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DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN 



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 lnstansi 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. 

Sebagaimana diketahui bahwa salah satu 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 Kine~a 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. 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai bagian dari unit pemerintahan berkewajiban untuk 

menyusun laporan pertanggungjawaban kinerja yang berisi berbagai capaian kine~a yang telah dilaksanakan 

dalam tahun 2015 sehingga pihak yang berkepentingan dapat mengetahui hasil atas pelaksanaan 

programlkegiatan oleh berbagai jajaran di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Di samping itu, 

melalui Laporan Kine~a (LAKIN) yang disusun diharapkan dapat tercipta transparansi dan akuntabilitas 

pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai salah satu unit eselon I di 

lingkungan Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan 

dan standardisasi teknis di bidang perbendaharaan negara. 

LAKIN tahun 2015 ini diharapkan secara ekstemal dapat digunakan sebagai media 

pertanggungjawaban kinerja kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan secara internal dapat digunakan oleh 

seluruh jajaran pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja 

seiring dengan bertambahnya tantangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di masa yang akan datang. 
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Direktur Jenderal Perbendaharaan 
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IKHTISAR EKSEKUTIF 

 
Pada tahun 2015 Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah melaksanakan berbagai kegiatan yang 

menghasilkan capaian kinerja baik di tingkat pusat maupun kantor vertikal di daerah.  Meskipun terdapat 

beberapa kegiatan yang tingkat capaian kinerjanya belum memenuhi sebagaimana yang diharapkan, secara 

umum dalam tahun 2015 telah menunjukkan kinerja yang cukup membanggakan terkait dengan pelaksanaan 

tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Pencapaian kinerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan 

pada tahun 2015 dapat dilihat dari pencapaian indikator-indikator sebagai berikut: 

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

1. Deviasi antara rencana dan realisasi penyerapan anggaran K/L, pada tahun 2015 dari target 15%, 

terealisasi sebesar 10,76%; 

2. Indeks kepuasan pengguna layanan, pada tahun 2015 terealisasi sebesar 4,32 dari target yang 

ditetapkan sebesar 4,06; 

3. Indeks kepatuhan pengguna layanan, pada tahun 2015 realisasi sama dengan target yang 

ditetapkan yaitu indeks sebesar 4; 

4. Persentase akurasi perencanaan kas pemerintah pusat, realisasi pada tahun 2015 sebesar 

95,36%, lebih besar dari target yang ditetapkan sebesar 95%; 

5. Persentase pencapaian target penerimaan pokok dan bunga pinjaman dari penerusan pinjaman 

dan hasil restrukturisasi penerusan pinjaman, target pada tahun 2015 sebesar 90% dengan 

realisasi sebesar 94,81%; 

6. Persentase kinerja pelaksananaan anggaran K/L, pada tahun 2015 IKU ini terealisasi sebesar 

82,07% dari target sebesar 70%; 

7. Persentase satker BLU yang kinerjanya baik, dari target yang ditetapkan pada tahun 2015 sebesar 

90% terealisasi sebesar 97,01%; 

8. Indeks penyelesaian  UU PP APBN secara tepat waktu, dari target yang ditetapkan pada tahun 

2015 sebesar 3 terealisasi sebesar 4; 

9. Persentase penyelesaian rekomendasi BPK atas LKPP yang telah ditindaklanjuti, pada tahun 2015, 

realisasi IKU ini sama dengan target yang ditetapkan yaitu sebesar 100%; 

10. Persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan, dari target sebesar 88%, 

pada tahun 2015 terealisasi sebesar 96,66%; 

11. Indeks kesehatan organisasi, target pada tahun 2015 adalah sebesar 78, indeks yang dicapai pada 

tahun 2015 adalah sebesar 78; 

12. Persentase implementasi inisiatif  Transformasi Kelembagaan, untuk IKU ini, dari target sebesar 

85%, pada tahun 2015 terealisasi sebesar 97,5%; 

13. Tingkat penyelesaian roll out Aplikasi SPAN, pada tahun 2015 realisasi IKU ini sama dengan target 

yang ditetapkan, yaitu sebesar 100%; 
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14. Tingkat penyelesaian kesiapan Implementasi Aplikasi SAKTI, pada tahun 2015 realisasi IKU ini 

sama dengan target yang ditetapkan, yaitu sebesar 100%; 

15. Persentase transaksi penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan secara elektronik, pada tahun 

2015 dari target sebesar 26,5% terealisasi sebesar 38,46%; 

16. Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja, pada tahun 2015 IKU ini 

terealisasi sebesar 96,93%, lebih dari target yang ditetapkan sebesar 95%. 

B. Indikator Kinerja yang tidak mencapai target adalah: 

1. Indeks jumlah LK-KL dan LK-BUN yang andal dengan opini audit yang baik, dari target pada tahun 

2015 sebesar 3,70 (WTP:61, WDP:26), realisasi menunjukkan angka indeks sebesar 3,63 

(WTP:62, WDP:18, TMP:7); 

 

Berbagai keberhasilan kinerja yang telah dicapai diatas kiranya dapat dipertahankan bahkan 

ditingkatkan pada tahun-tahun selanjutnya. Sementara untuk kinerja yang belum tercapai sebagaimana yang 

diharapkan, selanjutnya dapat ditingkatkan sehingga mencapai kinerja sebagaimana diharapkan. 
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BAB  I 
PENDAHULUAN 

 

A. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI 

 

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah organisasi eselon I di bawah 

Kementerian Keuangan yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan 

di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan 

Layanan Umum (BLU), dan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugasnya, Direktorat Jenderal Perbendaharaan 

menyelenggarakan fungsi: 

1. perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan 

pengelolaan keuangan BLU, serta akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah;  

2. pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan 

pengelolaan keuangan BLU, serta akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah; 

3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas 

dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan BLU, serta akuntansi dan pelaporan keuangan 

pemerintah; 

4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan 

investasi, pembinaan pengelolaan keuangan BLU, serta akuntansi dan pelaporan keuangan 

pemerintah; 

5. pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas 

dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan BLU, serta akuntansi dan pelaporan keuangan 

pemerintah; 

6. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan; 

7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Keuangan. 

Berdasarkan perumusan fungsi tersebut, Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah membentuk 

unit-unit eselon II di tingkat pusat dan daerah. Unit-unit tersebut  telah lahir dan disusun sesuai dengan 

tuntutan reformasi birokrasi yang berbasis pada pelayanan yang efisien, efektif, dan fokus. Struktur 

organisasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan  dan Nomor 

169/PMK.01/2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan 

adalah sebagai berikut: 

1. Sekretariat Direktorat Jenderal 

2. Direktorat Pelaksanaan Anggaran  

3. Direktorat Pengelolaan Kas Negara  

4. Direktorat Sistem Manajemen Investasi  

5. Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum  

6. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 

7. Direktorat Sistem Perbendaharaan  

8. Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan 

9. Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan 

10. 33 Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan  

11. 181 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) 
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Gambar 1 

Bagan Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan 

 

 
 

Tambahan  3 Kanwil  Direktorat Jenderal Perbendaharaan baru yang mulai beroperasi pada tahun 

2014 adalah Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Sulawesi Barat, 

dan Provinsi Papua Barat. Tambahan KPPN yang beroperasi pada tahun 2014, yaitu  KPPN Jakarta VI, 

KPPN Jakarta VII, dan KPPN Khusus Penerimaan, sedangkan  KPPN Khusus Investasi baru beroperasi 

pada Januari 2015.  Pada tahun 2015 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/ 

2014, Direktorat Transformasi Perbendaharaan berubah menjadi Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi 

Perbendaharaan. 

 

B. SUMBER DAYA MANUSIA  

 

Pegawai merupakan salah satu modal organisasi yang penting. Pengelolaan yang tepat atas 

pegawai akan menentukan keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya. Perubahan struktur 

organisasi tanpa didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang memadai tentu saja tidak akan 

membawa Direktorat Jenderal Perbendaharan ke arah pencapaian misi yang dicita-citakan. 

Jumlah Pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan per 31 Desember 2015 sebanyak 8.287 

pegawai. Dari jumlah tersebut, pegawai pria adalah sebanyak 5.694 pegawai dan pegawai wanita sebanyak 

2.593 pegawai. Berdasarkan usia pegawai, sebanyak 3.842 pegawai berusia 50 s.d 59 tahun, 1.553 

pegawai berusia 40 s.d 49 tahun, 1.922 pegawai berusia 30 s.d 39 tahun, dan 970 pegawai berusia dibawah 

29 tahun. Berdasarkan statistik tingkat pendidikan, mayoritas pegawai berpendidikan Strata I (sarjana), yaitu 

sebanyak  3.061. Pegawai berpendidikan Strata II (magister) adalah sebanyak 873 pegawai dan pegawai 

dengan Strata pendidikan doktoral sebanyak 13 pegawai. Pegawai berpendidikan Diploma IV Keuangan 

sebanyak 73 pegawai, Diploma III Keuangan sebanyak 1.173 pegawai, Diploma I Keuangan sebanyak 555 

pegawai, Sekolah Menengah Atas sebanyak 2.386 pegawai, Sekolah Menengah Pertama sebanyak 98 

pegawai, dan Sekolah Dasar sebanyak 55 pegawai. 

Jumlah pegawai yang besar dan tersebar di seluruh Indonesia tentunya menjadi tantangan 

tersendiri sehingga diperlukan perhatian khusus dalam hal pengelolaan pegawai serta peningkatan kualitas 

dan kompetensi yang dibutuhkan. Untuk itu pembenahan organisasi akan terus dilakukan dengan berbagai 
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program pengembangan SDM. Pengelolaan pegawai ditujukan kepada terwujudnya pegawai Direktorat 

Jenderal Perbendaharaan yang berkomitmen pada integritas, moralitas, profesionalitas dan kesejahteraan 

(committed to integrity, morality, professionality and prosperity). 

Gambar 2 

Statistik Jumlah SDM per 31 Desember 2015 

 

 

 

 

 

Sekolah Dasar 55 

Sekolah Menengah Pertama 98 

Sekolah Menengah Atas 2.386 

Diploma I (Keu.) 
 

555 

Diploma III (Keu.) 1.173 

Strata I / Sarjana 3.061 

Diploma IV (Keu.) 73 

Strata II / Magister 873 

Strata III / Doktoral 13 

 

 

 

C. PERAN STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN 

 

Peran strategis terkait dengan pelayanan publik yang diamanahkan kepada Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan adalah untuk: 

1. Melakukan 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. 

Sebagai sebuah organisasi yang dapat dikategorikan sebagai sebuah holding type organization 

karena memiliki kantor vertikal cukup banyak (33 Kanwil dan 181 KPPN), ditambah dengan jumlah pegawai 

yang mencapai ribuan orang, serta memberikan pelayanan langsung kepada stakeholders (pemangku 

kepentingan), Direktorat Jenderal Perbendaharaan memiliki peran strategis dalam pengelolaan keuangan 

negara khususnya di bidang perbendaharaan yang meliputi bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan 

kas, pertanggungjawaban keuangan pemerintah, manajemen investasi, pengelolaan keuangan BLU, sistem 

perbendaharaan, dan transformasi perbendaharaan.  

Seluruh fungsi tersebut saling bersinergi dan terintegrasi penuh, baik antar direktorat maupun 

bagian yang ada di dalamnya. Sebagai suatu organisasi terbuka, Direktorat Jenderal Perbendaharaan 

berinteraksi dan menyelaraskan diri dengan lingkungan eksternal seperti teknologi, ekonomi, undang-

undang, dan faktor sosial kemasyarakatan, selalu berusaha menggunakan teknologi yang tepat guna dan 

Jumlah Pegawai: 8.287 

Jumlah Pria      : 5.694 

Jumlah Wanita : 2.593 

Usia 20 s.d. 29 (tahun) : 970 

Usia 30 s.d. 39 (tahun) : 1.922 

Usia 40 s.d. 49 (tahun) : 1.553 

Usia 50 s.d. 59 (tahun) : 3.842 
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menjadi organisasi pembelajar yang menuntut seluruh elemen di dalamnya untuk selalu mengembangkan 

diri sesuai kerangka budaya organisasi yaitu profesional, disiplin, akuntabel, pelayanan prima, dan inovatif. 

Segenap elemen senantiasa berpikir dengan langkah-langkah yang sistematis dan terencana, memiliki role 

model dalam hal berpikir mengenai kemajuan organisasi melalui keteladanan para pimpinan organisasi, 

pandangan dan harapan pimpinan terhadap organisasi ke depan yang disampaikan kepada seluruh 

pegawai Direktorat Jenderal Perbendaharaan sehingga membentuk rasa saling percaya dan sinergi yang 

baik.  

Dengan dukungan pimpinan terkait manajerial organisasi dalam melaksanakan tugas sehari-hari, 

fungsi-fungsi treasury akan berkembang untuk mengikuti tuntutan stakeholders. Konsep keterpaduan telah 

diperluas dari sekedar untuk kepentingan salah satu fungsi secara sempit, menjadi lebih komprehensif dan 

menyentuh fungsi-fungsi lain di dalam organisasi. Hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan kemudahan 

dalam penyelesaian tugas-tugas keseharian yang sebelumnya dilaksanakan secara manual dan mampu 

meningkatkan peran atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terkait fungsi distribusi, 

stabilisasi, dan alokasi dalam menciptakan kondisi fiskal negara yang sehat dan berkesinambungan. 

 

Gambar 3 

Matrik Penjabaran Peran Strategis Direktorat Jenderal Perbendaharaan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organisasi,  Sumber Daya Manusia,  Keuangan, Kepatuhan Internal, dan  

Dukungan Teknis dan Administratif 

Pelaksanaan Anggaran 
Analisis penyerapan, efisiensi dan efektifitas belanja pemerintah 
(spending review), KFR dan Monev Pelaksanaan Anggaran, dan 

Kebijakan pelaksanaan anggaran 

Optimalisasi Kas, Pengelolaan Rekening BUN dan rekening pemerintah 

lainnya, dan Kebijakan Pengelolaan Kas 

Manajemen Investasi Non Permanen, Penerusan Pinjaman dan kredit 
program, Kebijakan di bidang investasi, Penerusan Pinjaman, dan Kredit 

Program 

Penilaian dan penetapan BLU, Penetapan tarif dan remunerasi BLU, 

Pembinaan dan Evaluasi Keuangan, dan Kebijakan Pengelolaan BLU 

Penyusunan Laporan Keuangan (LKPP dan LK-BUN), Pembinaan 

Akuntansi Pemerintah, dan Kebijakan Akuntansi dan Pelaporan 

Harmonisasi dan Sinkronisasi Peraturan di Bidang Perbendaharaan, 
Monev pelaksanaan Inisiatif Strategi transformasi kelembagaan, 

Pengembangan profesi, pembayaran pensiun, dan jaminan sosial, 
pengelolaan PFK 

Pemberian dukungan teknis di bidang Teknologi Informasi 
Perbendaharan dan basis data sesuaI best practice yang andal, 

terotomasi, terintegrasi, mudah diterapkan dan aman melalui 

implementasi SPAN 

Dit. Pelaksanaan Anggaran 

Dit. Pengelolaan Kas Negara Manajemen Kas Negara 

Manajemen Investasi & Penerusan 
Pinjaman 

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 

Sistem Perbendaharaan 

Transformasi Perbendaharaan 

Kantor Vertikal 
Pelaksanaan sebagian tugas layanan Ditjen Perbendaharaan di daerah, 

antara lain sebagai Kuasa BUN di daerah 

Dit. Sistem Manajemen 
Investasi 

Dit. Pembinaan Pengelolaan 
Keuangan BLU 

Dit. Akuntansi dan Pelaporan 
Keuangan 

Dit. Sistem Perbendaharaan 

Dit. Sistem Informasi dan 
Teknologi Perbendaharaan 

Kanwil dan KPPN 

Sekretariat 

Manajemen Keuangan BLU 
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D. SISTEMATIKA LAPORAN 

 

Sistematika  Penyusunan  LAKIN Tahun 2015 ini adalah sebagai berikut : 

1. Kata Pengantar yang memuat pengantar dari Direktur Jenderal Perbendaharaan, 

2. Ikhtisar eksekutif yang memuat rangkuman dari LAKIN Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 

2015, khususnya tentang realisasi IKU Kemenkeu-One tahun 2015 baik yang mencapai target maupun 

yang tidak mencapai target, 

3. Bab I, yang berisi pendahuluan yang memuat tentang tugas, fungsi, struktur organisasi, sumber daya 

manusia, dan peran strategis Direktorat Jenderal Perbendaharaan, 

4. Bab II, yang berisi rencana strategis dan penetapan kinerja yang memuat rangkuman dari Renstra 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan tahun 2015-2019 dan penetapan kinerja antara Direktur Jenderal 

Perbendaharaan dan Menteri Keuangan, 

5. Bab III, yang berisi akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan yang terdiri dari capaian IKU 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan tahun 2015, evaluasi dan analisa terhadap capaian IKU, dan 

akuntabilitas keuangan, 

6. Bab IV, yang berisi penutup, dan 

7. Lampiran yang  berupa Form pengukuran kinerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2015. 
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BAB  II 
RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA 

 

 

A. RENCANA STRATEGIS 

 

1. Visi  Direktorat Jenderal  Perbendaharaan 

Visi Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah “Menjadi pengelola perbendaharaan negara yang 

unggul di tingkat dunia”. 

2. Misi  Direktorat Jenderal  Perbendaharaan 

Untuk mewujudkan visi tersebut, Direktorat Jenderal Perbendaharaan akan menjalankan misi yang 

sejalan dengan core business Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang meliputi: 

Tabel 1 

Misi Direktorat Jenderal Perbendaharaan 

Misi  Penjelasan 
 

1. Mewujudkan pengelolaan kas 
dan investasi yang pruden, 
efisien dan optimal  
(To achieve prudent, efficient, 
and optimum cash and fund 
investment management) 

: Sebagai pengelola kas negara (fund manager), maka penguatan 
kinerja dilaksanakan untuk mewujudkan pengelolaan kas yang 
optimal melalui perencanaan kas yang efektif untuk menghindari 
cash mismatch; menjamin ketersediaan kas secara akurat dan 
tepat waktu; optimalisasi idle cash; penatausahaan penerimaan 
negara yang efektif dan akuntabel; serta sentralisasi pengelolaan 
kas sehingga dapat menyajikan informasi posisi kas negara secara 
akurat dan tepat waktu. 

Sebagai pengelola investasi pemerintah, ditujukan untuk 
menunjang pembangunan secara berkelanjutan, dan 
memformulasikan bentuk investasi yang efektif dan efisien serta 
memiliki multiplier effect bagi pembangunan nasional. Dalam hal  
ini, Ditjen Perbendaharaan memperkuat perannya sebagai 
regulator yang mampu mewujudkan penguatan regulasi di bidang 
pengelolaan investasi pemerintah sehingga dapat menghasilkan 
penerimaan negara yang optimal. Selain itu, Ditjen 
Perbendaharaan juga melakukan penguatan peran sebagai 
pengelola penerusan pinjaman, kredit program, dan investasi 
pemerintah lainnya. 

Terkait dengan fungsi pengelolaan keuangan Badan Layanan 
Umum (BLU), kinerja akan difokuskan untuk menciptakan 
mekanisme pengelolaan BLU yang fleksibel, efisien, dan efektif 
melalui penguatan regulasi, tata kelola, dan boundaries BLU yang 
tegas untuk dapat mendorong peningkatan kinerja satuan kerja 
(satker) BLU, dalam rangka mendukung:  
a. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat; 
b. Peningkatan kesehatan kinerja keuangan satker BLU; 
c. Peningkatan kompetensi pengelola BLU. 
 

2. Mendukung kinerja 
pelaksanaan anggaran yang 
tepat waktu, efektif, dan 
akuntabel (To support timely, 
effective, and accountable 
budget execution) 

: Hingga tahun 2019 akan diwujudkan monitoring dan evaluasi 
pencapaian kinerja pelaksanaan anggaran secara tepat waktu dan 
jumlah untuk mewujudkan pola penyerapan anggaran yang 
proporsional dan sesuai perencanaan sepanjang tahun anggaran 
melalui pelaksanaan anggaran secara tertib, efisien, efektif, 
transparan, akuntabel, dan taat pada peraturan perundang-
undangan. Selain itu, akan diwujudkan pula penyelesaian dan 
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Misi  Penjelasan 
 

penyampaian revisi dokumen pelaksanaan anggaran secara 
transparan, serta terbangunnya mekanisme dan sistem yang kuat 
dalam melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pelaksanaan 
anggaran. 
 

3. Mewujudkan akuntansi dan 
pelaporan keuangan negara 
yang akuntabel, transparan, 
dan tepat waktu (To achieve 
accountable, transparent, and 
timely state finance accounting 
and reporting) 

: Akuntansi dan pelaporan keuangan diwujudkan sebagai bentuk 
pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan negara sejak proses 
penganggaran, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban, untuk 
mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan 
keuangan serta mendukung pengambilan kebijakan strategis 
organisasi. Pengelolaan keuangan dan kekayaan, utang, dan aset 
pemerintah yang baik tercermin di dalam laporan keuangan 
pemerintah yang akuntabel, transparan, tepat waktu, dan akurat 
menggunakan standar akuntansi berbasis akrual sehingga memiliki 
peran yang sangat signifikan dalam menjaga stabilitas fiskal dan 
kredibilitas pemerintah di mata masyarakat serta internasional. 
  

4. Mengembangkan kapasitas 
pendukung sistem 
perbendaharaan yang handal, 
profesional dan modern (To 
develop reliable, proffesional, 
and modern treasury support 
system) 

: Mewujudkan harmonisasi peraturan-peraturan di bidang 
perbendaharaan serta memberikan dukungan teknis di bidang 
teknologi informasi perbendaharaan dan basis data sesuai best 
practice yang andal, terotomasi, terintegrasi, mudah diterapkan 
(applicable), dan memenuhi aspek keamanan melalui implementasi 
Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN), serta 
penyelenggaraan jabatan fungsional yang mendukung 
terselenggaranya fungsi-fungsi perbendaharaan secara efektif, 
efisien, akuntabel, dan transparan. Selain itu, sistem 
perbendaharaan berfokus pula pada implementasi inisiatif strategis 
Transformasi Kelembagaan Ditjen Perbendaharaan dan 
penyusunan kajian strategis serta hubungan kelembagaan untuk 
mendukung pengembangan proses bisnis dan kinerja Ditjen 
Perbendaharaan di masa mendatang. 

Dalam rangka pencapaian misi-misi tersebut perlu adanya langkah-langkah strategis yang dapat 

ditempuh Ditjen Perbendaharaan dengan melakukan harmonisasi dan integrasi misi-misi yang telah 

dirumuskan ke dalam rumusan strategis yang memberikan gambaran yang jelas dan membumi sehingga 

seluruh komponen Ditjen Perbendaharaan dapat berkontribusi secara proaktif sesuai dengan fungsinya 

masing-masing. Oleh karena itu, prioritas untuk mendukung proses penerapan proyek SPAN meliputi tiga 

kegiatan utama yaitu: (1) penyempurnaan proses bisnis, (2) pengembangan teknologi informasi, dan (3) tata 

kelola perubahan dan komunikasi. Di samping itu, terdapat beberapa kegiatan pendukung terkait dengan 

implementasi proyek SPAN, yaitu pengembangan Service Desk dan penyusunan ICT (Information 

Communication Technology) Strategy Kementerian Keuangan bekerja sama dengan Direktorat Jenderal 

Anggaran dan Pusintek, penerapan teknologi informasi, dan perubahan mindset SDM, serta penciptaan 

organisasi yang efektif dan efisien. 

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

Perbendaharaan melakukan penajaman fungsi-fungsi yang menjadi domain dan tanggungjawabnya secara 

berkelanjutan. Keseluruhan fungsi tersebut ditopang oleh 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. Berkaitan dengan telah diimplementasikannya alat bantu proses pengelolaan kinerja berbasis 

balance scorecard dalam memetakan strategi, target, dan penilaian pencapaian kinerja, Rencana Strategis 

Ditjen Perbendaharaan dalam lima tahun ke depan pada prinsipnya bergerak paralel dan saling terkait 

dengan Peta Strategi, sebagai produk dari pengelolaan kinerja berbasis balance scorecard. 
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a. Sasaran 

Terdapat 10 (sepuluh) sasaran Strategis Ditjen Perbendaharaan dalam 4 (empat) perspektif yang 

ditunjukkan sebagai berikut: 

Tabel 2 
Sasaran Strategis Direktorat Jenderal Perbendaharaan 

Perspektif  Sasaran Strategis 

Stakeholder Perspective 1. Pengelola perbendaharaan negara yang unggul di tingkat dunia 

Customer Perspective 
2. Kepuasan pengguna layanan yang tinggi 

3. Kepatuhan pengguna layanan yang tinggi 

Internal Process 
Perspective 

4. Pengelolaan kas dan investasi yang pruden, efisien, dan optimal 

5. Pelaksanaan anggaran yang tepat waktu, efektif, dan akuntabel 

6. 
Akuntansi dan pelaporan keuangan negara yang akuntabel, transparan, 
dan tepat waktu 

Learning & Growth 
Perspective 

7. SDM yang profesional dan berintegritas 

8. Organisasi sehat yang berkinerja tinggi 

9. Sistem perbendaharaan yang andal dan modern 

10. Pengelolaan anggaran yang optimal 

 

b. Arah Kebijakan  

Kebijakan Kementerian Keuangan yang terkait langsung dengan tugas dan fungsi Ditjen 

Perbendaharaan diarahkan untuk mewujudkan pelaksanaan anggaran yang lebih berkualitas melalui 

strategi sebagai berikut: 

(1) Modernisasi kontrol dan monitoring pelaksanaan anggaran dengan sistem informasi yang terintegrasi 

sehingga memenuhi kaidah-kaidah international best practices. 

(2) Pengimplementasian monitoring dan evaluasi atas penyerapan dana dan pengukuran-pengukuran 

terkait efektivitas penyerapan dana tersebut terhadap output dan outcome yang dihasilkan dan 

dikaitkan dengan peningkatan kinerja melalui mekanisme spending review. 

(3) Pengelolaan kas yang pruden dan profesional untuk mencapai jumlah likuiditas kas yang ideal untuk 

membayar belanja pemerintah melalui neraca tunggal perbendaharaan (treasury single account) 

secara penuh, pengelolaan rekening bendahara dan perkiraan kas (cash forecasting) yang andal serta 

manajemen surplus/defisit kas yang mampu memberi kontribusi optimal bagi penerimaan negara serta 

meminimalisasi cost of fund melalui pembentukan treasury dealing room.  

(4) Penguatan fungsi manajemen kas melalui perencanaan kas yang fully integrated sehingga mampu 

memberikan informasi likuiditas yang akurat dan tepat waktu untuk melaksanakan deposit collections 

timely dan properly time disbursement sehingga  dapat meminimalkan cash mismatch dan mampu 

menyediakan anggaran untuk membiayai kegiatan pemerintah. 

(5) Penyempurnaan dan perbaikan regulasi serta kebijakan untuk memperbaiki penyediaan dan 

penyaluran dana di bidang investasi, pinjaman dan kredit program sesuai dengan program kebijakan 

yang telah ditetapkan pemerintah dalam rangka mendorong pertumbuhan infrastruktur dan iklim 

investasi pemerintah. 

(6) Peningkatan akurasi pertanggungjawaban keuangan pemerintah dengan penerapan accrual 

accounting secara penuh serta meningkatkan kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran 

negara sesuai dengan tata kelola keuangan yang baik dan akurat. 
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(7) Mengintegrasikan informasi keuangan K/L secara nasional, online, dan realtime melalui implementasi 

aplikasi SPAN dan SAKTI dengan akuntansi berbasis akrual. 

Untuk menjalankan kebijakan dan strategi Kementerian Keuangan di bidang perbendaharaan serta 

kebijakan lainnya yang mempunyai keterkaitan langsung dengan Ditjen Perbendaharaan, Kementerian 

Keuangan telah merumuskan program strategis berupa Program Pengelolaan Perbendaharaan Negara 

yang modern, efisien, dan berkelas dunia. Arah kebijakan dan strategi program pengelolaan 

perbendaharaan untuk tahun 2015–2019 difokuskan pada inisiatif-inisiatif strategis yang utama di Ditjen 

Perbendaharaan sebagaimana diamanahkan dalam Cetak Biru Transformasi Kelembagaan Kementerian 

Keuangan Tahun 2014-2025. Insiatif tersebut meliputi: 

(1) Sistem pencairan dan penerimaan (Disbursement and receipt) yang memiliki insiatif strategis antara 

lain: (a) menyusun sistem pencairan dana yang tersentralisasi dan menggunakan saluran pembayaran 

modern, (b) menyusun sistem penerimaan elektronik yang terintegrasi dan menggunakan saluran 

pembayaran modern, dan (c) menyediakan shared service environment bagi berbagai fungsi back 

office Kementerian/Lembaga. 

(2) Pengelolaan likuiditas (Liquidity management) yang memiliki insiatif strategis antara lain: (a) 

meningkatkan proses pengelolaan likuiditas secara menyeluruh, (b) meningkatkan kapabilitas 

Treasury Dealing Room (TDR) dan memastikan kehati-hatian dalam pengoperasiannya, (c) 

memperkuat kapasitas riset ekonomi keuangan/investasi dan pengelolaan risiko keuangan (financial 

risk management) untuk mendukung pengelolaan kas yang pruden, efisien, dan optimal, (d) 

memperluas cakupan Treasury Single Account (TSA), (e) memperbaiki akurasi perkiraan belanja 

satuan kerja, (f) meningkatkan koordinasi pengelolaan likuiditas dengan Bank Sentral, dan (g) 

memperluas strategi pengelolaan valuta asing. 

(3) Akuntansi dan pelaporan (Accounting and reporting) yang memiliki insiatif strategis antara lain: (a) 

mengimplementasi road map strategi pelaksanaan akuntansi berbasis akrual, (b) mengintegrasi sistem 

akuntansi pusat dan daerah, (c) meningkatkan kualitas manajemen keuangan Kementerian/Lembaga 

(K/L) dan Bendahara Umum Negara (BUN), dan (d) meningkatkan sistem pengendalian internal di K/L 

dan BUN. 

(4) Misi khusus (Special mission) yang memiliki insiatif strategis antara lain: (a) Memperjelas tujuan, 

aspirasi, dan strategi perangkat special mission, (b) menerapkan kepemilikan, tata kelola, pelaporan, 

dan struktur hukum yang jelas, dan (c) menempatkan proses special mission yang tepat. 

Di sisi lain, dalam rangka mempersiapkan agar Ditjen Perbendaharaan memiliki kapasitas dan 

kualitas yang memadai, diperlukan dukungan seluruh sumber daya organisasi yang di antaranya meliputi 

transformasi organisasi, peningkatan kompetensi, dan kapabilitas SDM yang didukung oleh pemenuhan 

sarana dan prasarana yang modern dan berkualitas.  

Inisiatif tersebut dirancang untuk fase jangka panjang sampai dengan tahun 2025. Akan tetapi, 

dalam periode tahun 2015–2019 atau fase jangka menengah dari Cetak Biru Transformasi Kelembagaan 

Kementerian Keuangan, inisiatif strategis tersebut perlu diselaraskan dengan rencana strategis Ditjen 

Perbendaharaan 2015-2019 dan menjadikan periode tersebut sebagai fase pusat transformasi. Oleh 

karena itu, rencana strategis Ditjen Perbendaharaan tahun 2015-2019 berperan sebagai pondasi atau awal 

permulaan dari implementasi transformasi kelembagaan di Kementerian Keuangan dan diarahkan agar 

dapat memberikan dampak pada implementasi transformasi serta perubahan perilaku dan pengelolaan 

sumber daya manusia yang ada di dalamnya.  

Melalui berbagai inisiatif tersebut, tujuan utama dari transformasi kelembagaan yang harus dicapai 

oleh Ditjen Perbendaharaan dalam fase jangka menengah adalah mengupayakan manajemen kas yang 
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lebih efisien secara signifikan dengan terwujudnya 100% transaksi pembayaran di sektor publik yang 

dilakukan melalui saluran elektronik. Untuk itu, sebagai upaya perwujudan transformasi kelembagaan 

tersebut, Ditjen Perbendaharaan perlu melakukan penguatan strategi terkait tugas dan fungsi 

perbendaharaan sebagai berikut: 

(1) Fungsi Organisasi dan Sumber Daya Manusia  

Dalam mewujudkan pengelolaan fiskal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, 

kebijakan dan strategi Ditjen Perbendaharaan khususnya terkait fungsi organisasi diarahkan untuk 

mewujudkan tata kelola kelembagaan yang mendukung upaya peningkatan kualitas organisasi dan 

pengelolaan anggaran yang lebih modern, adil, dan transparan. Di bidang organisasi, strategi yang disusun 

diarahkan untuk mendukung Transformasi Kelembagaan (termasuk Transformasi Organisasi) Kementerian 

Keuangan hingga tahun 2025.  

Dengan tetap menjamin terlaksananya tugas dan fungsi perbendaharaan yang selaras dengan 

inisiatif strategis Ditjen Perbendahaaraan, dilakukan strategi sebagai berikut:  

a) Penguatan fungsi kepatuhan internal melalui pengembangan Sistem Pengendalian Internal (SPI) 

dalam menjamin pelaksanaan tugas dan pelayanan secara baik, benar dan profesional. 

b) Pengembangan otomasi proses bisnis dan simplifikasi proses bisnis yang bersifat administratif, melalui 

optimalisasi keunggulan IT yang lebih memberikan nilai tambah dan fokus pada penyempurnaan yang 

berkelanjutan. 

c) Penguatan fungsi riset dalam mendukung kebijakan organisasi dengan mengembangkan fungsi 

penelitian dan pengembangan bidang perbendaharaan. 

d) Penguatan posisi jabatan fungsional di bidang perbendaharaan, baik di sisi internal maupun eksternal 

organisasi. 

e) Pengembangan fungsi manajemen keuangan organisasi untuk mewujudkan tata kelola keuangan 

yang optimal dan modern. 

f) Pengintegrasian pengelolaan kinerja dengan sistem penganggaran serta penerapan ukuran-ukuran 

yang lebih obyektif dalam penentuan skala prioritas kegiatan berikut pendanaanya. 

g) Peningkatan fungsi komunikasi dan kehumasan Ditjen Perbendaharaan. 

h) Pemenuhan sarana dan prasana yang terstandardisasi untuk mendukung otomasi proses bisnis 

menuju organisasi yang modern.  

Di bidang pengelolaan SDM, Ditjen Perbendaharaan merumuskan strategi sebagai berikut::  

a) Peningkatan peran pengelola SDM sebagai performance manager dan carrier planning,  

b) Peningkatan jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan yang sesuai kebutuhan 

organisasi,  

c) Implementasi grand design pengelolaan SDM secara optimal, dan 

d) Pengembangan fungsi reward and punishment dan konseling kepegawaian guna mendukung kinerja 

pegawai. 

(2) Fungsi Pelaksanaan Anggaran 

Dalam rangka mempercepat peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran untuk mewujudkan 

pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien, Direktorat Pelaksanaan Anggaran merumuskan strategi, 

sebagai berikut:  

a) Simplifikasi dan Optimalisasi Deregulasi Pelaksanaan Anggaran 

Sesuai dengan amanat UU dalam hal tugas dan fungsi Kementerian Keuangan sebagai Chief 

Financial Officer (CFO) dan Perumusan kebijakan pelaksanaan APBN, arah regulasi pelaksanaan 

anggaran disusun dengan pendekatan yang lebih sederhana. Langkah tersebut dengan 
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mempertimbangkan kondisi pelaksanaan anggaran yang semakin kompleks sesuai dengan 

perkembangan pengelolaan keuangan publik. 

b) Pembinaan Intensif K/L 

Dalam rangka melaksanakan fungsi Kementerian Keuangan sebagai pembina keuangan negara, 

Ditjen Perbendaharaan akan melakukan refocussing pembinaan pelaksanaan anggaran. Pembinaan 

akan dilaksanakan secara intensif dan terukur output-nya sehingga pelaksanaannya optimal. Sebagai 

pembina, Ditjen Perbendaharaan akan memberikan pendampingan dan bimbingan secara 

berkelanjutan untuk setiap K/L (di level atas) dan setiap satker (di tingkat bawah) sehingga dapat 

dilaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan anggaran secara periodik.  

Diharapkan hambatan-hambatan yang terjadi dapat diselesaikan secara cepat  dan mekanisme dapat 

diperbaiki secara terus-menerus. Untuk mewujudkan hal tersebut, Ditjen Perbendaharaan akan 

mempersiapkan sumber daya yang andal baik dari sisi SDM maupun alat dukung yang dibutuhkan. 

Pegawai-pegawai dengan kemampuan andal di bidang perbendaharaan akan disiapkan sehingga 

dapat menjadi pembina pelaksanaan anggaran satker dan K/L yang mumpuni. Untuk mendukung 

pelaksanaan anggaran, Ditjen Perbendaharaan akan membangun sebuah sistem pembinaan yang 

komprehensif, yang dilengkapi dengan metode yang teruji dan terukur output-nya sehingga dapat 

terjaga akuntabilitasnya. 

c) Peningkatan Sinkronisasi APBN dan APBD 

Sebagai representatif Kementerian Keuangan di daerah, Ditjen Perbendaharaan mempunyai tanggung 

jawab tidak hanya dalam cakupan APBN, tetapi juga APBD. Dengan adanya desentralisasi fiskal pada 

era reformasi, arah kebijakan APBN yang terpisah dari arah kebijakan APBD belum begitu 

diselaraskan. Untuk itu Ditjen Perbendaharaan akan mulai menginisiasi sinkronisasi tersebut sehingga 

pelaksanaan anggaran secara nasional sejalan dengan pelaksanaan anggaran daerah. Hal tersebut 

akan berdampak pada optimalisasi pelaksanaan tugas pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah, 

baik dalam pembagian tugasnya maupun dalam koordinasi dalam pelaksanaan tugasnya. 

(3) Fungsi Pengelolaan Kas Negara 

Penguatan fungsi manajemen kas guna mencapai pengelolaan kas negara yang optimal dan 

manajemen kas yang modern dengan tata kelola yang lebih efektif dan efisien, Ditjen Perbendaharaan 

perlu memastikan antara lain jumlah likuiditas kas yang ideal untuk membayar belanja pemerintah melalui 

neraca tunggal perbendaharaan (treasury single account) secara penuh, pengelolaan rekening bendahara 

dan perkiraan kas (cash forecasting) yang andal, manajemen surplus/defisit kas yang mampu memberi 

kontribusi optimal bagi penerimaan negara, dan meminimalisasi cost of fund melalui pembentukan treasury 

dealing room. 

Kebijakan pengelolaan kas yang fully integrated diharapkan mampu untuk melaksanakan deposit 

collections timely dan properly time disbursement yang dapat meminimalisasi cash mismatch dan mampu 

menyediakan anggaran untuk membiayai kegiatan pemerintah. Untuk melaksanakan kebijakan tersebut, 

strategi yang dirumuskan meliputi: 

a) Strategi pengelolaan kas dan strategi optimalisasi kas yang modern dengan mengembangkan analisis 

cost-benefit untuk memodelkan jumlah return melalui model company excess return vs cost of 

monetary policy dengan mencakup skenario yang berbeda (best case-worst case), dan 

b) Strategi dan diversifikasi instrumen yang dapat digunakan untuk mengelola valuta asing secara aktif. 

Dalam pengelolaan kas yang selama ini telah dijalankan, muncul adanya keterbatasan konektivitas 

antara penerbitan utang dan saldo kas yang mengakibatkan munculnya dua perencanaan kas yang secara 

paralel bertolak belakang. Hal tersebut mendorong mekanisme adanya kelebihan saldo kas sehingga 
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pengelolaan kas yang dilakukan pemerintah menjadi inefisien. Walaupun telah dibentuk Komite ALM (Asset 

Liability Management), saat ini masih belum memiliki dampak yang lebih berfokus terhadap pengelolaan 

kas. Strategi Ditjen Perbendaharaan untuk mengatasi hal tersebut adalah: 

a) Merinci proses-proses ALM untuk mengembangkan kebijakan yang dapat menguraikan struktur komite 

dan rapat ALM dan mengembangkan agenda rapat ALM termasuk jenis input seperti apa dan 

kebutuhan apa yang dibutuhkan, 

b) Mengembangkan koordinasi harian antara Cash Management Office, Debt Management Office, dan 

Bank Indonesia, 

c) Mengembangkan kebijakan dan SOP untuk menguraikan daily cash call, 

d) Pengintegrasian ALM CPIN (Cash Planning Information Network)/IT ke dalam SPAN untuk 

mengoptimalisasi kepemilikan kas dan memastikan likuiditas pencairan, 

e) Perbaikan perkiraan belanja dari satker dengan menghubungkan SAKTI (Sistem Akuntansi Keuangan 

Tingkat Instansi) ke AFS (Aplikasi Forecasting Satker) sebagai langkah optimalisasi perkiraan 

kebutuhan belanja satker khususnya yang bersifat ad hoc, 

f) Peningkatan koordinasi antara fungsi pengelolaan kas dan Bank dengan mengembangkan mekanisme 

koordinasi dengan Bank Indonesia untuk perdagangan valuta asing, dan 

g) Memperluas jangkauan Treasury Single Account (TSA) untuk mencakup rekening tidak likuid/kurang 

likuid saat ini. 

(4) Fungsi Sistem Manajemen Investasi 

Kebijakan dalam penyempurnaan dan perbaikan regulasi serta kebijakan untuk memperbaiki 

penyediaan dan penyaluran dana di bidang investasi, pinjaman, dan kredit program sesuai dengan 

program kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah dalam rangka mendorong pertumbuhan infrastruktur 

dan iklim investasi pemerintah dapat ditempuh dengan langkah sebagai berikut:  

a) Untuk memperjelas tujuan, aspirasi dan strategi pengelolaan investasi pemerintah perlu dilakukan 

pemisahan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan investasi pemerintah dalam rangka 

pengelolaan portofolio pemerintah secara profesional; 

b) Perluasan fungsi perencanaan, kelembagaan, dan evaluasi investasi untuk melakukan tugas 

pengelolaan kinerja dan manajemen risiko investasi sehingga lebih fokus dan terpisah dengan fungsi 

perencanaan investasi. Output dari pengelolaan kinerja dan manajemen resiko investasi akan menjadi 

bahan masukan dan pertimbangan dalam perencanaan dan kelembagaan investasi. 

(5) Fungsi Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

Dalam rangka peningkatan kualitas fungsi pembinaan pengelolaan keuangan BLU  dan penerapan 

tata kelola yang lebih baik, kebijakan pembinaan pengelolaan keuangan BLU diarahkan pada redefinisi 

konsep BLU, regulasi dan tata kelola yang modern, dan peningkatan kinerja keuangan dan pelayanan 

sesuai dengan prinsip dan standar internasional (international best practices). Kebijakan tersebut dilakukan 

dengan strategi sebagai berikut:  

a) Penyempurnaan regulasi terkait pengelolaan keuangan BLU khususnya meredefinisikan kembali dan 

merancang kembali konsep BLU dalam rangkaian sistem dan kelembagaan pelayanan publik di 

Indonesia, 

b) Penajaman fungsi pembinaan, monitoring, evaluasi, dan penilaian kinerja satker BLU, 

c) Penyempurnaan standardisasi bimbingan teknis, 

d) Penyempurnaan standardisasi penyusunan kontrak kinerja, dan 

e) Penyempurnaan standardisasi penelaahan/pengkajian RBA (Rencana  Bisnis Anggaran). 
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(6) Fungsi Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 

Untuk meningkatkan akurasi pertanggungjawaban keuangan pemerintah dengan basis accrual 

accounting secara penuh dan dalam rangka meningkatkan kualitas pertanggungjawaban pelaksanaan 

anggaran negara sesuai dengan tata kelola keuangan yang baik dan akurat, perlu dilakukan strategi 

sebagai berikut:  

a) Penyusunan standar akuntansi berbasis akrual,  

b) Perumusan regulasi, panduan, dan kebijakan untuk akuntansi akrual,  

c) Pengimplementasian perubahan sistem IT untuk akuntansi akrual,  

d) Peningkatan kapabilitas di K/L terhadap transisi menuju akuntansi akrual,  

e) Pelatihan terkait standar dan regulasi, dan  

f) Pelatihan terkait aplikasi IT. 

Untuk menciptakan sistem akuntansi yang terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah perlu 

kerja sama Kementerian Dalam Negeri untuk menilai kebutuhan, pengembangan, dan pengintegrasian 

sistem akuntansi yang digunakan oleh lembaga-lembaga pemerintah pusat dan daerah. Strategi untuk 

mewujudkan kebijakan tersebut adalah sebagai berikut:  

a) Mengembangkan sistem akuntansi terintegrasi,  

b) Menempatkan sistem akuntansi terintegrasi baru melalui sistem IT,  

c) Pilot sistem akuntansi terintegrasi dengan pemerintah daerah,  

d) Perjanjian yang dilakukan oleh pejabat tingkat tinggi Kementerian Dalam Negeri untuk 

mengintegrasikan sistem akuntansi,  

e) Membuat regulasi untuk mengintegrasikan sistem akuntansi,  

f) Pengembangan kapasitas pengelolaan akuntansi di pemerintah daerah, dan  

g) Penyempurnaan laporan keuangan pemerintah yang mencakup data keuangan pemerintah pusat dan 

daerah dan mapping Bagan Akun Standar (BAS) ke dalam klasifikasi Statistik Keuangan Pemerintah. 

Untuk meningkatkan pengelolaan keuangan K/L dan BUN dalam rangka monitoring dan pembinaan 

pelaporan keuangan K/L dan BUN, masih diperlukan beberapa perbaikan. Perbaikan tersebut dilakukan 

melalui pelaksanaan dan monitoring rencana tindakan terhadap temuan audit dengan cara membentuk 

sistem penelusuran yang akan membantu K/L dan BUN dalam perumusan rencana tindakan atas temuan 

audit yang lebih terarah. Strategi yang perlu ditempuh adalah sebagai berikut: 

a) Mendorong komite untuk mengevaluasi temuan audit, 

b) Memperbaiki proses audit dengan K/L untuk menangani potensi permasalahan audit, 

c) Membuat  struktur insentif untuk mengurangi temuan audit, 

d) Meningkatkan koordinasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), 

e) Membuat sistem IT yang dapat memberikan peringatan terkait temuan audit yang akan muncul dan 

menelusuri temuan audit, dan 

f) Membangun kapabilitas untuk proses monitoring audit yang telah diperbaiki. 

Strategi dalam perumusan SPI untuk mendorong auditor internal melakukan evaluasi terhadap SPI 

yang ada dan menegakkan mekanisme guna menanamkan kepatuhan terhadap regulasi, dilakukan dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

a) Melakukan komunikasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terkait 

strategi reformasi bagi SPI untuk temuan audit, 

b) Mendorong BPKP untuk mengevaluasi permasalahan-permasalahan serupa yang muncul dengan 

SPIl, 

c) Bekerja bersama BPKP untuk memperbaiki panduan bagi SPI, khususnya untuk temuan audit, 
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d) Mendorong BPKP untuk membuat kriteria untuk penilaian dan penelusuran kualitas SPI untuk temuan 

audit., dan  

e) Mendorong BPKP untuk mengedukasi K/L dalam meningkatkan SPI untuk temuan audit. 

(7) Fungsi Sistem Perbendaharaan 

Kebijakan terkait fungsi Sistem Perbendaharaan diarahkan dalam kerangka penguatan transformasi 

kelembagaan melalui strategi antara lain:  

a) pengembangan sistem dan proses bisnis serta penajaman fungsi harmonisasi peraturan 

perbendaharaan,  

b) pengembangan fungsi standardisasi, pembinaan, dan sertifikasi pejabat perbendaharaan,  

c) penajaman fungsi analisis, implementasi, pembinaan, dan evaluasi teknis pelaksanaan peraturan dan 

proses bisnis di bidang perbendaharaan.  

d) penambahan fungsi koordinasi implementasi program transformasi kelembagaan pada Ditjen 

Perbendaharaan, 

e) penguatan fungsi litbang (penelitian dan pengembangan) dan bantuan hukum lingkup internal Ditjen 

Perbendaharaan,  

f) pengembangan kerja sama kelembagaan di tingkat domestik maupun internasional, dan  

g) penyusunan kebijakan dan penyelenggaraan pembayaran transaksi khusus, penyusunan petunjuk 

teknis penyelesaian tuntutan ganti rugi, pembayaran pihak ketiga, dan kadaluwarsa utang/utang 

pemerintah. 

(8) Fungsi Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan 

Kebijakan yang terkait dengan fungsi sistem informasi dan teknologi dalam rangka pengelolaan 

perbendaharaan yang modern diarahkan untuk mewujudkan integrasi informasi keuangan K/L secara 

nasional, online, dan realtime melalui implementasi aplikasi SPAN dan SAKTI dengan akuntansi berbasis 

akrual. Untuk mendukung implementasi kebijakan tersebut, strategi yang perlu dilaksanakan meliputi:  

a) Implementasi SPAN dan SAKTI secara penuh, 

b) Pemeliharaan sistem untuk menjaga reliabilitas SPAN dan megembangkan konektivitas SPAN dan 

SAKTI, 

c) Penajaman fungsi dalam pengelolaan, pemeliharaan, dan pengembangan sarana prasarana IT 

perbendaharaan, 

d) Penambahan fungsi pengembangan strategi IT dalam hal penyusunan strategi, desain, dan 

transformasi, serta pengembangan sistem terkait IT perbendaharaan, dan 

e) Pengelolaan basis data terpusat dan pemusatan sistem penyediaan infomasi. 

B. PENETAPAN KINERJA 

 

Penetapan Kinerja tahun 2015 yang merupakan Kontrak Kinerja Direktur Jenderal Perbendaharaan 

dengan Menteri Keuangan, dijabarkan dalam 10 (sepuluh) Sasaran Strategis dan 17 (tujuh belas) Indikator 

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

Direktorat Jenderal Perbendaharaan tahun 2015 tersebut dapat ditunjukkan pada Gambar 3. Peta Strategi 

yang telah disusun tersebut dapat dilihat berdasarkan 4 (empat) Perspective, 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.  
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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. 

 

Gambar 4 

Peta Strategi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2015 

 

 

Stakeholders Perspective terdiri dari 1 Sasaran Strategis, yaitu: 

Sasaran Strategis Uraian 

Pengelola 
Perbendaharaan Negara 
yang Unggul di Tingkat 
Dunia 

Pengelola perbendaharaan negara artinya Ditjen Perbendaharaan mempunyai 
tugas melaksanakan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara 
sesuai Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara. Unggul di tingkat dunia memiliki makna bahwa pengelolaan 
perbendaharaan negara yang dilaksanakan oleh Ditjen Perbendaharaan 
memiliki kualitas yang sejajar dan dapat diperbandingkan dengan negara-
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Sasaran Strategis Uraian 

negara lain. Beberapa tugas pengelolaan perbendaharaan negara yang dapat 
disejajarkan dengan negara lain khususnya mencakup pelaksanaan belanja 
negara dalam rangka pertumbuhan ekonomi Indonesia, pengelolaan kas yang 
optimal dan efisien, dan penyusunan laporan pertanggungjawaban dalam 
rangka akuntabilitas keuangan negara. 

Pelaksanaan tugas pengelolaan perbendaharaan negara sebagaimana 
tersebut di atas diharapkan akan menjadi bagian penting dari pondasi kokoh 
atas fundamental ekonomi negara Indonesia terutama saat menghadapi 
ketidakpastian tantangan ekonomi global ke depan. 

Sasaran Strategis ini terdiri atas 2 Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu:  
1) Deviasi antara rencana dan realisasi penyerapan anggaran, dengan target 

pada tahun 2015 sebesar 15%; 
2) Indeks jumlah LK-KL dan LK-BUN yang andal dengan opini audit yang 

baik, dengan target indeks sebesar 3,70 (WTP:61, WDP:26). 

Customer Perspective terdiri dari 2 Sasaran Strategis, yaitu: 

Sasaran Strategis Uraian 

1. Tingkat Kepuasan 
Pelanggan yang 
Tinggi 

Tingkat kepuasan pengguna layanan yang tinggi diukur berdasarkan hasil 
survei kepuasan pengguna layanan oleh lembaga independen. Hasil survei 
yang positif akan meningkatkan citra Kementerian Keuangan pada umumnya 
dan Ditjen Perbendaharaan pada khususnya. Pengguna layanan pada Ditjen 
Perbendaharaan terdiri dari Kementerian/Lembaga (satker), BUMN/BUMD, 
Pemda, Bank/Pos, Unit eselon I Kementerian Keuangan. Tingkat Kepuasan 
Pelanggan merupakan nilai kepuasan pengguna layanan atas layanan 

unggulan Ditjen Perbendaharaan terhadap pihak eksternal. 

Data capaian diperoleh dari survei independen yang dikoordinasikan oleh 
Sekretariat Jenderal Kemenkeu. Lingkup survei adalah pengguna atas seluruh 
layanan unggulan Ditjen Perbendaharaan kepada pihak eksternal. 

Sasaran Strategis ini terdiri atas 1 Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu: 
“Indeks kepuasan pengguna layanan, dengan target tahun 2015 adalah indeks 
sebesar 4,06”. 

2. Kepatuhan Pengguna 
Layanan yang Tinggi 

Ditjen Perbendaharaan memiliki ekspektasi terhadap pengguna layanan agar 
patuh terhadap berbagai peraturan dan kebijakan tertentu, khususnya terkait 
bidang perbendaharaan.Pengguna layanan adalah pihak eksternal Ditjen 
Perbendaharaan yang secara langsung menerima layanan Ditjen 
Perbendaharaan. Kepatuhan pengguna layanan adalah kepatuhan pengguna 
layanan Ditjen Perbendaharaan yang direpresentasikan oleh kantor vertikal 
yang memberikan layanan publik dan memiliki kewenangan untuk melakukan 
law enforcement. Layanan yang dimaksud dalam hal ini adalah Rekonsiliasi 
APBN, yaitu proses pencocokan data antara UAPPA-W/UAKPA yang 
mengirimkan data laporan keuangannya (SAI) untuk dibandingkan dengan 
data Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAU). 

Sasaran Strategis ini terdiri dari 1 Indikator Kinerja Utama yaitu: 
“Indeks Kepatuhan Pengguna Layanan dengan target pada tahun 2015 
dengan Indeks sebesar 4”. 

Internal Process Perspective terdiri dari 3 Sasaran Strategis, yaitu:  

Sasaran Strategis Uraian 

1. Pengelolaan Kas dan 
Investasi yang 
Pruden, Efisien dan 

Sebagai fund manager, penguatan dan fokus pengelolaan kas yang optimal 
melalui perencanaan kas yang efektif sehingga dapat menghindarkan 
terjadinya cash mismatch, dapat menjamin ketersediaan kas secara akurat 
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Sasaran Strategis Uraian 

Optimal 
 

dan tepat waktu, serta optimalisasi idle cash secara pruden. 

Sebagai pengelola di bidang pengelolaan investasi, Ditjen Perbendaharaan 
sebagai regulator mampu mewujudkan penguatan regulasi sehingga tercipta 
iklim investasi yang kondusif dan dapat menghasilkan penerimaan negara 
yang optimal. 

Sasaran Strategis ini terdiri dari 2 Indikator Kinerja Utama yaitu: 
1) Persentase Akurasi Perencanaan Kas Pemerintah Pusat dengan target 

pada tahun 2015 sebesar 95%; 
2) Persentase Pencapaian Target Penerimaan Pokok dan Bunga Pinjaman 

dari Penerusan Pinjaman dan Hasil Restrukturisasi Penerusan Pinjaman 
dengan target pada tahun 2015 sebesar 90%. 

2. Pelaksanaan 
Anggaran yang Tepat 
Waktu, Efektif, dan 
Akuntabel  
 

Ditjen Perbendaharaan berfokus pada  peningkatan efektivitas, efisiensi dan 
akuntabilitas pelaksanaan dan penggunaan anggaran dalam DIPA 
Kementerian Negara/Lembaga. Fokus tersebut dilakukan melalui penyusunan 
regulasi/standardisasi ketentuan, pembinaan teknis, dan monitoring evaluasi 
pelaksanaan anggaran. 

Sasaran Strategis ini terdiri dari 2 Indikator Kinerja Utama yaitu: 
1) Persentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L, dengan target pada 

tahun 2015 sebesar 70%; 
2) Persentase Satker BLU yang Kinerjanya Baik, dengan target pada tahun 

2015 sebesar 90%. 

3. Akuntansi dan 
Pelaporan Keuangan 
Negara yang 
Akuntabel, 
Transparan dan 
Tepat Waktu 

Akuntabilitas keuangan negara diwujudkan dengan penyusunan laporan 
keuangan oleh Pemerintah Pusat. Bentuk dari peningkatan dapat diidentifikasi 
dari ketepatan penyusunan pertanggungjawaban anggaran dan opini yang 
baik dari pemeriksa atas unsur-unsur pembentuk laporan keuangan. 

Ditjen Perbendaharaan menyusun sistem akuntansi pemerintah yang andal 
untuk mewujudkan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Pusat yang 
tepat waktu dan transparan dengan opini yang baik dari pemeriksa sebagai 
bentuk pertanggung jawaban anggaran yang akuntabel. 

Sasaran Strategis ini terdiri dari 2 Indikator Kinerja Utama yaitu: 
1) Indeks Penyelesaian UU PP APBN Secara Tepat Waktu, dengan target 

pada tahun 2015 sebesar 3; 
2) Persentase Penyelesaian Rekomendasi BPK Atas LKPP yang Telah 

Ditindaklanjuti dengan target pada tahun 2015 sebesar 100%. 

Learning and Growth Perspective terdiri dari 4 Sasaran Strategis yaitu: 

Sasaran Strategis Uraian 

1. SDM yang 
Profesional dan 
Berintegritas 

SDM yang profesional dan berintegritas adalah SDM yang memiliki sikap 
(attitude) dan kapasitas (competency) yang memadai dalam meningkatkan 
kualitas pelayanan dan pengelolaan perbendaharaan. 

Sasaran Strategis ini terdiri atas 1 Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu 
“Persentase jumlah pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi 
jabatannya, dengan target tahun 2015 sebesar 88%”. 

2. Organisasi Sehat 
yang Berkinerja 
Tinggi 

Organisasi  yang sehat adalah organisasi yang memenuhi kriteria kondisi 
internal mencakup unsur: arahan, akuntabilitas, koordinasi dan kendali, 
orientasi eksternal, kepemimpinan, inovasi dan pembelajaran, kemampuan, 
motivasi, budaya, dan iklim.  

Sasaran Strategis ini terdiri atas 2 Indikator Kinerja Utama (IKU), yaitu: 
1) Indeks Kesehatan Organisasi dengan target tahun 2015 sebesar 78; 
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Sasaran Strategis Uraian 

2) Persentase Implementasi Inisiatif Transformasi Kelembagaan dengan 
target tahun 2015 sebesar 85%. 

3. Sistem 
Perbendaharaan 
yang Andal dan 
Modern 

Sistem perbendaharaan yang andal dan modern adalah pelaksanaan sistem 
sitem perbendaharaan dengan bantuan teknologi informasi yang tepat guna 
dan mutakhir mendukung pelaksanaan anggaran yang efektif, tepat waktu, 
dan akuntabel.  

Sasaran Strategis ini terdiri atas 3 Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu: 
1) Tingkat Penyelesaian Roll-Out Aplikasi SPAN dengan target pada tahun 

2015 sebesar 100%; 
2) Tingkat Penyelesaian Kesiapan Implementasi Aplikasi SAKTI dengan 

target sebesar 100%; 
3) Persentase Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran yang Dilakukan 

Secara Elektronik dengan target sebesar 26,5%. 

4. Pengelolaan 
anggaran yang 
optimal 

Dana yang tersedia dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DIPA) Ditjen 
Perbendaharaan 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 Ditjen Perbendaharaan. 

Sasaran Strategis ini terdiri atas 1 Indikator Kinerja Utama (IKU) yaitu 
“Persentase Penyerapan Anggaran dan Pencapaian Output Belanja, dengan 
target tahun 2015 sebesar 95%”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LAPORAN KINERJA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN 2015 19 

 

BAB  III 
AKUNTABILITAS KINERJA DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN 

 

A. CAPAIAN IKU 

Tabel 3 
Capaian IKU Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2015 

Sasaran Strategis IKU Target Realisasi Nilai 

1 Pengelola Perbendaharaan 
Negara  yang Unggul di 
Tingkat Dunia 

Deviasi antara rencana dan realisasi 
penyerapan anggaran K/L 

15% 10,76% 120 

Indeks jumlah LK-KL dan LK-BUN yang 
andal dengan opini audit yang baik 

3,70 
(WTP=61; 
WDP=26) 

3,63 
(WTP=62; 
WDP=18; 
TMP=7) 

98,11 

2 Tingkat Kepuasan Pengguna 
Layanan yang Tinggi 

Indeks kepuasan pengguna layanan 4,06 4,32 106,40 

3 Kepatuhan Pengguna 
Layanan yang Tinggi 

Indeks kepatuhan pengguna layanan 4 
(skala 4) 

4 100 

4 Pengelolaan Kas Dan 
Investasi yang Pruden, 
Efisien dan Optimal 

Persentase akurasi perencanaan kas 
pemerintah pusat 

95% 95,36% 100,38 

Persentase pencapaian target 
penerimaan pokok dan bunga pinjaman 
dari penerusan pinjaman dan hasil 
restrukturisasi penerusan pinjaman 

90% 94,81% 105,34 

5 Pelaksanaan Anggaran yang 
Tepat Waktu, Efektif, dan 
Akuntabel 

Persentase kinerja pelaksanaan 
anggaran K/L 

70% 82,07% 117,24 

Persentase satker BLU yang kinerjanya 
baik 

90% 97,01% 107,79 

6 Akuntansi dan Pelaporan 
Keuangan Negara yang 
Akuntabel, Transparan dan 
Tepat Waktu 

Indeks penyelesaian  UU PP APBN 
secara tepat waktu 

3 
(skala 4) 

4 120 

Persentase penyelesaian rekomendasi 
BPK atas LKPP yang telah ditindaklanjuti 

100% 100% 120 

7 SDM yang Profesional dan 
Berintegritas 

Persentase pejabat yang telah memenuhi 
standar kompetensi jabatan 

88% 96,66% 111,72 

8 
 

Organisasi Sehat yang 
Berkinerja Tinggi 

Indeks kesehatan organisasi 78 78 100 

Persentase implementasi inisiatif  
Transformasi Kelembagaan 

85% 97,5% 114,71 

9 Sistem Perbendaharaan yang  
Andal dan Modern 

Tingkat penyelesaian roll-out Aplikasi 
SPAN 

100% 100% 120 

Tingkat penyelesaian kesiapan 
implementasi Aplikasi SAKTI 

100% 100% 100 

Persentase transaksi penerimaan dan 
pengeluaran yang dilakukan secara 
elektronik 

26,5% 38,46% 120 

10 Pengelolaan Anggaran yang 
Optimal 

Persentase penyerapan anggaran dan 
pencapaian output belanja 

95% 96,93% 102,03 

NILAI KINERJA ORGANISASI 107,54 
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B. EVALUASI DAN ANALISA KINERJA 

 

1. Sasaran Strategis (SS) 1 : Pengelola Perbendaharaan Negara  yang Unggul di Tingkat Dunia 

Indikator Kinerja Utama (IKU) 1 : Deviasi antara rencana dan realisasi penyerapan 

anggaran K/L 

IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat akurasi kesesuaian antara perencanaan penyerapan anggaran 

dan realisasi penyerapan anggaran. Deviasi adalah selisih antara rencana penyerapan anggaran 

dibandingkan dengan realisasi penyerapan K/L.  

a. Rencana penyerapan anggaran adalah jumlah rencana yang akan dibelanjakan oleh K/L setiap bulan 

yang tertuang dalam Halaman III DIPA.  

b. Realisasi penyerapan belanja negara dalam DIPA K/L adalah jumlah realisasi penyerapan belanja 

negara dalam periode tertentu.  

Data realisasi anggaran bersumber dari dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang 

diterbitkan oleh KPPN. 

Target deviasi antara rencana dan realisasi penyerapan anggaran K/L tahun 2015 adalah sebesar 15% 

dengan realisasi sebesar 10,76% sebagaimana ditunjukkan ditunjukkan sebagai berikut: 

Tabel 4 
Capaian IKU Deviasi antara rencana dan realisasi penyerapan anggaran K/L Tahun 2015 

T/R Q1 Q2 Smt I Q3 s.d. Q3 Q4 
Tahun 
2015 

Target 15% 15% 15% 15% 15% 15% 15% 

Realisasi 5,55% 14,54% 10% 20,01% 13,34% 3,02% 10,76% 

Capaian 163 103,06 133,33 66,63 111,07 179,86 120 

Isu utama: 

Penyerapan DIPA K/L/Satker tidak sesuai dengan rencana penyerapan yang telah disusun pada 

Halaman III DIPA. 

Implikasi: 

Penyerapan DIPA dan Perencanaan Kas Negara kurang optimal.  

Akar Masalah: 

1. Penyusunan Rencana Penyerapan (Halaman III DIPA) belum didasarkan pada rencana kegiatan yang 

akan dilaksanakan. 

2. Revisi DIPA (termasuk APBNP) mengakibatkan perubahan jadwal/rencana kegiatan. 

3. Restrukturisasi beberapa K/L mengakibatkan rencana kegiatannya ditunda/belum dapat 

dilaksanakan. 

Tindakan yang telah dilaksanakan: 

1. Sosialisasi PMK Nomor 277/PMK.05/2014 tanggal 31 Desember 2014, Penyusunan rencana 

penyerapan (Halaman III DIPA) dalam hal ini Rencana Penarikan Dana (RPD) oleh K/L/Satker 

diharuskan sesuai dengan RKAKL. 

2. Pemberian Piagam Penghargaan kepada K/L  dengan nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terbaik 

yang diserahkan oleh Wakil Menkeu. 

Rekomendasi rencana aksi tahun 2016: 

1. Sosialisasi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 277/PMK.05/2015 untuk mendorong K/L/Satker untuk 

menyusun RPD yang akurat berdasarkan rencana kegiatan (Januari - Oktober). 
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2. Pemberian Piagam Penghargaan kepada K/L dengan nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terbaik 

(Agustus). 

 

Indikator Kinerja Utama (IKU) 2 : Indeks jumlah LK-KL dan LK-BUN yang andal dengan 

opini audit yang baik 

IKU ini bertujuan untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban keuangan negara. 

Laporan Keuangan KL (LK-KL) dan BUN (LK-BUN) merupakan unsur pembentuk Laporan Keuangan 

Pemerintah Pusat (LKPP). Opini BPK atas setiap LK-KL dan LK-BUN akan berkontribusi terhadap opini 

BPK atas LKPP. Dengan mengetahui perkembangan opini BPK atas LK-KL dan LK-BUN, dapat diketahui 

peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.  

Poin Indeks LK-KL dan Poin Indeks LK-BUN adalah indeks untuk mengetahui apakah capaian untuk 

Indikator Opini WTP dan WDP meningkat dari yang ditargetkan. Indeks pengukuran menggunakan skala 

1 sampai dengan 4, dengan kriteria sebagai berikut: 

1 = Tidak Wajar (TW) 
2 = Tidak Memberikan Pendapat (TMP) 
3 = Wajar Dengan Pengecualian (WDP) 
4 = Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) 

Target Indeks jumlah LK-KL dan LK-BUN yang andal dengan opini audit yang baik tahun 2015 adalah 

sebesar 3,7 (61 laporan keuangan mendapat WTP dan 26 laporan keuangan mendapat WDP) dengan 

realisasi sebesar 3,63 (62 laporan keuangan mendapat WTP, 18 LK mendapat WDP, dan 7 LK mendapat 

TMP) sebagaimana ditunjukkan ditunjukkan sebagai berikut: 

Tabel 5 
Capaian IKU Indeks Jumlah LK-KL dan LK-BUN yang andal dengan opini audit yang baik Tahun 2015 

T/R Q1 Q2 Smt I Q3 s.d. Q3 Q4 
Tahun 
2015 

Target - 3,70 3,70 - 3,70 - 3,70 

Realisasi - 3,63 3,63 - 3,63 - 3,63 

Capaian - 98,11 98,11 - 98,11 - 98,11 

Perkembangan Opini BPK untuk LK-KL dan LK-BUN tahun 2008 s.d 2014 (menjadi capaian IKU tahun 

berikutnya) adalah sebagai berikut: 

Tabel 6 
Perkembangan Opini BPK untuk LK-KL dan LK-BUN tahun 2008 s.d 2014 

 LK 2008 LK 2009 LK 2010 LK 2011 LK 2012 LK 2013 LK 2014 

WTP 35 45 53 67 69 65 62 

(K/L: 33; 
BUN: 3) 

(K/L: 42; 
BUN: 3) 

(K/L: 50; 
BUN: 3) 

(K/L: 61; 
BUN: 6) 

(K/L: 62; 
BUN: 7) 

(K/L: 65) (K/L: 62) 

WDP 30 26 29 18 22 19 18 

(K/L: 28; 
BUN: 2) 

(K/L: 24; 
BUN: 2) 

(K/L: 24; 
BUN: 5) 

(K/L: 16; 
BUN: 2) 

(K/L: 21; 
BUN: 1) 

(K/L: 18; 
BUN: 1) 

(K/L: 17; 
BUN: 1) 

TMP 18 8 2 2 3 3 7 

(K/L: 15; 
BUN: 3) 

(K/L: 7; 
BUN: 1) 

(K/L: 2) (K/L: 2) (K/L: 3) (K/L: 3) (K/L: 7) 

TW 0 0 0 0 0 0 0 

7 LK-KL tahun 2014 yang mendapatkan opini TMP yaitu: 

1. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 

2. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; 
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3. Kementerian Komunikasi dan Informatika; 

4. Badan Informasi Geopasial (sebelumnya Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional); 

5. Ombudsman RI; 

6. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia; 

7. Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia. 

Isu utama: 

Temuan pemeriksaan BPK atas LK-KL dan LK-BUN tahun 2014 masih banyak terjadi  dalam hal: laporan 

keuangan, kepatuhan terhadap perundang-undangan, dan sistem pengendalian intern. 

Implikasi: 

Tidak tercapainya target indeks jumlah LK-KL dan LK-BUN yang andal dengan opini audit yang baik. 

Akar Masalah: 

1. Perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja banyak yang belum sesuai dengan 

peraturan. 

2. Terdapat permasalahan dalam pengelolaan aset, termasuk penatausahaan, dan pengamanan Aset 

Tetap. 

3. Terdapat ketidakpatuhan dalam pengelolaan Hibah, yaitu pendapatan hibah langsung pada K/L 

belum dilaporkan kepada BUN. 

4. Terdapat  permasalahan pengelolaan PNBP pada K/L, yaitu Terlambat/Belum Disetor, Kurang/Tidak 

Dipungut, Berindikasi Setoran Fiktif, dan Digunakan Langsung. 

Tindakan yang telah dilaksanakan: 

1. Mengintensifkan bimbingan teknis akuntansi dalam penyusunan LK-KL  berbasis akrual melalui in 

house training (IHT) dan Klinik Akuntansi. 

2. Pembentukan Tim Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual Tahun 2015 pada K/L untuk 

menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam penyusunan LKKL dan LKPP Semester I 2015. 

3. Pembentukan Task Force Penyelesaian Penyebab Opini WDP pada LKPP dan Opini Disclaimer pada 

LKKL. 

4. Pembentukan Task Force terkait kualifikasi opini WDP (SAL), Penelusuran Selisih Pencatatan Kas 

dan Analisis LK Hasil Output SPAN. 

5. Melaksanakan Rakernas Akuntansi Tahun 2015 tanggal 2 Oktober 2015. 

Rekomendasi rencana aksi tahun 2016: 

1. Mengoptimalkan penggunaan klinik akuntansi untuk memberikan bimbingan teknis akuntansi dalam 

penyusunan LK-KL (Januari-Desember). 

2. Pelaksanaan in house training (IHT) difokuskan kepada K/L yang tidak mendapatkan opini WTP (Juni-

November). 

3. Monitoring tindak lanjut penyelesaian temuan pemeriksaan BPK atas LKKL, LKBUN, dan LKPP  2014 

(Januari-Desember). 

4. Melakukan penyempurnaan terhadap Aplikasi SAIBA, Aplikasi SIMAK, dan Aplikasi Persediaan 

berbasis akrual (Juli). 

5. Melaksanakan bimbingan teknis dalam rangka Stabilisasi Pelaporan Keuangan BUN kepada para 

pegawai dan  Eselon IV di KPPN, Eselon III di Kanwil, serta BA BUN (April-Juni). 
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2. Sasaran Strategis (SS) 2 : Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan yang Tinggi 

Indikator Kinerja Utama (IKU) 1 : Indeks kepuasan pengguna layanan 

IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap layanan Ditjen 

Perbendaharaan. Merupakan nilai kepuasan pengguna layanan atas layanan unggulan Ditjen 

Perbendaharaan terhadap pihak eksternal. Data capaian diperoleh dari survei independen yang 

dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal Kemenkeu. Lingkup survei adalah pengguna atas seluruh 

layanan unggulan Ditjen Perbendaharaan kepada pihak eksternal. 

Target Indeks kepuasan pengguna layanan tahun 2015 adalah sebesar 4,06 dengan realisasi sebesar 

4,32 sebagaimana ditunjukkan ditunjukkan sebagai berikut: 

Tabel 7 
Capaian IKU Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Tahun 2015 

T/R Q1 Q2 Smt I Q3 s.d. Q3 Q4 
Tahun 
2015 

Target - - - - - 4,06 4,06 

Realisasi - - - - - 4,32 4,32 

Capaian - - - - - 106,40 106,40 

Isu utama: 

Aspek yang masih perlu mendapatkan perhatian yaitu “Pengenaan Sanksi/Denda atas Pelanggaran” 

karena mengalami penurunan kinerja layanan dari tahun 2014 ke 2015. 

Implikasi: 

Penurunan indeks kepuasan pengguna layanan Ditjen Perbendaharaan. 

Akar Masalah: 

1. Masih terdapat pengembalian/penolakan SPM (gagal validasi) karena tidak sesuai dengan input 

SPAN. 

2. Masa transisi penerapan akuntansi pemerintahan berbasis akrual. 

Tindakan yang telah dilaksanakan: 

Secara berkelanjutan dan update, telah disusun langkah-langkah peningkatan kinerja layanan pada 

Kanwil Ditjen Perbendaharaan dan KPPN sebagaimana Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 

S-1651/PB/2015 tanggal 27 Februari 2015 hal Apresiasi Hasil Survei Kepuasan Pengguna Layanan 

Kementerian Keuangan Tahun 2014 dan Langkah-Langkah Peningkatan Kinerja Layanan Tahun 2015. 

Rekomendasi rencana aksi tahun 2016: 

Melakukan koordinasi dengan seluruh Direktorat dan Kanwil untuk meminta sosialisasi dan diseminasi 

informasi yang lebih masif tentang ada tidaknya sanksi/denda beserta prosedur standar operasional. 

 

3. Sasaran Strategis (SS) 3 : Kepatuhan Pengguna Layanan yang Tinggi 

Indikator Kinerja Utama (IKU) 1 : Indeks kepatuhan pengguna layanan 

IKU ini bertujuan untuk memastikan agar pengguna layanan Ditjen Perbendaharaan mematuhi aturan 

yang telah ditetapkan. Kepatuhan pengguna layanan adalah kepatuhan pengguna layanan Ditjen 

Perbendaharaan yang direpresentasikan oleh kantor vertikal yang memberikan layanan publik dan 

memiliki kewenangan untuk melakukan law enforcement.  

Layanan yang dimaksud dalam hal ini adalah Rekonsiliasi APBN, yaitu proses pencocokan data antara 

UAPPA-W/UAKPA yang mengirimkan data laporan keuangannya (SAI) untuk dibandingkan dengan data 
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Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAU).  

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2013 tentang Pedoman Rekonsiliasi 

dalam rangka Penyusunan LKBUN dan LKKL, Kanwil Ditjen Perbendaharaan selaku UAKKBUN-Kanwil 

melakukan rekonsiliasi dengan UAPPA-W di wilayah kerjanya setiap triwulan, sedangkan KPPN selaku 

UAKBUN-Daerah melakukan rekonsiliasi dengan UAKPA di wilayah kerjanya setiap bulan. 

Rekonsiliasi APBN yang dilaksanakan secara tepat waktu, yaitu paling lambat tanggal 17 setelah triwulan 

bersangkutan berakhir untuk UAPPA-W atau paling lambat tanggal 10 setelah bulan bersangkutan 

berakhir untuk UAKPA. 

Pengisian realisasi IKU disesuaikan dengan siklus dan karakteristik laporan keuangan yang bersifat 

historical report. Artinya, kepatuhan pengguna layanan tahun 2014 dihitung berdasarkan hasil rekonsiliasi 

yang andal dan tepat waktu pada: 

 Kanwil, untuk laporan keuangan triwulan IV tahun 2014, triwulan I s.d. triwulan III tahun 2015. 

 KPPN, untuk laporan keuangan bulan Desember 2014 s.d. bulan November 2015. 

Target Indeks kepatuhan pengguna layanan tahun 2015 adalah sebesar 4 dengan realisasi sebesar 4 

sebagaimana ditunjukkan ditunjukkan sebagai berikut: 

Tabel 8 
Capaian IKU Indeks Kepatuhan Pengguna Layanan Tahun 2015 

T/R Q1 Q2 Smt I Q3 s.d. Q3 Q4 
Tahun 
2015 

Target 4 4 4 4 4 4 4 

Realisasi 4 4 4 4 4 4 4 

Capaian 100 100 100 100 100 100 100 

Capaian triwulan IV tahun 2015 telah mencapai target sebagaimana historical report triwulan III tahun 

2015. 

Isu Utama: 

1. Aplikasi rekonsiliasi dan konfirmasi yang digunakan Kanwil dan KPPN masih berbeda dengan yang 

digunakan Kantor Pusat DJPBN. 

2. Kanwil masih mengalami kesulitan dalam melakukan mapping UAPPA-W yang menjadi mitra 

kerjanya. 

Implikasi: 

Perbedaan hasil rekonsiliasi pada tingkat KPPN dan Kanwil dengan data hasil rekonsiliasi  oleh Kantor 

Pusat. 

Akar Masalah: 

Proses rekonsiliasi dan konfirmasi tingkat Kantor Pusat DJPB masih menggunakan aplikasi yang berbeda 

dengan yang digunakan KPPN dan Kanwil. 

Tindakan yang telah dilaksanakan: 

1. Telah dijalankan ketentuan jadwal periode buka-tutup (open-close period) SPAN. 

2. Direktorat APK telah mengirimkan data UAPPA-Wilayah seluruh K/L kepada Direktorat SITP untuk 

update referensi di SPAN. 

3. Telah digunakan aplikasi KonekSPAN yang dapat menerima data dan melakukan rekonsiliasi secara 

akumulatif. 

4. Aplikasi KonekSPAN memungkinkan Kanwil meng-update data referensi UAPPA-W. 
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Rekomendasi rencana aksi tahun 2016: 

Akan dilakukan pengembangan terhadap aplikasi rekonsiliasi dan konfirmasi agar proses rekonsiliasi 

mulai tingkat KPPN sampai dengan Kantor Pusat menggunakan aplikasi yang sama dan terintegrasi 

(Januari-Juni). 

 

4. Sasaran Strategis (SS) 4 : Pengelolaan Kas Dan Investasi yang Pruden, Efisien dan Optimal 

Indikator Kinerja Utama (IKU) 1 : Persentase akurasi perencanaan kas pemerintah pusat 

IKU ini bertujuan untuk memastikan BUN mengetahui rencana penerimaan/pengeluaran kas dalam suatu 

periode tertentu dalam rangka pengambilan keputusan pengelolaan kas. Akurasi Perencanaan Kas 

merupakan gabungan dari akurasi rencana penerimaan kas dan akurasi rencana pengeluaran kas.  

Rencana penerimaan kas adalah rencana penerimaan kas (cash inflows) yang berasal dari pendapatan 

negara dan hibah, pembiayaan. Realisasi penerimaan kas adalah realisasi penerimaan kas (cash inflows) 

yang berasal dari pendapatan negara dan hibah serta penerimaan pembiayaan. Perencanaan 

penerimaan kas dinyatakan akurat apabila standard deviasi antara realisasi penerimaan kas dan rencana 

penerimaan kas dalam suatu waktu tertentu ≤ 5% (akurasi 95%). 

Rencana pengeluaran kas adalah rencana pengeluaran kas (cash outflows) yang berasal dari belanja 

negara dan pengeluaran pembiayaan. Realisasi pengeluaran kas adalah realisasi pengeluaran kas (cash 

outflows) yang berasal dari belanja  negara dan pembiayaan. Perencanaan pengeluaran kas dinyatakan 

akurat apabila perbedaan antara realisasi pengeluaran kas dan rencana pengeluaran kas dalam suatu 

waktu tertentu ≤ dari 5% (akurasi ≥ 95%).           

Target persentase akurasi perencanaan kas pemerintah pusat tahun 2015 adalah sebesar 95% dengan 

realisasi sebesar 95,36% sebagaimana ditunjukkan ditunjukkan sebagai berikut: 

Tabel 9 
Capaian IKU Persentase Akurasi Perencanaan Kas Pemerintah Pusat Tahun 2015 

T/R Q1 Q2 Smt I Q3 s.d. Q3 Q4 
Tahun 
2015 

Target 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 

Realisasi 95,90% 96,04% 95,97% 95,06^ 95,47% 94,40% 95,36% 

Capaian 100,95 101 101 100 100,50 99,39 100,38 

Isu Utama: 

Adanya perubahan kebijakan terkait pengeluaran khususnya untuk Dana Transfer ke Daerah dan 

Subsidi, yang pada awalnya diperkirakan dicairkan tidak dapat dicairkan karena  adanya kebijakan 

penghematan belanja untuk menjaga defisit di bawah 2,9%. 

Implikasi: 

Proyeksi kas pengeluaran yang disampaikan akurasinya rendah sehingga total akurasi secara 

keseluruhan (akurasi proyeksi penerimaan dan akurasi proyeksi pengeluaran) menjadi turun. 

Akar Masalah: 

Penerimaan diproyeksikan tidak tercapai sehingga diperlukan pengurangan belanja. 

Tindakan yang telah dilaksanakan: 

1. Menyesuaikan proyeksi pengeluaran sesuai dengan kebijakan yang diambil dalam rapat ALM.   

2. Komunikasi dan update data pengeluaran yang lebih sering .  

3. Rapat rutin dua mingguan anggota CPIN. 
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Rekomendasi rencana aksi tahun 2016: 

1. Melakukan updating data sesuai dengan kebijakan yang diambil dalam rapat ALM. 

2. Tetap menjaga komunikasi intensif antar anggota CPIN/ALM. 

3. Memasukkan perencanaan kas ke dalam IKU mandatory seluruh eselon I Kemenkeu yang terlibat 

dalam TIM CPIN. 

Indikator Kinerja Utama (IKU) 2 : Persentase pencapaian target penerimaan pokok dan 

bunga pinjaman dari penerusan pinjaman dan hasil 

restrukturisasi penerusan pinjaman 

IKU ini bertujuan untuk mengoptimalkan penerimaan APBN hasil penerusan pinjaman sehingga mampu 

mendukung pengelolaan keuangan negara yang berkelanjutan.  

Sebagai fund manager, penguatan dan fokus pengelolaan kas yang optimal melalui perencanaan kas 

yang efektif sehingga dapat menghindarkan terjadinya cash mismatch, dapat menjamin ketersediaan kas 

secara akurat dan tepat waktu serta optimalisasi idle cash secara pruden. 

Sebagai pengelola di bidang pengelolaan investasi, Ditjen Perbendaharaan sebagai regulator mampu 

mewujudkan penguatan regulasi sehingga tercipta iklim investasi yang kondusif dan dapat menghasilkan 

penerimaan negara yang optimal. 

Target persentase persentase pencapaian target penerimaan pokok dan bunga pinjaman dari penerusan 

pinjaman dan hasil restrukturisasi penerusan pinjaman tahun 2015 adalah sebesar 90% dengan realisasi 

sebesar 94,81% sebagaimana ditunjukkan ditunjukkan sebagai berikut: 

Tabel 10 
Capaian IKU Persentase pencapaian target penerimaan pokok dan bunga pinjaman dari  

penerusan pinjaman dan hasil restrukturisasi penerusan pinjaman Tahun 2015 

T/R Q1 Q2 Smt I Q3 s.d. Q3 Q4 
Tahun 
2015 

Target 26% 42% 42% 71% 71% 90% 90% 

Realisasi 26,33% 48,33% 48,33% 78,73% 78,73% 94,81% 94,81% 

Capaian 101,27 115,07 115,07 110,89 110,89 105,34 105,34 

Isu Utama: 

1. Terdapat PMN non cash (PT BPUI ) belum direalisasikan. 

2. Terdapat 2  debitur yang mengalami gagal bayar  karena kesulitan likuiditas pada tahun 2015, yaitu  

PT BPUI sebesar Rp52,18 miliar dan PT Rajawali II sebesar  Rp11,38 miliar. 

Implikasi: 

Hal tersebut   mengakibatkan realisasi penerimaan tidak dapat mencapai  100% dari target penerimaan 

APBN. 

Akar Masalah: 

1. Target penerimaan pokok dalam APBN-P 2015 termasuk PMN non cash dari PT BPUI sebesar 

Rp250 miliar (merupakan konversi pinjaman).  Sampai dengan 30 Desember 2015, PMN non cash 

tersebut belum direalisasikan oleh DJKN.  

2. Terdapat 2  debitur yang mengalami gagal bayar  karena kesulitan likuiditas pada tahun 2015, yaitu  

PT BPUI sebesar Rp52,18 miliar dan PT Rajawali II  sebesar  Rp11,38 miliar. 

Tindakan yang telah dilaksanakan: 

1. Membuat surat teguran dan surat tagihan kepada debitur. 
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2. Melakukan penagihan melalui sms center dan email center jadwal jatuh tempo. 

Rekomendasi rencana aksi tahun 2016: 

1. Membuat surat teguran dan surat tagihan kepada debitur, satu bulan sebelum jatuh tempo. 

2. Menyusun EWS (early warning system). 

5. Sasaran Strategis (SS) 5 : Pelaksanaan Anggaran yang Tepat Waktu, Efektif, dan Akuntabel 

Indikator Kinerja Utama (IKU) 1 : Persentase kinerja pelaksanaan anggaran K/L 

IKU ini bertujuan untuk memonitor perkembangan upaya peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran. 

Persentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran secara 

kuantitatif, yang dapat terwakili oleh variabel-variabel antara lain sebagai berikut: 

a. Kesesuaian dengan perencanaan; 

b. Efektivitas pelaksanaan kegiatan; 

b. Efisiensi pelaksanaan kegiatan. 

Target persentase kinerja pelaksanaan anggaran tahun 2015 adalah sebesar 70% dengan realisasi 

sebesar 82,07% sebagaimana ditunjukkan ditunjukkan sebagai berikut: 

Tabel 11 
Capaian IKU Persentase Kinerja Pelaksanaan Anggaran K/L Tahun 2015 

T/R Q1 Q2 Smt I Q3 s.d. Q3 Q4 
Tahun 
2015 

Target 70% 70% 70% 70% 70% 70% 70% 

Realisasi 75,30% 76,37% 75,84% 82,61% 77,99% 94,28% 82,07% 

Capaian 107,57 109,10 108,34 118,01 111,41 134,68 117,24 

Isu Utama: 

1. Masih terdapat pengembalian SPM (gagal validasi) 

2. K/L/Satker masih sering melakukan revisi DIPA 

3. Penyerapan anggaran masih rendah. 

Implikasi: 

Pelaksanaan anggaran K/L/Satker tidak optimal (K/L/Satker melaksanakan / merealisasikan anggarannya 

pada Q3-Q4). 

Akar Masalah: 

1. Satker kurang teliti dalam menerbitkan SPM. 

2. K/L/Satker terlambat menyusun POK/Perubahan POK sebagaimana APBN-P. 

3. Perencanaan K/L/Satker belum akurat sehingga perlu dilakukan revisi 

4. Reorganisasi beberapa K/L serta adanya proses APBN-P. 

Tindakan yang telah dilaksanakan: 

1. Melaksanakan Rakorda Pelaksanaan Anggaran dan Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Satker 

yang melibatkan KPA, PPK, PP SPM, dan Pejabat keuangan lain yang berkompeten. 

2. Sosialisasi kepada satker terkait Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-24/PB/2015 tentang 

Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara pada Akhir Tahun Anggaran 2015. 

3. Mendorong Satker untuk mengoptimalkan penggunaan aplikasi OM SPAN. 

Rekomendasi rencana aksi tahun 2016: 

1. Menyelenggarakan Evaluasi Pelaksanaan Angaran. 

2. Melaksanakan Rakor Pelaksanaan Anggaran Smt I  2016.  
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3. Melaksanakan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Triwulan IV TA 2015. 

4. Mendorong Satker untuk mengoptimalkan penggunaan aplikasi OM SPAN. 

5. Intensifikasi Bimtek kepada Satker. 

Indikator Kinerja Utama (IKU) 2 : Persentase satker BLU yang kinerjanya baik 

IKU ini bertujuan untuk mewujudkan  penerapan pengelolaan BLU  yang efektif melalui peningkatan 

kinerja oleh satker BLU  dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Persentase 

satker BLU yang kinerjanya baik dilihat dari peningkatan kinerja BLU, yaitu dari aspek keuangan dan 

aspek pelayanan satker BLU untuk menjalankan pola pengelolaan keuangan dan pelayanan sebagai 

satker BLU. Penilaian kinerja dilakukan pada seluruh satker BLU yang telah ditetapkan sampai dengan 

tahun 2014. Satker BLU  yang kinerjanya baik adalah satker BLU yang mendapatkan penilaian A (baik) 

ke atas, yaitu satker BLU yang total skor penilaiannya diatas 68.   

Target persentase satker BLU yang kinerjanya baik tahun 2015 adalah sebesar 90% dengan realisasi 

sebesar 97,01% sebagaimana ditunjukkan ditunjukkan sebagai berikut: 

Tabel 12 
Capaian IKU Persentase Satker BLU yang Kinerjanya Baik 

T/R Q1 Q2 Smt I Q3 s.d. Q3 Q4 
Tahun 
2015 

Target - - - 90% 90% - 90% 

Realisasi - - - 97,01% 97,01% - 97,01% 

Capaian - - - 107,79 107,79 - 107,79 

Realisasi persentase satker BLU yang kinerjanya BAIK menurut bidang layanan yang ada, yaitu BLU 

bidang layanan kesehatan sebesar 100%, BLU bidang layanan pendidikan sebesar 95,24%, dan BLU 

penyedia barang/jasa lainnya sebesar 95,45%. 

Isu Utama: 

Beberapa BLU belum bisa memanfaatkan sumber daya yang dimiliki untuk dapat memaksimalkan 

potensi yang ada dalam meningkatkan PNBP-nya.  Kesadaran dan kepatuhan beberapa BLU dalam hal 

pengelolaan keuangan masih belum sesuai dengan apa yang diharapkan, misalnya dalam hal  RBA , 

laporan keuangan BLU, dan SOPnya. Selain itu, kualitas layanan beberapa BLU yang belum sesuai 

standar yang ditetapkan.  

Implikasi: 

1. Pada beberapa BLU pendapatan yang dimiliki masih relatif rendah dan belum tercapai secara 

maksimal.  

2. Dokumen terkait pengelolaan keuangan belum disusun, belum disampaikan secara tepat waktu, 

ataupun belum sesuai standar. 

3. Kepuasan “pelanggan” tidak sesuai dengan yang diharapkan/ditargetkan. 

Akar Masalah: 

1. Beberapa regulasi terkait BLU sedang dalam tahap penyusunan, misalnya regulasi terkait 

pemanfaatan aset.  

2. Kurang pahamnya pejabat/pegawai pengelola BLU dalam hal regulasi terkait BLU untuk  

meningkatkan pendapatannya.  

3. Terbatasnya kualifikasi SDM yang ada, terutama SDM dengan latar belakang keuangan/akuntansi. 

4. Sarana prasarana ataupun kualitas dari tenaga ahli yang dimiliki BLU. 
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Tindakan yang telah dilaksanakan: 

1. Permintaan hasil penilaian kinerja layanan BLU kepada para pembina teknis BLU melalui Surat 

Direktur Pembinaan PK BLU nomor S-5966/PB.5/2015 tanggal 13 Juli 2015 hal Permintaan Hasil 

Penilaian Kinerja Layanan BLU. 

2. Pelaksanaan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap BLU selama dua tahap, yaitu: 

a. Tahap I, dilaksanakan pada tanggal 15 April s.d. 12 Juni 2015 pada 92 BLU seluruh Indonesia. 

b. Tahap II, dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus s.d. 23 Oktober 2015 (on going) pada 48 BLU 

seluruh Indonesia.  

3. Pelaksanaan Bimtek penguatan kompetensi pejabat dan pegawai Kanwil DJPBN tanggal 19 Agustus 

2015 s.d. 17 Oktober 2015,  sebagai langkah dalam penerapan Peraturan Dirjen Perbendaharaan 

Nomor PER-07/PB/2015 tentang Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU. 

Rekomendasi rencana aksi tahun 2016: 

Melakukan pembinaan maupun monitoring dan evaluasi terhadap kinerja BLU, dengan bersinergi dengan 

Kanwil DJPBN di wilayah kerja BLU terkait (Triwulan I–III). 

6. Sasaran Strategis (SS) 6 : Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara yang Akuntabel, 

Transparan dan Tepat Waktu 

Indikator Kinerja Utama (IKU) 1 : Indeks penyelesaian  UU PP APBN secara tepat waktu 

IKU ini bertujuan untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban keuangan negara. 

Pasal 30 Undang-Undang nomor 17 tahun 2013 tentang Keuangan Negara mengatur bahwa batas waktu 

penyampaian RUU PP APBN adalah selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setalah tahun anggaran 

berakhir (bulan Juni tahun berikutnya). Berdasarkan Tata tertib DPR RI  bagian keenam (Pembahasan 

dan Penetapan Rancangan Undang-Undang Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran 

Pendapatan Dan Belanja Negara) pasal 158 ayat 6 menyebutkan bahwa "Pembahasan dan penetapan 

Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN dilakukan dalam waktu 

paling lama 3 (tiga) bulan setelah disampaikannya bahan hasil pemeriksaan laporan keuangan 

Pemerintah oleh BPK ke DPR" (bulan September tahun berikutnya).   

Target indeks penyelesaian UU PP APBN secara tepat waktu tahun 2015 adalah sebesar 3 dengan 

realisasi sebesar 4 sebagaimana ditunjukkan ditunjukkan sebagai berikut: 

Tabel 13 
Capaian IKU Indeks Penyelesaian UU PP APBN Secara Tepat Waktu Tahun 2015 

T/R Q1 Q2 Smt I Q3 s.d. Q3 Q4 
Tahun 
2015 

Target - - - 3 3 - 3 

Realisasi - - - 4 4 - 4 

Capaian - - - 133,33 133,33 - 133,33 

Isu Utama: 

Pengesahan UU PP APBN merupakan kewenangan DPR. Pembahasan RUU menjadi UU PP APBN 

sangat ditentukan oleh dinamika politik di DPR. Target disahkannya UU PP APBN Tahun 2014 adalah 30 

September 2015. Penyelesaian RUU PP APBN TA 2014 untuk disahkan menjadi UU PP APBN TA 2014 

dilaksanakan secara sangat tepat waktu. RUU PP APBN TA 2014 telah disetujui oleh DPR RI menjadi 

UU PP APBN pada tanggal 1 September 2015, bertepatan dengan Rapat Paripurna DPR RI. 

Tindakan yang telah dilaksanakan: 

1. Pengajuan RUU PP APBN 2014. 
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2. Menyusun FAQ (Frequently Asked Question) berdasarkan pengalaman pembahasan RUU tahun-

tahun sebelumnya sebagai antisipasi pertanyaan dari DPR. FAQ ini juga dimaksudkan untuk 

memberikan referensi kepada Pimpinan dalam mempersiapkan jawaban atas pertanyaan anggota 

DPR, sehingga dapat memberikan jawaban yang memuaskan. 

3. Intensifikasi koordinasi dengan DPR dan semua pihak terkait. 

4. Menyiapkan tanggapan atas pandangan fraksi. 

5. Menyiapkan pembahasan dengan Badan Anggaran. 

Rekomendasi rencana aksi tahun 2016: 

1. Pengajuan RUU PP APBN 2015 (Juni). 

2. Pembahasan RUU PP APBN bersama DPR (Juli). 

Indikator Kinerja Utama (IKU) 2 : Persentase penyelesaian rekomendasi BPK atas LKPP 

yang telah ditindaklanjuti 

IKU ini bertujuan untuk untuk menjamin akuntabilitas dan transparansi pertanggungjawaban keuangan 

negara. Tindak lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan (TP) BPK atas LKPP perlu diselesaikan 

sebagaimana timeframe action plan. Setiap K/L dan Pengguna Anggaran  BUN diwajibkan 

menyampaikan Tindak Lanjut atas TP BPK tersebut setiap akhir bulan Maret, Juli, dan November. Dari 

progress report tersebut kemudian dievaluasi mengenai penyelesaian tindak lanjut temuan pemeriksaan 

oleh masing-masing Kementerian/Lembaga atau unit yang terkait dengan LKPP.  

Pengukuran penyelesaian rekomendasi adalah temuan yang telah selesai ditindaklanjuti terhadap  

temuan/rekomendasi BPK sebagaimana action plan dengan timeframe yang ditetapkan pemerintah. 

Rekomendasi yang selesai adalah rekomendasi temuan BPK yang telah selesai ditindaklanjuti sesuai 

penilaian Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan berdasarkan action plan yang telah disusun.  

Target persentase satker BLU yang kinerjanya baik tahun 2015 adalah sebesar 100% dengan realisasi 

sebesar 100% sebagaimana ditunjukkan ditunjukkan sebagai berikut: 

Tabel 14 
Capaian IKU Persentase Penyelesaian Rekomendasi BPK atas LKPP  

yang Telah Ditindaklanjuti Tahun 2015 

T/R Q1 Q2 Smt I Q3 s.d. Q3 Q4 
Tahun 
2015 

Target - - - - - 100% 100% 

Realisasi - - - - - 100% 100% 

Capaian - - - - - 100 100 

Isu Utama: 

Tindak lanjut Pemerintah terhadap Temuan Pemeriksaan (TP) dan rekomendasi BPK atas LKPP perlu 

dimonitoring perkembangan dan penyelesaiannya. Setiap K/L dan Pengguna Anggaran  BUN diwajibkan 

menyampaikan Laporan Monitoring Tindak Lanjut atas TP BPK tersebut setiap akhir bulan Maret, Juli, 

dan November. Dari hasil monitoring kemudian dievaluasi mengenai penyelesaian tindak lanjut temuan 

pemeriksaan oleh setiap Kementerian/Lembaga atau unit yang terkait dengan LKPP. Pengukuran 

penyelesaian rekomendasi adalah progress report yang telah dilakukan pemerintah atas rencana tindak 

atas temuan/rekomendasi BPK. 

Akar Masalah: 

Lambat dan kompleksnya penyelesaian tindak lanjut temuan pemeriksaan oleh setiap K/L atau unit yang 

terkait dengan LKPP.  
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Tindakan yang telah dilaksanakan: 

1. Berkoordinasi dengan K/L terkait progress tindak lanjut atas hasil temuan BPK dengan mengirimkan 

surat monitoring tindak lanjut atas rekomendasi BPK. 

2. Membentuk Tim Task Force Penyelesaian Kualifikasi Opini pada LKPP dan Disclaimer pada LK-KL 

yang ditetapkan dengan KMK No. 920/KM.1/2015. 

Rekomendasi rencana aksi tahun 2016: 

1. Melakukan koordinasi dengan seluruh Unit eselon I Kementerian Keuangan terkait untuk 

penyelesaian tindak lanjut temuan BPK atas LKPP dan LK-BUN. 

2. Melakukan koordinasi dan pembahasan dengan K/L terkait untuk penyelesaian tindak lanjut atas 

temuan BPK atas LKPP. 

3. Membentuk Tim Monitoring Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan dan Rekomendasi BPK atas LKPP 

dan LKBUN. 

7. Sasaran Strategis (SS) 7 : SDM yang Profesional dan Berintegritas 

Indikator Kinerja Utama (IKU) 1 : Persentase pejabat yang telah memenuhi standar 

kompetensi jabatan 

IKU ini bertujuan untuk mengukur tersedianya pejabat yang mempunyai kompetensi sesuai jabatannya 

dalam rangka meningkatkan dan mengamankan keuangan dan kekayaan negara. Pejabat di lingkungan 

Kementerian Keuangan yang mempunyai kompetensi sesuai dengan Standar Kompetensi Jabatan 

(indeks kesesuaian minimal 72%). SKJ (Standar Kompetensi Jabatan) adalah jenis dan level kompetensi 

yang menjadi syarat keberhasilan pelaksanaan tugas suatu jabatan. JPM (Job Person Match) adalah 

indeks kesesuaian antara kompetensi pejabat dengan SKJ. Pengukuran tersebut dilakukan melalui 

Assessment Center (AC) 

Target persentase pejabat yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan tahun 2015 adalah sebesar 

88% dengan realisasi sebesar 96,66% sebagaimana ditunjukkan ditunjukkan sebagai berikut: 

Tabel 15 
Capaian IKU Persentase Pejabat yang Telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan Tahun 2015 

T/R Q1 Q2 Smt I Q3 s.d. Q3 Q4 
Tahun 
2015 

Target - 88% 88% - 88% 88% 88% 

Realisasi - 99,95% 99,95% - 99,95% 96,66% 96,66% 

Capaian - 113,58 113,58 - 113,58 109,84 109,84 

Tabel 16 
Data Hasil Profiling Pejabat Tahun 2015 

Hasil Profiling Pejabat sd Triwulan IV 2015 Eselon II Eselon III Eselon IV Total 

Jumlah Pejabat yang memenuhi JPM 41 276 1479 1796 

Jumlah Pejabat yang telah mengikuti AC 41 337 1480 1858 

% 100% 81,90% 99,93% 96,66% 

Isu Utama: 

Masih terdapat pejabat Eselon III dan IV yang belum memenuhi standar kompetensi jabatan. 

Implikasi: 

Pejabat yang telah memenuhi SKJ tidak tercapai 100%. 
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Akar Masalah: 

Terdapat pejabat yang tidak memungkinkan dilakukan assessment (sakit). 

Tindakan yang telah dilaksanakan: 

Telah dilakukan usulan pelaksanaan re-assessment serta pemanggilan terhadap Pejabat Eselon IV yang 

belum memenuhi JPM tersebut sebanyak 2 kali, tetapi pejabat yang bersangkutan tidak dapat hadir 

karena alasan kesehatan. 

Rekomendasi rencana aksi tahun 2016: 

Melaksanakan kegiatan re-assessment bersama antara Setjen Kemenkeu dan Ditjen Perbendaharaan 

(Triwulan II). 

8. Sasaran Strategis (SS) 8 : Organisasi Sehat yang Berkinerja Tinggi 

Indikator Kinerja Utama (IKU) 1 : Indeks kesehatan organisasi 

IKU ini bertujuan untuk mengukur tingkat kesehatan organisasi. Indeks kesehatan organisasi atau 

organization health index (OHI) adalah indeks yang mengukur efektivitas operasional organisasi yang 

memberikan umpan balik bagi perbaikan organisasi. Elemen yang diukur pada indeks ini adalah: Tujuan, 

Akuntabilitas, Koordinasi dan Kendali, Orientasi, Eksternal, Kepemimpinan, Inovasi dan Pembelajaran, 

Kemampuan, Motivasi, dan Budaya dan Iklim. Survei ini akan dikoordinasikan oleh Sekretariat Jenderal 

(Biro Organta). Indeks ini menggunakan skala 0-100. 

Capaian pada level Kemenkeu-one Ditjen Perbendaharaan merupakan hasil survei kesehatan organisasi 

dari responden seluruh unit lingkup Ditjen Perbendaharaan. 

Target indeks kesehatan organisasi tahun 2015 adalah sebesar 78 dengan realisasi sebesar 78% 

sebagaimana ditunjukkan ditunjukkan sebagai berikut: 

Tabel 17 
Capaian IKU Indeks Kesehatan Organisasi Tahun 2015 

T/R Q1 Q2 Smt I Q3 s.d. Q3 Q4 
Tahun 
2015 

Target - - - - - 78 78 

Realisasi - - - - - 78 78 

Capaian - - - - - 100 100 

Isu Utama: 

Indikator survei yang memiliki skor rendah, yaitu keterlibatan pegawai, manajemen konsekuensi, insentif 

keuangan, dan penghargaan dan pengakuan. 

Implikasi: 

Hasil survei indeks kesehatan organisasi kurang optimal. 

Akar Masalah: 

Penyesuaian kebijakan SDM memerlukan waktu untuk mengantisipasi tingkat ekspektasi 

Pegawai/Pejabat atas kebutuhan mereka yang terus bergerak. 

Tindakan yang telah dilaksanakan: 

1. Sosialisasi hasil indeks kesehatan organisasi (MOFIN) tahun 2014 kepada 10 Kanwil DJPB bersama 

Biro Organta Setjen Kemenkeu (Januari s.d. Maret 2015). 

2. Pembahasan persiapan reviu metodologi dan pengembangan aplikasi MOFIN bersama Biro Organta 

Setjen Kemenkeu (18 s.d. 20 Mei 2015). 

3. Sosialisasi melalui video conference sebelum pelaksanaan survey 
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4. Feedback analysis bersama Biro Organta pasca survey. 

Rekomendasi rencana aksi tahun 2016: 

1. Sosialisasi hasil dan feedback untuk peningkatan kesehatan organisasi (Januari-Juli). 

2. Menindaklanjuti rekomendasi hasil MOFIN tahun 2015 (Januari-Desember). 

Indikator Kinerja Utama (IKU) 2 : Persentase implementasi inisiatif  Transformasi 

Kelembagaan 

IKU ini bertujuan untuk memonitor implementasi inisiatif Transformasi Kelembagaan.  
Berdasarkan KMK No. 36 Tahun 2013, progran Transformasi Kelembagaan memuat 87 inisiatif 
Transformasi yang penyelesaiannya dibedakan atas 3 kurun waktu:  
 Membangun momentum untuk reformasi (2013-2014);  
 Membangun keunggulan operasional dan layanan dalam skala besar (2015-2019);  
 Melembagakan terobosan dalam jangka panjang (2019-2025) 

Monitoring dan evaluasi kesuksesan implementasi inisiatif program Transformasi Kelembagaan, 
dilaporkan secara semesteran kepada Menteri Keuangan, tetapi progres penyelesaiannya dilaporkan 
tahunan untuk kegiatan yang dilaksanakan pada tahun bersangkutan. 
 
Target persentase implementasi inisiatif transformasi kelembagaan tahun 2015 adalah sebesar 85% 

dengan realisasi sebesar 97,5% sebagaimana ditunjukkan ditunjukkan sebagai berikut: 

Tabel 18 
Capaian IKU Persentase Implementasi Inisiatif Transformasi Kelembagaan Tahun 2015 

T/R Q1 Q2 Smt I Q3 s.d. Q3 Q4 
Tahun 
2015 

Target - - - - - 85% 85% 

Realisasi - - - - - 97,5% 97,5% 

Capaian - - - - - 114,71 114,71 

Isu utama: 

Sampai dengan Triwulan IV tahun 2015 progress pencapaian kegiatan utama secara keseluruhan telah 

tercapai sebesar 97,5%, dengan rincian: 

1. Fungsi Disbursement & Receipt sebesar 100 %; 

2. Fungsi Liquidity Management sebesar 90%; 

3. Fungsi Accounting & Reporting sebesar 100%; 

4. Fungsi Special Mission sebesar 100%. 

 

Dari 33 kegiatan utama pada tahun 2015, 29 kegiatan telah terselesaikan/done (88%) dan 4 kegiatan 

masih sesuai rencana/on track (12%). Namun demikian, masih ada kegiatan yang mengalami kendala, 

yaitu kegiatan utama “Pengintegrasian sistem CPIN ke dalam SPAN” masih belum selesai. Capaian dari  

Implikasi: 

Kendala-kendala di atas mempengaruhi pencapaian inisiatif Transformasi Kelembagaan Ditjen 

Perbendaharaan tahun 2015. 

Akar masalah: 

Pemetaan kebutuhan proses bisnis yang tercakup dalam Aplikasi CPIN masih belum dapat diselesaikan. 

Tindakan yang telah dilaksanakan: 

1. Telah diselesaikan pengembangan berbagi data CPIN melalui pemanfaatan TI, pengembangan 

mekanisme koordinasi dengan BI untuk perdagangan valas, progress perkembangan penempatan 
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dana di luar BI  dan perluasan TSA ke dalam beberapa rekening tertentu (tindak lanjut rencana aksi 

triwulan III) 

2. Ditjen Perbendaharaan telah mengajukan Change Request kegiatan : 

a. Memastikan kehati-hatian dalam penempatan dana di luar Bank Indonesia;  

b. Mengajukan Target Saldo Cadangan Baru dan Kegiatan;   

c. Meresmikan Kebijakan Pengelolaan Valas Aktif  dalam bentuk RPMK Pengelolaan Valas Aktif.   

Rekomendasi rencana aksi tahun 2016: 

1. Melakukan monitoring dan mengawal para Initiative Owner untuk mencapai target rencana timeframe 

Cetak Biru Transformasi Kelembagaan yang telah menyesuaikan change request dari DJPB. 

2. Melakukan monitoring penyelesaian pengembangan Aplikasi CPIN hingga akhir bulan Maret  2016. 

 

9. Sasaran Strategis (SS) 9 : Sistem Perbendaharaan yang  Andal dan Modern 

Indikator Kinerja Utama (IKU) 1 : Tingkat penyelesaian roll-out Aplikasi SPAN 

IKU ini bertujuan untuk mengetahui tingkat penyelesaian implementasi aplikasi SPAN pada 

Direktorat/Kantor yang sudah ditargetkan.  

Tingkat penyelesaian roll-out SPAN adalah tingkat penyelesaian implementasi SPAN yang diawali 

dengan pelaksanaan piloting pada Direktorat/Kantor yang sudah ditentukan diikuti dengan pelaksanaan 

tahapan roll-out implementasi SPAN. Penentuan unit yang mengimplementasikan SPAN adalah 

berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan yang menerangkan penunjukan unit tersebut untuk 

melaksanakan tahapan dan roll-out SPAN. 

Target tingkat penyelesaian roll-out aplikasi SPAN tahun 2015 adalah sebesar 100% (143 lokasi KPPN 

sebagai objek roll-out) dengan realisasi sebesar 100% sebagaimana ditunjukkan ditunjukkan sebagai 

berikut: 

Tabel 19 
Capaian IKU Tingkat Penyelesaian Roll-out Aplikasi SPAN Tahun 2015 

T/R Q1 Q2 Smt I Q3 s.d. Q3 Q4 
Tahun 
2015 

Target 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100% 

Realisasi 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Capaian 400 200 200 133,33 133,33 120 120 

Penjelasan capaian indikator kinerja di atas adalah sebagai berikut: 

1. Pendampingan dan pelaksanaan roll-out SPAN tahap I di 94 lokasi; 

2. Pendampingan dan pelaksanaan roll-out SPAN tahap II di 49 lokasi; 

3. Penyusunan Final Operating Acceptance; 

4. Implementasi roll-out SPAN secara penuh pada seluruh KPPN dan Kanwil Perbendaharaan di seluruh 

Indonesia; 

5. Training stabilisasi SPAN untuk user KPPN. 

Isu utama: 

1. Isu user compliance, disebabkan karena belum seluruh user SPAN khususnya di lokasi Roll-out 

SPAN yang memahami trouble shooting operasional aplikasi SPAN. 

2. Isu kualitas layanan jaringan sistem di beberapa lokasi remote area. 

3. Masih adanya kebutuhan change request penyempurnaan aplikasi SPAN. 

4. Perlunya peningkatan pola manajemen operasional sistem SPAN termasuk layanan service desk. 
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Implikasi: 

Masih terjadi keterlambatan penanganan terhadap incidents dalam operasionalisasi SPAN di beberapa 

lokasi kantor pelayanan yang mengakibatkan pelayanan terganggu. 

Akar masalah: 

1. Isu user compliance lebih disebabkan karena beberapa user SPAN khususnya di lokasi Roll-out 

minim pengalaman dalam penanganan terhadap incidents operasionalisasi SPAN dibandingkan 

dengan user SPAN di lokasi Pilot yang sudah menggunakan sistem lebih lama. Hal yang sama juga 

terjadi pada satker-satker BA BUN di Kantor Pusat yang baru menggunakan SPAN di akhir tahun 

sesuai jenis transaksinya yang spesifik. 

2. Layanan jaringan SPAN menggunakan jasa provider yang telah dilakukan adjustment kapasitas 

bandwith-nya hingga 1 Mbps untuk main line bahkan jaringan SPAN telah dilengkapi perangkat 

backup line untuk antisipasi kondisi jaringan terputus. Namun demikian, dalam kondisi tertentu 

pemenuhan Service Level Agreement antara Kemenkeu dengan pihak provider tersebut tidak dapat 

dipenuhi secara ideal. Dengan kata lain, layanan SPAN memiliki ketergantungan terhadap layanan 

provider jaringan. 

Tindakan yang telah dilaksanakan: 

1. Training Stabilisasi SPAN tanggal 12-13 Oktober 2015 yang diikuti oleh 30 (tiga puluh) satker Bagian 

Anggaran BUN. 

2. Training Stabilisasi SPAN tanggal 25 Oktober – 14 November 2015 yang diikuti oleh 184 (seratus 

delapan puluh empat) KPPN se-Indonesia. 

3. Pengadaan konsultan Operation Support SPAN tahun 2015. 

Rekomendasi rencana aksi tahun 2016: 

1. Penyelenggaraan Training Stabilisasi User secara berkesinambungan. 

2. Penyelenggaraan Training IT untuk tim operasional SPAN. 

3. Pengadaan Operational Support untuk tahun 2016. 

 

Indikator Kinerja Utama (IKU) 2 : Tingkat penyelesaian kesiapan implementasi Aplikasi 

SAKTI 

IKU ini bertujuan untuk mengetahui tingkat penyelesaian kesiapan implementasi aplikasi SAKTI pada 

satker lingkup Ditjen Perbendaharaan.  

Tingkat penyelesaian kesiapan implementasi aplikasi SAKTI adalah tingkat penyelesaian aplikasi SAKTI 

beserta enviroment-nya pada satker piloting. Piloting aplikasi SAKTI akan dilaksanakan dengan metode 

parallel run, yaitu aplikasi existing dan aplikasi SAKTI berjalan secara bersamaan. Untuk laporan dan 

penyajian data operasional tetap menggunakan aplikasi existing. Implementasi Piloting SAKTI 

merupakan salah satu IKU Kemenkeu-One tahun 2015 sekaligus sebagai quick wins Transformasi 

Kelembagaan Kementerian Keuangan untuk fungsi Disbursement and Receipt. 

Satker piloting SAKTI tahun 2015 adalah sejumlah 5 (lima) satker lingkup Ditjen Perbendaharaan yang 

ditunjuk melalui Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan. 

Target tingkat penyelesaian kesiapan implementasi SAKTI tahun 2015 adalah sebesar 100% dengan 

realisasi sebesar 100% sebagaimana ditunjukkan ditunjukkan sebagai berikut: 
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Tabel 20 
Capaian IKU Tingkat Penyelesaian Kesiapan Implementasi Aplikasi SAKTI Tahun 2015 

T/R Q1 Q2 Smt I Q3 s.d. Q3 Q4 
Tahun 
2015 

Target 25% 50% 50% 75% 75% 100% 100% 

Realisasi 25,08% 54,83% 54,83% 75,65% 75,65% 100% 100% 

Capaian 100,32 109,66 109,66 100,87 100,87 100 100 

Isu utama: 

Implementasi Piloting SAKTI Tahap I pelaksanaannya baru dimulai bulan Desember 2015. 

Implikasi: 

1. Migrasi data saldo awal yang telah dilakukan dari awal bulan Januari 2015 tidak termanfaatkan. 

2. Ruang lingkup Piloting SAKTI tahap I tahun 2015 dibatasi pada pengujian SPM Gaji Induk bulan 

Januari 2016. 

Akar masalah: 

Penyusunan user requirement dan peraturan membutuhkan banyak waktu untuk menyesuaikan 

kompleksitas yang terkait dengan proses bisnis terkini. 

Tindakan yang telah dilaksanakan: 

1. Penyusunan Kepdirjen Perbendaharaan No.KEP-408/PB/2015 tanggal 18 Desember 2015 tentang 

Pelaksanaan Piloting SAKTI Tahap I di 12 (dua belas) satuan kerja.  

2. Pendampingan oleh tim SAKTI Dit. SITP di 12 lokasi Piloting SAKTI Tahap I.  

3. Penyempurnaan SOP KPPN selaku BUN yang terdampak akibat implementasi SAKTI. 

4. Penyempurnaan Aplikasi SAKTI melalui change request untuk pelaksanaan Piloting tahap berikutnya. 

Rekomendasi rencana aksi tahun 2016: 

1. Training EUT untuk Piloting SAKTI Tahap II 

2. Evaluasi SOP KPPN pasca implementasi SAKTI. 

3. Penguatan TOT untuk pendampingan SAKTI 

Indikator Kinerja Utama (IKU) 3 : Persentase transaksi penerimaan dan pengeluaran 

yang dilakukan secara elektronik 

IKU ini bertujuan untuk memastikan agar setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran dapat 

dilaksanakan secara efektif dan dapat langsung diterima oleh pihak yang berhak atas pengeluaran 

dimaksud.  

Definisi transaksi Penerimaan Negara yang dilakukan secara elektronik adalah transaksi penerimaan 

negara yang dicatat menggunakan mekanisme billing elektronik Sistem MPN G-2. Sistem MPN G-2, 

mulai awal tahun 2014, diterapkan secara bertahap berdasarkan kesiapan Bank/Pos Persepsi selaku 

Collecting Agent (CA) menyiapkan dan mengintegrasikan sistem MPN G-2-nya ke sistem MPN G-2 

Kementerian Keuangan. Oleh karena itu, Sistem MPN G-2 akan berjalan paralel dengan sistem billing 

manual yang dipergunakan dalam sistem MPN existing, dengan target capaian bahwa dari waktu ke 

waktu peran sistem MPN G-2 semakin lama semakin besar hingga penggunaan secara total sistem MPN 

G-2 pada akhir tahun 2015. Dengan demikian pengukuran keberhasilannya ditunjukkan dengan jumlah 

transaksi setoran penerimaan negara yang melalui sistem MPN G-2 semakin besar. 

Definisi transaksi Pengeluaran negara secara elektronik adalah transaksi pembayaran atas beban APBN 

yang dapat dilakukan secara elektronik, dalam hal ini, yaitu transaksi pembayaran gaji induk Anggota 
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TNI/PNS Kementerian Pertahanan (Kemhan) yang dilakukan ke setiap rekening anggota. 

Target persentase transaksi penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan secara elektronik tahun 2015 

adalah sebesar 26,5% dengan realisasi sebesar 38,46% sebagaimana ditunjukkan ditunjukkan sebagai 

berikut: 

Tabel 21 
Capaian IKU Persentase Transaksi Penerimaan dan Pengeluaran yang  

Dilakukan secara Elektronik Tahun 2015 

T/R Q1 Q2 Smt I Q3 s.d. Q3 Q4 
Tahun 
2015 

Target - - - - - 26,5% 26,5% 

Realisasi - - - - - 38,46% 38,46% 

Capaian - - - - - 120 120 

A. Transaksi Penerimaan 

Isu utama: 

Perilaku sebagian besar WP/WB/WS masih melakukan penyetoran melalui  MPNG1 dan belum 

sepenuhnya mau menggunakan layanan MPN G2.  Selain itu, masih banyak bank persepsi yang belum 

melaksanakan sistem penerimaan negara secara elektronik (MPN G2). 

Implikasi:  

Target transaksi penerimaan negara secara elektronik belum optimal sebesar 100%. 

Akar masalah: 

1. WP/WB/WS masih dapat melakukan penyetoran penerimaan negara melalui MPN G1. 

2. MPN G1 masih berjalan paralel dengan MPN G2 karena Perjanjian kerjasama bank persepsi MPN G1 

masih aktif/berlaku sampai dengan Desember 2015. 

Tindakan yang telah dilaksanakan: 

1. Melakukan sosialisasi secara masif sistem penerimaan negara secara elektronik (MPN G2). 

2. Meminta kepada KPPN dan Kanwil DJPB untuk melaksanakan sosialisasi MPN G2 di wilayah kerja 

masing-masing 

Rekomendasi rencana aksi tahun 2016:  

Sosialisasi MPN G2 kepada WP/WB/WS  dengan melibatkan pihak internal dan eksternal. 

B. Transaksi Pengeluaran 

Isu Utama: 

Pengalihan pengelolaan administrasi belanja pegawai Prajurit TNI dan PNS Kemhan pada 20 satker pilot 

project telah selesai  dilaksanakan. 

Implikasi:  

Pembayaran gaji kepada Prajurit TNI dan PNS Kemhan 20 satker pilot project diharapkan dapat 

dibayarkan secara langsung ke setiap rekening pegawai secara giral. 

Akar Masalah: 

1. Terdapat sebagian pegawai Kemhan dan TNI yang belum memiliki NPWP dan rekening di bank;  

2. Pegawai Kemhan dan TNI dalam satu satker memiliki rekening pada bank yang berbeda-beda; 

3. Terdapat pegawai Kemhan dan TNI yang ditugaskan di luar institusi Kemhan dan TNI sehingga 

memerlukan waktu untuk pembukaan atau memperoleh informasi  rekening pegawai. 
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Tindakan yang telah dilaksanakan: 

1. Penandatanganan MoU dan Peraturan Bersama antara Dirjen Perbendaharaan  atas nama Menteri 

Keuangan dengan Dirjen Perencanaan  Pertahanan atas nama Menteri Pertahanan tanggal 10 Maret 

2015 (MoU No. NK-1/MK.5/2015 dan No. NK/01/III/2015 tgl. 10 Maret 2015 dan Peraturan Bersama 

No. PER-6/PB/2015 dan No. PERBER/01/III/2015 tgl. 10 Maret 2015). 

2. Sosialisasi Peraturan Bersama dan Bimtek Aplikasi GPP/DPP. 

3. Koordinasi DJPB (Kantor Pusat, Kanwil DJPB Prov. Kep. Riau, KPPN Tj. Pinang) dan Satker Pilot 

Project (Lantamal IV Tj. Pinang dan Lanud Ranai) tgl. 7 dan 10 April 2015). 

4. Bimtek dan Sosialisasi pada Rakernisku TNI AL di Denmako Armatim tgl. 22-23 April 2015, 

Rakernisku TNI AU di Mabes AU tanggal 5 Agustus 2015. 

5. Monitoring dan Evaluasi telah dilaksanakan terhadap 20 Satker Pilot Project pada bulan Mei dan Juni 

2015.  sampai dengan bulan Agustus 2015, 20 Satker Pilot Project telah melakukan pengalihan 

pengelolaan administrasi belanja pegawai (terlampir); 

6. Telah diterbitkan surat pelaksanaan pengalihan belanja pegawai pasca pilot project (roll-out 

pengalihan) yaitu surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-7146/PB/2015 tanggal 25 Agustus 

2015; 

7. Sampai dengan bulan Desember 2015, satker pilot project yang telah melaksanakan pemrosesan 

pembayaran gaji secara giral ke masing-masing anggota TNI/PNS Kemhan sebanyak 10 satker 

dengan jumlah transaksi 75 dari 126 transaksi. 

Rekomendasi Rencana Aksi Tahun 2016:  

Monitoring pembayaran gaji secara giral pada satker Kemhan/TNI (Januari-Desember). 

10. Sasaran Strategis (SS) 10 : Pengelolaan Anggaran yang Optimal 

Indikator Kinerja Utama (IKU) 1 : Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian 

output belanja 

IKU ini bertujuan untuk mengukur optimalisasi pengelolaan anggaran dari sisi penyerapan dan 

pencapaian output. Evaluasi atas IKU ini sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

249/PMK.02/2011 tentang pengukuran dan evaluasi kinerja atas pelaksanaan renja dan anggaran K/L. 

Implementasi pengelolaan anggaran diukur hanya atas dua komponen, yaitu: 

1. Penyerapan anggaran: mengukur kesesuaian realisasi belanja Belanja Barang dan Belanja Modal 

yang dilaksanakan dibandingkan pagu Belanja Barang dan Belanja Modal. Formula untuk menghitung 

penyerapan anggaran adalah sebagai berikut: 

2. Pencapaian output: mengukur pencapaian keluaran dibandingkan dengan rencana keluaran baik 

dalam bentuk volume maupun indikator. 

Data realisasi anggaran diperoleh dari dokumen SP2D yang diterbitkan oleh KPPN dan data realisasi 

volume keluaran diperoleh berdasarkan bukti serah terima barang/jasa. Realisasi IKU ini pada tahun 

2015 ditunjukkan sebagai berikut: 

 
Tabel 22 

Capaian IKU Persentase Penyerapan Anggaran dan Pencapaian Output Belanja Tahun 2015 

T/R Q1 Q2 Smt I Q3 s.d. Q3 Q4 
Tahun 
2015 

Target 9% 32% 32% 53% 53% 95% 95% 

Realisasi 18,80% 37,30% 37,59% 63,37% 63,37% 96,93% 96,93% 

Capaian 208,88 116,56 117,47 119,57 119,57 102,03 102,03 
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Persentase penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja Ditjen Perbendaharaan Triwulan IV TA 

2015 telah melampaui target, yaitu sebesar 96,93% dari target yang ditetapkan sebesar 95%. 

Isu Terkait: 

1. IKU penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja Ditjen Perbendaharaan tersebut tidak 

memperhitungkan pagu dana dan capaian output satker BLU BPDPKS; 

2. Cara perhitungan IKU penyerapan anggaran dan pencapaian output dengan memasukan unsur 

efisiensi sesuai Surat Edaran Menteri Keuangan No. SE-32/MK.1/2015 menyebabkan penurunan 

capaian IKU Ditjen Perbendaharaan.  

Implikasi: 

Perubahan cara perhitungan IKU menjelang akhir tahun di mana banyak satker-satker telah melakukan 

langkah-langkah optimalisasi sisa kontrak sehingga nilai efisiensi tidak terlalu besar. 

Akar Masalah: 

Telah dilakukan langkah-langkah dan mitigasi risiko agar capaian IKU penyerapan anggaran dan capaian 

output triwulan IV dapat tercapai mulai dari monitoring dan evaluasi, identifikasi dana-dana yang tidak 

terserap, dan realokasi anggaran/revisi DIPA. 

Tindakan yangTelah Dilaksanakan: 

1. Inventarisasi alokasi anggaran yang diperkirakan tidak terserap untuk diusulkan realokasi/revisi 

anggaran (S-6645/PB.1/2015  dan ND-3774/PB.14/2015 tanggal 10 Agustus 2015). 

2. Revisi DIPA pada tanggal 17 September 2015 ke Ditjen Anggaran untuk mengoptimalkan sisa dana 

yang diperkirakan tidak terserap. 

3. Inventarisasi ulang data anggaran yang tidak terserap untuk diusulkan realokasi/revisi anggaran (ND-

4427/PB.1/2015 dan S-8013/PB.1/2015 tanggal 21 September 2015). 

4. Menegaskan kembali dana yang tidak terserap untuk diusulkan revisi (ND-4870/PB.1/2015 tanggal 15 

Oktober 2015). 

5. Melakukan revisi pada tanggal 28 Oktober 2015 ke Ditjen Anggaran untuk mengoptimalkan dana yang 

tidak terserap untuk pemenuhan kekurangan pembayaran jasa bank/pos persepsi. 

6. Melakukan revisi ke 9 pagu minus belanja pegawai ke DJA yang diambil dari sisa belanja barang; 

7. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan belanja modal setiap triwulan. 

8. Melaksanakan rapat koordinasi evaluasi pelaksanaan anggaran TA 2015 tanggal 1 – 3 Desember 

2015. 

Rekomendasi Rencana Aksi Tahun 2016: 

1. Mengevaluasi capaian kinerja Triwulan IV TA 2015 serta melakukan analisis penyebab beberapa 

anggaran yang tidak terserap. 

2. Melakukan sosialisasi kepada satker tentang tata cara pengukuran IKU yang baru dan menekankan 

pentingnya melakukan efisiensi terhadap pelaksanaan belanja barang dan modal. 

3. Mempertahanan dan meningkatkan kinerja anggaran TA berikutnya.  

 

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN 

Sampai dengan akhir tahun 2015, penyerapan DIPA Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah 

sebesar Rp2.053,745 miliar dari pagu DIPA Rp2.134,531 miliar sehingga tingkat penyerapan DIPA 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan mencapai 96,22%. Realisasi anggaran Tahun Anggaran 2015 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang dibagi ke dalam jenis kegiatan ditunjukkan pada Tabel 23, 

sedangkan realisasi anggaran tahun 2015 yang dibagi ke dalam jenis belanja ditunjukkan pada Tabel 24. 
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Tabel 23 
Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2015 Direktorat Jenderal Perbendaharaan 

Kode Kegiatan Pagu Realisasi 
% 

Realisasi 

1 2 3 4 5 

1698 Penyelenggaraan Pertanggungjawaban 

Pelaksanaan Anggaran 

22.971.642.000 20.278.331.830 88,28% 

1699 Pembinaan Pelaksanaan Anggaran dan 

Pengesahan Dokumen Pelaksanaan 

Anggaran 

7.793.200.000 6.896.701.000 88,50% 

1700 Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan 

Layanan Umum 

5.949.364.200 5.665.790.500 95,23% 

1701 Peningkatan Pengelolaan Kas Negara 11.724.072.000 9.860.479.152 84,10% 

1702 Manajemen Investasi dan Penerusan 

Pinjaman 

63.044.685.000 61.541.089.606 97,62% 

1703 Pembinaan Sistem dan Dukungan Teknis 

Perbendaharaan 

15.165.051.000 13.593.944.160 89,64% 

1704 Pengembangan Sistem Perbendaharaan 287.845.434.000 272.402.705.182 94,64% 

1705 Penyelenggaraan Kuasa Bendahara Umum 

Negara 

1.041.438.546.000 1.021.603.648.321 98,10% 

1706 Pembinaan Pelaksanaan Perbendaharaan 

di Wilayah 

318.276.272.000 301.462.555.908 94,72% 

1707 Dukungan Manajemen dan Dukungan 

Teknis Lainnya Ditjen Perbendaharaan 

360.323.021.000 340.440.038.008 94,48% 

 Jumlah 2.134.531.287.200 2.053.745.283.667 96.22% 

 

Tabel 24 
Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2015 Direktorat Jenderal Perbendaharaan per Jenis Belanja 

Jenis Belanja 
 

Pagu 
(dalam rupiah) 

Realisasi 
(dalam rupiah) 

% 

Realisasi 

Belanja Pegawai 563.774.474.000 555.178.329.834 98,48% 

Belanja Barang 1.169.652.099.000 1.106.257.090.225 94,58% 

Belanja Modal 401.104.714.000 392.309.863.608 97,81% 

Jumlah 2.134.531.287.000 2.053.745.283.667 96,22% 

 

Adapun langkah-langkah strategis yang telah dilakukan pada tahun 2015 yang turut memberikan andil 

dalam penyerapan dana anggaran sebagai berikut: 

1. Sinkronisasi perencanaan satker pusat dan satker daerah dengan melakukan koordinasi penyusunan 

RKA-K/L kepada satker-satker di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dua kali dalam 

setahun. 

2. Pemenuhan dana untuk meningkatkan sarana dan prasarana di satker daerah, satker daerah diminta 

untuk lebih aktif mengusulkan perbaikan sarana dan prasarana kepada Kantor Pusat Direktorat 

Jenderal Perbendaharaan.Usulan tersebut kemudian dianalisis dan dipenuhi melalui Surat Kuasa 

Pengguna Anggaran (SKPA) sesuai dengan urgensinya. 

3. Melakukan Revisi DIPA dan mengalihkan dana yang kemungkinan tidak terserap sampai akhir tahun 

kepada penggunaan dana yang lebih produktif. 
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BAB  IV 

PENUTUP 

 

Laporan Kinerja (LAKIN) Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2015 merupakan bentuk 

pertanggungjawaban pencapaian visi misi Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam tahun anggaran 2015 dan 

disusun berdasarkan RKT yang ditetapkan pada awal tahun anggaran sekaligus sebagai perwujudan 

pelaksanaan Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah. 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan merupakan salah satu unit eselon I di lingkungan Kementerian 

Keuangan yang ditinjau dari tugas dan fungsinya memiliki variasi tugas yang beragam. Hal ini mengingat bahwa 

sebagai hasil reorganisasi di lingkungan Kementerian Keuangan yang merupakan bagian dari pelaksanaan 

reformasi manajemen keuangan negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan merupakan gabungan dari 

beberapa tugas dan fungsi yang beragam.  

Keberagaman tugas dan fungsi tersebut menjadikan Direktorat Jenderal Perbendaharaan memiliki 

peran yang strategis terhadap keberhasilan pencapaian tugas Kementerian Keuangan secara 

keseluruhan.Direktorat Jenderal Perbendaharaan memiliki peran strategis di lingkungan Kementerian Keuangan, 

mengingat bahwa dari keseluruhan siklus APBN, Direktorat Jenderal Perbendaharaan memegang peran yang 

dinamis berkaitan dengan penyiapan/penyelesaian dokumen pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas, 

manajemen investasi, pembinaan pengelolaan keuangan BLU, sistem perbendaharaan maupun 

pertanggungjawaban pelaksanaan APBN. 

Dengan disusunnya LAKIN ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan baik 

kepada pimpinan Kementerian Keuangan maupun seluruh pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat 

Jenderal Perbendaharaan dan untuk seluruh jajaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan dapat menjadi umpan 

balik guna peningkatan kinerja pada periode mendatang. 
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Lampiran   
 

FORMULIR  PENGUKURAN KINERJA 
 

UNIT ORGANISASI  :  DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN 
TAHUN   :  2015 

 

Sasaran Strategis IKU Target Realisasi Nilai 

1 Pengelola Perbendaharaan 
Negara  yang Unggul di 
Tingkat Dunia 

Deviasi antara rencana dan realisasi 
penyerapan anggaran K/L 

15% 10,76% 120 

Indeks jumlah LK-KL dan LK-BUN yang 
andal dengan opini audit yang baik 

3,70 
(WTP=61; 
WDP=26) 

3,63 
(WTP=62; 
WDP=18; 
TMP=7) 

98,11 

2 Tingkat Kepuasan Pengguna 
Layanan yang Tinggi 

Indeks kepuasan pengguna layanan 4,06 4,32 106,40 

3 Kepatuhan Pengguna 
Layanan yang Tinggi 

Indeks kepatuhan pengguna layanan 4 
(skala 4) 

4 100 

4 Pengelolaan Kas Dan 
Investasi yang Pruden, 
Efisien dan Optimal 

Persentase akurasi perencanaan kas 
pemerintah pusat 

95% 95,36% 100,38 

Persentase pencapaian target 
penerimaan pokok dan bunga pinjaman 
dari penerusan pinjaman dan hasil 
restrukturisasi penerusan pinjaman 

90% 94,81% 105,34 

5 Pelaksanaan Anggaran yang 
Tepat Waktu, Efektif, dan 
Akuntabel 

Persentase kinerja pelaksanaan 
anggaran K/L 

70% 82,07% 117,24 

Persentase satker BLU yang kinerjanya 
baik 

90% 97,01% 107,79 

6 Akuntansi dan Pelaporan 
Keuangan Negara yang 
Akuntabel, Transparan dan 
Tepat Waktu 

Indeks penyelesaian  UU PP APBN 
secara tepat waktu 

3 
(skala 4) 

4 120 

Persentase penyelesaian rekomendasi 
BPK atas LKPP yang telah ditindaklanjuti 

100% 100% 120 

7 SDM yang Profesional dan 
Berintegritas 

Persentase pejabat yang telah memenuhi 
standar kompetensi jabatan 

88% 96,66% 111,72 

8 
 

Organisasi Sehat yang 
Berkinerja Tinggi 

Indeks kesehatan organisasi 78 78 100 

Persentase implementasi inisiatif  
Transformasi Kelembagaan 

85% 97,5% 114,71 

9 Sistem Perbendaharaan yang  
Andal dan Modern 

Tingkat penyelesaian roll-out Aplikasi 
SPAN 

100% 100% 120 

Tingkat penyelesaian kesiapan 
implementasi Aplikasi SAKTI 

100% 100% 100 

Persentase transaksi penerimaan dan 
pengeluaran yang dilakukan secara 
elektronik 

26,5% 38,46% 120 

10 Pengelolaan Anggaran yang 
Optimal 

Persentase penyerapan anggaran dan 
pencapaian output belanja 

95% 96,93% 102,03 

NILAI KINERJA ORGANISASI 107,54 
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