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Para pembaca yang budiman,

T
ahun ini kita semakin dekat dengan penyelesaian 

salah satu program utama Kementerian Keuangan 

yang harus dituntaskan yaitu piloting Sistem Aplikasi 

Keuangan Tingkat Instansi atau SAKTI sebelum 

implementasinya secara menyeluruh. SAKTI menjadi 

wujud penerapan teknologi dalam pengelolaan keuangan negara 

yang dimaksudkan untuk menjadi solusi yang komprehensif 

secara sistem. Karenanya, penting bagi kita untuk mulai 

menyimak dan memberi perhatian kepada SAKTI sebagai sistem 

yang mengikuti best practice dunia internasional. Khususnya bagi 

stakeholders dan khalayak yang nantinya akan bersinggungan 

langsung dengan operasionalisasi SAKTI seperti Mitra 

Perbendaharaan yang bertugas di satker-satker Kementerian 

Negara/Lembaga instansi pemerintah.

Liputan majalah kali ini khususnya dalam laporan utama kami 

harap bermanfaat untuk menambah wawasan mengenai apa itu 

SAKTI, manfaat dan perubahan yang akan dibawanya termasuk 

updating informasi mengenai betapa sesungguhnya sampai 

dengan saat ini SAKTI sudah mulai dioperasionalisasikan 

secara terbatas dengan berbagai capaian progres yang relatif menjanjikan. Tema laporan utama mengenai SAKTI ini 

sekaligus untuk membangun awareness Mitra Perbendaharaan dan Insan Perbendaharaan sekalian bahwa ke depannya 

implementasi SAKTI merupakan tanggung jawab dan membutuhkan dukungan dan komitmen kita bersama dalam 

rangka perwujudan sistem pengelolaan keuangan negara yang bersih, sehat, transparan, dan akuntabel.

Terbitan kedua ini juga sekaligus merupakan terbitan pertama pada awal masa tugas kami selaku Dirjen 

Perbendaharaan. Karena itu, izinkan kami menyampaikan salam hormat dan sapa hangat bagi seluruh Insan dan Mitra 

Perbendaharaan sekalian, disertai  permohonan dukungan dan kerja sama yang baik dalam pelaksanaan tugas-tugas 

perbendaharaan negara selanjutnya, sebagaimana yang telah berhasil selama ini.

Selamat menikmati sajian kali ini,

Semoga Allah swt senantiasa meridhai langkah kita bersama ke depan.

Andin Hadiyanto
Direktur Jenderal Perbendaharaan
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B
Berakar pada hikayat Raden Panji Asmoro Bangun yang ingin 

memperistri Dewi Sekartaji, kisah tokoh Gembong Samijoyo atau 

Harimau Besar, sang Barongan yang semula menghalangi langkah 

Raden Panji tetapi kemudian takluk sebagai abdinya, menjadi cerita 

rakyat yang populer di masyarakat Kabupaten Blora.

Walaupun tidak ada catatan mengenai kapan pertama kali Barongan Blora 

dipentaskan, tradisi Seni Barongan turun-temurun diwariskan dari generasi ke 

generasi.

Antusiasme berkesenian masyarakat Blora setiap tahunnya mencapai puncak 

pada Festival Barongan Blora. Dalam kegiatan tersebut, puluhan Padepokan 

Seni Barongan mempertunjukkan kepiawaiannya memainkan topeng Harimau 

Besar.

Barongan menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Blora. 

Meski zaman semakin modern, Barongan tetap bertahan sebagai salah 

satu kekayaan budaya nusantara dengan segenap nilai dan filosofi yang 

dikandungnya, bahkan telah ditetapkan sebagai Warisan Budaya Tak Benda 

Indonesia.

Teks & Foto: Tino Adi Prabowo

BARONGAN
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Laporan Utama Laporan Utama

SAKTI, Wujud 
Inovasi Pengelolaan 
Keuangan Negara
IFMIS, Platform Informasi dan Kecepatan

M
embahas Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) mau tidak mau kita harus menengok lebih jauh ke belakang, 

melihatnya sebagai bagian dari konsep Sistem Manajemen Keuangan Terpadu (Integrated Financial Management 

Information System atau IFMIS) yang menjadi tuntutan pengelolaan keuangan modern. Tuntutan atas keberadaan IFMIS 

merupakan hal yang niscaya seiring dengan perkembangan zaman dan juga semakin majunya teknologi informasi. IFMIS 

secara umum merupakan sebuah sistem informasi yang mencatat transaksi-transaksi finansial dan menghasilkan ikhtisar 

informasi keuangan. 

IFMIS terdiri atas beberapa subsistem utama dari siklus pengelolaan keuangan negara mulai dari perencanaan anggaran, pelaksanaan 

anggaran, hingga audit, evaluasi hasil, dan kinerja keuangan. Penggunaan IFMIS identik dengan integrasi dan kecepatan yang sebagai 

hasilnya akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi. Melalui IFMIS, proses bisnis dapat dibuat lebih efektif.

Elemen utama integrasi pada IFMIS 

adalah adanya basis data yang umum, 

tunggal, dan andal untuk semua 

data dalam alur keuangan. Integrasi 

berdampak pada sistem yang meliputi 

fitur dasar standar klasifikasi data 

untuk pencatatan transaksi keuangan, 

kontrol internal melalui entry data, 

pemrosesan transaksi dan pelaporan, 

common process untuk transaksi 

sejenis, serta desain sistem yang 

mengeliminasi duplikasi entry data.

Penerapan IFMIS di Berbagai Negara

Ruang lingkup dan fungsionalitas 

IFMIS dapat bervariasi di berbagai 

negara, dengan beberapa subsistem 

utama yang biasanya mencakup 

akuntansi, penganggaran, manajemen 

kas, manajemen utang, dan sistem 

perbendaharaan inti lainnya. Selain 

subsistem utama ini, sejumlah negara 

telah memperluas IFMIS dengan 

subsistem noninti seperti administrasi 

pajak, manajemen pengadaan barang 

dan jasa, manajemen aset, manajemen 

sumber daya manusia, sampai ke 

sistem pembayaran gaji, pensiun dan 

jaminan sosial, serta sistem-sistem 

penunjang lainnya. 

Pemerintah Federal Rusia misalnya, 

memiliki The Federal Treasury 

(Kementerian Keuangan Rusia) yang 

terdiri atas dua sistem, yaitu The 

Federal Treasury Automated System 

(FTAS) dan The Key Performance 

Indicator System atau Sistem Indikator 

Kinerja Utama. Pemanfaatan sistem 

informasi ini oleh Kementerian 

Keuangan Rusia menghasilkan 

proses fungsional yang lebih 

dioptimalkan dan lebih efisien. 

Struktur organisasi dan tenaga kerja 

menjadi lebih optimal, ditandai dari 

berkurangnya tenaga kerja yang 

diperlukan. Dokumen Treasury of 

Russia yang bertajuk Russia Treasury 

Development Project Implementation 

Experience mengungkapkan bahwa 

selama periode tahun 2000 hingga 

2012, jumlah spesialis di Revenue 

Department menyusut dari 10.530 

menjadi 2.106 orang, sedangkan di 

Accounting Department dari 6.266 

menjadi 2.530 orang. Pekerjaan 

menjadi lebih efisien dengan adanya 

perangkat lunak baru, terbukti terjadi 

peningkatan dua kali lipat selama 

setahun yaitu dari 145 operasi sehari 

per orang menjadi 342 operasi. 

Selain itu juga diterapkan eDocument 

Management Service atau Layanan 

Manajemen eDocument yang berhasil 

mengurangi penggunaan kertas 

sebesar 30% dan biaya transportasi 

klien atau mitra kerja sebesar 100%. 

Keuntungan utama dari penerapan 

FTAS adalah sentralisasi software dan 

basis data di kantor pusat Federal 

Treasury.

Pembangunan FTAS dimulai pada 

tahun 2002, sedangkan produknya 

yang berupa Proyek Peningkatan 

Sistem The Federal Treasury of 

Russia selesai pada tahun 2012. Jadi, 

diperlukan waktu lebih dari sepuluh 

tahun untuk mengimplementasikan 

proyek tersebut dengan dukungan 

Bank Dunia. Melanjutkan keberhasilan 

FTAS, The Federal Treasury of Russia 

membangun sebuah sistem sebagai 

wujud implementasi dari IFMIS, yaitu 

Electronic Budget. Electronic Budget 

mencakup integrasi dan otomatisasi 

dari berbagai proses mulai dari 

perencanaan anggaran sampai dengan 

penyusunan laporan keuangan dan 

fungsi pengendalian.

Adapun negara di Asia yang telah 

mulai mengembangkan IFMIS sejak 

awal tahun 2000-an di antaranya 

adalah Korea Selatan. Hasilnya 

ialah The Digital Budget and 

Accounting System (D-Brain) yang 

pengembangannya selesai pada tahun 

2006. Sistem ini mengintegrasikan 

sisi penganggaran, pelaksanaan 

anggaran, hingga pelaporan 

keuangan Pemerintah Korea Selatan. 

Sebagaimana disebutkan dalam 

publikasi 50-Year Footprints of Korean 

E-government, 1967-2017: The Greatest 

Leap in Korean History, pada tahun 

2016 pengguna D-Brain tercatat 

telah mencapai 64.254 pengguna dari 

pemerintah pusat, daerah, maupun 

komite publik di sana.

Negara-negara lain yang telah 

menerapkan IFMIS di antaranya 

adalah Inggris, Amerika Serikat, 

Australia, Austria, Belgia, Brazil, 

Brunei Darussalam, Kanada, Denmark, 

Mesir, Jerman, Perancis, Hungaria, 

Malaysia, Norwegia, Arab Saudi, 

Thailand, Venezuela, dan Swiss. 

Penggunaan IFMIS di negara-negara 

maju merupakan perwujudan dari 

kesadaran terhadap perlunya sistem 

pengelolaan keuangan negara yang 

andal. Dengan keuangan yang dikelola 

menggunakan sistem terotomatisasi, 

transparansi dan kredibilitasnya 

dapat lebih terjamin. Laporan yang 

dihasilkan pun lebih akurat dan 

mencerminkan kondisi sebenarnya 

yang memungkinkan untuk evaluasi 

sesegera mungkin jika diperlukan. 

Sebagai hasilnya, berbagai pihak 

dapat memanfaatkan laporan tersebut 

untuk bahan pertimbangan dalam 

mengambil keputusan yang tepat.

IFMIS sebagai Amanat UU 

Keuangan Negara

Di Indonesia, penerapan IFMIS 

merupakan bagian dari upaya 

modernisasi sistem informasi 

pengelolaan keuangan negara 

melalui program Program Reformasi 

Penganggaran dan Perbendaharaan 

Negara (RPPN). Program RPPN ini 

diselenggarakan secara menyeluruh 

dalam rangka mewujudkan sistem 

perencanaan, pelaksanaan, 

dan pelaporan anggaran serta 

pengelolaan keuangan yang modern 

dan terintegrasi. Program RPPN 

merupakan bagian dari reformasi 

sistem Public Financial Management 

(PFM) atau manajemen keuangan 

publik Indonesia yang dimulai setelah 

krisis keuangan 1998 terjadi. Agenda 

reformasi PFM meliputi administrasi 

pengumpulan pendapatan, perumusan 

dan pelaksanaan anggaran, akuntansi, 

audit, reformasi kepegawaian, serta 

peningkatan pengawasan legislatif. 

Foto : Mahardika Argha
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Laporan Utama Laporan Utama

O
nline Monitoring SPAN Direktorat Jenderal 

Perbendaharaan telah mendapatkan 

penghargaan sebagai inovasi pelayanan 

publik dari United Nations Public Service 

Awards tahun 2019. Ini penghargaan 

yang menempatkan Indonesia dalam kelas teratas di 

lingkungan negara-negara di dunia. Saya berharap 

DJPb terus melakukan inovasi-inovasi, menciptakan 

lingkungan kerja yang modern berbasiskan teknologi 

dengan sikap yang terbuka terhadap kemajuan teknologi 

digital.

Tugas DJPb selain mengelola dan mendukung 

pelaksanaan APBN serta mengelola dan melaksanakan 

pertanggungjawaban APBN tahun sebelumnya, adalah 

terus menjaga sistem. Apalagi kita semakin tergantung 

kepada teknologi dalam tugas, maka keandalan dan 

keamanan, efektivitas dan ketepatan fungsi sistem 

tidak boleh terganggu. Saat ini kita telah menerapkan 

Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi atau SAKTI. 

Saya berharap setiap Kementerian Negara/Lembaga 

dapat mulai melaksanakan SAKTI ini yang sudah 

diujicobakan di dalam lingkungan Kementerian Keuangan 

secara efektif dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. 

Dengan SAKTI tersebut setiap satuan kerja tidak perlu 

menyerahkan surat perintah membayar ataupun berkas 

lainnya karena semuanya sudah dilakukan oleh sistem. 

Konsumsi ATK khususnya kertas seharusnya menurun 

dengan pelaksanaan SAKTI. Dengan sistem yang sudah 

kita bangun, harapannya kita bisa meningkatkan kualitas 

belanja APBN. APBN harus memiliki kualitas belanja yang 

makin baik, jangan sampai tidak dirasakan manfaatnya 

oleh masyarakat dan tidak dirasakan dampak positifnya 

bagi peningkatan tingkat kompetitif dan produktivitas.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam pelantikan 

Direktur Jenderal Perbendaharaan, Juli 2019

Menkeu SMI: Saya Harap Setiap K/L Dapat Mulai 

Melaksanakan SAKTI

Pengembangan sebuah sistem 

yang mengintegrasikan proses 

perencanaan anggaran, pencairan 

dana, pengelolaan kas, pengelolaan 

penerimaan, pengelolaan utang, 

pengelolaan aset, hingga pelaporan 

keuangan dicanangkan oleh Komite 

Penyempurnaan Manajemen 

Keuangan (KPMK) sejak tahun 2001. 

Selanjutnya, tahap pertama reformasi 

pengelolaan keuangan negara ditandai 

dengan terbitnya paket undang-

undang keuangan negara, yaitu 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2003 tentang Keuangan Negara, 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 

tentang Perbendaharaan Negara, dan 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 

tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggung Jawab Keuangan Negara. 

KPMK kemudian mencanangkan 

penyiapan sistem untuk 

mengembangkan manajemen keuangan 

pemerintah yang menjadi amanat dari 

UU Keuangan Negara, yang antara lain 

menekankan perlunya pengelolaan 

keuangan secara akuntabel, profesional, 

dan sesuai dengan prinsip-prinsip 

pemerintahan yang baik (good 

governance). Dalam rangka mewujudkan 

pengelolaan keuangan negara yang 

profesional, terbuka, dan bertanggung 

jawab sesuai dengan undang-undang 

tersebut, perlu adanya penyempurnaan 

dalam pengelolaan keuangan 

pemerintah. Penyempurnaan tersebut 

diwujudkan melalui perbaikan proses 

penganggaran, modernisasi sistem 

pembayaran, optimalisasi pengelolaan 

kas, peningkatan akuntabilitas 

penggunaan anggaran dan kekayaan 

negara, serta peningkatan layanan 

publik.

SPAN, Wujud Awal Implementasi 

IFMIS

Untuk menindaklanjuti amanat paket 

undang-undang keuangan negara 

dibentuklah Government Financial 

and Revenue Administration Program 

(GFMRAP). GFMRAP diawali dengan 

reformasi di sektor public expenditure 

management (PEM) dalam bentuk 

inisiatif pengembangan Sistem 

Perbendaharan dan Anggaran 

Negara (SPAN). Pengembangan SPAN 

terdiri dari tiga komponen, yaitu: 

penyempurnaan proses bisnis (business 

process improvement/BPI), penerapan 

sistem infomasi berbasis enterprise 

resource planning (ERP) atau juga 

dikenal sebagai commercial of the shelf 

(COTS) dan change management and 

communication (CMC). 

Seiring dengan reformasi kelembagaan 

internal Kementerian Keuangan yang 

memisahkan fungsi perbendaharaan 

dan fungsi perumusan anggaran, 

DJPb menjadi institusi yang memiliki 

tanggung jawab untuk mengeluarkan 

perintah pembayaran kepada bank-bank 

pemerintah yang ditunjuk berdasarkan 

permintaan pembayaran yang dikirim 

oleh unit pembelanjaan. Dengan 

sistem yang baru ini, keseluruhan 

proses pembayaran menjadi lebih 

sederhana dan fungsi Kantor Pelayanan 

Perbendahaaan Negara (KPPN) menjadi 

lebih spesifik. Modernisasi sistem 

pembayaran kemudian diejawantahkan 

melalui pengembangan sistem aplikasi 

dengan memanfaatkan teknologi 

informasi agar lebih efisien.

Penyempurnaan proses bisnis diawali 

dengan pemetaan proses bisnis yang 

saat itu digunakan. Seluruh peraturan 

mulai dari Peraturan Direktur Jenderal, 

Peraturan Menteri Keuangan (PMK), 

Peraturan Presiden (Perpres), Peraturan 

Pemerintah (PP), dan Undang-Undang 

menjadi dokumen sumber yang 

digunakan dalam proses pemetaan 

tersebut. Pemetaan dilanjutkan dengan 

membangun pemahaman akan proses 

bisnis yang melekat (embedded) di 

dalam solusi yang akan digunakan 

oleh sistem batu ini, dalam hal ini 

Oracle e-business Suite. Dalam proses 

penyempurnaan proses bisnis terjadi 

proses iterasi antara sistem aplikasi 

dan proses bisnis. Menyadari adanya 

potensi batasan yang tertuang didalam 

peraturan perundangan, dibuka ruang 

untuk amandemen atas seluruh 

peraturan terkait kecuali Undang-

Undang sehingga diperoleh proses 

bisnis yang mendekati ideal (common 

atau best practices). 

Pada level Bendahara Umum 

Negara (BUN) ataupun Kuasa 

BUN, diimplementasikan Sistem 

Perbendaharaan dan Anggaran Negara 

(SPAN) yang mengintegrasikan 

seluruh basis data dan aplikasi 

terkait pengelolaan keuangan negara. 

Implementasi SPAN diharapkan mampu 

meningkatkan kualitas pengelolaan, 

transparansi, dan akuntabilitas 

keuangan negara. SPAN sekaligus 

beperan sebagai pendukung penerapan 

akuntansi berbasis akrual untuk 

keuangan pemerintah.

SPAN merupakan langkah awal dari 

implementasi IFMIS di Indonesia. Tiga 

pilar penopang dalam pengembangan 

SPAN adalah penyempurnaan  

proses  bisnis,  penyempurnaan  

sistem  teknologi  informasi, dan 

tata kelola perubahan. Fitur utama 

SPAN mencakup otomatisasi, yang 

mendukung penelusuran jejak audit 

yang dimaksudkan untuk meningkatkan 

transparansi dalam keuangan negara. 

SPAN yang diluncurkan secara resmi oleh Presiden 

Republik Indonesia pada tanggal 29 April 2015 di 

Istana Negara dianggap sebagai bentuk keberhasilan 

penerapan IFMIS pertama di Indonesia. Setelah 

berhasil menerapkan IFMIS di tingkat Bendahara 

Umum Negara, implementasi IFMIS selanjutnya 

diwujudkan dalam pembangunan aplikasi tingkat 

satuan kerja (satker). 

SAKTI, Implementasi IFMIS di Level Satker

Dalam penyempurnaan proses bisnis kemudian 

ditemukan adanya kebutuhan akan penyesuaian pada 

sistem informasi yang digunakan oleh BUN dan K/L. 

Kebutuhan akan sistem informasi BUN dapat dipenuhi 

oleh SPAN. Namun demikian, penggunaan SPAN untuk 

seluruh Kementerian Negara/Lembaga (K/L), dengan 

satker sebagai entitas terkecilnya tidak memungkinkan 

untuk dilakukan. Sementara itu penggunaan aplikasi 

existing yang bersifat stand-alone tidak sepenuhnya 

dapat memenuhi kebutuhan akan proses bisnis 

mendatang yang telah disepakati. 

Proses bisnis yang baru tersebut membutuhkan sistem 

informasi terpusat atau centralized information system. 

Sistem informasi terpusat akan mengintegrasikan 

proses penganggaran, pelaksanaan anggaran, hingga 

pertanggungjawaban, atau dikenal sebagai integrasi 

secara horizontal. Selain itu dibutuhkan integrasi 

secara vertikal mulai dari entitas terkecil pada K/L 

hingga pengguna anggaran. Dengan adanya integrasi 

horizontal dan vertikal tersebut, kendala yang 

terdapat pada sistem aplikasi existing seperti integritas 

dan kualitas data, konsolidasi data, dan pelaporan 

berjenjang dapat dieliminasi.

Untuk level satker K/L, dirancang sistem yang 

mendukung terciptanya simplifikasi dari aplikasi-

aplikasi yang sudah ada. Sistem yang terintegrasi 

dengan satu user interface, single sign on, dan single 

entry idealnya memang digunakan dalam pengelolaan 

keuangan negara pada tingkat satuan kerja K/L 

maupun pada tingkat BUN. SPAN hanya akan berjalan 

secara optimal dengan dukungan dan masukan data 

yang valid dan benar dari satker. Untuk itu, sejak 

triwulan kedua tahun 2009 dimulailah pembahasan 

untuk membangun suatu sistem di satker yang 

terintegrasi sesuai dengan proses bisnis SPAN. 

Awal Mei 2009 merupakan titik awal dimulainya 

pembangunan sistem tersebut.
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Namun, dengan pengalaman pengadaan 

SPAN, lisensi pengguna yang dibutuhkan 

untuk seluruh satker K/L di seluruh 

Indonesia, yang lebih kurang berjumlah 

24.000 satker, akan sangat besar sehingga 

membutuhkan biaya yang tinggi dan tidak 

efisien secara ekonomi. Oleh karena itu, 

Kementerian Keuangan memutuskan bahwa 

penerapan IFMIS pada tingkat satker K/L 

akan menggunakan aplikasi yang terpisah. 

Pengembangannya akan dilakukan secara 

tersendiri dan biayanya pun akan lebih 

efisien, tetapi tetap mampu terintegrasi 

dengan SPAN pada setiap tahapan 

prosesnya. Sistem ini yang kemudian 

disebut Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat 

Instansi (SAKTI). SAKTI di sini berperan 

sebagai mirroring aplikasi SPAN pada 

level satker. Diharapkan, SAKTI menjadi 

perwujudan sistem informasi manajemen 

keuangan negara yang terintegrasi untuk 

mewujudkan tata kelola keuangan negara 

yang tertib, efisien, ekonomis, efektif, 

transparan, dan bertanggung jawab.

SAKTI hadir sebagai pengembangan dari 

Modul Manajemen Keuangan Satuan 

Kerja yang awalnya berada dalam SPAN. 

Tujuannya adalah untuk meningkatkan 

manajemen keuangan di sisi satker. Modul 

Manajemen Keuangan Satuan Kerja ini di 

antaranya meliputi  modul manajemen 

komitmen, modul manajemen pembayaran, 

modul manajemen kas, modul manajemen 

UP, dan modul manajemen akuntansi, 

yang secara operasional merupakan wujud 

konkret dari fungsi-fungsi pengelolaan 

keuangan negara yang sudah disebut 

sebelumnya.

Proses pengintegrasian sistem pengelolaan 

keuangan K/L secara horizontal dan 

vertikal dimulai dengan melakukan analisis 

secara mendalam dan menyeluruh atas 

sistem-sistem yang digunakan, antara 

lain RKA/KL DIPA, Sistem Aplikasi Satker 

(SAS) yang digunakan dalam pembuatan 

Surat Perintah Membayar (SPM), Sistem 

Laporan Bendahara Instansi (Silabi), Sistem 

Informasi Manajemen dan Akuntansi 

Barang Milik Negara (SIMAK-BMN), 

Aplikasi Persediaan, dan Sistem Akuntansi 

Berbasis Akrual (SAIBA). Termasuk dalam 

proses analisis tersebut adalah proses-

proses yang dipandang redundant, tidak 

memberikan nilai tambah yang signifikan, 

dan dapat berpengaruh terhadap kualitas 

dan integritas data. Selain itu analisis yang 

dilakukan juga melibatkan aspek teknologi 

yang dibutuhkan dengan memperhatikan 

aspek investasi, ketersediaan sumber daya, 

serta keberlanjutan dalam jangka panjang.

Melalui SAKTI, aplikasi-aplikasi 

terkait pengelolaan keuangan negara 

yang sebelumnya cukup banyak dan 

berdiri masing-masing dipersatukan 

menjadi satu aplikasi dengan basis data 

terintegrasi. Tujuannya adalah agar 

pengelolaan keuangan negara menjadi 

lebih sederhana untuk digunakan. 

Dengan demikian, duplikasi pekerjaan 

dapat dikurangi, pengulangan entry data 

pun lebih sedikit. Petugas dari satker 

tidak harus datang ke KPPN untuk 

menyampaikan pengajuan pembayaran, 

melainkan cukup memanfaatkan 

aplikasi terintegrasi yang telah 

dibangun dan bisa diakses dari kantor 

masing-masing secara online.

SAKTI dan SPAN memungkinkan 

adanya hubungan dalam setiap tahapan 

proses pengelolaan keuangan negara. 

Inilah standar praktik penyelenggaraan 

keuangan negara yang terbaik di tingkat 

dunia.

Penerapan IFMIS dan Pengaruhnya 

terhadap Citra Indonesia

Di mata dunia internasional, kemauan 

suatu negara untuk memanfaatkan 

IFMIS dapat menjadi indikator bahwa 

negara tersebut terus mengikuti 

perkembangan best practice terkini. 

Artinya, pemerintah negara tersebut 

siap dengan perubahan yang memang 

akan terus-menerus terjadi dalam 

dinamika dunia yang senantiasa 

bergerak cepat. Keterbukaan, di mana 

banyak pihak yang berkepentingan 

sesuai dengan haknya masing-

masing (sepanjang bukan dalam hal 

yang berisiko untuk pertahanan dan 

keamanan, misalnya) dapat dengan 

mudah mengakses informasi terkait 

keuangan negara, bukanlah sesuatu 

yang patut ditakuti, justru perlu 

untuk terus didorong. Diharapkan, 

dengan demikian risiko fraud juga ikut 

menurun secara drastis, sebab kesadaran 

mengenai pentingnya keandalan data 

semakin dipahami oleh semua kalangan.

Salah satu pihak yang akan dengan 

antusias menyambut keterbukaan 

tersebut adalah para investor. Adanya 

data yang akurat mengenai kondisi 

perekonomian suatu negara, misalnya 

posisi kas pemerintah, dan kepercayaan 

bahwa pemerintah telah mengelola 

keuangannya dengan baik akan menjadi 

daya tarik tersendiri bagi para pemilik 

modal. Saat investor, baik dari dalam 

maupun luar negeri, telah yakin akan 

pengelolaan keuangan suatu negara 

dan kredibilitas pengelolaannya, 

artinya keyakinannya terhadap peluang 

keberhasilan investasi pun semakin 

tinggi.

Selama beberapa tahun terakhir, 

peringkat kelayakan investasi Indonesia 

yang diterbitkan oleh sejumlah lembaga 

pemeringkat menunjukkan nilai yang 

meningkat. Terbaru, pada tanggal 31 

Mei 2019 lembaga pemeringkat global 

Standard & Poor’s meningkatkan 

peringkat kredit Indonesia dari BBB- 

dengan outlook stabil menjadi BBB 

dengan outlook stabil. Dikutip dari rilis 

Bank Indonesia pada tanggal yang sama, 

hal ini menunjukkan bahwa lembaga 

rating tersebut memiliki kepercayaan 

yang tinggi terhadap prospek 

perekonomian Indonesia, didukung 

oleh sinergi kebijakan moneter, sektor 

keuangan, dan fiskal yang diarahkan 

untuk menjaga stabilitas makroekonomi, 

dengan tetap mendorong momentum 

pertumbuhan ekonomi.

Salah satu dampak positif lain dari 

penerapan IFMIS di Indonesia adalah 

dihasilkannya Laporan Keuangan 

Pemerintah Pusat yang lebih berkualitas. 

BPK selaku lembaga negara yang 

bertugas untuk memeriksa pengelolaan 

dan tanggung jawab keuangan negara 

pun telah mengeluarkan pernyataan 

bahwa mereka sangat mendukung 

pemerintah dalam penerapan 

SPAN sebagai bagian dari reformasi 

administrasi di bidang keuangan negara. 

SPAN yang proses piloting-nya telah 

mulai dijalankan sejak tahun 2013 

telah memungkinkan pemrosesan 

pengelolaan negara dilakukan secara 

terintegrasi dan melibatkan otomasi. 

Pada tahun 2017, untuk pertama kalinya 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 

RI menyematkan opini Wajar Tanpa 

Pengecualian (WTP) pada Laporan 

Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 

Tahun 2016.

Capaian tersebut sekaligus berbanding 

lurus dengan indikator-indikator 

kesejahteraan masyarakat yang 

turut membaik. Daerah-daerah yang 

mendapatkan opini WTP terbukti 

juga memiliki Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM) yang meningkat dan 

tingkat pengangguran yang menurun. 

Pemanfaatan teknologi informasi 

untuk IFMIS selain mengurangi risiko 

kesalahan juga dapat menghemat 

waktu dan mengurangi pekerjaan 

manual, sehingga waktu dapat 

dimanfaatkan untuk pekerjaan yang 

terkait, seperti tugas lapangan yang 

bisa jadi merupakan tugas utama dari 

aparatur pemerintah yang juga harus 

melaksanakan fungsi pelaporan, atau 

melakukan fungsi analisis terhadap 

laporan yang dihasilkan.

Teks: Moch. Ali Hanafiah, Sulistiyono (Dit. 

SITP), Leila Rizki Niwanda

Sumber : Dit. SITP
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DJPb Mengawal SAKTI

K
eberhasilan implementasi SAKTI sangat tergantung pada dukungan jajaran pimpinan Kementerian Keuangan dan sinergi 

dari seluruh pemangku kepentingan yang meliputi Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) dan Ditjen Anggaran (DJA) 

selaku pengembang, Pusintek Kementerian Keuangan, seluruh business owner, maupun satuan kerja (satker) Kementerian 

Negara/Lembaga (K/L). Berdasarkan jumlah dan cakupan pengguna, luasnya sebaran lokasi  dan standardisasi kualitas dan 

kapasitas infrastruktur, jaringan dan tingkat maturitas tata kelola dan kesadaran keamanan informasi, maka tantangan 

pada implementasi SAKTI jauh lebih besar dan lebih menantang dibandingkan dengan implementasi SPAN.

Jumlah pengguna SPAN tidak lebih 

dari 4000 akun, dengan kualitas dan 

kapasitas infrastruktur dan jaringan 

yang sudah sesuai standar Kementerian 

Keuangan, tingkat maturitas tata kelola 

dan kesadaran keamanan informasi yang 

sudah terstandar, dan dengan risiko yang 

sudah terkendali dan termitigasi. Sangat 

berbeda pada SAKTI, calon pengguna 

SAKTI bisa mencapai lebih dari 100.000 

pengguna, pada lebih dari 20.000 satker 

K/L yang tersebar di seluruh pelosok 

Indonesia, dengan kualitas dan  kapasitas 

infrastruktur serta jaringan yang belum 

terstandar, tingkat maturitas tata kelola 

dan kesadaran keamanan informasi 

yang belum sepenuhnya terpetakan, 

sehingga potensi risiko dalam operasional 

implementasi SAKTI cukup tinggi.

Untuk memastikan agar implementasi 

SAKTI dapat berjalan sesuai dengan 

target, rencana, dan arahan pimpinan 

Kementerian Keuangan, salah satu 

kuncinya adalah bagaimana mengawal, 

mengelola dan menyelesaikan seluruh 

tantangan yang ada pada setiap tahapan 

implementasi SAKTI ini dengan baik. 

Dalam rangka mengawal implementasi 

SAKTI, DJPb melakukan banyak 

kegiatan, dari tahapan perencanaan 

dan desain, tahapan pengujian, tahapan 

persiapan, tahapan implementasi, hingga 

pelaksanaan tinjauan pascaimplementasi. 

Sejumlah kegiatan besar yang dilakukan 

oleh DJPb antara lain dari sisi manajemen 

perubahan, yang mencakup perencanaan 

strategi implementasi, Survei Kesiapan 

Perubahan, FGD dengan stakeholders 

terkait, tindak lanjut persiapan, 

penyelenggaraan pelatihan, pelaksanaan 

piloting SAKTI, penetapan Exit Criteria, 

evaluasi dan monitoring pelaksanaan 

SAKTI, penetapan “user acceptance” 

SAKTI, dan pengembangan SAKTI 

Lanjutan.

Piloting SAKTI, Titik Awal Implementasi

Sebelum SAKTI diterapkan secara 

menyeluruh di semua satker K/L, terlebih 

dahulu dilakukan proses piloting yang 

melibatkan beberapa satker saja. Hal 

ini dilakukan sekaligus untuk menguji 

kelayakan SAKTI sebelum proses roll-out 

dilaksanakan. Proses piloting dilakukan 

melalui beberapa tahapan dan sudah 

dimulai sejak tahun 2015.

Piloting SAKTI Tahap I

Tahap Piloting SAKTI pertama ditandai 

dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri 

Keuangan Nomor 223/PMK.05/2015 

tentang Piloting Sistem Aplikasi Keuangan 

Tingkat Instansi. Jumlah satker yang 

menjadi peserta piloting adalah 15 satker, 

yang merupakan satker lingkup DJPb 

yang berada di wilayah DKI Jakarta. 

Beberapa kegiatan yang dilakukan di tahap 

ini antara lain pelaksanaan Pelatihan 

End User untuk seluruh satker piloting; 

penyusunan peraturan pendukung 

seperti penyusunan dan perubahan SOP 

KPPN selaku Kuasa BUN dalam rangka 

implementasi SAKTI dan Keputusan 

Dirjen Perbendaharaan tentang tahapan 

implementasi SAKTI, serta pendampingan 

selama pelaksanaan piloting SAKTI.

Piloting SAKTI Tahap II

Tahap kedua piloting SAKTI dilaksanakan 

pada tahun 2016 dengan peserta sebanyak 

218 satker yang meliputi seluruh KPPN 

dan Kantor Wilayah lingkup DJPb.

 

Piloting SAKTI Tahap III

Piloting SAKTI Tahap III dilaksanakan 

berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 185/PMK.05/2017 tentang 

Perubahan Kedua PMK 223/PMK.05/2015, 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan 

Piloting Sistem Aplikasi Keuangan 

Tingkat Instansi, serta Keputusan Menteri 

Keuangan Nomor 905/KMK.05/2018 

tanggal 31 Desember 2018 tentang 

Perubahan atas KMK 962/KMK.05/2017 

tentang Pelaksanaan Piloting SAKTI Tahap 

III.

Tahapan piloting SAKTI dilaksanakan pada 

rentang tahun 2017 sampai dengan 2018, 

dengan peserta para satker Kementerian 

Keuangan dan sejumlah satker K/L lain 

yang dipilih. K/L yang dipilih untuk 

piloting SAKTI tahapan berikutnya adalah 

K/L yang memiliki tugas dan fungsi yang 

strategis, tetapi tidak memiliki jangkauan 

kantor vertikal yang terlalu luas.

Dalam persiapan pelaksanaannya, DJPb 

menyelenggarakan kegiatan pelatihan 

berupa Training of Trainers (ToT) untuk 

pegawai KPPN selaku kuasa BUN. ToT ini 

bertujuan untuk mencetak trainer andal 

yang akan mengawal implementasi SAKTI 

di daerah. 

Kegiatan assessment kebutuhan 

infrastruktur SAKTI juga dilakukan untuk 

memetakan kebutuhan infrastruktur 

pendukung SAKTI secara objektif. Pada 

tahap ini juga dilaksanakan kegiatan 

sosialisasi SAKTI dan Focus Group 

Discussion (FGD) untuk mengidentifikasi 

secara lebih detail kebutuhan persiapan 

implementasi SAKTI pada satker.

Piloting SAKTI tahap III dilaksanakan 

dalam pada tahap, yaitu Tahap IIIA dan 

Tahap IIIB (dilaksanakan pada tahun 

2017), serta Tahap IIIC (dilaksanakan di 

tahun 2018). Piloting SAKTI Tahap IIIA 

diikuti oleh 171 satker Penyalur DAK 

Fisik dan Dana Desa, adapun piloting 

SAKTI Tahap IIIB diikuti oleh 149 satker 

lingkup Kementerian Keuangan selain 

kantor vertikal Ditjen Pajak dan Ditjen 

Bea dan Cukai. Piloting SAKTI Tahap IIIC 

pada tahun berikutnya melibatkan 534 

satker yang mencakup seluruh kantor 

vertikal Ditjen Pajak dan Ditjen Bea dan 

Cukai Kementerian Keuangan, serta satker 

lingkup Pusat Pelaporan dan Analisis 

Transaksi Keuangan (PPATK).

Foto : Mahardika Argha
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Piloting Lanjutan

Pada tahun 2019 akan dilakukan 

tahap piloting lanjutan, baik itu SAKTI 

berbasis desktop maupun SAKTI 

berbasis web. Piloting SAKTI desktop 

selanjutnya akan melibatkan tujuh K/L 

terpilih. Kemudian, seluruh satker K/L 

akan menjadi peserta untuk piloting 

SAKTI berbasis web pada modul 

admin dan penganggaran. Oleh sebab 

itu, rancangan perubahan Peraturan 

Menteri Keuangan serta peraturan 

pendukung lain yang diperlukan terus 

disiapkan untuk mengawal tahap ini.

Penilaian Keberhasilan Piloting 

SAKTI

Untuk memastikan bahwa SAKTI 

telah berjalan sesuai dengan proses 

bisnis yang berlaku dan memenuhi 

kebutuhan pengguna, perlu ditetapkan 

kriteria yang berfungsi sebagai tolok 

ukur penilaian keberhasilan atas 

pengembangan dan SAKTI yang telah 

dilaksanakan, atau diistilahkan dengan 

exit criteria. Dalam merumuskan 

pengukuran yang objektif, dilakukan 

komunikasi dan koordinasi yang 

intensif dengan para business owner, 

termasuk direktorat-direktorat teknis, 

juga para stakeholders untuk membahas 

exit criteria sejak bulan Maret 2019. 

Dari koordinasi tersebut, disepakati 

sebanyak 24 kriteria yang selanjutnya 

akan ditetapkan oleh Direktur Jenderal 

Perbendaharaan.

Kriteria-kriteria yang dijadikan 

tolok ukur tersebut mencakup lima 

aspek, yaitu: Fungsionalitas SAKTI; 

Operasional SAKTI; Manajemen 

Perubahan; Infrastruktur SAKTI; dan 

Keamanan Informasi. Langkah lanjutan 

setelah exit criteria ditetapkan adalah 

pelaksanaan monitoring dan evaluasi 

oleh Tim Monitoring dan Evaluasi yang 

terdiri dari seluruh business owner dan 

stakeholders terkait untuk melakukan 

penilaian dan menyusun rekomendasi 

tindak lanjut.

Dari piloting yang telah dilaksanakan 

pada 1072 satker lingkup Kementerian 

Keuangan dan PPATK, secara umum 

SAKTI telah dapat dikatakan mampu 

menjalankan fungsi sebagaimana 

yang diharapkan. Sejumlah catatan 

memang masih ditemui, seperti fitur 

dalam SAKTI yang awalnya belum 

mengakomodasi sepenuhnya proses 

bisnis pada satker Badan Layanan 

Umum (BLU). Dalam pelaksanaan di 

lapangan, masih sempat ditemukan 

pula penggunaan user di satker yang 

dirangkap oleh orang yang sama untuk 

berbagai jenjang (operator, validator, 

maupun approver). Namun, dengan 

kerja keras dan dukungan segenap 

stakeholders, tantangan tersebut bisa 

diatasi. Tantangan yang muncul pada 

setiap tahapan pengembangan SAKTI, 

termasuk piloting, justru menjadi 

masukan berharga untuk ke depannya 

sehingga SAKTI telah benar-benar 

siap untuk dijalankan secara lebih 

menyeluruh.

Pengukuran Kesiapan Pengguna 

SAKTI

Memasuki tahun 2019, tantangan 

implementasi SAKTI semakin berat 

karena jumlah peserta piloting semakin 

bertambah. Untuk itu, kondisi  jaringan, 

infrastruktur, serta sumber daya 

manusia sebagai penunjang aplikasi 

SAKTI di setiap K/L menjadi penting 

untuk dipetakan. Pada semester 

pertama tahun 2019 telah dilaksanakan 

Survei Kesiapan Perubahan atau 

Change Readiness Survey Tahap I Tahun 

2019 dengan melibatkan satker di 

seluruh Indonesia. 

Hasil survei online yang diikuti oleh 

16.933 responden dari 9811 satker 

memberikan gambaran terkait kesiapan 

sumber daya manusia serta jaringan 

dan infrastruktur tiap satker dalam 

persiapan implementasi SAKTI. Salah 

satu hal yang ditemukan dan menjadi 

perhatian adalah masih terdapat 

satker yang ketersediaan perangkat 

komputer serta jaringan internetnya 

sangat minim. Selain itu, banyak 

satker (mencapai 92%) yang masih 

belum memiliki e-mail kedinasan 

untuk pekerjaan, padahal e-mail 

kedinasan ini diperlukan sebagai syarat 

mengoperasikan SAKTI. Sebanyak 

38% satker pun belum melakukan 

pembaruan antivirus secara rutin. Dari 

temuan dalam survei ini, selanjutnya 

akan dilakukan komunikasi dan 

koordinasi yang lebih intens dengan 

K/L untuk membahas serta menyiapkan 

strategi implementasi SAKTI yang 

lebih komprehensif. 

Pelatihan SAKTI Tahun 2019

Sebagai upaya mengawal implementasi 

SAKTI, terus dilakukan pelatihan-

pelatihan untuk mendukung 

kelancaran proses implementasi. Untuk 

mempersiapkan K/L yang terpilih 

menjadi unit piloting selanjutnya, 

akan diselenggarakan pelatihan 

untuk seluruh modul SAKTI desktop. 

Selain itu, juga akan diselenggarakan 

Refreshment Training Modul Admin dan 

Modul Penganggaran untuk KPPN dan 

Kanwil DJPb. 

Selanjutnya, Pelatihan SAKTI 

Web (Modul Admin dan Modul 

Penganggaran) akan diberikan pada 

seluruh satker K/L dengan melibatkan 

peran KPPN untuk satker yang 

berada di kantor vertikal di daerah. 

Karena KPPN selaku instansi vertikal 

Kementerian Keuangan termasuk ke 

dalam satker yang telah menjalani 

piloting terlebih dahulu, diharapkan 

KPPN telah cukup menguasai SAKTI 

untuk kemudian dapat menularkan 

ilmunya kepada satker lainnya di 

wilayah kerja masing-masing.

Teks: Sulistiyono, Faried Zamachsari 

(Dit. SITP), Leila Rizki Niwanda

Staf Ahli Bidang OBTI 
Kemenkeu: SAKTI Dorong 
Kemudahan, Efisiensi, dan 
Transparansi Keuangan 
Negara

Sistem Aplikasi 

Keuangan Tingkat 

Instansi (SAKTI) 

merupakan salah 

satu produk unggulan 

Kementerian Keuan-

gan dalam upaya 

memberikan layanan 

terbaik berbasis 

teknologi informasi. 

Majalah Treasury 

Indonesia melakukan 

wawancara dengan 

Staf Ahli Bidang 

Organisasi, Birokrasi 

dan Teknologi infor-

masi Kementerian 

Keuangan Sudarto 

untuk mendapatkan 

sudut pandang lain 

dari dibangunnya 

aplikasi SAKTI.

SAKTI Dukung 

e-Governance

E
-gover-

nance 

dapat 

dimaknai 

sebagai 

proses atau tata 

kelola pemerintahan 

secara elektronik 

atau digital. Ke-

beradaan e-gover-

nance merupakan 

suatu yang sangat 

krusial, terlebih 

untuk proses pen-

gelolaan keuangan 

berbasis elektronik. 

Oleh karena itu 

sistem pengelolaan 

keuangan seperti 

SAKTI tidak hanya 

mendukung tetapi 

juga menerapkan 

prinsip-prinsip dasar 

dari e-governance.

 

Konsep e-governance 

yang diterapkan 

di SAKTI adalah 

melakukan integrasi 

beberapa aplikasi 

pengelolaan keuan-

gan yang sebel-

umnya merupakan 

aplikasi stand 

alone, menjadi satu 

aplikasi client-server 

berbasis akuntansi 

kas dan akrual. Te-

knologi yang digu-

nakan adalah cloud 

computing, semua 

data diproses secara 

terpusat di server 

dan disimpan dalam 

satu basis data 

(single database). Se-

hingga, pembagian 

peran antara penge-

lola sistem dengan 

pengguna menjadi 

lebih jelas. Pengelola 

sistem bertanggung 

jawab atas keter-

sediaan layanan 

dan pengguna 

bertanggung jawab 

atas data transaksi 

yang dimasukkan ke 

dalam sistem. 

SAKTI menerapkan 

mekanisme check 

and balance secara 

elektronik. Hal ini 

diwujudkan dengan 

penerapan peran 

operator, validator, 

dan approver. Mas-

ing-masing peng-

guna bertanggung 

jawab sesuai dengan 

batas kewenangan-

nya. SAKTI juga 

menerapkan audit 

trail di mana semua 

aktivitas user dengan 

beberapa atribut 

dicatat secara elek-

tronik. Keberadaan 

audit trail ini dapat 

membantu men-

elusuri atau bahkan 

menjelaskan kro-

nologi atas transaksi 

yang terjadi. 
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Konsep e-governance lain yang 

diterapkan SAKTI adalah interkonek-

si dengan sistem lainnya dalam 

rangka meningkatkan pelayanan dan 

kemudahan bagi stakeholder. Dengan 

adanya interkoneksi, komunikasi 

antarsistem dapat dilakukan dengan 

mudah tanpa menganggu keamanan 

dan keakuratan data yang dihasilkan. 

Penerapan interkoneksi antarsistem 

terkait tidak hanya dapat mendukung 

penerapan e-governance, tetapi juga 

meningkatkan efisiensi dan kolaborasi 

antarpihak. 

SAKTI melengkapi perjalanan Ke-

menterian Keuangan dalam mereal-

isasikan Sistem Pengelolaan Keuangan 

Terintegrasi atau Integrated Financial 

Management Information System 

(IFMIS). Secara teknologi, SAKTI men-

gadopsi pendekatan multitier dan cloud 

based information systems. Dengan 

demikian SAKTI dapat mengantisipasi 

perkembangan teknologi dan kebu-

tuhan pengguna secara cepat (agile). 

Pendekatan proses terintegrasi dan te-

knologi yang digunakan SAKTI sejalan 

dengan roadmap Teknologi Informasi 

dan Komunikasi (TIK) Kemenkeu dan 

pemilik teknologi. Kondisi tersebut 

memungkinkan SAKTI untuk dapat 

terus berevolusi yang pada akhirnya 

kebutuhan bisnis dan pengguna dapat 

dipenuhi.

SAKTI Dorong Peningkatan Trans-

paransi dan Akuntabilitas Keuan-

gan Pemerintah 

SAKTI menerapkan single database dan 

menyimpan histori transaksi. Dengan 

adanya fitur tersebut, setiap aktivitas 

perekaman, perubahan, dan hapus 

data transaksi yang dilakukan oleh 

pengguna disimpan log-nya, kapan 

dilakukan dan siapa yang melakukan. 

Hal ini memudahkan penerapan audit 

trail dan penerapan monitoring serta 

pengawasan secara real time terha-

dap seluruh transaksi yang dilakukan 

melalui aplikasi SAKTI. 

Selain itu transaksi yang dilakukan 

oleh satuan kerja dan laporan keuan-

gan yang dihasilkan juga dapat dimon-

itor setiap waktu oleh unit yang secara 

hierarki lebih tinggi di atasnya seperti 

Eselon 1 dan Pengguna Anggaran 

(PA). Kemudahan tersebut juga dapat 

diakses oleh auditor internal dari 

setiap kementerian, sehingga potensi 

masalah dapat dideteksi lebih dini dan 

pada waktu yang sama meningkatkan 

transparansi dan akuntabilitas para 

pengguna SAKTI. 

Peran SAKTI dalam Reformasi 

Keuangan Negara

Kementerian Keuangan diberi mandat 

untuk mengembangkan sistem infor-

masi yang terintegrasi dalam menge-

lola keuangan negara. Dalam roadmap 

modernisasi TIK, SAKTI bersama den-

gan SPAN akan menjadi backbone core 

aplikasi pengelolaan keuangan negara 

yang terintegrasi. SPAN merefleksikan 

integrasi pada Bendahara Umum Neg-

ara (BUN) atau Chief Financial Officer 

(CFO). SAKTI mengintegrasikan proses 

pada Kementerian/ Lembaga atau Chief 

Operational Officer (COO) baik secara 

vertikal atau seluruh entitas mulai dari 

yang terkecil (satuan kerja) hingga 

Pengguna Anggaran; maupun secara 

horizontal, seluruh proses pengelolaan 

keuangan dimulai dari penganggaran, 

pelaksanaan anggaran hingga pertang-

gungjawaban. Dengan demikian SAKTI 

memiliki peran yang sangat strategis 

dalam implementasi reformasi keuan-

gan negara.

Perlunya Investasi SDM dan Infras-

truktur untuk Kesuksesan SAKTI

Untuk membangun suatu sistem 

pengelolaan keuangan Negara yang 

andal tidak saja diperlukan dukungan 

teknologi informasi dan infrastruktur, 

tetapi juga diperlukan kesiapan SDM 

dengan pengetahuan yang memadai. 

Investasi yang telah dilakukan Kemen-

terian Keuangan dalam pengembangan 

dan penyempurnaan SAKTI sebagai 

suatu sistem aplikasi pengelolaan 

keuangan Negara terintegrasi tidaklah 

sedikit. Akan tetapi jumlah tersebut 

tidaklah besar bila dibandingkan 

dengan nilai manfaat yang dihasilkan 

seperti peningkatan pelayanan kepada 

stakeholders, peningkatan efisiensi, 

dan transparansi proses pengelolaan 

keuangan Negara. 

 

Strategi untuk Engagement Stake-

holders

Dukungan stakeholders atau satuan 

kerja Kementerian Negara/Lembaga 

(K/L) sangat penting dalam keber-

hasilan implementasi SAKTI, oleh 

karena itu telah disiapkan beberapa 

strategi. Pertama, eksposur kepada 

pejabat tinggi di tingkat pusat untuk 

memberikan gambaran besar manfaat 

dan dampak dari implementasi SAKTI. 

Kegiatan ini diharapkan dapat mem-

berikan informasi yang berimbang dan 

memadai sehingga dari tingkat pusat 

K/L dapat memberikan dukungan dan 

dorongan kepada satuan kerja penggu-

na SAKTI. 

Kedua, melakukan sosialisasi SAKTI 

secara berkelanjutan kepada stake-

holders melalui KPPN dan Kanwil Dit-

jen Perbendaharaan. Dalam sosialisasi 

ini juga tidak menutup kemungkinan 

diadakan kegiatan pelatihan SAKTI 

untuk pengguna SAKTI di KPPN dan 

Kanwil Ditjen Perbendaharaan baik 

secara langsung ataupun melalui video 

conference. 

Sosialisasi dan pelatihan yang dilaku-

kan secara berkala dan berkelanjutan 

diharapkan dapat meningkatkan pema-

haman dan kapasitas pengguna SAKTI 

sehingga dapat meminimalkan perma-

salahan yang mungkin muncul sebagai 

akibat dari kesalahan perekaman oleh 

pengguna SAKTI. Dari monitoring dan 

evaluasi terhadap piloting SAKTI yang 

dilakukan sejak tahun 2015, sebagian 

permasalahan timbul karena kesala-

han perekaman yang dilakukan oleh 

pengguna SAKTI. 

Ketiga, menyelenggarakan Training of 

Trainers (ToT) SAKTI untuk KPPN dan 

Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Kegia-

tan ditujukan untuk mempersiapkan 

trainer SAKTI, baik dari sisi kualitas 

maupun kuantitas, di KPPN dan Kanwil 

Ditjen Perbendaharaan. Peningkatan 

kualitas atau kapasitas trainer SAKTI 

ini penting untuk dilakukan seiring 

dengan pembaruan yang dilakukan 

dalam SAKTI untuk memenuhi kebu-

tuhan bisnis. Dengan demikian para 

trainer SAKTI yang berada di instansi 

vertikal DJPb akan selalu memiliki 

knowledge terkini tentang SAKTI.

Keempat, menyiapkan konten-konten 

sehingga para pengguna SAKTI dalam 

melakukan pelatihan secara mandiri. 

Telah disiapkan aplikasi Pandu SAKTI 

yang dapat diunduh melalui gawai dari 

PlayStore dan AppStore. Selain dalam 

bentuk tertulis, juga telah disiapkan 

materi dalam bentuk video tutorial 

yang diunggah di YouTube sehingga 

para pengguna dapat dengan mudah 

mengakses dan me-refresh pengeta-

huannya. 

Kelima, menyediakan layanan helpdesk 

terintegrasi (HaiDJPb dan HaiCSO) 

yang bertujuan untuk memudahkan 

pengguna SAKTI dalam mendapatkan 

solusi atas segala permasalahan atau 

insiden yang dihadapi.

SAKTI untuk Kemudahan, Efisiensi, 

dan Transparansi Keuangan Negara

Dengan implementasi SAKTI, dihara-

pkan proses pengelolaan keuangan 

negara mulai dari proses pengangga-

ran, proses pelaksanaan, dan pelapo-

ran keuangan akan menjadi semakin 

mudah, efisien, dan transparan.

Semakin mudah, cukup dengan satu 

aplikasi yaitu SAKTI, stakeholders dapat 

melakukan seluruh transaksi keuangan 

yang dibutuhkan seperti penyusunan 

dan revisi RKAKL/DIPA, pendaftaran 

supplier, mencatat transaksi bendaha-

ra, membuat SPM, mencatat data aset 

tetap dan persediaan, serta meng-

hasilkan laporan keuangan periodik. 

Selain itu, melalui aplikasi Monitoring 

SAKTI atau MonSakti, setiap transaksi 

yang terdapat di seluruh modul di 

SAKTI dapat dimonitor dan dievaluasi 

secara real time, sehingga mudah untuk 

memperoleh informasi yang dibutuh-

kan dalam menyusun kebijakan dan 

pengambilan keputusan.

Semakin efisien, dengan adanya 

SAKTI beberapa aktivitas yang saat 

ini masih dilakukan secara manual di 

masing-masing satker sudah dilakukan 

secara terpusat dan real time, sebagai 

contoh:

o Perubahan referensi yang 

digunakan oleh seluruh modul dilaku-

kan secara terpusat, sehingga satker 

tidak perlu melakukan update referensi 

secara manual.

o Setiap pengajuan Revisi atas 

Usulan DIPA, secara otomatis akan 

memperhitungkan nilai realisasi yang 

terdapat pada Modul Bendahara, Modul 

Komitmen, dan Modul Pembayaran, 

sehingga dapat menyelesaikan permas-

alahan pagu minus.

o Konsolidasi penyusunan 

penganggaran baik di level Unit Eselon 

I dan/atau di level Kementerian/Lem-

baga dapat dilakukan secara real time.

o Rekonsiliasi Laporan Keuan-

gan dapat dilakukan secara otomatis.

o Konsolidasi Laporan Keuan-

gan baik di level Wilayah, Unit Eselon I 

dan/atau di level Kementerian/Lemba-

ga dapat dilakukan secara real time.

Meningkatkan transparansi, seluruh 

aktivitas yang dilakukan di SAKTI akan 

tercatat di sistem sehingga mudah 

untuk dilakukan pengawasan. Sebagai 

contoh realisasi belanja atas pagu ta-

hun anggaran sebelum dan tahun ang-

garan berjalan dapat dilihat secara real 

time hingga level detail item sehingga 

efisiensi dan efektivitas penggunaan 

anggaran dapat dipantau setiap saat 

secara transparan.

Selain itu, dengan implementasi 

SAKTI diharapkan proses perencanaan 

anggaran di Bappenas yang saat ini 

masih menjadi bagian terpisah dari 

SAKTI dapat segera diintegrasikan ke 

dalam SAKTI. Apabila proses perenca-

naan anggaran sudah menjadi bagian 

dalam SAKTI, maka keinginan untuk 

memiliki satu sistem proses pengelo-

laan keuangan negara yang utuh dapat 

diwujudkan. 

Teks: Sulistiyono (Dit. SITP), Leila Rizki 

Niwanda



TIMELINE IMPLEMENTASI
SISTEM APLIKASI KEUANGAN 
TINGKAT INSTANSI (SAKTI)

20 Majalah Treasury Indonesia 2/2019 21Majalah Treasury Indonesia 2/2019

Laporan Utama Laporan Utama

2015 2016 2017
Dilakukan seluruh 

persiapan pelaksanaan 

Piloting SAKTI Tahap I 

berupa pelaksanaan End 

User Training untuk seluruh 

kantor vertikal lingkup 

Kanwil DJPB Provinsi DKI 

Jakarta, dan penyusunan 

perangkat pendukung 

seperti penyusunan 

peraturan-peraturan terkait 

implementasi SAKTI. 

Pada Tahun 2015 telah 

dilaksanakan Piloting SAKTI 

Tahap I pada 15 satker 

piloting yang mewakili 

satker pada DJPb.

Pada bulan Januari s.d. Mei 

tahun 2016, dilakukan End 

User Training untuk seluruh 

kantor vertikal DJPB dalam 

rangka persiapan Piloting 

SAKTI Tahap II. Pada tahun 

inidilaksanakan Piloting 

SAKTI Tahap II pada 

218 satker yang meliputi 

seluruh satker lingkup DJPb.

Pada tahun 2017, dilakukan 

Piloting SAKTI Tahap III 

pada beberapa satker 

Kementerian Keuangan 

dan beberapa satker K/L. 

Selain itu, juga dilakukan 

kegiatan Training of Trainers 

dan kegiatan asesmen 

kebutuhan infrastruktur 

SAKTI. Pada tahun 

2017 telah dilaksanakan 

Piloting SAKTI Tahap IIIA 

yang meliputi 172 satker 

penyalur DAK Fisik dan 

Dana Desa sebagaimana 

diamanatkan dalam 

PMK Nomor PMK-50/

PMK.07/2017 tanggal 

4 April 2017 tentang 

Pengelolaan Transfer ke 

Daerah dan Dana Desa. Pada 

tahun 2017 dilaksanakan 

Piloting SAKTI Tahap IIIB 

kepada 149 satker lingkup 

Kementerian Keuangan 

selain kantor vertikal 

Ditjen Pajak dan Ditjen 

Bea dan Cukai. Selain itu, 

sejak tahun 2017 pelatihan 

Aplikasi SAKTI yang bersifat 

tambahan dan penyegaran 

(refreshment training) juga 

dilakukan kepada satker 

piloting SAKTI dengan 

menggunakan metode video 

conference dengan aplikasi 

Zoom.

Implementasi Aplikasi SAKTI 

dapat dilakukan pada awal tahun 

anggaran atau pada tengah 

tahun anggaran. Implementasi 

SAKTI pada awal tahun sifatnya 

lebih sederhana dan tidak 

memerlukan proses konversi 

data transaksi.

Sumber : Dit. SITP

2018 2019-2020

Pada bulan Juli sampai 

dengan Oktober 2018, 

dilaksanakan ToT SAKTI 

kepada para pejabat/

pegawai pengelola 

keuangan di Kanwil dan 

KPPN seluruh Indonesia. 

Selain itu juga dilaksanakan 

EUT SAKTI kepada 

satker piloting Tahap 

IIIC yang dilaksanakan 

dalam beberapa tahapan 

pada bulan Oktober 

sampai dengan Desember 

2018. Tahun 2018 telah 

dilaksanakan piloting 

SAKTI Tahap IIIC kepada 

727 satker yang mencakup 

seluruh kantor vertikal 

Ditjen Pajak dan Ditjen Bea 

dan Cukai, Kementerian 

Keuangan dan satker 

lingkup Pusat Pelaporan 

dan Analisis Transaksi 

Keuangan (PPATK).

Memasuki tahun 2019, 

tantangan implementasi 

SPAN semakin berat 

karena SAKTI akan mulai 

diimplementasikan pada 

K/L di luar Kementerian 

Keuangan. Awal tahun 

2019 akan dilaksanakan 

Refreshment Training dan 

Stabilisasi SAKTI Lingkup 

PPATK, Kementerian 

Sekretariat Negara, serta 

Kementerian Keuangan. 

Target implementasi SAKTI 

pada tahun 2019 meliputi 

42 K/L. Selanjutnya, 

pada tahun 2020 akan 

dilaksanakan piloting 

SAKTI secara bertahap 

kepada satker yang belum 

menggunakan SAKTI 

sehingga diharapkan pada 

tahun 2020 seluruh satker 

telah menggunakan SAKTI.

Persiapan yang dilakukan hanya meliputi penyiapan 

infrastruktur, setting user/pejabat, unggah data DIPA, 

unggah data supplier khususnya untuk pembayaran 

gaji pegawai, dan persiapan pembayaran gaji pegawai. 

Sedangkan implementasi SAKTI pada pertengahan tahun 

memerlukan persiapan tambahan serta upaya untuk 

mengatasi kemungkinan permasalahan terkait migrasi data 

dan konversi.

Tahapan dalam Implementasi SAKTI dimulai dengan pelaksanaan piloting sebagai sarana untuk 

menguji keandalan sistem aplikasi. Pengguna SAKTI di seluruh Indonesia nantinya berjumlah ± 24.000 

satker. Satker unit piloting mewakili variasi transaksi yang akan dijumpai pada berbagai satker dengan 

karakteristik yang berbeda danmewakili metode sampling dari populasi satker.

Untuk mendukung tahapan implementasi, Kantor Pusat 

DJPb akan menyiapkan dukungan implementasi, baik 

berupa penyelenggaraan pelatihan di tingkat K/L, 

pelatihan untuk end user pada satker oleh KPPN, maupun 

penyiapan media, sarana prasarana pelatihan, seperti 

video tutorial, Modul SAKTI, Buku Pintar SAKTI, Jurus 

Sakti, Panduan Piloting, dan dukungan lainnya. 

Kontributor: Mahardika Argha
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K
onsep integrasi yang 

diusung SAKTI tidak 

membatasi pola 

pengembangan yang 

bersifat kolaborasi. Selain 

memanfaatkan unified modeling 

language (UML) atau bahasa spesifikasi 

standar untuk membangun sistem, 

SAKTI dikembangkan dengan basis 

modular yang merepresentasikan 

proses transaksi yang terjadi pada 

pengguna di tingkat satuan kerja. 

Modul-modul yang ada dalam SAKTI 

tetap saling terhubung satu sama lain 

dalam satu siklus yang utuh. Dengan 

menggunanakan basis modular, 

SAKTI dapat dikembangkan dengan 

lebih tangkas dan tangguh dalam 

mengantisipasi perubahan yang akan 

terjadi. 

Pada awal pengembangannya, 

modul-modul yang dikembangkan 

dalam SAKTI terdiri dari: 1) modul 

Administrasi, 2) modul Penganggaran, 

3) modul Komitmen, 4) modul 

Pembayaran, 5) modul Bendahara, 

6) modul Persediaan 7) modul 

Aset Tetap, serta 8) modul GL dan 

Pelaporan. Sejak tahun 2018 dilakukan 

pengayaan ruang lingkup seperti 

dimasukkannya Kerangka Pengeluaran 

Jangka Menengah (KPJM) ke dalam 

modul penganggaran. Selain itu 

juga dilakukan penambahan modul 

Piutang untuk melengkapi kebutuhan 

proses bisnis satker. Tidak menutup 

kemungkinan jumlah modul yang ada 

di dalam SAKTI akan bertambah di 

waktu mendatang.

Sebagai sistem yang memanfaatkan 

teknologi informasi, SAKTI juga 

terus dikembangkan untuk mengikuti 

perkembangan mutakhir. Terlebih 

setelah berjalannya piloting tahap awal 

yang memungkinkan ditemukannya 

tantangan-tantangan spesifik di 

lapangan. Misalnya, bagaimana agar 

SAKTI bisa lebih mudah diakses tanpa 

perlu melakukan instalasi aplikasi 

layaknya aplikasi SPAN. 

Instalasi SAKTI sendiri menggunakan 

file yang ukurannya cukup besar, 

yakni 300 MB. Hal ini cukup 

menyulitkan bagi satuan kerja 

(satker) yang kapasitas dan jaringan 

internet di daerahnya kurang baik. 

Ke depannya, SAKTI akan digunakan 

oleh seluruh satker di Indonesia 

sehingga kemudahan penggunaan 

SAKTI serta isu instalasi aplikasi yang 

menggunakan file dengan ukuran 

besar menjadi salah satu tantangan. 

Idealnya, SAKTI harus dapat diakses 

tanpa perlu proses instalasi dan 

apabila diperlukan, update cukup 

dilakukan pada sisi server.

Penyesuaian untuk Kemudahan 

Penerapan SAKTI

Selain teknologi yang digunakan, 

perbedaan yang cukup signifikan 

antara SAKTI dan aplikasi lain 

yang dikembangkan secara internal 

adalah penerapan arsitektur berlapis 

(multilayer architecture) menggunakan 

produk Oracle Database. Lapisan 

dalam arsitektur SAKTI terdiri atas: 1) 

user interface atau tampilan antarmuka 

sebagai front-end yang nampak di 

desktop pengguna (front-end), 2) 

server aplikasi berbasis Java sebagai 

back-end, dan 3) basis data. 

Penggunaan arsitektur sistem 

aplikasi berlapis selain berfungsi 

untuk meningkatkan keamanan juga 

menambah kecepatan pengembang 

dalam mengimplementasikan adanya 

kebutuhan baru dari pemilik bisnis. 

Kebutuhan bisnis (business logic) pada 

aplikasi tersedia di server selaku back-

end. Pendekatan tersebut dilakukan 

untuk mengantisipasi perubahan 

teknologi di sisi tampilan antarmuka. 

Sakti Berbasis Web

Server aplikasi selaku lapisan kedua 

mengakomodasi seluruh proses bisnis 

yang mengomunikasikan masukan 

atau parameter dari antarmuka ke 

dalam basis data dan sebaliknya, 

keluaran dari basis data ke antarmuka. 

Merujuk pada konsep awal, SAKTI 

diakses melalui mekanisme instalasi 

pada sisi client. Pemutakhiran pun 

harus dilakukan secara manual. 

Mempertimbangkan hal tersebut, 

dirumuskan bahwa SAKTI sebaiknya 

dapat digunakan tanpa perlu melalui 

instalasi terlebih dahulu. Solusinya 

adalah adalah dengan pengembangan 

SAKTI berbasis web. SAKTI 

memang didesain berbasis desktop 

menggunakan JAVA Swing, tetapi tetap 

dapat dibuat menjadi aplikasi client 

server/online. 

Untuk mendukung operasional SAKTI, 

evolusi tidak hanya dilakukan untuk 

mengantisipasi kebutuhan bisnis, 

tetapi juga menyelaraskan dengan 

perubahan teknologi yang ada. 

Perubahan di sisi teknologi dilakukan 

dengan maksud untuk meningkatkan 

keandalan, kecepatan merespons 

kebutuhan dan kepuasan pengguna 

SAKTI. Ditambahkanlah satu lapis 

dalam arsitektur SAKTI agar untuk 

mendukung konversi dari basis 

desktop menjadi basis web. Sebagai 

hasilnya, jumlah lapisan arsitektur 

teknologi SAKTI menjadi empat yang 

terdiri dari: 1) antarmuka berbasis web 

sebagai front-end, 2) middleware, 3) 

server aplikasi berbasis Java sebagai 

back-end, dan 4) basis data. 

Pengembangan SAKTI 
Tak Kenal Henti
Dari beberapa alternatif teknologi yang tersedia, SAKTI menggunakan basis Java. Java merupakan teknologi berbasis 

object oriented programming (OOP) yang diproyeksikan akan tetap berkelanjutan hingga puluhan tahun mendatang. 

Selain itu pengembangan sistem berbasis Java tidak membutuhkan investasi yang terlalu tinggi. Dengan didukung 

ketersediaan sumber daya, tenaga ahli dan literatur yang melimpah, Java menjadi teknologi yang dipandang relevan untuk 

digunakan dalam pengembangan SAKTI.

Foto : Tino Adi Prabowo
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Proses pengembangan sistem informasi 

ini tidak mengubah keseluruhan ekosistem 

dan infrastruktur SAKTI. Antarmuka 

sistem informasi yang baru masih akan 

menggunakan service Simple Object Access 

Protocol (SOAP) dari back-end SAKTI. 

Dalam perubahan antarmuka ini, SAKTI 

mengadopsi stateless programming sehingga 

diharapkan dapat meningkatkan kualitas 

keamanan dan meminimalkan kendala 

pada saat multithreading atas transaksi 

terjadi. Pola komunikasi dari antarmuka ke 

middleware menggunakan representational 

state transfer application protocol interface 

(REST API) memungkinkan interaksi 

antarsistem yang saling dapat bekerja sama 

atau interoperable dengan SAKTI dapat 

dikembangkan dengan mudah.

Penggunaan Openshift Container Platform

Dalam pengembangan aplikasi SAKTI, salah 

satu yang bisa dilakukan adalah dengan  

menyediakan pengaturan secara otomatis 

untuk environment aplikasi, misalnya 

aplikasi berbasis Java. Dengan demikian, 

alur kerja developer dapat lebih ramping 

sehingga proses pembangunan aplikasi 

dapat berjalan secara cepat dan efisien. 

Untuk memungkinkan pengembangan ini, 

SAKTI memanfaatkan OpenShift Container 

Platform. 

Platform ini merupakan cloud computing 

dengan model Platform as a Service 

(PaaS) yang dikelola oleh RedHat, sebuah 

perusahan perangka lunak multinasional 

terkemuka. Atas pemanfaatan ini, pada 

tahun 2018 SAKTI memperoleh Red Hat 

Innovation Awards Asia Pacific 2018 dalam 

RedHat Forum kategori Modern Application 

Development and Digital 

Transformation di Indonesia.

Penyiapan Server 

Pelatihan Melalui 

Teknologi Cloud

Dalam sistem pengelolan 

keuangan yang berbasis 

teknologi informasi, 

penentuan strategi 

komunikasi dan penyusunan 

progran pelatihan yang 

tepat sangat penting 

dalam proses tahapan 

implementasi. Komunikasi 

akan membentuk 

stereotip dan 

persepsi orang terhadap aplikasi 

yang akan digunakan. Diharapkan, 

melalui strategi komunikasi yang 

baik, tingkat optimisme atas 

keberhasilan aplikasi tertanam 

sejak dini dalam masing-masing 

pengguna. 

Pengguna kemudian akan 

dikenalkan dengan bentuk aplikasi 

baru yang awalnya akan terasa 

asing, dengan tampilan yang 

benar-benar berbeda dengan 

sistem sebelumnya. Secara 

simultan, pelatihan terhadap 

pengguna akan meminimalkan kesalahan-

kesalahan input suatu transaksi ke dalam 

aplikasi sehingga akan dihasilkan output 

aplikasi yang akuntabel dan berkualitas.

Saat ini, seluruh server dan penyimpanan 

baik production maupun familiarisasi berupa 

SAKTI dikelola oleh DJPb dan berada dalam 

colocation Data Center Pusintek. Dengan 

adanya konsep colocation ini, maka jaringan 

komunikasi yang digunakan adalah jaringan 

intranet Kementerian Keuangan. Akses ke 

dalam jaringan tersebut terlebih dahulu 

harus terdaftar ke dalam akun Kemenkeu. 

Selain itu demi alasan keamanan, perangkat 

keras yang tersambung ke dalam jaringan 

juga harus terlebih dahulu telah teregistrasi 

dalam domain Kementerian Keuangan.

Dengan demikian, akan ditemui hambatan 

dalam melakukan pelatihan untuk pengguna 

yang berasal dari luar Kementerian 

Keuangan. Penggunaan SAKTI masih akan 

terbatas pada jaringan-jaringan intranet 

Kementerian Keuangan yang hanya tersedia 

di unit atau instansi vertikal Kementerian 

Keuangan. Bagi unit yang tidak mempunya 

akses tersebut, kegiatan familiarisasi akan 

menjadi terhambat. Sementara, ruang 

lingkup pengguna SAKTI sangat banyak, 

artinya kegiatan familiarisasi SAKTI sudah 

selayaknya mendapatkan porsi waktu yang 

lebih dan bisa diakses di mana saja. Kendala 

ini dapat diatasi dengan pemanfaatan 

jaringan internet untuk familiarisasi SAKTI, 

sedangkan untuk proses bisnis SAKTI yang 

sesungguhnya nanti tetap menggunakan 

jaringan intranet demi keamanan transaksi 

keuangan.

Menkeu: Tiap Inovasi dalam Pelaksanaan 

APBN Harus Berjalan Berkesinambungan

K
ian maraknya penggunaan teknologi 

digital dalam kehidupan sehari-

hari tidak cukup hanya disadari 

keniscayaannya, tetapi DJPb sebagai 

bagian dari Kementerian Keuangan 

juga perlu berupaya agar teknologi digital bisa 

dimaksimalkan pemanfaatannya untuk tugas 

mengelola keuangan negara. Setiap inovasi 

dalam pelaksanaan APBN harus berjalan secara 

berkesinambungan sehingga umpan balik 

yang diperoleh segera dapat digunakan untuk 

mengelola keuangan negara secara lebih baik 

lagi, guna mewujudkan fungsi yang dimiliki oleh 

APBN.

SAKTI bukan sekadar mengubah proses bisnis 

menjadi digital, tetapi yang tidak kalah penting 

adalah pemrosesan data dapat dilakukan secara 

lebih cepat, akurat, dan tepat waktu tanpa lag.

Kalau sudah semakin komplet (sistemnya), dari 

perencanaan anggaran sampai dokumen DIPA, 

pembayaran hingga pelaporannya bahkan proses 

auditnya, that’s gonna be beautiful. Nantinya kita 

tidak perlu lagi sampai berbulan-bulan untuk 

menyusun laporan keuangan, akurasinya juga 

lebih baik.

 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam 

kegiatan Refleksi Hari Bakti Perbendaharaan, 

Januari 2019

Dengan konsep pelatihan melalui jaringan internet ini, maka server 

familiarisasi tidak lagi ditempatkan pada Data Center Pusintek, 

tetapi dapat dilakukan melalui cloud server. Cloud server sendiri 

merupakan merupakan layanan teknologi yang menggabungkan 

komputer dan jaringan yang berbasis internet. Dengan 

menggunakan cloud server maka data yang ada dapat diakses 

sewaktu-waktu dan di mana saja asal terhubung dengan internet. 

Melalui konsep ini maka kegiatan familiarisasi dapat dilakukan 

tidak hanya berlokasi di unit atau instansi Kementerian Keuangan.

Pengamanan Data pada SAKTI

Interaksi antara satker dengan KPPN dilakukan melalui Portal 

SPAN dan SMS Gateway. Satker menyampaikan data maupun 

menerima informasi dari SPAN melalui fasilitas tersebut. Proses 

pengecekan atas keabsahan suatu dokumen akan dikerjakan oleh 

sistem. Keaslian tanda tangan pejabat yang berwenang digantikan 

oleh nomor identifikasi pribadi atau personal identification number 

(PIN) yang akan dicek oleh sistem, sehingga tidak lagi diperiksa 

secara manual oleh petugas front office (FO) KPPN. PIN dimaksud 

hanya diketahui oleh pejabat yang bersangkutan, dan tanggung 

jawab atas risiko penyalahgunaan PIN menjadi tanggung jawab 

pejabat tersebut.

Operasional SAKTI akan melibatkan banyak pengguna dengan 

kewenangan yang berbeda-beda, mulai dari pengguna sebagai 

KPA, bendahara, PPK, PPSPM, dan operator masing-masing modul. 

Persetujuan terhadap proses yang berjalan akan dilakukan secara 

berjenjang oleh setiap pengguna yang berwenang, dan ADK suatu 

modul hanya akan terbentuk apabila seluruh persetujuan telah 

dilakukan. 

Sampai dengan piloting SAKTI tahap IIIC, implementasi SAKTI 

telah dilaksanakan oleh satker lingkup Kementerian Keuangan. 

Untuk meningkatkan kualitas pengamanan atas kerahasiaan 

data dan informasi, terutama di lingkup Kementerian Keuangan, 

telah diimplementasikan kebijakan join domain sesuai dengan 

SE-17/MK.1/2017 tentang Percepatan Implementasi Join Domain 

Perangkat Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Perangkat 

Pengguna di Lingkungan Kementerian Keuangan. Join domain 

merupakan salah satu bentuk mekanisme pengamanan dan 

perlindungan yang dilakukan guna menjamin kerahasiaan, 

keutuhan dan ketersediaan aset informasi agar terjaga dengan 

baik. Dalam praktiknya, untuk perangkat komputer yang sudah 

terhubung dengan join domain akan secara otomatis dan terpusat 

melakukan pemutakhiran patch sistem operasi, antivirus, serta 

sistem aplikasi.
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Laporan Utama Laporan Utama

Dalam pelaksanaannya, SAKTI pun 

digunakan secara online yang berdampak 

pada mudahnya aksesibilitas terhadap 

data dan informasi. Salah satu isu yang 

dihadapi terkait kemudahan akses ini 

adalah masalah kualitas keamanan data 

atas transaksi yang dihasilkan serta 

keabsahan atas wewenang pengguna. 

Untuk terus menjamin dua hal tersebut 

berada dalam koridor yang benar, SAKTI 

mewajibkan pengguna untuk login ke 

dalam sistem sebelum menggunakannya. 

Untuk semakin mengamankan transaksi, 

SAKTI mengadopsi metode yang 

sudah banyak digunakan saat ini, yaitu 

otentifikasi hak akses pengguna melalui 

OTP atau One Time Password. 

Pembangkitan OTP dilakukan dengan 

menggunakan beberapa cara, yaitu 

melalui SMS ataupun aplikasi mobile. 

Proses otentifikasi yang dilakukan 

berhubungan dengan identifikasi, baik 

mengidentifikasi kebenaran pihak-pihak 

yang berkomunikasi, baik otentifikasi 

pengguna maupun otentifikasi entitas, 

juga untuk mengidentifikasi kebenaran 

sumber pesan. Otentifikasi sumber pesan 

secara implisit memberikan kepastian 

integritas data, yang akan menghindarkan 

dari sumber pesan yang tidak valid. 

Operasionalisasi SAKTI melibatkan 

pengguna tiap modul teknis dalam SAKTI 

yang terdiri dari: Operator, Validator, dan 

Approver. Dari sisi keamanan, pemisahan 

kewenangan pengguna tersebut 

mencerminkan adanya pengamanan 

berlapis yang diterapkan atas transaksi 

yang dilakukan dalam SAKTI. Untuk 

transaksi nonkeuangan, pemisahan 

pengguna seperti ini sudah dianggap 

memadai. Dengan adanya kewenangan 

pengguna yang bertingkat tersebut, 

laporan atas transaksi yang valid dan 

akurat akan dihasilkan melalui proses 

check and balance. 

Akan tetapi, untuk transaksi keuangan, 

yang dalam hal ini akan mengakibatkan 

adanya pengeluaran atas belanja 

Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN), OTP akan memberikan 

tingkat keamanan yang lebih dapat 

menjaga kerahasiaan dan mendukung 

prinsip kehati-hatian dalam pelaksanaan 

pengeluaran belanja negara. 

Standardisasi e-mail Kedinasan

Sesuai dengan amanat PP Nomor 81 

Tahun 2010 tentang Grand Design 

Reformasi Birokrasi 2010-2015 yang telah 

ditindaklanjuti oleh Peraturan Menteri 

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

dan Reformasi Birokrasi tentang Road Map 

Reformasi Birokrasi 2010-2014, salah satu 

program percepatan reformasi birokrasi di 

bidang tata laksana adalah pengembangan 

sistem elektronik pemerintah 

(e-government). Saat ini, seluruh instansi 

pemerintah telah memanfaatkan 

teknologi informasi sebagai pendukung 

dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya 

masing-masing. Namun demikian, salah 

satu aspek teknologi informasi yang cukup 

penting yaitu e-mail atau surat elektronik 

kedinasan ternyata masih tidak digunakan 

secara optimal.

 

Berdasarkan temuan Change Readiness 

Survey Tahap I, satker yang menggunakan 

layanan pihak ketiga untuk mengirimkan 

dan menerima e-mail terkait pekerjaan, 

seperti Google Mail maupun Yahoo 

Mail, masih cukup banyak. Salah satu 

alasannya adalah tidak 

dimilikinya e-mail kedinasan. 

Pemakaian e-mail dari 

layanan pihak ketiga seperti 

ini bisa dikatakan cukup 

berisiko dan tidak aman 

dalam konteks kerahasiaan 

data serta informasi 

negara. SAKTI memang 

mensyaratkan pengguna 

untuk menggunakan 

e-mail kedinasan dalam 

pengoperasiannya. Untuk 

mengatasi isu terkait 

e-mail kedinasan ini, 

Direktorat SITP sedang 

berkoordinasi dengan 

Kementerian Komunikasi dan Informatika 

agar kebutuhan e-mail kedinasan dapat 

difasilitasi. Sebab, cara ini lebih praktis 

dan terstandar jika dibandingkan dengan 

masing-masing K/L membangun e-mail 

kedinasannya terlebih dahulu.

SAKTI dan Upaya Menjaga Aset Negara

Salah satu manajemen pengelolaan 

keuangan satker yang dikelola oleh SAKTI 

adalah terkait aset. Sistem modul aset 

yang ada di SAKTI menggantikan stand 

alone database yang ada dalam Sistem 

Informasi Manajemen dan Akuntansi 

Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). 

Dinamisasi kebijakan peraturan BMN yang 

sangat cepat serta variasi jenis transaksi 

yang banyak dan up to date dari aplikasi 

SIMAK-BMN, perlahan-lahan mulai 

dikloning ke dalam SAKTI. 

Unit Pengelola BMN yaitu Direktorat 

Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) 

sebagai unit yang mengonsolidasikan 

dan menatausahakan seluruh laporan 

BMN juga mengembangkan sebuah 

sistem aplikasi desktop berbasis online 

seperti Aplikasi SAKTI guna mendukung 

pengelolaan BMN dengan nama Sistem 

Informasi Manajemen Aset Negara 

(SIMAN). SIMAN mulai diperkenalkan 

secara resmi pada tahun 2015 dengan 

basis data tunggal yang terpusat. 

Sumber data yang digunakan untuk 

rekonsiliasi BMN rekonsilliasi 

berasal dari SIMAK-BMN. Berbeda 

dengan SAKTI yang mempunyai 

basis data hasil migrasi dari SIMAK-

BMN, data awal SIMAN berasal dari 

hasil rekonsiliasi tingkat satker 

antara Kantor Pelayanan Kekayaan 

Negara dan Lelang (KPKNL, instansi 

vertikal DJKN) dan Unit Akuntansi 

Kuasa Pengguna Barang (UAKPB). 

Selanjutnya, pemutakhiran basis 

data SIMAN sangat bergantung pada 

SIMAK-BMN, karena harus menunggu 

unggahan atau sinkronisasi data dari 

SIMAK-BMN. Hal ini berarti basis 

data yang disajikan oleh SIMAN tidak 

setiap saat benar-benar sesuai dengan 

data yang sesungguhnya, karena 

minimal data yang dimutakhirkan di 

SIMAN baru muncul pada Semeter 

I dan Semester II, yaitu pada saat 

rekonsiliasi BMN tingkat satker.

Komunikasi data SIMAN yang 

bergantung dari SIMAK BMN selain 

tidak menggambarkan kondisi BMN 

secara real time, juga menyebabkan 

tahapan rekonsiliasi BMN antara 

satker yang telah menggunakan 

SAKTI dengan KPKNL menjadi cukup 

panjang. Satker pengguna SAKTI 

harus melakukan migrasi terlebih 

dahulu ke aplikasi SIMAK-BMN agar 

dapat melakukan rekonsiliasi BMN. 

Proses ini menjadi tidak memenuhi 

kaidah efisiensi karena basis data 

SIMAK-BMN telah dimigrasikan ke 

SAKTI dan transaksi berjalan telah 

di-input di SAKTI. Hal ini akan 

menjadi tantangan dan isu tersendiri 

apabila proses rekonsiliasi tidak 

disederhanakan.

Agar permasalahan tersebut teratasi, 

diperlukan suatu interkoneksi antara 

SIMAN dan Aplikasi SAKTI untuk 

menyederhanakan proses rekonsiliasi 

BMN dan menjaga konsistensi data 

serta memudahkan pemutakhiran data 

BMN pada SIMAN dan SAKTI. Proses 

interkoneksi ini sangat dimungkinkan 

karena basis data SIMAN dan SAKTI 

sudah terpusat. Caranya adalah 

melalui mekanisme pertukaran data 

SIMAN dan SAKTI. 

Pada tahap ahap awal interkoneksi, 

SAKTI akan melakukan push data 

BMN berupa tabel-tabel tertentu ke 

dalam database staging. Selanjutnya, 

tabel tersebut akan digunakan SIMAN 

untuk melakukan rekonsiliasi dan 

data awal penatausahaan BMN. Pada 

bulan April tahun 2018, uji coba push 

data SAKTI ke database staging telah 

dilakukan dengan sejumlah tabel 

yang diambil dari basis data SAKTI. 

Akan tetapi, SIMAN masih belum 

dapat menerima data (tabel) yang 

dihasilkan dari SAKTI. Saat ini, proses 

pengembangan aplikasi SIMAN masih 

terus dilakukan oleh DJKN agar dapat 

menerima data dari SAKTI melalui 

database staging.

Dengan pengembangan dan 

perbaikan yang dilaksanakan secara 

terus-menerus dan berkelanjutan, 

pengelolaan keuangan negara 

diharapkan dapat dijalankan dengan 

lebih baik lagi. Pengelolaan yang 

lebih baik atas keuangan negara 

akan menjadi salah satu faktor 

yang membantu untuk memastikan 

bahwa setiap rupiah APBN memang 

digunakan sesuai dengan fungsinya, 

guna mendorong pembangunan dan 

kesejahteraan rakyat yang merata.

Teks: Sulistiyono, Eko Saputro, Tri 

Septiarini (Dit. SITP)

Direktur SITP dengan CEO Red Hat 

Jim Whitehurst, Dok. SITP
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Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan (SITP) merupakan unit yang 

bertanggung jawab dalam pengembangan dan operasionalisasi SAKTI. Redaksi Majalah 

Treasury Indonesia mewawancarai Direktur SITP Saiful Islam untuk menggali lebih jauh 

mengenai tahapan yang telah dilalui dan rencana pengembangan SAKTI ke depannya.

Pengaruh SAKTI dalam Pengelolaan 

Keuangan Negara

S
eperti kita pahami bersama, 

SPAN yang diluncurkan 

secara resmi oleh Presiden 

Republik Indonesia pada 

tanggal 29 April 2015 di 

Istana Negara dianggap sebagai bentuk 

keberhasilan penerapan Integrated 

Financial Management Information System 

(IFMIS) pertama di Indonesia. Kalau dulu 

sebelum kita mengimplementasikan 

SPAN kita banyak belajar ke negara-

negara lain, sekarang sudah banyak 

negara yang belajar kepada kita.  

Idealnya, di samping digunakan oleh 

Kementerian Keuangan, IFMIS juga 

diterapkan dan digunakan oleh seluruh 

kementerian/lembaga. Namun, dengan 

berbagai pertimbangan, perlu dicari 

strategi alternatif agar implementasi 

IFMIS pada satuan kerja Kementerian 

Negara/Lembaga (K/L) bisa lebih 

efisien dan efektif, dengan tetap 

mempertimbangkan interkoneksi 

dan integrasi dengan SPAN pada 

Kementerian Keuangan. Hal inilah yang 

mendasari pembangunan aplikasi tingkat 

satuan kerja yang dinamakan Sistem 

Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi 

(SAKTI).  

Kita mengembangkan SAKTI dengan 

menggabungkan aplikasi-aplikasi yang 

sebelumnya terpisah menjadi satu 

aplikasi dengan database terintegrasi.   

Penyederhanaan sistem aplikasi ini 

bertujuan untuk mengurangi terjadinya 

duplikasi pekerjaan dan pengulangan 

entry data. SAKTI dan SPAN terhubung 

dalam setiap tahapan proses pengelolaan 

keuangan negara. Hal ini menjadikan 

Kementerian Keuangan Indonesia, c.q. 

Ditjen Perbendaharaan, telah setara dan 

menggunakan standar yang sama dalam 

praktik penyelenggaraan keuangan 

negara yang terbaik di tingkat dunia.

Elemen utama ‘integrasi’ pada SPAN 

dan SAKTI adalah adanya platform 

database yang umum, single, dan andal 

untuk semua data dalam alur keuangan. 

Integrasi adalah kata kuncinya. Integrasi 

tentu saja berdampak pada sistem yang 

meliputi standar klasifikasi data untuk 

pencatatan transaksi keuangan, kontrol 

internal melalui entry data, pemrosesan 

transaksi, dan pelaporan, common process 

untuk transaksi sejenis, dan desain 

sistem yang mengeliminasi duplikasi 

entry data.

Sekarang ini, perkembangan dunia teknologi 

informasi memasuki era sinergi. Seluruh 

stakeholders cenderung untuk melakukan 

pemanfaatan dan optimalisasi data secara 

bersama-sama untuk meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan 

sumber daya yang ada. Dalam konteks 

ini, implementasi SAKTI tentu saja akan 

membuka lebar peluang optimalisasi 

pengelolaan data melalui sinergi antar-K/L. 

Misalnya berupa penerapan shared service 

yang diharapkan akan sangat berguna bagi 

peningkatan kualitas pengelolaan keuangan 

negara, peningkatan peranan APIP, 

penerapan e-audit, dan peningkatan kualitas 

layanan pemerintah lainnya. 

Kita tahu bahwa data SAKTI mencakup data 

pengelolaan keuangan pada seluruh satuan 

kerja K/L di seluruh Indonesia, bahkan 

termasuk satker Kedutaan Besar RI/Atase/

Perwakilan RI di seluruh dunia. Data ini 

dapat diakses secara real time.  SAKTI juga 

berpotensi untuk terhubung dengan banyak 

sistem lainnya. Tentu bisa dibayangkan 

bagaimana besarnya data yang dimiliki 

SAKTI dan peluang pemanfaatannya dalam 

pengelolaan keuangan negara ke depan. 

SAKTI dan Implementasi Reformasi 

Keuangan Negara

Penerapan SPAN dan SAKTI di Indonesia 

merupakan bagian dari upaya modernisasi 

sistem informasi pengelolaan keuangan 

negara melalui program Reformasi 

Penganggaran dan Perbendaharaan 

Negara (RPPN). Program RPPN ini 

diselenggarakan secara menyeluruh dalam 

rangka mewujudkan sistem perencanaan, 

pelaksanaan, dan pelaporan anggaran serta 

pengelolaan keuangan yang modern dan 

terintegrasi. Program RPPN merupakan 

bagian dari reformasi sistem Public Financial 

Management (PFM) atau manajemen 

keuangan publik Indonesia yang dimulai 

setelah krisis keuangan 1998 terjadi. 

Agenda reformasi PFM meliputi 

administrasi pengumpulan pendapatan, 

perumusan, dan pelaksanaan anggaran, 

akuntansi, audit, reformasi kepegawaian, 

dan peningkatan pengawasan legislatif. 

Tahap pertama reformasi ditandai dengan 

terbitnya paket Undang-Undang Keuangan 

Negara, yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 

tentang Keuangan Negara, UU Nomor 

1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara, dan UU Nomor 15 Tahun 2004 

tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggungjawab Keuangan Negara. 

Pada level Bendahara Umum Negara (BUN)/

Kuasa BUN, diimplementasikan SPAN 

yang mengintegrasikan seluruh database 

dan aplikasi terkait pengelolaan keuangan 

negara. Tahap selanjutnya adalah reformasi 

dalam pengelolaan keuangan negara pada 

level satker K/L. Dalam rangka pelaksanaan 

best practices pengelolaan keuangan 

negara, sekaligus sebagai mirroring aplikasi 

SPAN pada satker, maka perlu dilakukan 

upaya untuk menyatukan seluruh sistem 

aplikasi pengelolaan keuangan pada satker. 

SAKTI dibangun sebagai sebuah sistem 

informasi manajemen keuangan negara 

yang terintegrasi untuk mewujudkan 

tata kelola keuangan negara yang tertib, 

efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan 

bertanggung jawab.

Beberapa negara lain seperti Pemerintah 

Federal Rusia juga menerapkan pembagian 

sistem yang terpisah antara pemerintah 

pusat dengan pemerintah daerah, atau 

antara sistem perbendaharaan dengan 

sistem pengelolaan kinerja anggarannya, 

tetapi tetap terintegrasi pada setiap tahapan 

prosesnya.

Jika melihat realitas dari sisi pengguna 

dan besarnya data yang dikelola, pengguna 

SAKTI jauh lebih banyak daripada SPAN. 

Data SAKTI juga jauh lebih besar daripada 

data SPAN. Jadi kedua sistem ini bersama 

dengan MPN G3 merupakan core systems 

DJPb, bahkan core systems Kementerian 

Keuangan.

Perjalanan Implementasi SAKTI 

Kesuksesan implementasi SAKTI tergantung 

pada banyak hal, dari sisi internal DJPb 

dan Kementerian Keuangan secara umum 

maupun dari sisi satuan kerja K/L. Dari 

sisi internal DJPb atau Kementerian 

Keuangan, kesuksesan SAKTI tergantung 

pada beberapa aspek. Di antaranya 

adalah fungsionalitas aplikasi, yaitu 

sejauh mana aplikasi SAKTI mampu 

menjawab kebutuhan proses bisnis dan 

kebutuhan pengguna. Selain itu ada aspek 

operasional, yaitu sejauh mana kesiapan 

tim SAKTI dalam mengatur dan mengelola 

implementasi serta menyelesaikan 

permasalahan yang terjadi. Masih ada 

pula aspek manajemen perubahan, yaitu 

sejauh mana kesiapan pengguna dalam 

mengimplementasikan. 

Yang tidak kalah penting adalah aspek 

infrastruktur, yaitu sejauh mana server 

SAKTI mampu menampung seluruh 

transaksi yang diperkirakan akan 

dilakukan dengan aplikasi SAKTI sehingga 

keberlangsungan sistem informasi bisa 

terjaga. Terakhir adalah aspek keamanan 

informasi, yaitu menyangkut standardisasi 

keamanan SAKTI yang akan diakses oleh 

lebih dari 20.000 satuan kerja di seluruh 

Indonesia.

Banyak hal yang masih menjadi isu dalam 

rangka persiapan implementasi SAKTI, 

antara lain ketersediaan infrastruktur, 

ketersediaan jaringan intranet, dan/atau 

jaringan internet pada seluruh satuan kerja 

K/L. Hal ini perlu dibahas dengan pihak-

pihak terkait, seperti kantor pusat K/L, 

Kementerian Komunikasi dan Informatika 

(Kemenkominfo), bahkan mungkin 

melibatkan Bapppenas dan Kemen PAN-RB.

Di samping itu, salah satu kebutuhan yang 

akan digunakan sebagai sarana notifikasi 

dan validasi dalam SAKTI adalah adanya 

akun e-mail kedinasan seluruh pengguna 

SAKTI atau pengelola keuangan satuan 

kerja. Bagi Kementerian Keuangan tentu 

bukan menjadi isu, tetapi bagi kementerian 

lain belum tentu. Perlu waktu untuk 

melakukan koordinasi dengan K/L terkait 

dan menyelesaikan seluruh isu yang ada.

Wawancara Wawancara
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Hingga saat ini, piloting SAKTI yang 

mulai dilakukan secara bertahap telah 

kita laksanakan sejak akhir tahun 

2015 dan direncanakan akan selesai 

diimplementasikan secara penuh pada 

tahun 2021 untuk seluruh Indonesia. 

Hal ini tentu akan kita lihat dan kita 

evaluasi perkembangannya. Laporan 

perkembangan implementasi secara 

berkala disampaikan kepada pimpinan 

Kementerian Keuangan.

Secara umum, tahapan implementasi 

SAKTI sendiri terdiri atas tiga atau 

empat fase piloting dan fase roll-out. 

Saat ini, SAKTI telah diimplementasikan 

di seluruh satker Kementerian Keuangan 

baik satker kantor pusat maupun satker 

vertikal serta seluruh satker lingkup 

PPATK. Tahun ini, SAKTI versi web akan 

diimplementasikan pada seluruh satker 

K/L non-Dekonsentrasi/TP untuk dua 

modul SAKTI, yaitu modul administrasi 

dan penganggaran. Sedangkan SAKTI 

versi desktop seluruh modulnya akan 

diimplementasikan secara penuh ke 

beberapa K/L yang akan ditetapkan oleh 

pimpinan Kementerian Keuangan. 

Mudah-mudahan semua yang kita 

rencanakan berjalan dengan baik, 

syukur apabila ada percepatan, sehingga 

manfaat implementasi SAKTI bagi 

bangsa kita segera dapat kita rasakan 

bagi peningkatan kualitas pengelolaan 

keuangan negara, dan momentum 

perubahan ini bisa terus kita jaga.

  

Titik Krusial dalam Implementasi 

SAKTI

Keberhasilan implementasi sebuah 

proses perubahan dalam sistem 

informasi dipengaruhi oleh banyak 

faktor, dari tahapan persiapan, tahapan 

pelaksanaan, hingga tahapan evaluasi 

pascaimplementasi sistem informasi. 

Pada tahapan persiapan implementasi, 

kita sangat membutuhkan data calon 

pengguna SAKTI dan kondisi kesiapan 

satuan kerja yang akan menggunakan 

SAKTI. Beberapa saat yang lalu, 

Direktorat SITP sudah melaksanakan 

Survei Kesiapan Perubahan (SKP). 

Survei ini bertujuan untuk mendapatkan 

informasi awal tentang sejauh mana 

awareness calon pengguna SAKTI 

diseluruh Indonesia tentang rencana 

implementasi SAKTI.

Dari survei ini juga kita bisa mengetahui 

gambaran awal tingkat kematangan 

tata kelola dan organisasi teknologi 

informasi pada K/L, yang akan sangat 

berguna bagi DJPb dalam melakukan 

koordinasi lanjutan. Tindak lanjut dari 

SKP ini antara lain berupa standardisasi 

penggunaan akun e-mail kedinasan pada 

seluruh K/L, serta pengenalan budaya 

keamanan informasi yang merupakan 

hal baru bagi banyak K/L.  Hal ini 

tidak akan berhasil tanpa dukungan 

dari seluruh stakeholders baik internal 

Kementerian Keuangan, Kemenkominfo, 

Kementerian PAN-RB, dan seluruh K/L.

Pelaksanaan training SAKTI juga bukan 

merupakan hal yang sederhana. Melatih 

110.000 orang pengelola keuangan pada 

seluruh satuan kerja K/L secara serentak 

di seluruh Indonesia merupakan 

pekerjaan yang sangat besar dan berat. 

Mungkin ini akan menjadi pelaksanaan 

training yang paling masif yang pernah 

dilaksanakan dalam waktu bersamaan 

sepanjang sejarah organisasi DJPb. Oleh 

karena itu, salah satu dukungan yang 

sangat penting yang kami harapkan 

adalah dukungan penyelenggaraan 

training dan penugasan narasumber dari 

seluruh KPPN dan Kanwil DJPb. Tentu 

hal ini merupakan tantangan tersendiri 

di tengah kesibukan KPPN dan Kanwil 

DJPb dalam pelaksanaan tugas sehari-

hari.  

SAKTI Dukung Perbaikan 

Pengelolaan Keuangan Negara secara 

Berkesinambungan

Sebagai unit yang bertanggung 

jawab dalam pengembangan dan 

operasionalisasi SAKTI, tentu harapan 

kami adalah agar SAKTI dapat 

memenuhi kebutuhan pengguna, 

memenuhi kebutuhan seluruh 

stakeholders. SAKTI juga dapat 

meningkatkan kualitas pengelolaan 

keuangan negara sejak mulai dari proses 

penganggaran, proses pelaksanaan, 

hingga pelaporan keuangan.  SAKTI 

diharapkan dapat mendukung proses 

simplifikasi dalam pengelolaan 

keuangan satuan kerja K/L, sehingga 

semakin mudah dan meningkatkan 

efisiensi serta transparansi pengelolaan 

keuangan satuan kerja.

Implementasi SAKTI bersama-sama 

dengan implementasi sistem informasi 

lain yang terintegrasi merupakan 

bukti bahwa proses perbaikan dalam 

pengelolaan keuangan negara 

dilaksanakan secara berkesinambungan, 

terus menerus, dan selalu menyesuaikan 

dengan kondisi lingkungan organisasi 

DJPb. SAKTI akan tetap relevan dengan 

era disruptive technology yang saat 

ini sedang kita alami. SAKTI relevan 

dengan era revolusi industri 4.0. Bahkan 

SAKTI juga akan terus dikembangkan 

sehingga diharapkan juga relevan 

dengan era Society 5.0.  

Saat ini, transparansi dalam penggunaan 

anggaran negara, transparansi tingkat 

capaian output dan outcome serta kinerja 

dari organisasi pemerintah sudah 

menjadi tuntutan seluruh masyarakat. 

Implementasi SPAN dan SAKTI 

menjadi enabler dalam memenuhi 

tuntutan tersebut. Tentu menjadi 

tantangan bersama, bagaimana kita 

bisa mengoptimalkan data yang kita 

miliki untuk diolah menjadi informasi 

yang sangat dibutuhkan secara akurat 

dan tepat waktu sehingga dapat 

meningkatkan kualitas kebijakan publik. 

Semua ini telah menjadi komitmen 

jajaran Kementerian Keuangan untuk 

selalu memberikan yang terbaik bagi 

bangsa dan negara.   

Teks: Sulistiyono (Dit. SITP), Leila Rizki 

Niwanda
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Business 
Continuity 
Plan, Strategi 
Kelangsungan 
Layanan 
di Tengah 
Bencana

Apa yang terjadi jika layanan yang diberikan oleh 

unit vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan 

(DJPb) terhenti disebabkan oleh keadaan kahar, 

seperti bencana alam, kebakaran, kerusuhan, dan 

lain sebagainya? Bagaimana dengan pembayaran 

gaji aparatur sipil negara dan anggota TNI/POLRI, 

bahkan honor pegawai kontrak? Tentunya seluruh 

pembayaran hak-hak pegawai tersebut tetap harus 

berlangsung guna pemenuhan keperluan hidup 

pegawai beserta keluarga pada masa pemulihan 

pascabencana.

Demikianlah gambaran yang terjadi ketika layanan 

DJPb tetap harus berlangsung pada saat bencana 

gempa dan gelombang besar tsunami menimpa 

Palu. Keadaan mencekam, korban berjatuhan, dan 

kesulitan akibat lumpuhnya infrastruktur menimpa 

seluruh warga, termasuk pegawai unit vertikal 

DJPb.

Kemenkeu telah mengimplementasikan aplikasi SAKTI secara bertahap sejak tahun 2017 

(dimulai dengan 1E1). Pengembangan aplikasi secara  terintegrasi, mulai dari modul 

penganggaran, pelaksanaannya, dan pertanggungjawaban sangat membantu Kemenkeu dalam 

menyusun anggaran, memonitor pelaksanaannya, dan menyusun laporan keuangan secara tepat 

waktu dan akurat. Hemat kami, SAKTI merupakan salah satu milestone digitalisasi proses bisnis 

pemerintahan yang berhasil.

Chalimah Pujihastuti, Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Kementerian Keuangan

Aplikasi SAKTI yang merupakan terobosan baru  dalam melaksanakan siklus APBN, mulai dari 

perencanaan hingga pertanggungjawaban. Karena dengan banyaknya aplikasi mulai dari aplikasi 

RKAKL, SAS, SIMAK BMN, hingga SAIBA, semuanya telah disatukan dalam aplikasi SAKTI, Anda 

bisa melakukan perubahan anggaran dan sekaligus melakukan perekaman aset dan persediaan 

diwaktu yang sama. Dan apabila dibandingkan dengan aplikasi lainnya, pengoperasiannya pun 

sangat mudah dan nyaman. 

Putut Wijanarko, Bendahara Satker KPPN Merauke

SAKTI merupakan langkah modernisasi administrasi publik yang dilakukan Kementerian 

Keuangan, khususnya dalam pengelolaan keuangan negara. SAKTI dihasilkan dari inovasi dan 

perbaikan yang secara terus-menerus dilakukan oleh Kementerian Keuangan untuk mewujudkan 

pengelolaan keuangan negara secara tertib, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Sejak 

digulirkan, SAKTI telah mampu mengintegrasikan seluruh proses bisnis pengelolaan keuangan 

negara, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Harapan ke depan, SAKTI 

mampu secara konsisten mendukung pencapaian kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan 

negara.

Kusmanadji, Sekretaris Badan BPPK

Otomasi pada layanan perbendaharaan saat ini sudah tidak dapat ditunda lagi seiring dengan 

perkembangan organisasi dan perkembangan teknologi informasi. Sistem Aplikasi Keuangan 

Tingkat Instansi (SAKTI) yang merupakan aplikasi yang dibangun guna mendukung implementasi 

Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) merupakan jawaban atas modernisasi 

layanan perbendaharaan. Penyatuan dari berbagai modul aplikasi dan penyederhanaan 

sistem, menghilangkan duplikasi input data, dan meningkatkan fungsi kontrol oleh pejabat 

perbendaharaan dalam satu siklus yang jelas tugas dan kewenangannya. Single database, yang 

tersimpan pada satu server yang telah didukung dengan standar pengamanan data yang baik, 

merupakan hal baru yang perlu mendapatkan apresiasi, karena sudah tidak ada lagi perbedaan 

angka dalam penyajian data antara Kementerian Keuangan dalam hal ini Ditjen Perbendaharaan 

dengan data yang kami sajikan sebagai satuan kerja pengguna aplikasi SAKTI.

Aplikasi SAKTI perlu mendapatkan dukungan penuh untuk dikembangkan lebih lanjut, terutama 

dalam penyajian laporan-laporan dalam berbagai fitur terutama untuk kebutuhan pengambil 

keputusan. Selain itu, implementasi dan pengembangan aplikasi SAKTI sudah seharusnya 

diimbangi dengan perubahan beberapa ketentuan pelaksanaan anggaran yang sudah tidak sesuai 

lagi dengan sistem otomasi yang semakin meninggalkan penyampaian dokumen dalam bentuk 

hard copy.

Rinardi, Sekretaris Utama PPATK

Ilustrasi: Mahardika Argha
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Pengelolaan Keuangan Negara 

Saat Bencana

D
i tengah suasana 

panik dan serba-

tidak pasti di Palu, 

para pegawai harus 

menyelamatkan 

diri beserta keluarga guna 

mendapatkan tempat berlindung. 

Namun, dalam situasi 

darurat tersebut, para insan 

perbendaharaan rela berkorban 

untuk segera bangkit dan 

menjalankan tugas negara pada 

hari kelima pascabencana. 

Pengalaman DJPb sebagai unit 

yang terkena dampak bencana 

menjadi titik balik untuk 

menyusun strategi agar layanan 

dan operasional kantor dapat 

berjalan sesaat setelah terjadinya 

bencana. Hal ini sejalan dengan 

arahan Menteri Keuangan dalam 

kunjungan kerja di Palu yang 

menyampaikan bahwa setiap 

Eselon I harus menyusun rencana 

penanggulangan bencana. Sebagai 

tindak lanjut arahan dimaksud, 

DJPb dengan asistensi dari U.S. 

Treasury Office of Technical 

Assistance (USOTA) melakukan 

penyusunan dokumen Business 

Continuity Plan (BCP) sebagai 

strategi rencana penanggulangan 

bencana yang menyeluruh. 

Seluk-beluk Business Continuity 

Plan

Dalam jurnal yang ditulis oleh 

profesor dari Southwest Missouri 

State University, Virgina Cerullo 

dan Michael Cerullo (2004:70-

71), BCP merupakan strategi 

atau upaya untuk mengeliminasi 

atau mengurangi dampak dari 

suatu bencana sebelum kejadian 

tersebut muncul. Tentunya 

hal tersebut berbeda dengan 

rencana penanggulangan bencana 

yang lebih menitikberatkan 

sebagai langkah korektif atau 

perbaikan setelah terjadinya 

suatu bencana. Kedua profesor 

tersebut berpendapat bahwa 

BCP didesain untuk menghindari 

atau memitigasi risiko untuk 

mengurangi dampak krisis akibat 

bencana dan mengurangi waktu 

untuk menata kembali kondisi 

agar suatu institusi dapat berjalan 

normal kembali.

Senada dengan pernyataan 

tersebut, Dr. Goh Moh Seng, 

Presiden dari Business Continuity 

Management Institute Singapura, 

sebagaimana yang dikutip 

dalam jurnal Malaysian Business 

(2009:56), menjelaskan bahwa 

keadaan bencana menjadi 

kendala dalam akses pegawai, 

proses bisnis, dan infrastruktur 

yang berdampak kepada 

tujuan organisasi, reputasi, 

dan kemampuannya untuk 

beroperasi. Oleh sebab itu, 

penyusunan BCP merupakan hal 

mendasar yang perlu dilakukan 

dalam suatu institusi sebagai 

langkah antisipasi dan rencana 

keberlangsungan usaha organisasi. 

Selanjutnya, Goh menyampaikan 

bahwa Pemerintah Singapura 

telah mengembangkan business 

continuity management sejak 

2006 dan program tersebut telah 

diluncurkan pada Oktober 2008 

dengan pendanaan sebesar 30 juta 

dolar Singapura.

Begitu juga dengan Amerika 

Serikat yang menerapkan BCP 

pada sektor pemerintah, seperti 

pada U.S. Department of the 

Treasury. Sebagaimana dikutip 

pada laman www.treasury.gov, 

U.S. Treasury memiliki pedoman 

berupa Treasury Directive 23-

01 yang mengatur tanggung 

jawab dan peran unit-unit pada 

departemen dimaksud dalam 

pengelolaan dan koordinasi 

bencana dan kelangsungan bisnis. 

Pedoman tersebut bertujuan untuk 

menyiapkan respons dan strategi 

penanggulangan bencana yang 

memberikan dampak kepada para 

pegawai, fasilitas dan kepentingan 

organisasi. Selain itu, dokumen 

dimaksud dimaksudkan sebagai 

panduan untuk rencana dan 

proses bisnis dalam menjalankan 

tugas serta fungsi institusi 

dalam situasi krisis, termasuk 

pendeteksian dini terhadap 

bencana.

BCP Sebagai Upaya 

Kesiapsiagaan Bencana 

Sebagaimana halnya yang 

diungkapkan oleh Richard Jackson 

(2006:51-52) dalam studinya yang 

menyatakan bahwa kita tidak 

pernah yakin kapan bencana 

alam atau disrupsi lainnya, 

seperti gangguan infrastruktur, 

kebakaran, ataupun virus yang 

akan menyerang. Namun, bagi 

institusi yang memiliki BCP, 

tentunya disrupsi dimaksud akan 

memiliki dampak yang minimum 

serta dapat diatasi dengan efektif 

dan efisien. 

Dengan deretan sejarah bencana 

yang melanda Indonesia dan 

strategi mitigasi berupa BCP yang 

telah diterapkan pada institusi 

di negara maju, DJPb berupaya 

untuk segera menyusun strategi 

dalam bentuk Business Continuity 

Plan (BCP) atau yang disebut juga 

dengan Rencana Kelangsungan 

Bisnis (RKB). BCP tersebut 

disusun secara menyeluruh yang 

mencakup pengelolaan teknologi, 

informasi dan komunikasi, 

sarana prasarana, serta proses 

bisnis, termasuk para personel 

yang terlibat. Hal ini merupakan 

strategi baru yang belum pernah 

diterapkan secara menyeluruh 

pada unit eselon I lainnya pada 

Kementerian Keuangan. 

BCP pada DJPb

Sebagaimana best practice yang telah 

diterapkan dalam sejumlah contoh 

di atas, DJPb telah menyusun suatu 

BCP dengan asistensi dari USOTA 

dan berpedoman pada standar 

ISO 23001:2012 tentang Business 

Continuity Management Systems. 

ISO tersebut merupakan standar 

internasional tentang Business 

Continuity Management pada sektor 

swasta dan juga pemerintah yang 

menerapkan ketentuan dalam 

beberapa hal, yaitu perencanaan, 

penetapan, pengimplementasian, 

pengoperasian, monitoring dan 

evaluasi, serta pemeliharaan dan 

pengembangan sistem dalam 

manajemen kelangsungan bisnis suatu 

organisasi. 

Hasil dari perumusan BCP dimaksud 

ditetapkan dalam Keputusan 

Direktur Jenderal Perbendaharaan 

Nomor KEP-695/PB/2018 tentang 

Rencana Kelangsungan Bisnis 

(Business Continuity Plan) Direktorat 

Jenderal Perbendaharaan. Rencana 

Kelangsungan Bisnis (RKB) dalam 

Keputusan dimaksud merupakan 

suatu pedoman rencana kelangsungan 

proses bisnis pada saat kondisi darurat 

yang diakibatkan oleh bencana sesuai 

dengan kebutuhan dan jangka waktu 

yang diharapkan. Pedoman tersebut 

menjadi acuan bagi seluruh unit DJPb 

dalam menjamin keberlangsungan 

kegiatan dan layanan yang diberikan. 

Hal ini merupakan bentuk kesadaran 

terkait kesiapsiagaan bencana 

yang dicanangkan oleh DJPb dalam 

memberikan keselamatan, baik bagi 

pegawai maupun keberlangsungan 

kegiatan organisasi, pada saat kondisi 

bencana.

Implementasi BCP pada DJPb

BCP DJPb dikelola melalui suatu 

sistem manajemen kelangsungan 

bisnis yang terdiri dari Komite 

Kelangsungan Bisnis (KKB) dengan 

dipimpin oleh Dirjen Perbendaharaan 

sebagai Ketua KKB dan Sekretaris 

Direktorat Jenderal sebagai Wakil 

Ketua, serta para Direktur pada Kantor 

Pusat DJPb Ditjen Perbendaharaan 

sebagai anggota. Selain itu, sistem 

manajemen kelangsungan bisnis 

dimaksud didukung oleh Tim 

Manajemen Kelangsungan Bisnis, 

Tim Penanganan Bencana, Satuan 

Tugas Tanggap Darurat, dan Satuan 

Tugas Pemulihan, dengan Koordinator 

Kelangsungan Bisnis pada tiap unit 

DJPb. 

KKB bertanggung jawab dalam 

menyusun kebijakan dalam 

manajemen kelangsungan bisnis 

DJPb, termasuk rencana kegiatan 

tiap semester untuk internalisasi 

BCP dan penyediaan anggarannya. 

Dirjen Perbendaharaan selaku Ketua 

KKB memiliki kewenangan untuk 

menyatakan kondisi darurat akibat 

terjadinya bencana pada suatu unit 

DJPb berdasarkan usulan dari Tim 

Penanganan Bencana. Pernyataan 

kondisi darurat tersebut mengaktifkan 

Satuan Tugas (Satgas) Tanggap 

Darurat dan Satuan Tugas Pemulihan 

pada unit DJPb yang terkena dampak 

bencana.

Tim Manajemen Kelangsungan Bisnis 

bertanggung jawab dalam menyusun 

dan menatausahakan bahan/alat serta 

dokumen pendukung pelaksanaan 

Sistem Manajemen Kelangsungan 

Bisnis, serta mengelola rencana 

kegiatan tiap semester terkait 

internalisasi dan penganggaran 

manajemen kelangsungan bisnis. 

Adapun Tim Penanganan Bencana 

bertanggung jawab dalam mengawasi 

aktivitas pemulihan ketika terjadi 

insiden yang mempengaruhi 

kelangsungan bisnis, melakukan 

komunikasi dengan pihak eksternal 

selama proses pemulihan, dan 

berkoordinasi dengan Satgas Tanggap 

Darurat dan Satgas Pemulihan.

Foto: Tino Adi Prabowo
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Satgas Tanggap Darurat bertugas untuk 

menilai dampak dan memberikan 

rekomendasi tindakan pemulihan 

dari suatu insiden yang berpengaruh 

terhadap kelangsungan bisnis. Selain 

itu, satgas ini memiliki tanggung jawab 

dalam membawa dan mengerahkan 

sumber daya dalam pemenuhan 

kebutuhan pelayanan utama agar 

unit pada DJPb yang terkena dampak 

bencana tersebut dapat melangsungkan 

kegiatan. Sedangkan Satgas Pemulihan 

bertanggung jawab dalam melaksanakan 

kegiatan pemulihan pada unit organisasi 

yang terkena insiden berdasarkan 

penilaian dan rekomendasi dari Satgas 

Tanggap Darurat hingga kantor tersebut 

dapat beroperasi normal kembali.

Koordinator Kelangsungan Bisnis 

merupakan Pejabat pada Kantor Pusat, 

Kanwil, dan KPPN yang bertugas untuk 

mengembangkan dan memelihara 

dokumen sistem manajemen 

kelangsungan bisnis dan menjadi bagian 

dari Satgas Tanggap Darurat dan Satgas 

Pemulihan ketika terjadi situasi bencana.

Perlunya Kesadaran Pegawai

Walaupun DJPb telah menyusun 

dokumen BCP dengan asistensi tim 

ahli dari Amerika Serikat, diperlukan 

kepedulian pegawai selaku user akan 

pentingnya pelaksanaan pedoman 

BCP dimaksud. Bahkan terdapat hal 

yang lebih mendasar lagi yang perlu 

digarisbawahi, yaitu kesadaran pegawai 

dalam pentingnya layanan DJPb walau 

dalam kondisi bencana sekalipun. 

Seperti pada kejadian gempa dan 

tsunami di Palu, dalam keadaan 

panik, para pegawai berusaha untuk 

mengabarkan kondisi di lokasi bencana 

kepada keluarga melalui telepon seluler. 

Padahal saat itu infrastruktur runtuh 

dan pasokan listrik terbatas oleh genset. 

Namun, di tengah situasi tersebut insan 

Perbendaharaan Palu lekas bangkit 

dan menyusun strategi dalam upaya 

untuk memberikan pelayanan kepada 

mitra kerja. Berdasarkan pengalaman 

dimaksud, diperlukan strategi dalam 

meningkatkan kesiapsiagaan pegawai 

terhadap bencana dan melakukan 

internalisasi terkait BCP DJPb.

BCP sebagai Budaya Organisasi

Berbagai strategi diterapkan dalam 

mengkomunikasikan BCP kepada 

seluruh stakeholders agar dapat 

diimplementasikan dengan baik. 

Menurut Alesi (2008) dalam studinya 

mengungkapkan bahwa untuk 

pengembangan BCP diperlukan strategi 

integrasi rencana kelangsungan bisnis 

pada budaya kerja organisasi. Budaya 

para pegawai yang resilient atau mudah 

untuk bangkit dalam menghadapi 

tantangan, termasuk keadaan bencana, 

perlu diwujudkan dalam rangka 

menginternalisasikan informasi tentang 

BCP. Program budaya kerja organisasi 

dapat disandingkan dengan program 

BCP, mengingat Indonesia rentan 

akan bencana. Selanjutnya, diperlukan 

komitmen dari pemimpin tiap unit 

dalam mengomunikasikan pedoman 

dalam BCP secara rutin agar panduan 

tersebut dapat menjadi bagian dari 

budaya organisasi.

Srategi lainnya diungkapkan oleh 

Sawalha dan Anchor (2012) yang 

melakukan penelitian Business Continuity 

Management di Yordania. Para peneliti 

tersebut menyatakan bahwa membangun 

budaya kerja yang resilient dapat 

dilakukan untuk mengintegrasikan 

BCP dalam kebijakan strategis 

organisasi, termasuk proses bisnisnya. 

Penyusunan petunjuk teknis kegiatan 

atau pengambilan kebijakan pada level 

nasional perlu mempertimbangkan BCP 

dan hal-hal yang perlu dilakukan dalam 

kondisi bencana, sebagai upaya preventif 

dalam dan pengintegrasian BCP pada 

prosedur operasional standar pada setiap 

kegiatan unit organisasi.

BCP untuk Layanan Terbaik DJPb

Layanan DJPb merupakan faktor vital 

yang harus terus berlangsung walau 

dalam keadaan kahar. Pelaksanaan 

APBN merupakan salah satu bentuk 

layanan yang dibutuhkan oleh satker 

dalam pemenuhan pembayaran 

tagihan atas beban negara, khususnya 

pembayaran gaji pegawai. Karena 

Indonesia merupakan negara yang kerap 

mengalami bencana, diperlukan strategi 

berupa BCP yang dapat menjadi solusi 

bagi pelaksanaan layanan organisasi. 

DJPb telah menyusun pedoman BCP 

yang perlu diinternalisasikan agar 

pelaksanaannya dapat berjalan dengan 

optimal. Oleh sebab itu, pembentukan 

budaya organisasi dan pengintegrasian 

BCP pada proses bisnis organisasi 

merupakan beberapa strategi yang dapat 

diterapkan agar DJPb dapat memberikan 

layanan terbaik bagi negeri.

Teks: Anandita Ramdhani Widigdya, 

Kanwil DJPb Provinsi Jambi
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Mendorong Percepatan Realisasi 
Terintegrasi atas Belanja Hibah kepada 
Pemerintah Asing
Kinerja Realisasi Belanja Hibah kepada 

Pemerintah Asing

K
inerja APBN tahun 2018 yang baru 

saja berlalu telah menorehkan 

prestasi yang membanggakan. Di 

samping upaya keras selama tahun 

2018 untuk mempertahankan opini 

Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan 

Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang ketiga 

kalinya, dari sisi kinerja realisasinya, pendapatan 

negara mencetak rekor dengan capaian melebihi 

target sebesar 102,5% untuk pertama kalinya 

pascareformasi. Realisasi belanja negara tidak 

kalah menggembirakan, mencapai 99,2%. Dari 

berbagai jenis belanja negara tersebut, realisasi 

belanja hibah ke Pemerintah Asing menunjukkan 

peningkatan dari tahun 2017.

Sesuai data Direktorat Evaluasi, Akuntansi, 

dan Setelmen, Direktorat Jenderal Pengelolaan 

Pembiayaan dan Risiko (DJPPR), realisasi belanja 

hibah kepada Pemerintah Asing pada tahun 2018 

adalah sebesar Rp54,48 miliar. Hal ini menunjukkan 

adanya peningkatan realisasi belanja hibah dari 

tahun 2017 sebesar Rp22,50 miliar. Sedangkan 

data realisasi belanja hibah dari tahun 2014 s.d. 

2016 secara berturut-turut adalah Rp71,69 miliar, 

Rp43,60 miliar, dan Rp13,11 miliar. Sekalipun 

demikian, angka periode 2014-2018 tersebut 

merupakan realisasi belanja hibah luar negeri yang 

dilaksanakan melalui mekanisme Bendahara Umum 

Negara (BUN). 

Foto : Tino Adi Prabowo
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Angka tersebut hanya sebagian 

dari total realisasi belanja hibah 

ke luar negeri secara nasional. Hal 

ini karena masih terdapat sebagian 

pelaksanaannya yang dilakukan 

secara tersebar di berbagai 

Kementerian Negara/Lembaga 

(K/L) yang tidak dapat dicatat 

sebagai realisasi belanja hibah 

luar negeri dalam LKPP. Sesuai 

data Bappenas, nilai belanja hibah 

luar negeri sampai tahun 2013 

mencapai Rp49 miliar. Dalam tahun 

2014, nilainya bertambah sebesar 

1,18 juta dolar AS. Lalu kenapa 

belanja hibah ke luar negeri yang 

seharusnya dilaksanakan melalui 

BUN dalam praktiknya masih juga 

dilaksanakan secara tersebar oleh 

K/L? Padahal bila dilaksanakan 

melalui satu pintu BUN, maka akan 

mencerminkan nilai total secara 

nasional.

Kiprah Indonesia sebagai negara 

pemberi hibah luar negeri 

sebenarnya telah diperankan sejak 

menjadi inisiator pembentukan 

Solidaritas Selatan-Selatan setelah 

keberhasilan menyelenggarakan 

Konferensi Asia Afrika tahun 1955. 

Sejak tahun 1981, Indonesia telah 

menginisiasi program bantuan 

Technical Cooperation among 

Developing Countries (TCDC). 

Seiring dengan berjalannya waktu, 

bantuan kepada negara Selatan-

Selatan tidak saja terbatas pada 

bantuan teknik, tetapi berkembang 

pada bantuan dalam bentuk uang 

tunai mulai awal tahun 2014. 

Apabila kita kaitkan dengan pasal 

33 Undang-Undang Nomor 17 

Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara, bantuan teknik dan uang 

tunai tersebut dapat dikategorikan 

sebagai pemberian hibah ke luar 

negeri. 

Dari segi sumber pendanaannya, 

pemberian hibah ke luar negeri 

dibedakan dalam kategori:

1) Belanja hibah kepada 

Pemerintah Asing Pra-PP Nomor 45 

Tahun 2013.

Jenis hibah ini bersumber dana 

Rupiah Murni yang dibebankan 

dalam belanja barang pada BA K/L 

ditambah dengan sumber dana 

donor. Belanja hibah jenis ini 

dari segi bentuknya dapat berupa 

barang seperti traktor tangan 

kepada Vanuatu, atau jasa seperti 

skema pelatihan internasional; 

training/expert sebagai bagian 

yang tidak terpisahkan dari 

proyek bilateral, atau target single 

beneficiary country, atau pengiriman 

tenaga ahli Indonesia ke pelatihan 

internasional. 

Untuk belanja hibah bentuk 

jasa tersebut, mekanisme 

pembayarannya dilaksanakan 

secara langsung dari donor ke 

rekening tenaga ahli. Jenis belanja 

hibah ini baik dalam bentuk barang 

dan bantuan teknik yang dibiayai 

dengan dana DIPA K/L maupun 

jasa yang biasanya berasal dari 

sumber dana donor, keduanya 

dikenal dengan Kerjasama Selatan-

Selatan dan Triangular (KSS/KSST). 

Namun terdapat jenis hibah yang 

bersumber dari DIPA K/L tidak 

berkaitan dengan KSS.

2) Belanja hibah kepada 

Pemerintah/Lembaga Asing Pasca-

PP Nomor 45 Tahun 2013

Sejalan dengan upaya mendorong 

terintegrasinya pelaksanaan 

belanja hibah luar negeri dari BA 

K/L ke dalam BA BUN 999.02, telah 

diterbitkan PP Nomor 45 Tahun 

2013 jo PP Nomor 50 Tahun 2018 

tentang Tata Cara Pelaksanaan 

APBN yang antara lain mengatur 

pengelolaan belanja hibah melalui 

mekanisme transfer tunai. PP 

Nomor 45 Tahun 2013 tentang 

Tata Cara Pelaksanaan APBN yang 

Terkait dengan Belanja Hibah 

(pasal 103 s.d. 106) mengatur 

antara lain:

a. Menteri Keuangan selaku 

pengelola fiskal berwenang 

mengelola anggaran belanja hibah 

dan bertindak selaku Pengguna 

Anggaran (PA) atas anggaran 

belanja hibah.

b. Menteri Keuangan selaku PA 

atas anggaran belanja hibah 

menetapkan pejabat pada 

Kementerian Keuangan selaku 

Kuasa PA (KPA).

c. Pelaksanaan pembayaran 

belanja hibah dilakukan secara 

langsung dari rekening kas negara 

ke rekening penerima yang 

menjadi tujuan pemberian hibah. 

Implikasi PP 45/2013 dimaksud 

mengakibatkan seharusnya 

pelaksanaan belanja hibah melalui 

mekanisme pengelolaan BA BUN 

999.02 Pengelolaan Hibah, DJPPR 

Kemenkeu. Belanja hibah yang 

telah direalisasikan antara lain 

untuk pembangunan asrama 

mahasiswa di Kairo, Mesir; 

pembangunan masjid di Maryland, 

AS; Indonesian Muslim Centre 

of Queensland Australia, Rumah 

Sakit Palestina; bantuan untuk 

Pemerintah Suriah, Serbia, Bosnia 

Herzegovina, dan sebagainya. 

Namun demikian, dalam praktiknya 

masih terdapat pelaksanaan belanja 

hibah luar negeri yang dibebankan 

pada belanja barang dan yang 

tersebar pada BA K/L sebagai 

bantuan teknik KSS ataupun 

sebagai pendamping dalam 

program KSST. 

Tantangan Pengelolaan Belanja Hibah 

Luar Negeri

Pemberian bantuan teknik yang masih 

tersebar di beberapa K/L di samping 

belum selaras dengan kepentingan 

nasional juga belum sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 

Tahun 2013. Terdapat pula serta sejumlah 

masalah dan tantangan, misalnya belum 

adanya penunjukan K/L sebagai one 

gate policy pelaksana program belanja 

hibah telah mendorong permintaan 

sebagian bantuan teknik yang bersifat 

ad-hoc dan spontan yang belum 

mencerminkan adanya sinergi kebijakan 

nasional secara keseluruhan seperti 

tertuang dalam RPJMN (terfragmentasi). 

Pelaksanaan yang tersebar di beberapa 

K/L, tanpa didahului perencanan 

terpadu, meyebabkan kesulitan dalam 

mengonsolidasi agregat alokasi anggaran 

sebagai bahan evaluasi efektivitas 

keberlanjutan belanja hibah luar negeri 

termasuk skema KSS/T. Sebagai akibatnya, 

Pemerintah mengalami kesulitan dalam 

menghitung secara tepat kontribusi 

Indonesia dan upaya penyelarasan 

program belanja hibah termasuk skema 

KSS/T dengan kepentingan nasional. 

Terfragmentasinya dan tidak 

terintegrasinya secara nasional atas 

belanja hibah termasuk skema program 

KSS/T yang tersebar pada beberapa K/L 

disebabkan oleh kelemahan peraturan 

yang menjadi dasar pelaksanaan belanja 

hibah yang ditetapkan dalam bentuk 

Surat keputusan Kepala Bappenas. 

Peraturan di bawah setingkat PP atau 

Peraturan Presiden ini tidak memberikan 

kewenangan yang kuat kepada pengelola 

yang ditunjuk untuk mengintervensi dan 

mengoordinasi pelaksanaan program 

belanja hibah yang tersebar di tingkat 

K/L secara optimal. Ketidakpastian 

status program Triangular sebagai hibah 

dan kekhawatiran pertanggungjawaban 

untuk kepentingan audit menimbulkan 

keraguan K/L untuk menerima transfer 

langsung. Akibatnya, K/L menoleransi 

donor melaksanakan programnya secara 

langsung kepada penerima hibah, yang 

menghambat pelaporan, evaluasi secara 

nasional.

Di sisi lain, adakalanya pencatatan hibah 

yang seharusnya dilakukan belum jelas, 

dan belum ada mekanisme evaluasi dan 

kewajiban pelaporannya. Ini mendorong 

K/L melaporkan realisasinya sebagai 

belanja barang. Terfragmentasinya 

pelaksanaan belanja hibah ke Pemerintah 

Asing juga berimplikasi pada sulitnya 

pembuatan database untuk melakukan 

result based monitoring dan evaluasi 

sesuai value for money terutama untuk 

belanja hibah dalam bentuk uang tunai. 

Jenis hibah dalam bentuk uang tersebut 

sekalipun relatif cepat penyerapannya 

tetapi tidak menjamin menghasilkan 

output/outcome sesuai tujuannya. 

Sementara itu, umpan balik atas 

keberhasilan pemberian hibah luar negeri 

di negara mitra penerima merupakan hal 

penting guna menentukan keberlanjutan 

program selanjutnya. 

Pelaksanaan belanja hibah luar negeri 

melalui BUN pasca-PP 45/2013 misalnya 

acapkali kurang efektif dan gagal 

karena ketidaksiapan sistem perbankan 

untuk memberikan rekening resmi, 

ketidakstabilan politik karena seringnya 

perubahan pemerintahan, perlakuan 

embargo yang diderita penerima program, 

ketiadaan perjanjian formal, perencanaan 

yang kurang matang, serta motivasi 

politik. Pembatalan program yang 

dananya telah disediakan dalam DIPA BA 

BUN mencerminkan perencanaan yang 

kurang tertib dan mengurangi kinerja 

realisasi atas alokasi dana belanja hibah 

ke luar negeri dalam DPA. Dalam kaitan 

ini BPKP yang didukung BPK telah 

merekomendasikan penyusunan PP agar 

pengelolaan belanja hibah ke lembaga/

negara asing menjadi lebih tertib.

Foto : Mahardika Argha 
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Kebutuhan Pembentukan Single 

Agency untuk Menjawab Tantangan

Pembentukan Tim Koordinasi 

Pelaksana KSST tahun 2010 yang 

memunculkan wacana pembentukan 

single agency guna menjawab tantangan 

pengelolaan belanja hibah ke luar 

negeri merupakan terobosan berharga. 

Urgensi pembentukan single agency 

yang sejalan dengan amanat konstitusi 

UUD 1945, Nawacita, RPJMN 2015-

2019, dan komitmen Konferensi Asia 

Afrika (1955), sudah tidak diragukan 

lagi. Tambahan lagi, pembentukan 

single agency merupakan pemenuhan 

tanggung jawab Indonesia sebagai 

lower middle income country (2004) 

dan anggota G20 untuk mendukung 

kesepakatan revitalisasi kemitraan 

antara lain Selatan-Selatan dan 

Triangular dalam beberapa high level 

meeting yang terakhir pada SDG 2030. 

Single agency akan bermanfaat dalam 

penggalangan dukungan internasional 

atas inisiatif Indonesia guna 

menghadapi ancaman kedaulatan dan 

menjaga keutuhan NKRI, sekaligus 

mendukung peningkatan pertumbuhan 

ekonomi melalui perluasan pasar, 

investasi dan perdagangan sebagai 

manfaat belanja hibah termasuk 

skema KSST. Sekalipun demikian, 

untuk efektivitas single agency, 

diperlukan sejumlah persyaratan 

antara lain payung hukum atau regulasi 

yang berfungsi sebagai dasar kuat 

pelaksanaan pemberian hibah. 

Kerangka hukum tersebut diharapkan 

dapat berfungsi sebagai dasar 

penguatan kelembagaan dan proses 

bisnis yang dapat menyelenggarakan 

kebijakan satu pintu belanja hibah, 

termasuk program skema KSS/KSST, 

memberikan legitimasi yang kuat 

untuk memayungi proses perencanaan, 

penganggaran, serta pelaporan 

guna mewujudkan transparansi 

dan akuntabilitas, serta memberi 

kewenangan untuk melakukan 

perikatan perjanjian dengan mitra 

pembangunan atau negara penerima.

PP 48/2018 Sebagai Payung Hukum 

Belanja Hibah ke Luar Negeri.

Sesuai rekomendasi BPKP dan 

BPK, pemerintah pada akhirnya 

menerbitkan PP Nomor 48 Tahun 

2018 tentang Tatacara Pemberian 

Hibah kepada Pemerintah/Lembaga 

Asing yang mengatur pelaksanaan 

belanja hibah kepada Pemerintah/

Lembaga Asing dalam bentuk uang 

tunai dan uang untuk membiayai 

kegiatan. Belanja hibah dalam bentuk 

uang untuk membiayai kegiatan 

dapat dilakukan melalui pemerintah 

Indonesia, negara penerima bantuan, 

maupun donor internasional yang 

ditunjuk. Oleh karena itu, PP Nomor 

48 Tahun 2018 merupakan jawaban 

tepat untuk mengatasi masalah 

kelemahan pengelolaan belanja 

hibah ke luar negeri yang memberi 

legitimasi atas perencanaan, 

penganggaran, penyaluran, dan 

pertanggungjawabannya. 

Penerbitan PP Nomor 48 Tahun 

2018 juga menegaskan bahwa status 

pengelolaan belanja hibah termasuk 

skema program KSST oleh K/L, 

yang selama ini diragukan sebagai 

belanja hibah sejak dasawarsa ‘80-

an. Dana donor melalui pembayaran 

transfer kepada tenaga ahli K/L, 

atau pihak ketiga, atau penerima 

hibah program skema KSST yang 

dilaksanakan oleh K/L, bukan 

merupakan suatu pendapatan hibah 

yang perlu dituangkan dalam DIPA 

dan dipertanggungjawabkan. Hal ini 

karena dana donor untuk pembayaran 

langsung kepada tenaga ahli K/L atau 

pengadaan barang tidak memberikan 

manfaat kepada K/L penerima sesuai 

maksud PMK Nomor 99/PMK.05/2017 

tentang Administrasi Hibah. Sebaliknya, 

bantuan teknik dalam bentuk tenaga 

ahli atau barang dari donor program 

KSST tersebut memberikan manfaat 

kepada penerimanya yaitu negara 

Selatan-Selatan. 

Kebijakan untuk melakukan revisi 

PP Tahun 48 Nomor 2018 guna 

mengakomodasi  karakteristik program 

skema KSST agar sejalan dengan 

definisi belanja hibah dalam PP Nomor 

48 Tahun 2018 merupakan langkah 

tepat. Kebijakan revisi PP Nomor 48 

Tahun 2018 guna mengakomodasi 

pembentukan single agency juga 

merupakan langkah strategis guna 

menghindari dualisme ketentuan PP 

Nomor 48 Tahun 2018 dan wacana 

penerbitan Rancangan Perpres tentang 

pembentukan single agency.

Tantangan ke Depan

Masih relatif sedikitnya realisasi 

kontribusi dana donor program KSST, 

masalah perubahan iklim, munculnya 

new emerging donors seperti Cina, India, 

Brasil, dan Indonesia, akan mendorong 

perluasan program KSST masa 

mendatang. Sementara itu, komitmen 

pengalihan program belanja hibah 

skema KSS yang semula melalui belanja 

barang BA K/L menjadi belanja hibah ke 

luar negeri BA BUN 999.02 masih belum 

sepenuhnya terlaksana. Oleh karena 

itu, revisi PP Nomor 48 Tahun 2018 

yang juga akan mengakomodasi definisi 

belanja hibah KSST dan pembentukan 

single agency akan menjadi kunci sukses 

terintegrasinya angka realisasi belanja 

hibah ke luar negeri secara nasional. 

Tidak kalah pentingnya, revisi PP 

Nomor 48 Tahun 2018 juga akan 

memainkan peran penting guna 

mewujudkan upaya pengelolaan melalui 

satu pintu yang transparan, akuntabel, 

dan akurat atas realisasi belanja hibah 

ke luar negeri secara nasional. Pada 

gilirannya, angka realisasi yang akurat 

tersebut akan membantu pengolahan 

data realisasi belanja hibah ke luar 

negeri yang kredibel dalam transaksi 

modal Neraca Pembayaran Indonesia.

Teks: Widjanarko (Widyaiswara Pusdiklat 

Keuangan Umum, BPPK)

Properti menjadi 
Primadona Investasi 
ASN Masa Kini

A
paratur Sipil Negara 

(ASN) pada Kementerian 

Keuangan (Kemenkeu) 

memiliki penghasilan 

yang lumayan tinggi jika 

dibandingkan dengan penghasilan 

masyarakat pada umumnya. Sebagai 

contoh, Upah Minimum Kabupaten 

(UMK) Kabupaten Berau pada tahun 

2019 adalah sebesar Rp3.120.996,00 

sesuai dengan Keputusan Gubernur 

Kalimantan Timur Nomor 

561/K.554/2018 tentang penetapan 

upah minimum Kabupaten Berau 

tahun 2019 (sumber: https://dprd.

beraukab.go.id/artikel/disnaker-harus-

kawal-kenaikan-umk).

Melihat besarnya penghasilan ASN 

Kemenkeu, menarik untuk mengetahui 

pola investasi yang mereka terapkan 

untuk mengelola kelebihan 

penghasilan mereka dengan sampling  

para pegawai Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara (KPPN) 

Tanjung Redeb, Kalimantan Timur. 

Pengertian Investasi 

Menurut Haming dan Basalamah, 

investasi ialah pengeluaran pada saat 

sekarang untuk membeli aktiva real 

(tanah, rumah, mobil, dan lain-lain) 

atau juga aktiva keuangan mempunyai 

tujuan untuk mendapatkan 

penghasilan yang lebih besar lagi 

pada masa mendatang. Selanjutnya 

dikatakan juga investasi ialah 

aktivitas yang berkaitan dengan usaha 

penarikan sumber-sumber (dana) yang 

digunakan untuk mengadakan barang 

modal pada saat sekarang, dan  dengan 

barang modal tersebut akan dihasilkan 

aliran produk baru di masa yang akan 

datang. 

Ada beberapa pilihan investasi, di 

antaranya adalah Aktiva Real yang 

berupa tanah, rumah, mobil, emas, dan 

lain sebagainya. Ada pula investasi 

berupa Aktiva Keuangan, misalnya 

Investasi Saham, Reksa Dana (Mutual 

Funds), Investasi Obligasi, dan 

Investasi Program Pensiun (sumber: 

www.gurupendidikan.co.id/10-

pengertian-dan-devinisi-investasi-

menurut-ahli-ekonomi).

Foto : Mahardika Argha
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Investasi Pegawai Tanjung Redeb

Penulis membagikan kuesioner terhadap tiga belas orang 

pegawai KPPN Tanjung Redeb, yang terdiri atas tiga orang 

pegawai perempuan dan sepuluh orang pegawai laki-laki, 

pada bulan Mei 2019. Adapun KPPN ini memiliki total empat 

belas orang pegawai. Responden yang mengisi kuesioner 

terdiri atas empat orang Kepala Seksi/pejabat eselon IV (31%)  

serta sembilan orang pelaksana (69%). Terdapat enam orang 

(46%) berusia muda dengan rentang umur antara 20 sampai 

29 tahun. Responden berumur antara 40 s.d. 49 tahun ada tiga 

orang (23%), sama banyaknya dengan pegawai yang berusia 

di atas 50 tahun. Hanya terdapat satu responden (8%) yang 

usianya antara 30 s.d. 39 tahun. Perihal status responden, 

terdapat tujuh responden (54%) yang telah menikah dan enam 

orang masih lajang (46%).

Kuesioner tersebut meminta data responden terkait nama, 

umur, kota homebase, pendidikan terakhir, jabatan, masa 

kerja, status, serta jumlah anak yang ditanggung. Ditanyakan 

pula bentuk investasi yang dimiliki responden saat ini dan 

jenis investasi apa yang paling disukai oleh responden serta 

alasannya. Responden pun diminta untuk memberi tanggapan 

terkait meningkatnya minat masyarakat terhadap investasi 

saham yang dianggap sangat menguntungkan.

Penghasilan responden bervariasi. Mayoritas responden 

mendapatkan 10 sampai dengan 20 juta rupiah per bulan, 

yaitu delapan responden (62%). Peringkat kedua adalah 

responden yang berpenghasilan antara 20 hingga 30 juta 

per bulan, yaitu terdapat empat pegawai (31%). Hanya satu 

orang (8%) yang mengaku berpenghasilan di bawah 10 juta 

per bulan. Enam responden (4%) mengalokasikan sekitar 20 

sampai 40% penghasilannya untuk investasi. Sekitar lima 

pegawai (38% responden) menyisihkan kurang dari 20% 

uangnya untuk investasi. Hanya dua orang (15% responden) 

yang menggunakan antara 40 hingga 60% pendapatannya 

untuk investasi.

Hasil Kuesioner

Saat ini terdapat beragam pilihan investasi yang bisa diambil. 

Para responden pun menentukan keputusannya berdasarkan 

berbagai pertimbangan.

1. Investasi Properti

Properti, baik berupa tanah atau rumah rupanya menjadi 

bentuk investasi yang paling disukai oleh responden. Terdapat 

sepuluh responden (7%) menanamkan uangnya dalam bentuk 

properti. Berbagai macam alasan dikemukakan atas pilihan 

tersebut. Rizky (25 tahun), misalnya, ia menganggap properti 

merupakan bentuk investasi yang aman dan memiliki risiko 

lumayan kecil dibanding yang lainnya.

Pak Nanang, pegawai yang berumur 50 tahun juga memilih 

berinvestasi tanah dan rumah. Beliau berkeyakinan bahwa 

harga jual properti tidak pernah turun atau rugi dibandingkan 

harga pembelian awalnya. Pendapat senada juga dikemukakan 

Bu Siti (45 tahun). Kepala Seksi Bank yang memiliki homebase 

di Bogor ini memilih tanah sebagai jenis investasi favoritnya. 

“Harga tanah cenderung naik secara signifikan,” imbuhnya.

Bu Sri (54 tahun) memiliki beberapa rumah yang difungsikan 

sebagai rumah kontrakan di Tanjung Redeb. Istri tentara ini 

menganggap bahwa harga properti tidak terlalu dipengaruhi 

oleh situasi politik.

2. Investasi Emas

Bentuk investasi lain yang cukup digemari responden adalah 

investasi emas, bisa berupa logam mulia maupun tabungan 

emas. Terdapat enam orang (46% responden) yang mengaku 

memiliki investasi emas.

Bu Isti (54 tahun) memilih berinvestasi pada logam mulia 

karena dirasa aman/tidak berisiko. Rachmat (27 tahun) juga 

mempunyai  tabungan emas karena lebih likuid daripada 

tanah atau rumah. Responden termuda, Rengga (21 tahun) 

juga memilih berinvestasi emas. Ia merasa mudah untuk 

menabungnya karena dapat dilakukan melalui smartphone. 

Yanuar (28 tahun), pemuda yang berasal dari Madiun, Jawa 

Timur, menetapkan emas sebagai jenis investasi yang 

paling dia sukai. Selain aman, emas juga memiliki tingkat 

pengembalian yang cukup menjanjikan.

3. Tabungan/Deposito

Sekitar 46% responden 

menyimpan kelebihan 

penghasilan yang dimiliki dalam 

bentuk tabungan maupun 

deposito. Pak Roso (47 tahun) 

menyisihkan penghasilannya 

sekitar 20 s.d. 40% setiap bulan 

ke dalam tabungan ataupun 

deposito. Beliau meyakini bahwa 

tabungan/deposito lebih aman 

dan pasti.

4. Wirausaha

Terdapat satu orang responden 

yang mengaku menginvestasikan 

uangnya dalam bentuk 

wirausaha yaitu Pak Nurul. Pria 

yang berasal dari Bojonegoro 

dan memiliki dua orang putera 

ini mengaku memiliki usaha 

toko online. Menurutnya, 

wirausaha menjadikan 

perputaran uangnya lebih cepat 

dan mudah dicairkan.

5. Investasi Saham, 

Obligasi, Reksadana, Program 

Pensiun

Empat responden (31%) 

memiliki investasi berupa 

saham ataupun reksadana. 

Mereka berasal dari generasi 

muda.  Danang (37 tahun) 

mengemukakan alasan memilih 

investasi reksadana yaitu 

gampang membelinya, tidak 

harus dalam jumlah besar, serta 

nilai imbal hasilnya memuaskan 

(lebih besar daripada tabungan). 

Taqih (28 tahun) juga memilih 

reksadana karena meyakini 

bahwa tren pertumbuhan 

reksadana beberapa tahun ini 

secara umum selalu positif.

Adam (27 tahun) menyukai 

saham karena menganggap 

lebih mudah dijual/diuangkan 

daripada investasi lainnya. 

Rizky setuju dengan anggapan 

bahwa saat ini investasi saham 

banyak digemari masyarakat 

karena sangat menggiurkan. Ia 

menambahkan bahwa return 

investasi saham cukup besar, 

meskipun ia juga mengakui 

bahwa risiko investor sangat 

tinggi mengingat pasar sangat 

fluktuatif. 

Rengga, meskipun belum 

memiliki investasi saham, tetapi 

ia menjelaskan dengan tulisan: 

“Investasi saham sangat menarik 

bagi saya. Investasi saham 

mempunyai kemungkinan 

keuntungan yang sangat tinggi 

apabila dilakukan dengan 

hati-hati dan bijak. Investasi 

ini perlu dibekali dengan 

pengetahuan tentang saham dan 

perekonomian secara up to date”.

Pendapat lain dikemukakan 

oleh Yanuar. Ia belum tertarik 

berinvestasi saham. Anak muda 

ini menganggap bahwa investasi 

saham membutuhkan effort 

yang lebih besar serta memiliki 

tingkat risiko tinggi, meskipun 

keuntungan yang dijanjikan juga 

dapat berlipat ganda.

Nampaknya mayoritas 

responden senior kurang 

memahami seluk beluk 

saham dan kurang berminat 

berinvestasi dalam bentuk 

tersebut. Bu Isti mengaku 

terus terang bahwa beliau 

tidak mengerti tentang saham. 

Sedangkan Bu Sri menjumpai 

beberapa pemilik saham sering 

memonitor perkembangan 

harganya. Bu Sri merasa 

bahwa para investor saham 

ini kurang tenang hidupnya. 

Adakalanya investor merasa 

mendapat banyak keuntungan 

dari perkembangan harga 

sahamnya lalu berniat menanam 

saham lebih banyak lagi atau 

timbul rasa tamak. Pak Roso 

mengemukakan pendapat bahwa 

untuk investasi saham perlu 

keberanian menghadapi turun 

naiknya harga saham. Secara 

pribadi, beliau tidak tertarik 

investasi dalam bentuk saham, 

meskipun imbalannya cukup 

besar.

Preferensi ASN terhadap 

Investasi

Umumnya ASN berinvestasi 

dalam lebih dari satu jenis 

investasi. Properti (tanah 

ataupun rumah) masih menjadi 

bentuk investasi yang disukai 

oleh ASN masa kini. Alasan 

terbesarnya  adalah properti 

merupakan bentuk investasi 

yang dirasa aman serta harga 

tanah cenderung naik. Selain 

properti, investasi emas berupa 

logam mulia maupun tabungan 

emas juga sangat diminati oleh 

para ASN. Selain mudah dibeli, 

investasi ini juga memberi imbal 

hasil lumayan, serta lebih mudah 

dijual (likuid).

Banyak anak muda yang mulai 

melirik investasi berupa saham 

dan reksa dana. Meskipun risiko 

investor lebih tinggi, tetapi 

investasi jenis ini dipercaya 

memberi hasil yang lebih 

menggiurkan. Di sisi lain, ASN 

senior kurang tertarik dengan 

jenis investasi saham. Alasan 

terbesarnya adalah kurang 

pengetahuan terkait seluk-beluk 

saham serta tidak menyukai 

besarnya risiko kerugian yang 

mengintai.

Teks: Martina Sri Mulyani, Kepala 

KPPN Tanjung Redeb
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Pantaskah 
DJPb Meraih 
Gelar Semulia 
Ibu Rumah 
Tangga?

D
alam sebuah 

hadis, 

disebutkan 

bahwa 

seseorang sudah 

seharusnya berbakti kepada 

ibunya. Hal tersebut bahkan 

ditegaskan hingga tiga 

kali. Menjelang Hari Ibu 

tanggal 22 Desember 2018 

lalu, sejumlah media sosial 

memuat postingan menarik 

dan sangat menyentuh 

tentang peran seorang 

ibu. Dalam artikel tersebut 

diceritakan seorang 

suami yang bekerja 

sebagai akuntan 

di sebuah bank 

mendatangi seorang 

psikolog dan mengeluh 

merasa lelah bekerja, 

sementara istrinya 

hanya tinggal di rumah 

dengan menyandang 

gelar ibu rumah tangga. 

Dia ingin agar istrinya 

membantu mencari 

nafkah sebab selama 

ini dia merasa isterinya 

“hanya tinggal di rumah 

dan tidak bekerja”.

Singkat cerita, dari 

dialog cerdas yang 

dilakukan sang 

psikolog, si suami 

yang merasa lelah karena 

bekerja di kantor cukup telak 

disadarkan bahwa kesibukan 

dia dibandingkan dengan 

kesibukan sang istri tidak 

ada apa-apanya. Bayangkan 

sejak bangun tidur 

menjelang subuh sampai 

hendak tidur di malam hari, 

kegiatan sang istri seakan 

tidak pernah berhenti. 

Mulai dari menyiapkan 

sarapan, memandikan 

anak, menyiapkan 

segala kebutuhan suami 

menjelang berangkat 

kantor, mengantar anak 

ke sekolah, membersihkan 

dan merapikan rumah, 

belanja ke pasar, memasak, 

mencuci dan menyetrika 

pakaian, menyiapkan 

kebutuhan suami saat 

pulang kerja, mendampingi 

anak belajar, menidurkan 

anak, dan melayani si suami 

“yang supersibuk”, belum 

lagi kewajibannya dalam 

mengatur keuangan rumah 

tangga.

Mari kita cermati dan jawab 

secara jujur, siapa yang lebih 

lelah? Siapa yang seharusnya 

lebih kita hormati? Bapak 

yang sibuk bekerja di kantor 

atau ibu yang kerjanya 

hanya di rumah? Memang 

pertanyaan ini tidak terlalu 

penting untuk dijawab, 

karena secara etika sangatlah 

tidak elok membeda-bedakan 

tingkat kehormatan antara 

bapak rumah tangga (BRT) 

dan ibu rumah tangga (IRT), 

karena pada dasarnya kedua 

makhluk mulia tersebut akan 

selalu saling melengkapi, dan 

tidak jarang mereka saling 

melontarkan pujian.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan 

atau disingkat DJPb sebagai salah 

satu unit eselon I Kementerian 

Keuangan mempunyai tugas dan 

fungsi yang sangat beragam dan 

penting dalam mengelola APBN. 

Di antaranya adalah mengatur 

dan mengadministrasikan 

penerimaan dan pengeluaran 

negara, menyalurkan APBN, 

melakukan pembinaan pelaksanaan 

dan penatausahaan anggaran, 

membina sistem akuntansi dan 

pelaporan keuangan, sampai 

memastikan ketersediaan kas 

ketika dibutuhkan. Dengan kata 

lain bila boleh dibahasakan 

secara sederhana, DJPb punya 

peran sentral dalam mengatur 

penerimaan dan pengeluaran 

negara agar berjalan efektif dan 

efisien di tengah keterbatasan 

penerimaan negara. Apa artinya 

rupiah demi rupiah yang kita 

kumpulkan kalau pengelolaan serta 

pertanggungjawabannya tidak 

profesional apalagi amburadul? 

Di sinilah peran DJPb dapat 

dianalogikan sebagaimana laiknya 

ibu rumah tangga dalam ulasan 

sebelumnya. Dalam mengelola 

APBN secara pruden, efektif, 

efisien, dan akuntabel, diperlukan 

sosok ibu rumah tangga cerdas yang 

bernama DJPb.

Mari kita renungkan sejenak 

benang merah peran antara DJPb 

dan ibu rumah tangga, setidaknya 

ini bukan metafora atau retorika 

yang dipaksakan agar DJPb 

bisa lebih dihargai dan diakui 

keberadaannya

Manajemen Kas DJPb

Ibu rumah tangga dikenal paling 

piawai untuk urusan keuangan. 

Ia paham betul kondisi keuangan 

keluarga dan bagaimana 

mengelolanya, baik pada saat 

ada kelebihan uang maupun 

kekurangan uang. Secara jamak kita 

temui kondisi di mana bapak selaku 

kepala keluarga tidak setiap saat 

membawa uang yang cukup atau 

ibu tidak setiap saat memegang 

uang yang cukup untuk membiayai 

kehidupan rumah tangganya. Dalam 

kondisi tidak memiliki uang yang 

cukup tersebut, ibu diposisikan 

sebagai sosok yang tidak mungkin 

memerintahkan anak-anaknya 

puasa atau tidak bayar SPP 

manakala uang belanja lagi seret. 

Demikianlah sosok IRT menjadi 

begitu penting dalam mengelola 

keuangan rumah tangga. Bahkan 

tidak sedikit kita temui IRT 

yang cerdas, yang memiliki ide 

cemerlang pada saat uang belanja 

berlebih dengan memanfaatkannya 

untuk investasi emas, atau 

berbisnis kecil-kecilan dengan satu 

tujuan mulia, ingin membantu 

ekonomi keluarga dan ingin 

anak-anaknya bisa terus sekolah. 

Di sisi lain pada saat kehabisan 

uang IRT piawai dalam mencari 

solusi, menggadaikan atau menjual 

simpanan emas yang memang 

dicadangkan untuk keperluan 

mendesak. Atau bila diperlukan, 

sang ibu akan berutang kepada 

tetangga yang tidak mencekik leher 

saat pengembaliannya.  

Direktur Pengelolaan Kas Negara 

(PKN) Didyk Choiroel mengatakan 

“Pengelolaan APBN yang kredibel 

didukung oleh pengelolaan kas 

yang pruden, profesional dan 

akuntabel” (Majalah Treasury 

Indonesia Terbitan ke-3/2018). 

Secara gamblang kita dapat 

menangkap maksud ungkapan 

Direktur PKN tersebut, yaitu bahwa 

pengelolaan kas dalam konteks 

APBN sangatlah vital atau tidak 

bisa dipandang sebelah mata. Lebih 

lanjut Iwan Diko Purba, dkk dalam 

majalah yang sama mempertegas 

lagi peran kas. “Berbicara mengenai 

ketahanan fiskal pemerintah tidak 

dapat dipisahkan dengan komponen 

penerimaan, pengeluaran, dan 

pembiayaan. Ketiga komponen 

tersebut berkaitan dengan kas atau 

uang, yang terikhtisarkan dalam 

suatu Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN)”

Secara sederhana manajemen kas 

DJPb merupakan salah satu sistem 

dan strategi dalam mengatur, 

menyediakan, mendistribusikan, 

dan mengembangkan kas. Grand 

design diterapkannya manajamen 

kas oleh DJPb adalah agar rupiah 

demi rupiah baik masuk atau 

keluar dari kas negara berjalan 

“teratur, efektif, dan efisien”. 

Perencanaan kas atau renkas 

yang diterapkan untuk satuan 

kerja (satker) Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara (KPPN) 

merupakan contoh sederhana 

implementasi manajemen kas 

yang mempunyai tujuan agar DJPb 

secara lebih dini dapat mengetahui 

kapan dan berapa besar kas yang 

harus disediakan pada tanggal 

tertentu. Dengan demikian pada 

saat penerimaan negara tidak 

mencukupi untuk memenuhi 

kebutuhan kas pada tanggal 

tertentu, DJPb punya ruang waktu 

yang cukup untuk bisa memenuhi 

kebutuhan kas dimaksud, apakah 

dengan menjual Surat Utang Negara 

atau berutang dengan skema bunga 

tertentu, dan lain sebagainya.  

Ilustrasi : Mahardika Argha
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Mari kita buka mata hati 

untuk melihat lebih dalam 

keistimewaan manajemen kas 

DJPb, di mana manajemen kas 

yang kita kelola ternyata berbuah 

manis atau menghasilkan uang 

tambahan yang berujung pada 

bertambahnya penerimaan 

negara. Penerimaan negara 

tambahan ini berupa remunerasi 

atas saldo rekening Bendahara 

Satker (Treasury Notional 

Pooling) yang besarannya 

sesuai kesepakatan antara 

Bank Umum dengan DJPb, 

remunerasi atas penempatan 

uang negara pada Bank Umum 

(Treasury Dealing Room) yang 

besarannya menggunakan 

acuan rata-rata tingkat bunga 

pasar, serta remunerasi dari 

saldo di Rekening Kas Umum 

Negara pada Bank Indonesia 

yang besarannya berdasarkan 

kesepakatan Kementerian 

Keuangan dan Bank Indonesia. 

Program yang terakhir ini laksana 

mengangkat harta yang selama 

ini terpendam di dasar laut. 

Bayangkan, sejak republik ini 

berdiri dan diproklamasikan pada 

tahun 1945, baru pada tahun 

2009 kita menyadari bahwa uang 

yang selama ini mengendap di 

BI sebenarnya bisa memperoleh 

imbalan. 

Pembina Pelaksanaan, 

Penatausahaan, dan 

Pertanggungjawaban 

Keuangan Negara

Kepala Kantor Wilayah DJPb 

Provinsi Sulawesi Tengah Endah 

Martiningrum dalam suatu 

kesempatan briefing di KPPN Palu 

pernah meyampaikan bahwa, 

“Orang tua atau IRT punya peran 

sangat penting dalam pendidikan 

dan pengembangan ilmu serta 

akhlak anak-anaknya.”  Lebih 

lanjut disampaikannya “Huruf 

demi huruf yang kita ajarkan 

kepada anak kita akan menjadi 

amal jariyah yang tidak akan 

pernah putus walau kita sudah 

wafat nanti”. Dua kalimat tadi 

mengingatkan kita betapa 

berharga dan mulianya seorang 

ibu. Apakah peran DJPb dapat 

menandingi kemuliaan seorang 

IRT dalam konteks pendidikan 

anak?

Visi DJPb “Menjadi Pengelola 

Perbendaharaan Negara Yang 

Unggul di Tingkat Dunia” bukan 

hanya slogan tanpa makna, 

tetapi merupakan tujuan segenap 

insan Treasury di mana pun 

ditugaskan, dari Sabang sampai 

Merauke, dari Miangas sampai 

Pulau Rote. Bermula dari visi 

DJPb, maka lahirlah visi Kantor 

Wilayah DJPb “Menjadi Pengelola 

Perbendaharaan Yang Unggul di 

Tingkat Regional” dan visi KPPN 

yang merupakan ujung tombak 

DJPb sekaligus representasi 

Kemenkeu di daerah “Menjadi 

Pengelola Perbendaharaan di 

Daerah Yang Profesional, Modern, 

Transparan dan Akuntabel”.

Capaian opini Wajar Tanpa 

Pengecualian (WTP) atas 

Laporan Keuangan Bendahara 

Umum Negara (LKBUN) dan 

Laporan Keuangan Pemerintah 

Pusat (LKPP) selama tiga 

tahun berturut-turut bukanlah 

pekerjaan Aladin dengan lampu 

wasiatnya, yang sekali gosok 

langsung jadi. Dalam filosofi 

catur juga dikenal bahwa banyak 

langkah yang harus kita lakukan 

dengan taktis, strategis, dan 

benar untuk dapat meraih 

sebuah kemenangan. Sekali 

saja kita melakukan kesalahan 

langkah (blunder) maka akan 

membuat kita kalah. Semakin 

baik tata kelola keuangan satker 

mitra kerja, maka semakin baik 

juga laporan keuangan yang 

dihasilkan. Artinya laporan 

keuangan yang merupakan 

akhir dari sebuah rangkaian 

pelaksanaan anggaran merupakan 

potret pengelolaan keuangan 

yang semakin membaik, dan 

semua ini tidak terlepas dari 

pembinaan Kantor Wilayah DJPb 

dan KPPN di daerah yang tidak 

pernah mengenal kata berhenti. 

Kanwil DJPb dan KPPN di 

seantero nusantara punya 

Treasury Learning Centre Mini 

atau yang akrab dengan sebutan 

Mini TLC, di sisi lain kita juga 

punya Treasury Management 

Representative (TMR). Bidang 

Pembinaan Pelaksanaan 

Anggaran I dan II serta Bidang 

Pembinaan Akuntansi dan 

Pelaporan Keuangan di Kanwil 

pun melengkapi upaya kita 

untuk membantu sekaligus 

mendampingi satker dalam 

berbagai permasalahan seputar 

pelaksanaan anggaran. Lebih 

hebatnya lagi, dalam kita 

melakukan pembinaan kepada 

satker tidak dipungut bayaran 

sepeser pun. Termasuk untuk 

pengelola anggaran yang baru 

ditunjuk, KPPN dengan Mini TLC-

nya senantiasa siap menjadi guru 

sekaligus pembimbing pengelola 

anggaran dimaksud sampai 

benar-benar mahir.  

Sebenarnya masih banyak 

lagi tugas dan fungsi DJPb 

yang menyerupai tugas dan 

kewajiban IRT yang berlabel 

“mulia”. Semoga ulasan ini dapat 

sedikit membuka mata kita 

para punggawa perbendaharaan 

di mana pun berada, bahwa 

sesungguhnya tugas dan fungsi 

kita sebagai penjaga pundi negeri 

sangatlah berarti. Walaupun 

begitu, tetaplah selalu mawas diri 

dan rendah hati. 

Teks: Muhtar Salim, KPPN 

Palangkaraya

Social Media 
Use by 
Government: 
Defining the 
Strategy

I
n our highly technological modern world, many of our 

conversations are mediated through various digital platforms, 

amongst them social media. Furthermore, governments also 

seen it as a new way for communicating with the citizen where 

the presence and activity on social media is no longer a matter 

of choice, but an obligatory as these platforms are used by large parts 

of the population for both formal and informal interests groups.

Some governments have been following this trend because social 

media have the potential to make policy processes more inclusive and 

thereby increase trust between governments and citizens (Data et al., 

2019). Even though most governments still view social media as an 

additional tool to broadcast traditional communication messages, but 

they have formulated a strategy or overarching plan for using these 

platforms as an effective way for socializing their policies and getting 

more backup from the citizens. Some countries like UK or USA have 

formulated a clear strategy or overarching plan to leverage social 

media for more advanced purposes such as opening up public policy 

process or transforming public service delivery (Wall, Journal, & A, 

2016).

 By total population of 7.676 billion people, in January 2019, the 

active social media users are 3.484 billion, which is around 45% of 

total population, and it creates a huge chance for government to have 

benefit from social media platforms in an effective and efficient way 

for communicating with public in simpler way, but with maximum 

results (Hootsuite, 2019). For this kind of purpose, the social media 

platforms could be divided into two main groups: Social Networks 

such as Facebook, Twitter, and Instagram; while the other group is 

Messenger/VoIP (Voice over Internet Protocol) such as WhatsApp, 

LINE, FB Messenger, and many more. But in Indonesia, specifically 

the top three social media platforms are Facebook, Instagram, and 

Twitter. Research shows that the choice of social media platforms 

varies by countries, demographic groups, education level, and many 

more. Research  also suggests that social media can bridge access that 

still faced by many traditional online government services. 

Nowadays, governments all over the world are using social media, 

where new government’s representatives and institutions are joining 

every day, or even hour. The main reason for this is because the 

costs are relatively low. You just need an Internet connection, and 

you are in. Another reason for the popularity of social media use by 

government is these platform make communications more effective, 

including regular communications by civil servants and government 

institutions, or even the use of these in force majeure situations (Wall 

et al., 2016). The recent improvement of the use of social media make 

it go beyond improving communications, where many institutions 

find ways for letting stakeholder participate in policy process and 

collaborating for giving better services for citizens.Ilustrasi: Mahardika Argha
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In Indonesia, the use of social 

networks by institutions are not as 

clear as they are for personal use. 

This leads to uncertainty among 

government institutions about 

how to best leverage social media 

and about the implications for 

strategic objectives and day-to-day 

operations. Moreover, higher social 

media popularity of persons rather 

than institutions relates to the 

expectation of many social media 

users to interact with “identifiable” 

person. This interesting thing 

could be one strategy for using 

government’s social media in a 

“more human” way, means that 

the functions of social media for 

providing public information, 

promoting public services in general 

or promoting events, or consulting 

and involving the population must 

be done in a specific way that make 

citizen or targeted social media 

user feels convenient and attracted 

to interact with the government’s 

accounts.

Social media is a tool that provide 

opportunities to deliver information 

in different methods compared to 

traditional online method, where 

both part, government and citizen, 

get benefit from this(Government 

at a Glance 2015, 2015). As a way to 

drive innovation in public service 

delivery and government operations, 

institutions must be aware of risks, 

in terms of privacy, quality of 

information, and public perception. 

By using social media, government 

must also concern that the use of 

these platforms is directed towards 

the realization of tangible benefits 

for users, society, and government.

In 2019, with population of 268, 

2 million people, Indonesia has 

150 million active social media 

users, the vast amount that 

shocking by seeing the wide use 

of social media(Hootsuite, 2019). 

Government, in this case Ministry 

of Finance must see it as huge 

opportunity for socializing the 

policy that has direct correlation 

with the citizen because it could 

reach wider targeted citizen with 

minimum cost. Likewise, based on 

the growth of active social media 

users in Indonesia between January 

2018 and January 2019 that reached 

15%, governments must do deeper 

research for defining the right 

strategy for getting more engaged 

with the stakeholders and citizen.

 Meanwhile, Directorate General 

of Treasury as an institution that 

has abundance data in Ministry of 

Finance, would be able to make use 

of this data as a source of valuable 

information that could be spread 

using social media, noticing the 

research that shows average daily 

time spent of internet users in 

Indonesia for using social media 

via any devices is 3 hours and 26 

minutes, enough time for putting in 

some information about Indonesian 

budget or fiscal policy by using 

social media account or even ads. 

Discussing the social media ads, 

this is another way that the author 

haven’t found yet on social media 

about government institutions 

that using social media advertising 

for informing public services or 

socializing new policies. This way 

worth to try because the big data 

owned by social media platforms 

would be able to directing the 

messages or information that 

government want to share to 

targeted citizens.

Based on top 3 social media 

platforms in Indonesia (YouTube, 

Facebook, Instagram), Facebook 

has the most complete features 

for distributing information for 

public. Also, with 605.200.000 

monthly traffic for Facebook and 

10 minutes and 13 seconds time 

per visit (Hootsuite, 2019), this 

platform could be the ideal way for 

government specific purposes. The 

strategy for using these platforms for 

informing public information, using 

institution or personal account, will 

give maximum benefit for the use of 

social media by the government.

All in all, social media use in 

governments is a new phenomenon, 

where governments need to 

acknowledge and manage the 

fact that the increasing amount 

posted online by institutions and 

individuals affected the citizen 

engagement with government. Based 

on this fact, governments must 

maximizing the use of social media 

for spreading their ideas and interact 

more with citizens for getting more 

input for them, and make the citizen 

more involved in the  policy taken by 

government. 

Disclaimer: The views and opinions 

expressed in this article are those of 

the author and do not necessarily to 

the author’s employer, organization, 

committee or other group or 

individual.

Text: Ahmad Iqbal Zakyuddin (DG 

Treasury Central Sulawesi Regional 

Office)
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Menkeu : Pembiayaan Ultra 
Mikro adalah Investasi 
Berdampak Sosial dari 
Pemerintah 

Pada acara bertajuk “Sinergi 
Program Pemerintah untuk 
Kesejahteraan Rakyat” melalui 
program pembiayaan Ultra 
Mikro (UMi), Menteri Keuangan 
dengan didampingi oleh Dirjen 
Perbendaharaan dan jajaran Eselon 
I lingkup Kemenkeu meninjau 
langsung program Pembiayaan UMi 
di Desa Sindangsari.

IPFE, Sebuah Langkah Mengatisipasi 
Kemajuan Procurement di era Digital 

Ditjen Perbendaharaan ikut berpartisipasi 
dalam kegiatan kegiatan Indonesia 
Procurement Forum dan Expo (IPFE) 
dengan tema Optimizing Procurement in 
The Digital Economy Era.

Pengelolaan Kas Negara yang 
Dilakukan dengan Prudent, Profesional 
dan Modern Diharapkan Mampu 
Memberikan Output dan Outcome 
yang Optimal 

Dirjen Perbendaharaan, Marwanto 
Harjowiryono saat membuka kegiatan 
Rakortek Seksi Bank Tahun 2019 
menyampaikan bahwa diperlukan 
pemahaman yang komprehensif mengenai 
kebijakan fiskal, kebijakan moneter dan 
kondisi perekonomian terkini diperlukan 
oleh Kuasa BUN dalam melaksanakan 
tugas pengelolaan kas.

Menteri Keuangan Serahkan LKPP ke 
BPK, Pengelolaan Keuangan Negara 
Telah Dilakukan Secara Optimal

Menteri Keuangan Menyerahkan LKPP 
Anaudited Tahun 2018 kepada BPK.

Treasury Olympic Dorong Pegawai 
Tugas Belajar Tingkatkan Kompetensi 
untuk Jadi Pemimpin Masa Depan

Dirjen Perbendaharaan Marwanto 
Harjowiryono saat memberikan sambutan 
dalam acara pembekalan pegawai tugas 
belajar berpesan bahwa Pegawai tugas 
belajar harus bersungguh-sungguh 
belajar, tetapi jangan hanya menyerap 
ilmu dari bangku kuliah, seraplah saat 
berkomunikasi dan networking, karena 
hal itu akan menjadi modal menjadi 
pemimpin di masa depan.

Tiga kali Berturut-turut Opini WTP 
atas LKPP, Pembuktian APBN telah 
dikelola secara Prudent, Transparan 
dan Akuntabel

Ketua BPK RI pada Sidang Paripurna 
DPR RI dengan agenda penyerahan 
LHP BPK atas LKPP Tahun 2018 
menyampaikan bahwa untuk ketiga 
kalinya secara berturu-turut BPK 
memberikan oponi WTP terhadap LKPP 
Tahun 2018. 

Dirjen Perbendaharaan Harapkan 
Layanan Pencairan Dana Lebih 
Cepat dan Akurat dengan Kartu 
Kredit Pemerintah

Direktur Jenderal Perbendaharaan 
Marwanto Harjowiryono saat 
membuka acara Perjanjian Kerja 
Sama (PKS) Penggunaan Kartu 
Kredit Pemerintah antara satuan 
kerja dengan bank syariah dan bank 
pembangunan daerah di Jakarta 
menyampaikan bahwa penggunaan 
kartu kredit pemerintah akan segera di 
terapkan kepada seluruh satuan kerja 
kementerian/ lembaga.

26-28/APRIL 23 /MEI 28 /MEI

Peringatan Hari Kebangkitan Nasional 
ke-111 : Bangkit Untuk Bersatu 

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo 
dalam upacara peringatan Hari 
Kebangkitan Nasional ke-111 tahun 
2019 berpesan bahwa seluruh ASN 
Kementerian Keuangan perlu menjaga 
semangat persatuan kesatuan dengan 
menyatukan visi misi dan tujuan serta 
bersinergi dalam mengelola keuangan 
negara yang sehat, adil, dan mandiri 
serta mampu untuk menjadi alat 
mewujudkan cita-cita pendiri Indonesia.

20 /MEI

15 /MARET 19-21 /MARET 21 /MARET 27 /MARET

Gedung Lama Terbakar, Kini 
KPPN Samarinda Gunakan 
Gedung Baru untuk Layani Satker

Dirjen Perbendaharaan, Marwanto 
Harjowiryono, meresmikan gedung 
baru  KPPN Samarinda setelah 
tiga tahun yang lalu gedung lama 
terbakar ( Maret 2016).

Tingkatkan Kepercayaan 
Masyarakat, DJPB Raih Capaian 
Terbaik Survey Penilaian 
Integritas

Ditjen Perbendaharaan dalam 
survei penilaian integritas tahun 
2018 meraih capaian terbaik 
lingkup Kemenkeu. Hal tersebut 
disampaikan Irjen Kemenkeu 
Sumiyati dalam membuka townhall 
meeting Ditjen Perbendaharaan.

DJPb Gelar Simulasi Evakuasi 
Gempa Bumi dalam rangka Hari 
Kesiapsiagaan Bencana 

Jajaran pegawai Kantor Pusat DJPb 
mengikuti simulasi evakuasi bencana 
gempa bumi dalam rangka memperingati 
Hari Kesiapsiagaan Bencana (HKB) di 
area Kantor Pusat DJPb.

Sri Mulyani: UMi Meningkatkan 
Kesejahteraan Masyarakat

Menteri Keuangan bersama Menteri 
Perhubungan, Menteri Pariwisata, 
Kepala Badan Ekonomi Kreatif, dan 
Gubernur Jawa Barat serta Bupati Garut 
mengunjungi para pengusaha penerima 
Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di daerah 
pariwisata Situ Bagendit, Kabupaten 
Garut, Jawa Barat.

Lantik Pejabat Eselon II dan 
III, Menkeu Ingatkan untuk jadi 
Pemimpin Inklusif

Menteri Keuangan, Sri Mulyani 
Indrawati, melantik sebanyak 499 
pejabat pimpinan tinggi pratama (eselon 
II) dan pejabat administrator (eselon III) 
Linkup Kementerian Keuangan, dari 
jumlah tersebut 142 pejabat yang dilantik 
berasal dari Ditjen Perbendaharaan.

Apresiasi Kinerja Pelaksanaan 
Anggaran, Dirjen 
Perbendaharaan Ingatkan Tetap 
Jaga Akuntabilitas

Direktur Jenderal Perbendaharaan 
Marwanto Harjowiryono 
mengapresiasi kinerja pelaksanaan 
anggaran KPPN yang mampu 
mewujudkan pelaksanaan anggaran 
yang baik dan tetap pruden, serta 
terus meningkatkan realisasi 
anggaran sembari tetap menjaga 
akuntabilitas, kehati-hatian, dan 
menerapkan asas kemanfaatan,” 
Hal tersebut terungkap dari paparan 
dalam kunjungan kerja ke KPPN 
Curup, Provinsi Bengkulu.

Gubernur DIY : Kehadiran 
Pembiayaan UMi Solusi Memadai 
Pendanaan Masyarakat Kembangkan 
Usaha Kecil dan Menengah

Kehadiran pembiayaan ultra 
mikro(UMi) menjadi solusi memadai 
bagi masyarakat yang membutuhkan 
pendanaan dalam skala kecil untuk 
mengembangkan usaha kecil dan 
menengah. Hal tersebut disampaikan 
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta 
Sri Sultan Hamengkubuwono X 
dalam acara penandatanganan nota 
kesepahaman antara pemerintah Daerah 
Istimewa Yogyakarta dengan Pusat 
Investasi Pemerintah untuk penyaluran 
pembiayaan ultra mikro di Yogyakarta.

Wamenkeu: Pembiayaan UMi Salah 
Satu Instrumen Penguatan Fiskal

Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo 
menjelaskan bahwa Pembiayaan Ultra 
Mikro (UMi) mampu menjadi salah 
satu instrumen yang mendukung 
penguatan fiskal nasional. Hal tersebut 
disampaikan Mardiasmo dalam kegiatan 
internalisasi dan in depth practice 
pembiayaan UMI dalam rangka strategi 
perluasan jangkauan penerima manfaat 
Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) di 
Yogyakarta.

14 /JUNI 23 /JUNI 26 /JUNI 27 /JUNI

08 /APRIL 10 /APRIL 26 /APRIL 26 /APRIL
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16 /JULI

16 /JULI 23 /JULI17 /JULI

02 /JULI 05 /JULI 08 /JULI 11 /JULI

SIMSERBA mewakili DiItjen 
Perbendaharaan dalam Top 
99 Inovasi Pelayanan Publik 
tahun 2019

Sistem Sertifikasi Bendahara 
(SIMSERBA) yang merupakan 
inovasi layanan Ditjen 
Perbendaharaan menjadi 
salah satu wakil Kementerian 
Keuangan dalam presentasi 
Top 99 Inovasi Pelayanan 
Publik oleh Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur 
Negara republik Indonesia 
(Kemen PAN-RB)

Sinergi DJPb dan DJPK, 
Optimalkan Transfer Ke 
Daerah dan Dana Desa 

Dalam acara Hall 
Meeting dengan tema 
Kebijakan Strategis DAK 
Fisik dan Dana Desa di 
Gedung Eksma Dirjen 
Perbendaharaan, Marwanto 
HArjowiryono berpesan 
bahwa Sinergi DJPb dan 
DJPK sangat penting, 
untuk mengoptimalkan 
Transfer Ke Daerah dan 
Dana Desa.

Wamenkeu: Sinergi 
Komponen Perekonomian 
Nasional Dorong 
Pengembangan 
Pembangunan Daerah

Saat menyampaikan keynote 
speech pada Workshop 
Mencari Pola Sinergi 
Pengembangan Pembangunan 
Daerah, Wamenkeu, 
Mardiasmo menyampaikan 
bahwa Pemerataan 
kemandirian ekonomi di 
wilayah Indonesia masih 
perlu mendapatkan perhatian, 
termasuk di antaranya 
ketergantungan terhadap dana 
transfer dari pemerintah pusat 
untuk pembangunan di daerah.

Mardiasmo: Peran APIP 
Meningkatkan Produktivitas 
Layanan dan Kontribusi BLU 
bagi Pembangunan

Dalam Focus Group Discussion 
Peningkatan Pemahaman 
Aparat Pemeriksa tentang 
Pola Pengelolaan Keuangan 
Badan Layanan Umum(BLU) 
Tahun 2019 Wamenkeu 
MArdiasmo menyampaikan 
bahwa Produktivitas pelayanan 
dan kontribusi Badan Layanan 
Umum (BLU) menjadi alat 
fiskal yang efektif untuk 
mendorong percepatan 
pembangunan terlebih dengan 
mengoptimalkan peran 
Aparat Pengawas Internal 
Pemerintah(PIP) dalam 
pengelolaannya.

Program Pembiayaan UMi, 
Upaya Pendampingan 
Menuju Program KUR

Sekretaris Ditjen 
Perbendaharaan, 
Wiwieng Handayaningsih 
menyampaikan bahwa dengan 
adanya pendampingan kepada 
penerima Program 
Pembiayaan Umi, maka 
debitur UMi yang semula 
belum paham mengelola 
kredit kini dipastikan untuk 
dapat mengangsur,” dalam 
rangkaian acara Rapat 
Koordinasi Direktoral Sistem 
Manajemen Investasi 2019.

Menteri Keuangan Lantik 
Dirjen Perbendaharaan: 
Pelaksanaan APBN 2019 
menjadi fokus utama

Menteri Keuangan Sri 
Mulyani Indrawati 
melantik Andin Hadiyanto 
sebagai Direktur Jenderal 
Perbendaharaan.

Optimalkan Pengelolaan 
Dana Pinjaman dan 
Hibah Luar Negeri untuk 
Mendukung Pembangunan 
Nasional

Dalam Workshop Pinjaman 
dan Hibah 2019 Direktur 
PKN, Didyk Choiroel 
menyampiakan bahwa 
Pengelolaan PHLN dalam 
hal penarikan melalui 
Mekanisme Reksus tidak 
lagi sepenuhnya diserahkan 
kepada Executing Agency, 
tetapi juga harus direview 
dan dipertimbangkan 
oleh Account Officer di 
Direktorat PKN, Ditjen 
Perbendaharaan.

Menteri Keuangan 
Tekankan Pentingnya 
Belanja Negara Berkualitas

Dalam pelantikan pejabat 
eselon II Lingkup 
Kementerian Keuangan, 
Sri Mulyani Indrawati 
menyampaikan bahwa 
sangat penting dalam 
mempertahankan prestasi 
opini Wajar Tanpa 
Pengecualian (WTP) dari 
Badan Pemeriksa Keuangan 
(BPK) RI untuk Laporan 
Keuangan Pemerintah Pusat 
(LKPP) Tahun 2018.

Delegasi Kemenkeu Sri Lanka 
Pelajari Pengelolaan Keuangan 
Negara di Indonesia

Sekretaris Ditjen Perbendaharaan, 
Wiwieng Handayaningsih 
dalam sambutannya saat 
menerima kunjungan dari 
delegasi Department of Treasury 
Operations Kementerian Keuangan 
Sri Lanka berharap melalui 
kegiatan study tour ini, baik 
Department of Treasury Operations 
Kementerian Keuangan Sri Lanka 
maupun Ditjen Perbendaharaan 
Kementerian Keuangan Indonesia 
dapat memperoleh pengembangan 
wawasan yang nantinya akan 
memberikan dampak positif 
terhadap pembangunan masing-
masing negara, khususnya dalam 
rangka meningkatkan kualitas 
pengelolaan kas negara di masa 
yang akan datang.

Menkeu: Keterbukaan 
Informasi Bagian dari Good 
Governance

Menteri Keuangan Sri 
Mulyani Indrawati dalam 
kegiatan Seminar Keterbukaan 
Informasi Publik berpesan 
bahwa keterbukaan informasi 
merupakan bagian dari 
amanat dari UUD 1945 yang 
menyebutkan bahwa setiap orang 
berhak untuk berkomunikasi 
dan memperoleh informasi 
untuk mengembangkan pribadi 
dan lingkungan sosialnya, 
serta berhak untuk mencari, 
memperoleh, memiliki, dan 
menyimpan informasi dengan 
menggunakan segala jenis 
saluran yang tersedia.

29 /JULI 29 /JULI
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K
emampuan berbahasa Inggris merupakan salah satu 

bekal yang perlu dimiliki oleh setiap orang, terutama 

mereka yang ingin meningkatkan kapasitas ilmunya. 

Karena merupakan bahasa internasional, bahasa 

Inggris menjadi bahasa yang berpengaruh bagi prospek 

kerja di masa depan. Berbagai lapangan pekerjaan maupun 

institusi pendidikan kerap memberi persyaratan umum kepada 

para pelamar agar memiliki kemampuan bahasa Inggris yang baik 

untuk dapat diterima. Salah satu caranya ialah melalui Test Of 

English as a Foreign Language atau TOEFL.

Untuk dapat mencapai skor TOEFL yang tinggi tentu dibutuhkan 

latihan, strategi, dan juga komitmen yang kuat. Sehingga Tim 

Inspira Research Center menyusun buku TOEFL Killer sebagai 

buku panduan TOEFL. Berbeda dari buku panduan TOEFL lainnya, 

dalam buku ini pembaca akan memperoleh rahasia bagaimana 

mempersiapkan ujian TOEFL dengan lebih fun seperti saat 

memainkan game atau puzzle teka-teki, sehingga tanpa sadar 

pembaca telah menguasai keahlian untuk mencapai skor TOEFL 

yang ia inginkan.

Ada beberapa kelebihan dari buku TOEFL Killer yang dapat 

membantu pembaca untuk mencapai skor TOEFL yang tinggi. 

Pertama, materi yang perlu dipelajari dalam buku ini telah disusun 

dengan jelas sesuai dengan target skor yang ingin dicapai. Di 

setiap target tersebut terdapat trik-trik tersendiri agar dapat 

mencapainya. Misalnya, pembaca ingin mencapai skor 500, maka 

ia harus menghafal sejumlah sekian ribu kosakata dan frasa. 

Dengan demikian pembaca dapat memiliki gambaran dan bisa 

membagi waktu dengan lebih baik untuk mempersiapkan tes 

TOEFL.

Kedua, TOEFL Killer disusun dengan gaya bahasa yang tidak terlalu 

formal dan kaku, sehingga pembaca dari berbagai kalangan tidak 

merasa berat untuk membaca dan memahami materi. Tips dan trik 

yang diberikan dalam buku ini juga jarang ditemui di buku TOEFL 

lainnya. Pembaca tidak akan diberikan tips berupa penjelasan 

secara teoretis, tetapi langsung berupa praktik penyelesaian cepat 

dari berbagai variasi soal di setiap section, baik listening, reading, 

maupun structure. Sebagai bekal dalam menghadapi bagian 

paling teknis dalam tes TOEFL, yaitu Grammar, TOEFL Killer telah 

merangkum rumus-rumus jitu beserta penerapannya dalam soal.

Di akhir buku, penulis memberi gambaran bagaimana tes TOEFL 

akan berlangsung serta memberi saran terkait apa yang perlu 

dilakukan saat menyambut hari ujian TOEFL. Ada pula tips dan 

trik yang sepintas remeh namun sangat membantu, seperti 

memperkirakan jarak tempat tes TOEFL dari rumah serta berapa 

waktu yang diperlukan untuk mencapai tempat pelaksanaan tes. 

Yang menarik ialah penulis berani memberikan garansi bahwa 

pembaca akan mampu memperoleh skor TOEFL di atas 600 jika 

pembaca telah mempraktikkan seluruh tips yang disajikan dalam 

buku ini, sehingga buku TOEFL Killer ini menarik untuk menjadi 

panduan bagi siapa saja yang ingin menaklukan skor TOEFL 

dengan persiapan yang lebih mantap.

Teks: Dinar Rafikhalif

Judul buku  : TOEFL Killer

Penulis : Tim Inspira Research Center

Tebal : 305 halaman

Penerbit : Inspirabook

ISBN : 978-602-0829-83-8

Lebih Mantap Taklukan 
Skor TOEFL dengan 
“TOEFL Killer”

Resensi Buku

Kontributor : Sugeng Wistriono



Semua tentang Action, Bukan Lagi 

Harapan

“Global Action Ambassador is all about 

action, sudah bukan lagi harapan. Tentunya 

action tidak harus langsung yang besar, 

tetapi bisa dimulai dari hal yang sederhana. 

Terpilihnya saya sebagai GGA menunjukkan 

bahwa kita sebagai bagian dari institusi 

pemerintah juga aware terhadap 

permasalahan yang terjadi terhadap 

lingkungan, itu amanah bagi saya,” terang 

Suha ketika menguraikan makna GGA bagi 

dirinya.

Suha yang mengambil konsentrasi Climate 

Action dalam SDGs 2030 mencoba untuk 

menggiatkan gerakan Zero Waste. 

“Saya bersama dengan komunitas Aceh 

Zero Plastic beberapa kali membersihkan 

sampah di tempat wisata sekitar Aceh 

bekerja sama dengan Dinas Lingkungan 

Hidup. Kalau di lingkup kantor, yang saya 

lakukan tentu secara bertahap, dimulai dari 

diri saya sendiri yang harus memberi contoh 

atau menjadi influencer untuk gerakan Zero 

Waste ini, seperti kalau ada sampah dibuang 

sembarangan langsung saya pungutin,” jelas 

Suha.

Beberapa kali, Suha juga mengambil peran 

dalam kegiatan kantor untuk memastikan 

bahwa sampah tidak dibuang dengan 

sembarangan, seperti pada kegiatan jalan 

bersama yang disertai pengumpulan sampah 

plastik bersama. Sampah tersebut kemudian 

dijadikan satu untuk langsung diantar ke 

Dinas Lingkungan Hidup. “Saya sudah 

mendaftarkan tabungan sampah atas nama 

Kanwil DJPb Aceh di Dinas Lingkungan 

Hidup,” ungkap Suha. Implementasi dari 

Zero Waste di kantor juga dilakukan Suha 

dengan memberi label pada tempat sampah 

di setiap ruangan untuk memisahkan 

sampah plastik dan nonplastik. 

“Akhirnya saya take inisiatif itu agar 

sampah plastik bisa langsung dibawa ke 

Dinas Lingkungan Hidup,” tambahnya. 

Bersama komunitasnya, Suha juga kerap 

membagikan sedotan stainless steel gratis 

kepada rekan-rekan di kantor sebagai upaya 

untuk mengurangi penggunaan sedotan 

plastik.

Lingkungan Suha di kantor sangat 

mendukung berbagai inisiasi yang digiatkan 

olehnya, termasuk Kepala Bagian Umum 

Kanwil DJPb Provinsi Aceh, Halim, yang 

mengatakan bahwa kegiatan dan kesibukan 

yang dilakukan Suha tidak mengganggu 

penyelesaian tugas di kantor. “Justru Suha 

menjadi inspirasi bagi pegawai lain untuk 

selalu aktif dan kreatif dalam bekerja dan 

memberikan yang terbaik,” jelas Halim.

Menurut Suha, SDGs 2030 memiliki nilai-

nilai yang baik dan perlu untuk dilakukan 

oleh siapa saja. Bahkan, banyak kebijakan 

dari pemerintah yang sebenarnya telah 

sejalan dengan apa yang tertuang dalam 

17 Goals pada SDGs 2030. “Kalau di 

Kementerian Keuangan, kita memiliki SE-6 

Tahun 2019 yang diterbitkan oleh Menteri 

Keuangan tentang penerapan kantor ramah 

lingkungan, salah satunya diatur mengenai 

pengurangan sampah plastik dan kertas. 

Kalau DJPb sendiri kaitannya dengan 

program Perbendaharaan Go Green. Itu 

artinya organisasi kita mendukung penuh 

penerapan SDGs.”

Climate Action yang menjadi konsentrasi 

pilihannya dalam SDGs, bagi Suha adalah 

sebuah nilai mati yang tidak dapat 

ditoleransi sebab berkaitan dengan bumi di 

mana generasi manusia akan tinggal. “Apa 

pun yang manusia lakukan untuk memenuhi 

kebutuhan hendaknya juga memperhatikan 

nilai-nilai yang sustain. Bagaimana agar 

kebutuhan tetap jalan tetapi kita juga dapat 

meminimalkan kerusakan alam. Salah 

satunya adalah pengurangan sampah plastik 

tadi,” sebutnya. Suha beserta para GAA 

lainnya kemudian melaporkan kegiatan 

yang diinisiasi ke dalam forum GAA untuk 

kemudian saling dievaluasi progres maupun 

kendala yang dihadapinya. Kemudian pada 

bulan Agustus 2019 ini, Suha diundang 

sebagai panelis pengamat SDG pada acara 

Asia Youth Model United Nation di Putrajaya, 

Malaysia.

“Kita tidak harus menjadi Global Action 

Ambassador untuk melakukan semua 

inisiatif tersebut. Yang lebih penting, kita 

harus terus menerapkan nilai-nilai positif 

yang tanpa kita sadari itu akan sejalan 

dengan SDGs 2030. GAA bukan branding, 

tetapi hanya pemancing untuk mengundang 

orang sadar bahwa ada hal baik yang 

harus dilakukan sekarang. We need people 

understand that we need you guys for better 

future,” begitu harapan Suha terhadap 

masyarakat.

Keterlibatan aktif Suha dalam berbagai 

kegiatan lintas bangsa ini menunjukkan 

bahwa jajaran Insan Perbendaharaan pun 

memiliki kepedulian terhadap masalah 

internasional, sejalan dengan visi organisasi 

yang diemban sebagai state treasury 

manager yang unggul di tingkat dunia.

Teks: Dinar Rafikhalif, Suha Rizqiani, Kanwil 

DJPb Provinsi Aceh

Foto: Dok. Pribadi Suha Rizqiani

Pelita Pelita
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Dari Kepedulian Terhadap Lingkungan 
Terpilih Menjadi Global Action 
Ambassador PBB 2019

I
nsan Perbendaharaan yang tersebar di 

beragam wilayah nusantara memiliki 

komitmen untuk dapat membangun 

bangsa ke arah yang lebih baik. Tidak 

hanya dilakukan melalui pencapaian 

dari target kinerja yang diembannya 

dalam organisasi DJPb, tetapi juga melalui 

perhatiannya terhadap isu yang menjadi 

sorotan bagi masyarakat secara global, 

seperti isu tentang kelestarian lingkungan 

alam. Salah seorang pegawai Kanwil DJPb 

Provinsi Aceh, Suha Rizqiani (24), menaruh 

perhatian besar terhadap isu tersebut.

Perhatiannya terhadap kelestarian 

lingkungan salah satunya dilatarbelakangi 

oleh pendidikan sains yang kental yang 

pernah dia peroleh semasa sekolah 

masih teringat olehnya sampai sekarang. 

“Kebetulan dulu saya di SMA sains dan 

pernah ikut olimpiade terkait dengan sains, 

jadinya punya awareness yang lebih tentang 

alam. Masih ada ilmu tentang sains yang 

teringat, seperti masalah-masalah di alam, 

yang pada akhirnya mengharuskan kita 

menyadari bahwa alam itu harus dijaga,” 

jelas Suha.

Hal tersebut membuat pegawai DJPb 

asal Aceh ini kemudian kerap mengikuti 

kegiatan sosial maupun event berkaitan 

dengan sains, baik dalam negeri maupun 

mancanegara. Melalui event tersebut, Suha 

bertemu dengan para volunteer penggiat 

kelestarian lingkungan dari United Nations 

Development Programme (UNDP). Dari 

situlah dia memperoleh informasi tentang 

Sustainable Development Goals (SDGs) 

2030 sebagai agenda pembangunan dunia 

yang oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa 

(PBB) telah dijabarkan dalam 17 Goals 

dengan tenggat waktu tertentu yang telah 

ditentukan. 

“Saya ditawari untuk mengenal SDGs lewat 

event Global Goals Summit (GGS). Awalnya 

saya merasa kurang pantas untuk ikut event 

sebesar itu, tetapi karena support dari kantor 

akhirnya saya apply untuk ikut,” jelasnya. 

Pada acara GGS di Kuala Lumpur, Malaysia, 

itulah Suha justru terpilih menjadi Global 

Action Ambassador (GGA) 2019.

Untuk dapat mengikuti GGS, Suha 

mengikuti seleksi dengan mengirimkan 

esai sebelumnya. “Karena memang 

mekanismenya tidak sekadar daftar 

kemudian bisa hadir. Dari tulisan yang saya 

kirim akhirnya saya lulus dan mengikuti 

event GGS pada 23-25 Januari 2019. Mungkin 

sekitar 150 orang dari 800 orang yang ikut 

seleksi.”

Acara GGS dihadiri oleh peserta dari 

berbagai negara dan latar belakang. 

Beberapa sesi seperti debat dan diskusi 

panel membahas tentang 17 Goals dari SDGs 

2030. Suha yang sejak awal tertarik dengan 

kelestarian lingkungan memilih Climate 

Action sebagai goals yang menjadi bahan 

diskusinya. Dari peserta yang hadir dalam 

acara tersebut, Suha termasuk menjadi 100 

peserta yang memperoleh penghargaan 

sebagai GGA 2019.
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S
aat ini KPPN Pekanbaru 

sedang mengikuti 

tahapan proses penilaian 

untuk Kantor Pelayanan 

Terbaik Kementerian 

Keuangan 2019 dan Unit Kerja 

yang memenuhi kriteria Wilayah 

Birokrasi Bersih dan Melayani 

(WBBM) 2019, setelah sebelumnya 

meraih sejumlah prestasi seperti 

Unit Kerja yang memenuhi kriteria 

Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) 

2018, peringkat kedua kantor 

vertikal Ditjen Perbendaharaan 

yang telah mengimplementasikan 

Pengarusutamaan Gender (PUG) 

tahun 2018, dan peringkat kelima 

pengelolaan kinerja di Ditjen 

Perbendaharaan kategori KPPN Tipe 

A Provinsi tahun 2018.

Dalam meraih prestasi, Kepala 

KPPN Pekanbaru Khairil Indra 

mengungkapkan bahwa ada tiga 

prinsip, yaitu pertama pikirkan 

sebelum yang lain memikirkan. KPPN 

harus berpikir dan bergerak cepat 

sehingga kebijakan dan program 

dari pusat dapat diterapkan dengan 

cepat, sukses, dan sesuai dengan 

yang diharapkan, bahkan jika 

mungkin melebihi ekspektasi. Kedua, 

wujudkan segala sesuatunya ketika 

yang lain baru hendak memulai, 

sehingga bisa selesai lebih dulu. 

Ketiga, lakukan atau hasilkan lebih 

baik daripada yang dihasilkan oleh 

unit kerja lain.

Salah satu hal yang diterapkan di 

KPPN Pekanbaru adalah perencanaan 

pola pengelolaan kinerja yang 

harus dimulai sejak akhir tahun 

sebelumnya. Rencana aksi dari 

sejumlah program seperti Strategy 

Focused Organization (SFO) dan 

Dialog Kinerja Organisasi (DKO) 

harus dirancang dan berjalan 

bersamaan, bukan hanya waktu 

penandatanganannya yang 

berbarengan.

“Prestasi itu adalah ujungnya, akibat 

dari apa yang kita lakukan selama ini, 

dan itu bukan tujuan akhir. Jangan 

sampai kita melakukan sesuatu 

hanya untuk formalitas saja atau 

untuk menggugurkan kewajiban, 

tetapi manfaatnya tidak maksimal 

dirasakan oleh pihak-pihak yang 

berkepentingan,” jelas Indra yang 

menjabat sebagai Kepala KPPN 

Pekanbaru sejak Juni 2019 ini.

Semangat dan Komitmen Menjadi 

Kunci

Indra juga menerangkan, kunci 

sukses suatu organisasi adalah 

semangat kerja dan komitmen. Untuk 

membangunnya, tidak bisa hanya 

dengan mengikuti prosedur operasi 

standar (SOP), karena yang harus 

disentuh adalah pola pikir pegawai. 

Tantangannya adalah di KPPN 

Pekanbaru ada 38 orang pegawai 

dengan beragam karakter. “Makanya 

bagaimana menyentuh mindset atau 

alam bawah sadar, masuk dengan 

cara mereka, keluar dengan cara kita. 

Menjaring pendapat itu jangan di 

rapat,” urainya. 

Jika untuk membangun Zona 

Integritas diperlukan enam 

komponen pengungkit yaitu 

manajemen perubahan, penataan 

tata laksana, penataan manajemen 

sumber daya manusia, penguatan 

akuntabilitas kinerja, penguatan 

pengawasan, serta peningkatan 

kualitas pelayanan publik, bagi 

KPPN Pekanbaru terdapat dua 

komponen penggerak utama sebagai 

tambahannya yaitu komitmen 

dan keterlibatan pimpinan serta 

membangun komunikasi dan layanan 

internal. 

Dalam melayani, KPPN Pekanbaru 

memiliki slogan SIGAP yang 

merupakan singkatan dari Sinergi, 

Inovatif, Gesit, Akuntabel, dan 

Profesional. Namun, Indra juga 

menekankan bahwa KPPN perlu 

memberi layanan yang seimbang. 

Tidak hanya sigap melayani pihak 

eksternal atau stakeholders, tetapi 

pihak internal juga penting. 

“Menteri Keuangan, kan, juga sudah 

meminta ada work life balance. 

Jadi yang saya minta ke pegawai, 

harus happy atau bahagia dalam 

melakukan tugas-tugas. Harus enjoy, 

santai, tetapi juga tetap fokus  dalam 

bekerja,” sebut Indra. Baginya, 

menciptakan pola kerja yang efektif 

untuk dapat melaksanakan pekerjaan 

dengan mudah itu perlu.

Untuk meningkatkan keakraban, 

di KPPN Pekanbaru tersedia POIN 

(Pojok Inspirasi), Kafe SIGAP 

dengan menu kopi pilihan, dan 

teratak atau semacam saung yang 

dapat digunakan oleh para pegawai 

sebagai sarana bersantai dan melepas 

lelah sambil mengobrol. Sejumlah 

pegawai hingga pejabat dari Kanwil 

DJPb Provinsi Riau yang gedungnya 

bersebelahan pun seringkali ikut 

bergabung di kafe atau teratak 

selepas jam kantor.KPPN Pekanbaru merupakan instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan yang berada di Kota Pekanbaru, ibukota dari 

Provinsi Riau. Wilayah kerjanya meliputi Kota Pekanbaru, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Siak, Kabupaten 

Kampar, dan Kabupaten Pelalawan. Dengan 309 satuan kerja yang dilayani, KPPN Pekanbaru mengelola APBN 

sebesar total Rp8.129.222.617.000 atau lebih dari 70% dana APBN di Provinsi Riau. 

KPPN Pekanbaru, Layani 
Pihak Eksternal Maupun 
Internal dengan SIGAP

Khairil Indra

Kepala KPPN Pekanbaru
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Sarana dan Inovasi 

Pendukung 

Prestasi

Untuk menunjang 

pelayanan, KPPN 

Pekanbaru telah 

memiliki sarana 

dan prasarana 

yang sesuai dengan 

standar seperti 

front office, ruang 

tunggu layanan, 

Mini TLC, ruang 

konsultasi, holding 

room, aula, musala, 

ruang bermain anak, 

maternity room, 

klinik, ruang literasi 

Perbendaharaan 

yang dilengkapi kacamata baca, ruang arsip, dapur, hingga 

sejumlah fasilitas yang mempermudah kaum difabel seperti 

toilet, jalan masuk yang bisa dilewati kursi roda, berikut 

penyediaan kursi rodanya. Salah satu ruangan juga difungsikan 

sebagai ruang layanan bersama satu atap, bersinergi dengan 

KPPBC, KPP, BPJS, Taspen, dan TVRI.

Dengan tujuan efisiensi, standing banner maupun brosur sudah 

dikurangi bahkan dihilangkan. Sebagai gantinya, digunakan 

banner digital yang lebih menarik, hemat tempat, mudah diakses, 

juga lebih ramah lingkungan. Fasilitas tambahan yang sedang 

diupayakan untuk dibangun adalah ruang istirahat untuk petugas 

satuan kerja yang telah menempuh perjalanan jauh dari daerah 

unit kerjanya.

Bagi satuan kerja yang lokasinya jauh dari KPPN, KPPN 

Pekanbaru memiliki inovasi berupa pengangkatan petugas dari 

satuan kerja sebagai Duta Perbendaharaan sejak tahun 2017. 

Petugas satuan kerja yang terpilih ini merupakan petugas yang 

dinilai terbaik dalam kinerjanya. Tahun ini diangkat enam orang 

Duta Perbendaharaan telah diseleksi dari berbagai satuan kerja, 

yang kemudian mendapatkan pelatihan khusus dari KPPN. 

Duta Perbendaharaan dapat memberikan bantuan konsultasi 

pendahuluan kepada satuan kerja lain yang berlokasi di sekitar 

unit kerjanya.

Self assessment atau menilai diri sendiri juga diterapkan oleh 

KPPN Pekanbaru. Dengan sertifikasi yang diperoleh seperti ISO 

9001:2015, juga deretan prestasi, yang lebih penting adalah 

senantiasa mengevaluasi kepantasan akan raihan tersebut. Sebab, 

layanan merupakan suatu budaya, atau kebiasaan yang harus 

senantiasa dibangun dan dikuatkan. 

 “Ada atau tidak ada ajang penilaian, kita tetap akan melakukan 

peningkatan, terus memperbaiki. Penghargaan itu bonus atas apa 

yang telah dilakukan,” tegas Indra. 

Teks : Leila Rizki Niwanda

Foto : Mahardika Argha

Duta Perbendaharaan

Duta Perbendaharaan adalah para petugas satuan kerja yang kinerjanya baik sehingga dapat 

memberikan bantuan konsultasi perbendaharaan kepada petugas satuan kerja lainnya. 

Awalnya pada tahun 2017 ditunjuk satu orang duta, kemudian tahun-tahun berikutnya 

diangkat masing-masing enam orang Duta Perbendaharaan melalui proses seleksi. Para Duta 

Perbendaharaan juga mendapatkan pembekalan dan fasilitas khusus dari KPPN Pekanbaru 

untuk mendukung kinerjanya.

Gerakan Fiskal Sehat

Gerakan ini terdiri atas lima langkah yaitu perencanaan matang, pelaksanaan efektif 

dan efisien, utamakan program prioritas pemerintah, tidak mark up dan tidak fiktif, serta 

pertanggungjawaban akuntabel dan tepat waktu.

Lentera – Latihan Teknis Perbendaharaan

Dengan inovasi Lentera, satuan kerja mendapatkan fasilitas untuk dapat belajar pengelolaan 

perbendaharaan dengan kelas tersendiri yang diselenggarakan oleh KPPN.

SIGAPKU – Sistem Informasi Gabungan dan Pengaduan KPPN Pekanbaru

Aplikasi SIGAPKU dapat diunduh di ponsel pintar dan menggabungkan akses ke berbagai 

layanan Perbendaharaan mulai dari HAI DJPb, e-Rekon, SPRINT, OM-SPAN, Simponi, Surat 

Setoran Elektronik (SSE), dan Pengaduan dengan cukup satu aplikasi saja.

SIKAPKU - Sistem Informasi KPPN Pekanbaru

Aplikasi SIKAPKU adalah aplikasi berbasis android. Melalui aplikasi ini, KPPN dapat 

menyampaikan informasi langsung kepada satuan kerja secara menyeluruh maupun 

informasi khusus kepada satuan kerja tertentu apabila terdapat permasalahan yang ingin 

disampaikan. Informasi ini akan masuk melalui notifikasi di smartphone semua pejabat 

perbendaharaan, sehingga diharapkan akan langsung secara cepat direspons secara lebih 

cepat oleh satuan kerja yang bersangkutan

Bripka Iswandi - Rumkit Bhayangkara Polda Riau

Setiap kami datang ke KPPN,  pelayanan yang diberikan kepada kami sangat baik dan kami sangat 

puas. Dengan adanya inovasi-inovasi dari KPPN Pekanbaru seperti Duta Perbendaharaan dan 

Lentera, kami merasa sangat terbantu dan mudah menemukan solusi permasalahan. Selama ini 

kami dibantu oleh pelayanan KPPN dan kami selalu mendapatkan bimbingan. Kami tentunya 

mendukung KPPN Pekanbaru untuk menuju WBBM.

Sally Edinov - Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau

Pelayanan KPPN Pekanbaru tidak berhenti hanya di meja front office, tetapi juga 24 jam termasuk 

di rumah, di mana pun berada. Cepat, tuntas, tidak ada masalah yang tidak terselesaikan. Semoga 

KPPN Pekanbaru tetap menjaga kesolidan dan menjaga hubungan baik dengan satuan kerja. 

INOVASI 
KPPN PEKANBARU

Teratak 
SIGAP

Teratak 

merupakan 

bahasa Melayu 

dari “saung” yang 

artinya bangunan 

kecil seperti 

rumah di sawah atau di kebun. SIGAP adalah 

kebijakan mutu KPPN Pekanbaru yang berarti 

Sinergi, Inovatif, Gesit, Akuntabel dan Profesional. 

Saung biasanya menjadi tempat berkumpul para 

petani di sela-sela istirahat Di saung, para petani 

berkumpul untuk membicarakan pengairan sawah, 

pupuk, masalah jalan di desa, keamanan, dan 

masalah-masalah lain. Musyawarah di balai desa 

akan berjalan lancar karena akar masalahnya telah 

dimengerti dan dipahami oleh para petani melalui 

obrolan di saung. 

Sebagaimana falsafah saung, Teratak SIGAP 

merupakan salah satu sentral tukar pikiran 

dengan topik yang luas. Hasil diskusi diperoleh 

dari kejernihan pikiran, bernalar dan berperasaan 

secara egaliter dan saling menghargai. Dengan 

bertukar pikiran di Teratak SIGAP diharapkan 

lahir inisiatif segar dalam memecahkan masalah 

yang dihadapi ketika melaksanakan tugas. 

Meski diskusi di Teratak SIGAP tak jarang 

dilakukan dengan suara keras, tetapi akan 

selalu diiringi canda tawa. Semangat diskusi 

didasari oleh kebersamaan. Yang berbicara tidak 

berbangga, yang dicela tidak tersakiti. Semua ada 

dalam satu visi yaitu untuk kebaikan organisasi. 

Teratak SIGAP menghilangkan sekat kotak-kotak 

antarseksi. Yang pejabat seolah meletakkan 

jabatannya, yang pelaksana membuka pikirannya 

untuk melintasi rutinitas pekerjaan sesuai 

tusinya. Obrolan dapat menjangkau masalah yang 

luas. Tentang hobi, keluarga, tetangga, mimpi, 

peraturan, pekerjaan, tamu yang dilayani, semua 

sah saja dibicarakan di sini. Semua yang duduk 

di Teratak SIGAP memandang bahwa organisasi 

adalah rumah bersama yang mesti dijaga. 

Teratak SIGAP menjadi tempat yang 

mengingatkan pegawai bahwa mereka tidak 

sendiri. KPPN Pekanbaru adalah sebuah tim, para 

pegawai sebagai anggotanya saling melengkapi. 

Teratak mengingatkan bahwa para pegawai 

adalah manusia, makhluk sosial yang memerlukan 

makhluk yang lain untuk keberlangsungan 

hidupnya. Bahwa rekan-rekan kerja adalah 

keluarga sendiri, saat keluarga yang sesungguhnya 

ada di seberang lautan. Teratak SIGAP adalah 

tempat menghidupkan nurani untuk peduli pada 

organisasi. Bahwa dalam berorganisasi kita harus 

berkontribusi, tidak sekadar menumpang hidup 

pada organisasi, atau sekedar pelengkap struktur 

organisasi. Dengan Teratak SIGAP diharapkan 

hadir semangat “berat sama dipikul, ringan sama 

dijinjing”, semangat pejuang yang menjadi ruh 

suksesnya organisasi. 

Teks: Tri Saptoweni, KPPN Pekanbaru
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Keterangan Foto (searah jarum jam) :

1.  Menara Lancang Kuning Pekanbaru

2. Jembatan Siak IV Pekanbaru

3. Pusat Kerajinan Rotan Rumbai

4. Masjid Raya Pekanbaru

5. Gurindam Dua Belas Melayu

Foto : Mahardika Argha

Kilometer Kilometer

#Pekanbaru



Warung Sedekah: Agar Jualan Tidak 
Sekedar Dapat Profit

Berbisnis dengan konsep pada 

umumnya ialah berjualan untuk 

memperoleh keuntungan. Melalui 

keuntungan tersebut, pemilik usaha 

dapat kembali memutar modal untuk 

kelangsungan usahanya serta memenuhi 

kebutuhan hidupnya. Tentu banyak pihak 

yang ikut terlibat dalam menjalankan suatu 

bisnis. Namun terkadang manfaat dari 

bisnis tersebut hanya dapat dirasakan oleh 

pemilik usahanya saja. Oleh karenanya, 

seorang penggiat sosial di Surakarta, Ulie, 

mencoba untuk mengenalkan konsep bisnis 

yang berbeda.

Konsep yang diusung bernama Warung 

Sedekah, yaitu bisnis dengan menggunakan 

pendekatan sociopreneur yang tidak hanya 

mengambil keuntungan bagi satu individu 

melainkan juga berkontribusi untuk 

kesejahteraan banyak orang. Teknisnya, 

orang yang membeli satu produk dari 

Warung Sedekah boleh membayar dua, 

tiga, atau lebih banyak lagi. Produk yang 

selebihnya tersebut akan disedekahkan 

kepada mereka yang membutuhkan. “Jadi 

ada tiga poinnya. Pedagang diuntungkan 

karena jualannya habis, duafa terbantu 

karena adanya pemberian, dan penderma 

juga senang karena sedekahnya 

tersalurkan,” ujar Ulie. 

Sebagai alumni Universitas Sebelas Maret 

(UNS) Surakarta, Rulli Megawati atau Ulie 

(28) memperoleh ide untuk menjalankan 

Warung Sedekah di Surakarta dari hasil 

diskusinya bersama Sutanto Sastraredja, 

Staf Ahli UNS. Seperti yang disampaikan 

oleh Ulie, bahwa menurut Sutanto sebaiknya 

sedekah itu ada rantai prosesnya, tidak 

langsung sampai. “Kita ingin memberi 

peluang kepada masyarakat yang ingin 

bersedekah melalui fasilitas Warung 

Sedekah. Pemberi dapat memberikan 

sedekah kepada penerima melalui rantai 

perantara yaitu para pedagang di Warung 

Sedekah,” jelasnya.

Penerapan Warung Sedekah

Bersama dengan alumni UNS lainnya, Ulie 

mencoba menerapkan konsep Warung 

Sedekah pada salah satu kafe di Surakarta 

bernama Café Librairie pada tahun 2016. 

Sesuai dengan namanya, pada awalnya 

kafe yang berlokasi di daerah Banjarsari ini 

hanya merupakan perpustakaan sekaligus 

toko buku. Penerapan sociopreneur pada 

Warung Sedekah membuat kafe tersebut 

menjalin kerja sama dengan pedagang 

sekitar, sehingga kini juga tersedia aneka 

makanan seperti bubur ayam, nasi uduk, 

atau makanan ringan. 

Tiap gerobak dagangan ditempel tulisan “Beli Satu Bayar 

Dua”, di mana penjualan yang kedua akan disedekahkan. 

Meskipun demikian, pembeli juga diperbolehkan jika hanya 

ingin membeli makanan saja tanpa sedekah atau sedekah 

saja tanpa membeli 

makanan. 

“Jadi bentuk 

sedekahnya nanti akan 

sesuai dengan jenis 

dagangannya masing-

masing, bisa berupa 

bubur ayam atau 

nasi uduk,” jelas Ulie 

yang biasa membantu 

turun ke lapangan 

untuk membagikan 

sedekahnya.

Beberapa pedagang 

pada Warung Sedekah 

juga menuliskan 

perhitungannya seperti 

besaran pemasukan dan pengeluaran untuk sedekah pada 

papan yang diletakkan dekat dengan gerobak dagangannya. 

Hal ini dilakukan agar informasi penyaluran sedekah dapat 

lebih mudah tersampaikan kepada masyarakat. Mereka 

lebih sering mengakumulasikan sedekahnya untuk 

dibagikan kepada penerima setiap hari Jumat 

bersamaan dengan kegiatan Sedekah Jumat yang 

dilaksanakan oleh komunitas sosial lainnya di 

Surakarta.

Dampak Warung Sedekah bagi Masyarakat

Untuk penyaluran sedekahnya, Ulie biasa 

menggunakan kupon yang disebar ke toko sekitar. 

“Biasanya di dekatnya kan ada tukang becak atau 

kuli angkut yang bantu angkutin barang ke toko, 

nah, pemilik toko yang kasih kupon makan ke 

Warung Sedekah tersebut,” ujarnya. Dengan begitu, 

makanan dari Warung Sedekah tidak diberikan 

kepada sembarang orang, tetapi hanya kepada 

masyarakat yang memang layak untuk menerimanya.

Selain melaksanakan kegiatan rutinnya sehari-

hari, komunitas Warung Sedekah juga beberapa kali 

menyelenggarakan program besar yang melibatkan 

masyarakat luas. Melalui kolaborasinya dengan penggiat 

sosial lain, pada bulan Ramadhan 1440 H Warung Sedekah 

menyelenggarakan kegiatan Buka Bersama dengan 100 

Tukang Becak. “Timnya ada yang berasal dari anggota 

komunitas sekitar juga seperti Dompet Dhuafa dan Rumah 

Zakat,” kata Ulie.

Salah seorang penjual nasi uduk, Marheni, sudah lebih dari 

satu tahun bergabung dengan Warung Sedekah di Café 

Librairie. Marheni mengaku ikut terdorong untuk bergabung 

karena rasa kepeduliannya melihat banyak masyarakat 

sekitar yang masih kekurangan dan kesulitan untuk sekedar 

mendapatkan sebungkus nasi. “Alhamdulillah, penjualan 

nasi uduk juga menjadi lebih cepat habis karena bergabung 

dalam Warung Sedekah,” tambahnya.

Harapan Warung Sedekah ke Depan

Selain di Surakarta, pada tahun 2017 Ulie mulai menerapkan 

konsep Warung Sedekah di kota asalnya, Purwokerto. “Yang 

di sini (Purwokerto) independen. Saya suka join sama ibu-

ibu sekitar rumah dan masjid. Kami tiap Jumat bagi-bagi 

makanan di masjid atau merapat ke teman-teman sosial 

lainnya,” ungkap Ulie.

Ulie berharap, konsep Warung Sedekah ini dapat diterapkan 

di banyak kota lainnya. “Menciptakan peluang sedekah di 

sekitar kita itu perlu. Masyarakat yang menerima juga happy, 

soalnya ketika diberi (sedekah) doanya yang keluar dari 

mereka berderet tanpa diminta. Semoga banyak kota yang 

menerapkan agar jadi kota yang welas asih.”

Sesuai dengan slogan dari Warung Sedekah, Give More Get 

More, masyarakat sekitar mejadi lebih ringan untuk saling 

berbagi, yang pada akhirnya manfaat dari sedekah akan 

kembali lagi kepada mereka. “Karena sebenarnya sedekah 

itu lebih besar manfaatnya bagi yang memberi bukan yang 

menerima. Para pedagang pun turut terbantu, mereka tidak 

hanya mendapat profit tapi juga keberkahan lebih banyak 

dari sedekah itu,” jelas Ulie.
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Reformasi di bidang pengelolaan keuangan negara 

membantu ekonomi  menjadi lebih stabil, bukan hanya di bidang 

pelaksanaan anggaran tetapi  juga di sisi fiskal

- Dirjen Perbendaharaan Andin Hadiyanto


