01/2020 tentang Kantor Wilayah Terbaik di Lingkungan Kementerian Keuangan Tahun 2020 

ditetapkan Kanwil DJPb Provinsi Bali sebagai Kantor Wilayah Terbaik Ketiga. 

Sebagai pelaksanaan amanat Keputusan Menteri Keuangan Nomor KMK-49/KMK.01/2019 tentang Pedoman 

Penilaian Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Terbaik di Lingkungan 

Kementerian Keuangan, dilakukan penilaian kinerja kepada seluruh KPPN 

di lingkungan DJPb. Pada 

tahun 2020 terdapat 35 

KPPN yang diusulkan oleh 

34 Kanwil untuk mengikuti 

kegiatan Penilaian Kantor 

Pelayanan Terbaik (KPT) 

Tingkat DJPb. Setelah 

melalui tahapan penilaian, 

Tim Penilai melakukan 

sidang pleno untuk menetapkan 3 (tiga) Besar KPPN yang akan ikut 

Penilaian Kantor Pelayanan Terbaik Tingkat Kemenkeu Tahun 2020 melalui Kepdirjen Nomor KEP-

133/PB/2020 dengan hasil sebagai berikut: (1) KPPN Tanjung Pinang, (2) KPPN Ketapang, dan (3) KPPN 

Tanjung Pandan. Selanjutnya, melalui Nota Dinas Sekretaris DJPb Nomor ND-1769/PB.1/2020 tanggal 11 

Juni 2020, disampaikan usulan 3 KPPN dimaksud untuk mengikuti Penilaian Kantor Pelayanan Terbaik (KPT) 

Tingkat Kemenkeu Tahun 2020. Setelah dilakukan penilaian, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan 

Nomor KMK-489/KMK.01/2020 tentang Kantor Pelayanan Terbaik di Lingkungan Kementerian Keuangan 

Tahun 2020 ditetapkan urutan pemenan sebagai berikut: 

1) KPPN Ketapang : Peringkat Pertama  

2) KPPN Tanjung : Peringkat Kedua 

3) KPPN Tanjung : Peringkat Ketiga 

Adapun kegiatan penilaian Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Terbaik di Lingkungan Kementerian 

Keuangan tahun 2020 seluruhnya dilaksanakan secara daring dengan berpedoman pada Nota Dinas Kepala 

Biro Organta Nomor ND-335/SJ.2/2020 tanggal 19 Maret 2020 berkenaan dengan penetapan Corona Virus 

Disease 2019 (COVID-19) sebagai pandemi oleh WHO dan dengan ditetapkannya Surat Edaran Menteri 

Keuangan Nomor SE-5/MK.1/2020 tentang Panduan Tindak Lanjut Terkait Pencegahan Penyebaran Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19) di lingkungan Kementerian Keuangan. 
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SURVEILANCE AUDIT ISO 9001: 2015 UNTUK SELURUH KPPN 

Dalam rangka meningkatkan kualitas layanan pada unit-unit 

pelayanan di lingkungan DJPb, serta sebagai pengakuan atas 

pelayanan publik terbaik yang memenuhi standar pelayanan 

internasional, pada tahun 2018 DJPb telah berhasil menerapkan 

sertifikasi ISO 9001:2015 pada seluruh KPPN dan unit layanan HAI-

DJPb. 

Sesuai dengan peraturan penerapan sertifikasi ISO dimaksud, KPPN 

dan unit layanan HAI-DJPb yang telah mendapatkan sertifikat wajib 

dilakukan surveillance audit atau audit pengawasan setiap tahunnya 

oleh Badan Sertifikasi untuk memastikan unit bersangkutan 

konsisten dan masih menerapkan sistem manajemen mutu  sesuai 

standar ISO 9001:2015. Selanjutnya, sesuai nota dinas Sekretaris 

DJPb Nomor ND-2276/PB.1/2020 tanggal 27 Juli 2020, telah ditetapkan 10 (sepuluh) KPPN sampel yang 

akan dilakukan surveillance audit oleh pihak provider pada tahun 2020, yakni: 

1) KPPN Malang; 

2) KPPN Banda Aceh; 

3) KPPN Dumai; 

4) KPPN Purwakarta; 

5) KPPN Surakarta;  

6) KPPN Tarakan; 

7) KPPN Tanjung Redeb; 

8) KPPN Selong; 

9) KPPN Makassar I; dan 

10) KPPN Selong. 

Adapun kegiatan surveillance audit telah dilaksanakan pada tanggal 5 

s.d. 9 Oktober 2020 oleh Badan Sertifikasi TUV Rheinland. 

Berdasarkan hasil audit dimaksud, tidak ada temuan yang bersifat 

mayor maupun minor sehingga KPPN dan unit layanan HAI DJPb 

tetap berhak memperoleh sertifikat Sistem Manajemen Mutu (SMM) 

ISO 9001:2015 dan diakui telah memiliki dan mengimplementasikan 

sistem manajemen mutu berstandar internasional. Hasil surveillance 

audit pada 10 sampel KPPN tersebut dan unit layanan HAI-DJPb 

menunjukkan seluruhnya lulus, yang mengindikasikan bahwa 

seluruhnya telah mengadopsi dan mengimplementasikan dengan baik 

sistem manajemen mutu standar ISO 9001:2015 dan dapat 

mempertahankan Sertifikat SMM ISO 9001:2015. 
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PIAGAM PENGHARGAAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BA 015 TA 2019 DENGAN 

CAPAIAN STANDAR TERTINGGI 

Sebagai salah satu unit Eselon I di lingkungan Kementerian 

Keuangan selaku Pengguna Anggaran Bagian Anggaran 015, 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan mempunyai tugas 

untuk mengakuntansikan transaksi keuangan dan menyusun 

laporan keuangan dari seluruh satuan kerja lingkup Ditjen 

Perbendaharaan. Satuan kerja lingkup Ditjen 

Perbendaharaan berjumlah 221 satuan kerja terdiri dari 

216 satuan kerja instansi vertikal yaitu Kanwil Ditjen 

Perbendaharaan dan KPPN, dan 5 satuan kerja pusat yaitu 

satuan kerja Kantor Pusat Ditjen Perbendaharan, Komite 

Standar Akuntansi Pusat (KSAP), Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan biasa dan 2 

satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) yaitu Pusat Inventasi Pemerintah, dan Badan Pengelola Dana 

Perkebunan Kelapa Sawit. 

Tahun 2019 Kementerian Keuangan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan 

Pemeriksa Keuangan. Opini tersebut merupakan capaian standar tertinggi dalam pemeriksaan dan merupkan 

opini yang ke-11 kali secara berturut-turut diperoleh Kementerian Keuangan. Direktorat  Jenderal 

Perbendaharaan sebagai salah satu Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan berkontribusi 

terhadap capaian opini tersebut. Jumlah satuan kerja Kementerian Keuangan tahun 2019 sebanyak 997 

satuan kerja, sehingga Ditjen Perbendaharan secara jumlah satuan kerja berkontribusi sebesar 22%, 

sedangkan pagu anggaran jumlah pagu anggaran Kementerian Keuangan tahun 2019 sekitar Rp45 Triliun, 

sedangkan jumlah pagu anggaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan berjumlah sekitar Rp12 Triliun, 

sehingga berdasarkan pagu anggaran kontribusi Direktorat Jenderal Perbendaraan sekitar 27% terhadap 

laporan keuangan Kementerian Keuangan. 

KATEGORI INFORMATIF PPID TINGKAT I LINGKUP KEMENTERIAN KEUANGAN 

Informasi mengenai APBN dan pengelolaan keuangan negara menjadi kebutuhan bagi masyarakat maupun 

pemangku kepentingan lain sebagai wujud dari pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Pada era 

keterbukaan ini, di lingkup Kemenkeu termasuk DJPb, telah tersedia saluran layanan informasi publik bagi 

khalayak yang memerlukan dengan melalui prosedur mekanisme permohonan informasi publik kepada 

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). 

Mitra Perbendaharaan yang membutuhkan layanan informasi melalui PPID Tk. I DJPb dapat mengajukan 

permohonan informasi melalui: 

1) website www.djpb.kemenkeu.go.id 

2) website www.e-ppid.kemenkeu.go.id 

3) website www.hai.kemenkeu.go.id 

4) aplikasi mobile PPID 

5) datang langsung ke layanan informasi PPID DJPb, Gedung Prijadi Praptosuhardjo I lantai 1, Jalan Lapangan 

Banteng Timur No. 2, Jakarta. 

Keterbukaan informasi merupakan bagian dari amanat 

dari UUD 1945 yang menyebutkan bahwa setiap 

orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh 

informasi untuk mengembangkan pribadi dan 

lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, 

memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi 

dengan menggunakan segala jenis saluran yang 

tersedia. 

Paradigma baru dalam memahami Keterbukaan 

Informasi adalah akses informasi sebagai instrumen 

untuk membantu warga miskin keluar dari kemiskinan karena studi  yang di lakukan oleh bank dunia, 

memperlihatkan  bahwa Keterbukaan Informasi membuat publik mempunyai banyak pilihan  dengan berbagai 
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program program yang transparan. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Komisi Informasi Pusat RI, Gede 

Narayana, dalam kegiatan Webinar Keterbukaan Informasi Publik, Kamis (6/8) secara daring (online). 

PPID DJPb tahun 2020 memperoleh penghargaan sebagai salah satu dari empat PPID Tingkat I lingkup 

Kemenkeu yang memiliki Kategori Informatif berdasar hasil Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi 

Publik yang dilakukan oleh Kemenkeu bersama Komisi Informasi Pusat (KIP). Penghargaan tersebut 

diserahkan oleh Wakil Menteri Keuangan kepada PPID Tk. I DJPb (online) dalam Webinar Keterbukaan 

Informasi Publik tersebut. Dalam kesempatan rangkaian agenda webinar tersebut. tiga PPID Tk I lainnya yang 

memperoleh PPID Kategori Informatif yaitu PPID Tk. I DJBC, PPID Tk. I DJP, dan PPID Tk. I DJPPR. 

 

CAPAIAN LAINNYA TAHUN 2020  

INDEKS KEPUASAN PENGGUNA LAYANAN TAHUN 2020 DARI UNIVERSITAS PADJAJARAN  

Pandemi COVID-19 telah mengubah banyak aspek kehidupan, termasuk pelayanan publik. Namun, masa-

masa penuh tantangan ini justru dapat dijadikan sebagai momentum untuk melakukan lompatan kemajuan, 

misalnya dengan memanfaatkan teknologi digital. 

Dengan sejumlah penyesuaian, DJPb tetap memberikan layanan secara optimal untuk para pemangku 

kepentingan. Akuntabilitas, ketepatan, dan pencegahan penyebaran wabah tetap menjadi perhatian dalam 

memberikan pelayanan, khususnya dalam rangka pengelolaan pelaksanaan anggaran. Terlebih, program-

program pemerintah, sebagai respons atas dampak pandemi, juga menuntut kecepatan dan kemampuan 

adaptasi yang tinggi. 

Di tengah kondisi yang menantang ini, DJPb ternyata tetap mampu mempertahankan indeks kepuasan 

pengguna layanan Kemenkeu RI yaitu berupa skor IKPL (Indeks Kepuasan Pengguna Layanan) DJPb yang 

masuk dalam kategori sangat baik dengan indeks tahun 2020 sebesar 4.64, yang mendekati nilai maksimal 

yaitu 5 (skala likert 1-5). Begitu juga dengan IKPL DJPb per jenis layanan seluruhnya mendekati nilai 

sempurna. 

Survei dilakukan oleh Laboratorium Manajemen dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 

Padjajaran dengan objek survei yaitu KPPN dan Kantor Wilayah DJPb di wilayah Medan, Jakarta, Surabaya, 

Balikpapan, Makassar, dan Ambon. 
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BAB IV 

PENUTUP 
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PENUTUP 

Setditjen Perbendaharaan merupakan salah satu unit eselon II di lingkungan DJPb yang memiliki tugas untuk 

melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan strategis kepada semua unsur di lingkungan DJPb. Untuk 

melaksanakan tugas tersebut Setditjen Perbendaharaan menyelenggarakan berbagai fungsi yang dijalankan oleh 

Bagian Organisasi dan Tata Laksana, Bagian Sumber Daya Manusia, Bagian Keuangan, Bagian Umum, dan Bagian 

Kepatuhan Internal. 

Laporan Kinerja (LAKIN) Setditjen Perbendaharaan Tahun 2020 merupakan bentuk pertanggungjawaban 

pencapaian visi dan misi Setditjen Perbendaharaan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk 

tahun 2020. LAKIN tersebut juga merupakan perwujudan pelaksanaan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 

dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 

tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

Pencapaian kinerja Setditjen Perbendaharaan tahun 2020 telah sesuai dengan target yang ditetapkan di mana dari 

total 19 IKU, seluruhnya telah mencapai target yang telah ditetapkan. Nilai Kinerja Organisasi Setditjen 

Perbendaharaan yang diukur berdasarkan pengelolaan klinerja berbasis balance scorecard (BSC) mencapai 109,05. 

Selain itu, telah diupayakan berbagai kinerja lainnya dalam inovasi manajemen/layanan, inisiatif pemberantasan 

korupsi, dan berbagai penghargaan. 

Meksipun realisasi seluruh IKU telah mencapai targetnya, Setditjen Perbendaharaan secara berkelanjutan berusaha 

mengatasi segala permasalahan yang terdapat pada pencapaian setiap IKU untuk terus meningkatkan kinerja secara 

optimal. Dengan disusunnya LAKIN Setditjen Perbendaharaan diharapkan dapat memberikan informasi secara 

transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Setditjen Perbendaharaan dan bagi seluruh 

jajaran Setditjen Perbendaharaan dapat menjadi umpan balik guna peningkatan kinerja organisasi pada periode 

mendatang  
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LAMPIRAN 

















RENCANA KINERJA TAHUNAN  
UNIT ORGANISASI ESELON II  :  SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN 
TAHUN ANGGARAN   :  2020  

  
 Sasaran Strategis  IKU  Target  

1  Birokrasi dan layanan publik yang 
agile, efektif, dan efisien  

Persentase unit kerja dengan komposisi SDM ideal   88%  

Indeks kualitas laporan keuangan BA.015  85  

Nilai hasil evaluasi SAKIP Ditjen Perbendaharaan  90,05  

2  Tata kelola dan sumber daya DJPb 
yang optimal  

Indeks kepuasan pegawai terhadap layanan kesekretariatan  4,56 (skala 5)  

3  Perumusan kebijakan yang adaptif  Indeks penyelesaian pedoman di bidang dukungan perbendaharaan secara 
tepat waktu   

3 (skala 4)  

4  Pengembangan SDM yang efektif  Persentase pegawai yang telah memenuhi standar Pengembangan 
Kompetensi Pegawai  

100  

Indeks pemenuhan jabatan yang memiliki standar kompetensi jabatan  70,50  

5  Pembinaan dan komunikasi publik 
yang efekti  

Indeks efektivitas komunikasi publik  3,5  
(skala 4)  

Rata-rata nilai laporan hasil pemeriksaan dan Supervisi KPPN  93  

6  Pengelolaan kinerja dan kepatuhan 
internal yang efektif  

Nilai reviu pengelolaan kinerja   91  

Indeks efektivitas kepatuhan internal  70  

Rata-rata nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal  83  

7  SDM dan organisasi yang optimal  Persentase pemenuhan standar soft and hard competency  93%  

Persentase pencapaian delayering  100%  

Indeks efisiensi belanja birokrasi  10  

Indeks integritas organisasi  97,19  

Tingkat implementasi learning organisation  75  

  



 Sasaran Strategis  IKU  Target  

8  Pengelolaan Keuangan dan BMN 
yang optimal  

Persentase kualitas pelaksanaan anggaran DJPb  95%  

Tingkat kualitas pengelolaan BMN  
  

100%  

  

Anggaran Kegiatan Tahun 2020:  

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya DJPb :  Rp843.473.085.000  
  

Sekretaris Ditjen Perbendaharaan  

 

 

R.M. Wiwieng Handayaningsih  

  



  



FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

UNIT ORGANISASI ESELON I : SEKRETARIAT DITJEN PERBENDAHARAAN
TAHUN ANGGARAN : 2020

No SASARAN STRATEGIS (SS) INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET REALISASI %
1 Birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, 

dan efisien
1a-N Persentase unit kerja dengan komposisi SDM ideal 88% 96,44% 109,59%

1b-CP Indeks kualitas laporan keuangan BA.015 85 96 112,94%
1c-CP Nilai hasil evaluasi SAKIP Ditjen Perbendaharaan 91 95,16 105,15%

2 Tata kelola dan sumber daya DJPb yang optimal 2a-N Indeks kepuasan pegawai terhadap layanan kesekretariatan
4,56 (skala 

5)
4,78 104,82%

3 Perumusan kebijakan yang adaptif 3a-N Indeks penyelesaian pedoman di bidang dukungan perbendaharaan secara tepat waktu 3 (skala 4) 4 120,00%

4 Pengembangan SDM yang efektif 4a-N Persentase Pegaawai yang telah memenuhi standar Pengembangan Kompetensi Pegawai 100% 119,25% 119,25%
4b-N Indeks pemenuhan jabatan yang memiliki standar kompetensi jabatan 70,50 109,41 155,19%

5 Pembunaan dan Komunikasi publik yang efektif 5a-CP Indeks efektivitas komunikasi publik 3,50 3,66 104,57%
5b-N Rata-rata nilai laporan hasil pemeriksaan dan Supervisi KPPN 93,00 97,77 105,13%

6 Pengelolaan kinerja dan kepatuhan internal yang 
efektif

6a-N Nilai reviu pengelolaan kinerja 91,00 N/A
6b-N Indeks efektivitas kepatuhan internal 70,00 91,24 130,34%
6c-N Rata-rata nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas kepatuhan internal 85,00 90,25 106,18%

7 Pengelilaan SDM dan Organisasi yang optimal 7a-CP Persentase pemenuhan standar soft and hard competency 93% 98,78% 106,22%
7b-CP Persentase penyelesaian delayering 100% 100,00% 100,00%
7c-CP Ineks efisiensi belanja birokrasi 10% 29,92% 299,20%
7d-CP Indeks integritas organisasi 97,19 105,30 108,34%
7e-CP Tingkat implementasi learning organisation 75 97,64 130,19%

8 Pengelolaan Keuangan dan BMN yang optimal 8a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran DJPb 95% 96,16% 101,22%
8b-CP Tingkat kualitas pengelolaan BMN 100 100 100,00%

Jumlah  Anggaran Kegiatan Tahun 2020 (revisi) : Rp 649.613.007.000
Jumlah Realisasi Anggaran Kegiatan Tahun 2020 : Rp 643.241.022.955

Sekretaris Ditjen Perbendaharaan

R.M. Wiwieng Handayaningsih



NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO) 
Sekretariat Direktorat Jenderal 

Periode s.d. Bulan Desember Tahun 2020 

Kode 
SS/IKU Sasaran Strategis/IKU Target Realisasi Pol V/C* Bobot Bobot 

Tertimbang 
Indeks Capaian 

IKU/NSS/Np 

Stakeholder (25.00)  109.22 

Birokrasi dan layanan publik yang agile,efektif, dan efisien  109.22 

1a-N Persentase unit kerja dengan komposisi SDM 
ideal 88.00 96.44 Maximize Proxy Moderate 14.00% 33.33% 109.59 

1b-CP Indeks kualitas laporan keuangan BA.015 85.00 96.00 Maximize Proxy Moderate 14.00% 33.33% 112.94 

1c-N Nilai hasil evaluasi SAKIP Ditjen 
Perbendaharaan 90.50 95.16 Maximize Proxy Moderate 14.00% 33.33% 105.15 

Customer (15.00)  104.82 

Tata kelola dan sumber daya DJPb yang optimal  104.82 

2a-N Indeks kepuasan pegawai terhadap layanan 
kesekretariatan 4.56 4.78 Maximize Exact Moderate 21.00% 100.00% 104.82 

Internal Process (30.00)  114.39 

Perumusan kebijakan yang adaptif  120.00 

3a-N 
Indeks penyelesaian pedoman di bidang 
dukungan perbendaharaan secara tepat waktu 3.00 4.00 Maximize Proxy Moderate 14.00% 100.00% 120.00 

Pengembangan SDM yang efektif  119.63 

4a-N 
Persentase Pegawai yang telah memenuhi 
standar Pengembangan Kompetensi Pegawai 100.00 119.25 Maximize Proxy Moderate 14.00% 50.00% 119.25 

4b-N Indeks pemenuhan jabatan yang memiliki 
standar kompetensi jabatan 70.50 109.41 Maximize Proxy Moderate 14.00% 50.00% 120.00 

Pembinaan dan Komunikasi publik yang efektif  104.85 

5a-CP Indeks efektivitas komunikasi publik 3.50 3.66 Maximize Proxy Moderate 14.00% 50.00% 104.57 

5b-N Rata-rata nilai laporan hasil pemeriksaan dan 
Supervisi KPPN 93.00 97.77 Maximize Proxy Moderate 14.00% 50.00% 105.13 

Pengelolaan kinerja dan kepatuhan internal yang efektif  113.09 

6a-N Nilai reviu pengelolaan kinerja N/A N/A Maximize Proxy Moderate 14.00% 0.00% N/A 

6b-N Indeks efektivitas kepatuhan internal 70.00 91.24 Maximize Proxy Moderate 14.00% 50.00% 120.00 

6c-N Rata-rata nilai hasil evaluasi pelaksanaan tugas 
kepatuhan internal 85.00 90.25 Maximize Proxy Moderate 14.00% 50.00% 106.18 

Learning and Growth (30.00)  105.76 

Organisasi dan SDM yang optimal  110.91 

7b-CP Persentase penyelesaian delayering 100.00 100.00 Maximize Proxy Moderate 14.00% 20.00% 100.00 



7c-CP Indeks efisiensi belanja birokrasi 10.00 29.92 Maximize Proxy Moderate 14.00% 20.00% 120.00 

7d-CP Indeks integritas organisasi 97.19 105.30 Maximize Proxy Moderate 14.00% 20.00% 108.34 

7a-CP Persentase pemenuhan standar soft and hard 
competency 93.00 98.78 Maximize Proxy Moderate 14.00% 20.00% 106.22 

7e-CP Tingkat implementasi learning organisation 75.00 97.64 Maximize Proxy Moderate 14.00% 20.00% 120.00 

Pengelolaan Keuangan dan BMN yang optimal  100.61 

8a-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran DJPb 
95.00 96.16 Maximize Proxy Moderate 14.00% 50.00% 101.22 

8b-CP Tingkat kualitas pengelolaan BMN 100.00 100.00 Maximize Proxy Moderate 14.00% 50.00% 100.00 

NILAI KINERJA ORGANISASI  109.08 

 
Jakarta, 12-01-2021 
Sekretaris Direktorat Jenderal 

 
Regina Maria Wiwieng Handayaningsih, S.H. 
NIP. 196202161984012001 


