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Para pembaca yang budiman,

Tahun 2020 adalah tahun yang sangat menantang dengan 
semakin meluasnya wabah Covid-19 ke banyak negara 
di dunia, termasuk ke negara kita. Upaya pemerintah 
dalam membendung efek negatif dari pandemi ini terus 
dilakukan, misalnya melalui penerbitan Perppu Nomor 1 
Tahun 2020 yang kemudian diundangkan menjadi Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan 
Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan 
Pandemi Covid-19. Dengan aturan ini, pemerintah dapat 
mengalokasikan anggaran untuk penanganan Covid-19 
dan program pemulihan ekonomi nasional, yang antara 
lain mencakup klaster kesehatan, perlindungan sosial, 
UMKM, korporasi, dan insentif perpajakan. Kebijakan ini 
mendorong hingga secara bertahap ekonomi domestik terus 
menunjukkan perbaikan.

Kegiatan ekonomi masyarakat kembali tumbuh sampai 
pada kuartal III tahun 2020 pertumbuhan ekonomi tercatat 
mengalami perbaikan menjadi minus 3,49 persen dan di 
kuartal IV 2020 kembali naik menjadi minus 2,19 persen. 
Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Indonesia 
sepanjang 2020 mencapai minus 2,07 persen. Sejumlah 
upaya pemerintah dalam menyokong pertumbuhan ekonomi 
ini kami sajikan melalui Majalah Treasury Indonesia 
terbitan I Tahun 2021. Kali ini, ulasan Redaksi berfokus 
pada dukungan terhadap UMKM yang banyak berkontribusi 
terhadap perekonomian negeri, termasuk perkembangan 
terbaru pada awal tahun 2021 ini.

Tahun ini, harapan baru hadir dengan adanya program 
vaksinasi massal Covid-19, yang di Indonesia dilaksanakan 
secara gratis sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo. 

Vaksin ini membawa optimisme agar pandemi segera dapat terkendali dan karenanya kegiatan perekonomian bisa jauh lebih 
meningkat dibandingkan dengan sebelumnya. Sejumlah lembaga dunia terpantau optimis terhadap momentum perbaikan 
pertumbuhan ekonomi yang akan terus terjaga. IMF memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2021 akan 
mencapai 4,8 persen, Bank Dunia memproyeksikan 4,4 persen, Asian Development Bank memproyeksikan 4,5 persen, dan OECD 
baru-baru ini meningkatkan proyeksi pertumbuhan Indonesia dari semula 4,0 persen (Desember 2020) menjadi 4,9 persen 
(Maret 2021). Adapun Kementerian Keuangan memprediksi ekonomi Indonesia pada tahun ini akan tumbuh pada kisaran 4,5 
persen hingga 5,3 persen.

Ditjen Perbendaharaan turut berperan penting dalam pelaksanaan program PC-PEN, baik dari segi supply melalui dukungan 
terhadap UMKM seperti realisasi bantuan usaha, segi demand melalui realisasi jaring pengaman sosial, juga dari segi kesehatan 
lewat realisasi penanganan pasien, insentif nakes, maupun pengadaan vaksin. Pencairan dana untuk pelaksanaan belanja agar 
hasilnya bisa segera dirasakan oleh masyarakat sesuai dengan instruksi presiden untuk akselerasi belanja, pengelolaan kas 
pemerintah agar siap sedia kapan pun diperlukan, monitoring implementasi kredit usaha rakyat guna memastikan manfaatnya 
diterima dengan baik, serta penyusunan laporan keuangan supaya tetap akuntabel di tengah pandemi, hanyalah sebagian dari 
peranan kita sebagai punggawa Treasury negara. Mari kita tetap jaga semangat dan kinerja agar tetap optimal, untuk men-
support terjaganya momentum pertumbuhan ekonomi.

Terbitan ini juga sekaligus merupakan terbitan pertama pada masa tugas kami selaku Dirjen Perbendaharaan. Oleh karenanya, 
izinkan kami menyampaikan salam hormat dan sapa hangat bagi seluruh Insan dan Mitra Perbendaharaan sekalian. Mari kita 
jalin 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 memberikan bimbingan dan meridhai langkah kita bersama ke 
depan.

Salam Treasury,

Hadiyanto
Direktur Jenderal Perbendaharaan

The Treasurer



Di tengah kondisi pandemi Covid-19 saat ini, Usaha Mikro, Kecil, 
dan Menengah (UMKM) di Indonesia sebagian besar justru mampu 
bertahan. Dukungan pemerintah melalui kebijakan-kebijakan 
program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)  seperti pembiayaan 
Ultra Mikro (UMi), Kredit Usaha Rakyat (KUR), dan subsidi bunga 

bagi pelaku usaha kecil mempunyai dampak yang cukup signifikan membantu 
UMKM dan usaha mikro bertahan di tengah pandemi.

Gerakan #BanggaBuatanIndonesia diharapkan dapat mendorong masyarakat 
luas menggunakan produk-produk karya anak bangsa yang kualitasnya tidak 
kalah dengan produksi luar negeri. Seperti tampak pada produk pengrajin 
kain tenun Sidan di Kapuas Hulu dan pengrajin topeng kayu di Desa Bobung 
di Bantul, yang produknya tak hanya merambah pasar lokal, tetapi juga sudah 
diekspor ke luar negeri.

Foto:

1.   Pengrajin Topeng Kayu Desa Bobung di Bantul karya 
      Taufik Rahman @fotopuisi
2.   Pengrajin kain Sidan di Kapuas Hulu karya Rizky Pambagio
      @rizky_pambagio

Teks: Mahardika Argha Mariska

#BanggaBuatan
Indonesia
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Setahun Sejak Pandemi, 
Akselerasi Pemulihan Negeri
Sayup-sayup terdengar selentingan tentang kondisi negeri. Ada optimisme yang tertangkap, ada 
semangat menyemburat. Setahun sejak pandemi, gelora bangkit itu makin nyata. Data-data statistik 
pun menyebut kesejahteraan rakyat terus bertahan. Hasil-hasil penelitian ilmiah mengungkapkan 
peran APBN menopang perekonomian. Dan saat ini, pemulihan kesehatan melalui vaksinasi 
nasional, akan menjadi pilar kokoh menyongsong kebangkitan.
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Kisah ini berawal dari tahun 2020 lalu. Baru beberapa pekan berjalan, penyakit yang diberi nama 
Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), membungkam banyak negara dunia dan akhirnya ditetapkan 
sebagai pandemi global oleh World Health Organization (WHO). Pandemi ini kemudian 
berpengaruh besar pada sejumlah bidang kehidupan, mulai dari kesehatan, kehidupan sosial 
kemasyarakatan, hingga perekonomian. Pemerintah Indonesia bergerak cepat merespons dampak 

tersebut dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 
2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi 
COVID-19 dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau 
Stabilitas Sistem Keuangan yang kemudian ditetapkan sebagai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. 

Foto: Tino Adi Prabowo



Mengingat penanganan 
dampak pandemi tersebut 
memerlukan dukungan dana, 
maka Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Negara (APBN) 
pun disesuaikan posturnya 
hingga dua kali, yaitu 
melalui Perpres Nomor 54 
Tahun 2020 tanggal 3 April 
2020 dan Perpres Nomor 72 
Tahun 2020 tanggal 24 Juni 
2020. Sejumlah program dan 
kebijakan djalankan dalam 
payung Program Penanganan 
Covid-19 dan Pemulihan 
Ekonomi Nasional (PC-
PEN), yang sebagian berupa 
program baru dan sebagian 
adalah program lama yang 
ditingkatkan manfaatnya atau 
diperpanjang pelaksanaannya. 
Program PC-PEN 2020 dibagi 
menjadi beberapa klaster, 
yaitu Kesehatan, Perlindungan 
Sosial, Sektoral Kementerian 
Negara/Lembaga (K/L) 
dan Pemerintah Daerah 
(Pemda), Usaha Mikro, Kecil, 
dan Menengah (UMKM), 
Pembiayaan Korporasi, 
serta Insentif Usaha. Secara 
keseluruhan, dialokasikan 
anggaran sebesar Rp695,2 
triliun untuk program PC-PEN.

Tingkatkan Daya Tahan, Tak 
Gentar dengan Hantaman

Pemberlakuan kebijakan 
pembatasan aktivitas 
masyarakat menjadi pilihan 
yang diambil oleh sejumlah 
negara untuk mencegah 
penyebaran penyakit semakin 
meluas, baik dalam bentuk 
pembatasan sepenuhnya 
maupun sebagian yang 
disesuaikan dengan kondisi 
masing-masing. Sebagai 
konsekuensinya, kegiatan 
produksi dan perdagangan baik 
barang maupun jasa cenderung 
mengalami penurunan dan 
pergerakan ekonomi pun 
melambat. Oleh karenanya, 
pemerintah berupaya 
memulihkan ekonomi 
khususnya melalui belanja 
APBN untuk menjaga daya 
beli masyarakat, memberikan 
perlindungan sosial, dan 
menahan dunia usaha dari 
penurunan yang semakin 
dalam.

APBN Tahun 2020 telah 
menjalankan peran sebagai 
instrumen countercyclical 
untuk menjaga pertumbuhan 
ekonomi. Kebijakan fiskal 
ekspansif diambil oleh 
pemerintah, melalui stimulus 
ekonomi yang komprehensif. 
Salah satunya adalah program 
perlindungan sosial yang 
diutamakan untuk menjaga 
daya beli masyarakat miskin 
yang rentan terdampak oleh 
kondisi perekonomian yang 
melambat. 

Misalnya, besaran 
bantuan Kartu Sembako 
dan Program Keluarga 
Harapan (PKH) ditambah 
dan cakupan penerimanya 
diperluas. Program baru 
pun dilaksanakan, seperti 
bansos tunai bagi 9 juta 
KPM di luar Jabodebatek dan 
bansos sembako bagi 1,9 juta 
Keluarga Penerima Manfaat 
(KPM) di Jabodetabek. Bansos 
yang semula direncanakan 
untuk diberikan selama 
3 bulan (April-Juni 2020) 
diperpanjang menjadi 9 
bulan (April-Desember 2020) 
dengan besaran bantuan 
yang dinaikkan yaitu dari 
Rp600.000 per bulan menjadi 
Rp300.000 per bulan. Untuk 
memperkecil kesenjangan, 
diberikan pula tambahan 
bantuan beras untuk KPM PKH 
sebanyak 15 kg/bulan untuk 3 
bulan dan tambahan bansos 
tunai sebesar Rp500.000 
untuk KPM Sembako Non-
PKH. Juga program bantuan 
dalam bentuk penambahan 
pinjaman, relaksasi, dan hibah 
untuk usahawan UMKM dan 
usaha ultra mikro. Kebijakan 
ekspansif ini dilaksanakan 
dengan tetap terarah dan 
terukur, sehingga defisit dijaga 
sebesar 6,09 persen terhadap 
Produk Domestik Bruto 
(PDB), tidak melebihi target 
yang ditetapkan dalam APBN 
Perpres 72 tahun 2020 yang 
sebesar 6,34 persen terhadap 
PDB.

Realisasi sementara Belanja 
Negara sampai akhir tahun 
2020 mencapai Rp2.589,9 
triliun atau 94,55 persen dari 

pagu Perpres APBN 72/2020, 
meningkat 12,15 persen (yoy) 
jika dibandingkan dengan 
realisasi tahun 2019. Realisasi 
Belanja Negara tersebut 
meliputi realisasi sementara 
Belanja Pemerintah Pusat 
sebesar Rp1.827,36 triliun 
dan realisasi Transfer ke 
Daerah dan Dana Desa (TKDD) 
sebesar Rp762,53 triliun. 
Realisasi sementara Belanja 
Pemerintah Pusat tahun 2020 
tumbuh sebesar 22,12 persen 
(yoy) dari tahun sebelumnya, 
antara lain dipengaruhi oleh 
realisasi sementara bantuan 
sosial (bansos) yang mencapai 
Rp205,06 triliun atau sekitar 
120,14 persen dari pagu APBN 
Perpres 72/2020. Realisasi 
bansos tersebut tumbuh 82,30 
persen (yoy) dari periode yang 
sama tahun sebelumnya, 
seiring dengan perluasan 
penyaluran bantuan sosial 
kepada anggota masyarakat 
yang terdampak pandemi.

Adapun realisasi sementara 
TKDD sampai dengan 
Desember 2020 mencapai 
Rp762,53 triliun atau 99,82 
persen dari pagu APBN 
Perpres 72/2020, yang meliputi 
Transfer ke Daerah (TKD) 
sebesar Rp691,43 triliun 
(99,81 persen dan Dana Desa 
Rp71,10 triliun (99,87 persen). 
Realisasi TKD terdiri atas 
Dana Perimbangan Rp652,10 
triliun (99,81 persen), Dana 
Insentif Daerah Rp18,46 triliun 
(99,76 persen), serta Dana 
Otonomi Khusus dan Dana 
Keistimewaan DIY Rp20,88 
triliun (100 persen).

Kembalikan Kesehatan, Katrol Kesejahteraan

Sampai dengan akhir tahun 2020, belanja perlinsos telah 
terealisasi sebesar Rp220,39 triliun. Program perlinsos 
ini antara lain meliputi PKH yang disalurkan kepada 10 
juta KPM, Bantuan Pangan (Kartu Sembako) kepada 19,4 
juta KPM, Bantuan Sembako Jabodetabek kepada 2,2 juta 
KPM, Bansos Tunai Non Jabodetabek kepada 9,2 juta KPM, 
Bantuan Tunai peserta Sembako Non-PKH kepada 9 juta 
KPM, dan Bantuan Beras peserta PKH kepada 10 juta KPM. 
Selain itu, untuk meningkatkan konsumsi masyarakat, 
pemerintah juga menyalurkan Bantuan Upah kepada 12,4 
juta karyawan, 2 juta guru honorer Kemdikbud, 619 ribu 
guru honorer Kementerian Agama, serta Kartu Prakerja 
kepada 5,6 juta penerima. Hal ini dilakukan untuk terus 
menjaga perekonomian bergerak mengarungi kondisi sulit 
akibat pandemi.

Bidang Kesehatan pun mendapatkan perhatian besar, 
karena pencegahan penularan serta penanganan pasien 
juga harus terus dilakukan. Untuk tahun 2020, dana bagi 
Penerima Bantuan Iuran-Jaminan Kesehatan Nasional (PBI-
JKN) telah tersalurkan kepada 96,7 juta jiwa, Pekerja Bukan 
Penerima Upah dan Bukan Pekerja (PBPU/BP) PBI kepada 
53 juta jiwa, Insentif Tenaga Kesehatan (nakes) Pusat 
kepada 684 ribu nakes, dan Pembayaran 183,9 ribu pasien 
Covid-19. Total realisasi klaster kesehatan dalam program 
PC-PEN adalah Rp63,51 triliun.

Program PC-PEN Terealisasi, Sukses Tahan Resesi

Staf Ahli Bidang Pengeluaran Negara Kementerian 
Keuangan Kunta Wibawa Dasa Nugraha dalam Webinar 
Kebijakan Penanganan Covid-19 dan Pemulihan 

Ekonomi Nasional 2021 yang diselenggarakan di Ditjen 
Perbendaharaan tanggal 8 Maret 2021 mengutip prediksi 
Bank Dunia dalam “Poverty and Shared Prosperity 2020” 
bahwa kemiskinan dapat mencapai 11,8 persen tanpa 
Program Perlinsos. Melalui program perlinsos, tingkat 
konsumsi rumah tangga dapat ditahan, dan tingkat 
konsumsi pun berada pada angka 10,2 persen. Selain 
itu, Bank Dunia melalui publikasi “Indonesia High-
frequency monitoring of COVID-19 Impacts Round 3 & 4” 
mengemukakan bahwa cakupan perlindungan sosial makin 
luas dan targeting-nya semakin baik. 

Hampir semua rumah tangga di kelompok 40 persen 
masyarakat berpenghasilan terendah menerima setidaknya 
satu bantuan. Persentase  rumah tangga yang menerima 
bantuan sosial juga meningkat dari semula 55 persen (Mei 
2020) menjadi 73 persen (November 2020). Penyaluran 
berbagai bantuan pun ikut andil meningkatkan inklusi 
keuangan melalui pemanfaatan rekening bank atau 
rekening ponsel, terlihat dari adanya tambahan rekening 
dalam penyaluran program Kartu Prakerja, Bansos Tunai, 
dan Bantuan Subsidi Upah (pekerja maupun guru honorer) 
seperti dilaporkan dalam Pemantauan PKH, Kartu Sembako, 
dan BST oleh Sekretariat Tim Pengendali Bantuan Sosial 
Nontunai. 

Oleh 
karenanya, 
pemerintah 
berupaya 
memulihkan 
ekonomi 
khususnya 
melalui belanja 
APBN untuk 
menjaga 
daya beli 
masyarakat, 
memberikan 
perlindungan 
sosial, dan 
menahan dunia 
usaha dari 
penurunan 
yang semakin 
dalam.

REALISASI PROGRAM PEN 2020 MENCAPAI Rp579,78 T (83,4% DARI Rp695,2 T) 
Output dan Tujuan program tercapai dengan tetap menjaga governance

PERLINDUNGAN SOSIALKESEHATAN SEKTORAL K/L DAN PEMDA DUKUNGAN UMKM

Realisasi Sementara  
Rp63,51  T  

• Tujuan: insentif 
nakes serta belanja 
intervensi 
penanganan 
Covid-19 (sarpras, 
biaya klaim, dan 
vaksin) 

• Tidak termasuk Silpa 
earmark Rp47,07 T untuk 
program vaksinasi 2021

PEMBIAYAAN KORPORASI

Realisasi Sementara  
Rp220,39 T  

• Tujuan: dukungan 
daya  beli untuk 
menekan laju  
peningkatan 
kemiskinan dan 
kesenjangan 

• Target untuk KPM pada 
DTKS, pekerja 
terdampak, serta 
peserta dan tenaga 
didik

Realisasi Sementara  
Rp66,59  T  

• Tujuan: merupakan 
program untuk dukungan 
pemda serta K/L dalam 
proses pemulihan 
ekonomi 

• Termasuk dukungan 
pariwisata, padat karya 
K/L, DID Pemulihan, DAK 
Fisik, serta Food Estate

Realisasi Sementara  
Rp112,44  T  

• Tujuan: menopang 
permodalan dan cashflow 
UMKM  agar tetap survive 
dan dapat melakukan 
jump start pada masa 
pemulihan ekonomi 

• Tidak termasuk Silpa 
earmark Rp3,87 T untuk 
dukungan dunia usaha 

Realisasi Sementara  
Rp60,73  T  

• Tujuan: dukungan 
korporasi melalui BUMN 
dan penjaminan kredit 
modal kerja 

• PMN untuk 6 BUMN dan 2 
Lembaga (LPEI dan LPI/
INA) serta Pinjaman 
untuk 5 BUMN dalam 
Rangka PEN telah 
direalisasi pada akhir 
Desember 2020

INSENTIF USAHA

Realisasi Sementara  
Rp56,12  T  

• Tujuan: insentif perpajakan  
untuk menjaga 
keberlangsungan dunia usaha 
serta daya beli  masyarakat 
(PPh 21 DTP) 

• Analisis Awal: insentif fiskal  
memberikan pengaruh 
terhadap  kelangsungan 
usaha WP 

• Tidak termasuk yang dicatat 
Dalam Realisasi PEN 
Penerimaan Perpajakan 
Rp64,49 T
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Lembaga Penyelidikan 
Ekonomi dan Masyarakat, 
Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Universitas Indonesia 
(LPEM FEB UI) dalam hasil 
risetnya yang dipublikasikan 
pada bulan Februari 2021 
pun menyatakan adanya 
asosiasi kuat antara dana 
desa dengan peningkatan 
aktivitas ekonominya. 
Berdasarkan rapid 
assessment evaluasi yang 
dilakukan oleh lembaga 
tersebut, dana desa yang 
antara lain terdiri atas 
bantuan langsung tunai 

(BLT) desa terindikasi 
meningkatkan aktivitas 
ekonomi desa melalui 
data berupa cahaya malam 
hari (melalui pantauan 
terhadap aktivitas desa yang 
ditandai dengan menyalanya 
listrik di rumah-rumah) dan 
informasi lainnya seperti 
mobilitas yang tampak lewat 
aplikasi.

Hasil Survei Evaluasi 
I Kartu Prakerja oleh 
Project Management 
Office (PMO/Manajemen 
Pelaksana) Kartu Prakerja 
juga menunjukkan bahwa 

Program Kartu Prakerja 
dianggap meningkatkan 
kompentensi dan membantu 
memenuhi kebutuhan hidup 
pesertanya. Lebih dari 85 
persen peserta menyatakan 
mendapatkan peningkatan 
kompetensi. Insentif yang 
didapatkan dari program ini 
ternyata juga bermanfaat 
untuk memenuhi kebutuhan 
pokok, karena 96 persen 
peserta menyatakan 
menggunakannya untuk 
membeli kebutuhan 
tersebut.

Pertumbuhan 
ekonomi nasional 
juga semakin 
menunjukkan 
perbaikan, terlihat 
dari PDB triwulan 
IV-2020 sebesar 
-2,19 persen (YoY) 
sebagaimana dirilis 
oleh BPS awal 
Februari lalu.

Satu tahun belakangan begitu banyak kejadian, begitu 
banyak tantangan yang menguji bangsa Indonesia 
dan menguji keuangan negara. Pandemi Covid-19 
dideklarasikan pada 11 Maret 2020, dibatasinya 
kegiatan masyarakat menyebabkan melambatnya 

seluruh kegiatan ekonomi hingga terjadi ancaman krisis 
ekonomi. 

Kita lihat perekonomian kita merosot ke 5,3 persen pada 
kuartal II, masyarakat tidak bergerak, ekonomi berhenti, dan 
APBN sedang dalam posisi diubah. Hanya dalam waktu satu 
kuartal yaitu kuartal ketiga kita mulai melihat pemulihan.  
APBN adalah instrumen yang luar biasa, sangat penting 
peranannya sehingga pertumbuhan belanja kita mampu 
mendorong konsumsi masyarakat, terutama kelompok yang 
paling bawah. PKH, sembako, bansos produktif, BLT, UMi, 
subsidi listrik, subsidi internet, membantu sektor kesehatan, 
membantu dunia usaha sektor kecil dan menengah, semuanya 
menggunakan keuangan negara. Ekonomi kita secara 
bertahap mulai pulih dan yang paling penting negara tidak 
lumpuh. Memang tidak sempurna karena semuanya dipaksa 
untuk berubah. Ini adalah tahun yang luar biasa bersejarah, 
perubahan yang luar biasa terjadi.

Saya sangat menghargai bahwa Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan tetap melakukan upaya-upaya perbaikan yang 
sifatnya fundamental, simplifikasi regulasi dan fleksibilitas 
pelaksanaan anggaran yang ditetapkan untuk mengakomodasi 
kondisi yang extraordinary. Juga dalam suasana yang 
sangat tidak biasa ini tetap meningkatkan akses pelayanan 
perbendaharaan, diperkenalkan e-SPM dan SAKTI, ini betul-
betul sangat efektif untuk mengurangi tatap muka. Dengan 
upaya-upaya yang kita lakukan ini ekonomi sudah mulai 
tumbuh atau penurunan kontraksinya mulai bisa ditekan dan 
tahun 2020 kita tutup dengan defisit 6,09 persen.”

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam 
Peringatan Hari Bakti Perbendaharaan, 14 Januari 2021 

Pertumbuhan ekonomi nasional juga 
semakin menunjukkan perbaikan, terlihat 
dari PDB triwulan IV-2020 sebesar -2,19 
persen (YoY) sebagaimana dirilis oleh BPS 
awal Februari lalu. Angka ini lebih baik 
jika dibandingkan dengan dibandingkan 
triwulan III yang sebesar -3,49 persen 
dan triwulan II yang sebesar -5,32 persen. 
Artinya, pertumbuhan ekonomi Indonesia 
tahun 2020 berada pada angka -2,07 
persen (YoY), lebih baik dibandingkan 
Amerika Serikat yang sebesar -3,5 persen, 
Jerman -5,0 persen, Singapura -5,8 persen, 
dan Filipina -9,5 persen. Untuk menjaga 
momentum pertumbuhan ekonomi, 
pemerintah memutuskan untuk melanjutkan 
program-program PC-PEN pada APBN 2021, 
dengan sejumlah penyesuaian terhadap 
perkembangan terkini. Alokasinya ditetapkan 
sebesar Rp699,43 triliun, meningkat 20,63 
persen dari tahun sebelumnya.

Teks: Catur Ery Prabowo, Dit.PA; Leila Rizki 
Niwanda
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Gerakkan 
Ekonomi 
Melalui 
UMKM dan 
Usaha UMi

Sektor Usaha Mikro, Kecil, dan 
Menengah (UMKM) serta Ultra 
Mikro (UMi) menjadi salah 
satu yang paling terpukul oleh 
hantaman dampak ekonomi 

akibat pandemi Covid-19. Dengan modal 
terbatas dan pasar konsumen juga 
terpengaruh secara ekonomi sehingga pola 
konsumsinya berubah, tak heran sebagian 
UMKM mengalami perlambatan dalam 
usahanya. Sementara itu, terdapat pula 
beberapa orang buruh atau karyawan yang 
terdampak pandemi seperti mengalami 
pemutusan hubungan kerja yang kemudian 
beralih menjalankan usaha.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian 
Airlangga Hartarto melalui siaran pers 
Kemenko Bidang Perekonomian tanggal 
4 Maret 2021 menyampaikan bahwa 
peran UMKM sangat sentral dalam 
perekonomian Indonesia. Tercatat 64,2 
juta jumlah UMKM yang berkontribusi bagi 
61 persen Produk Domestik Bruto (PDB). 
Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki 
dalam Webinar Outlook 2021 Adaptasi 
dan Transformasi KUMKM pada akhir 

Desember 2020 pun menyatakan bahwa 
UMKM dan kewirausahaan tetap menjadi 
kunci pemulihan ekonomi nasional, selama 
mampu beradaptasi dan bertransformasi. 
Hal ini karena proporsi UMKM yang 
mendominasi populasi pelaku usaha di 
Indonesia hingga 99 persen.

Pemerintah bergerak cepat dalam menjaga 
agar UMKM dan Usaha UMi tidak semakin 
terpuruk. Pada pertengahan tahun 2020 lalu 
misalnya, Komite Kebijakan Pembiayaan 
UMKM menghapus pembatasan penyaluran 
Kredit Usaha Rakyat (KUR) ke sektor 
non-produksi atau perdagangan dalam 
rangka mendorong percepatan pemulihan 
ekonomi pada triwulan III dan IV. Program 
PC-PEN salah satunya juga difokuskan 
untuk klaster UMKM, dengan tujuan 
membantu UMKM yang mengalami 
kesulitan dalam mencicil pembayaran 
pinjamannya baik melalui restrukturisasi 
utang dan pemberian subsidi bunga, juga 
menambah modal usaha bagi UMKM yang 
terdampak pandemi, seperti dinyatakan 
oleh Kemenkop-UKM.

Bukan hanya dalam hal bantuan 
pinjaman ringan, pemerintah pun 
memberikan Bantuan Presiden 
Produktif untuk Usaha Mikro 
(BPUM) yang bersifat hibah, 
sehingga usahawan mikro bisa 
menggunakannya secara lebih 
leluasa. Bangkitnya UMKM selain 
menggerakkan ekonomi dari 
sisi penawaran juga berpotensi 
mendorong sisi permintaan 
lewat peningkatan kesejahteraan 
usahawan.

Tahun ini, Kemenkop-UKM 
menargetkan PDB UMKM 
menjadi 62,36 persen, kontribusi 
ekspor UMKM 15,12 persen, dan 
0,55 persen UKM naik kelas. 
Tentunya hal ini perlu didukung 
oleh berbagai pihak, termasuk 
Kementerian Keuangan yang 
juga merumuskan kebijakan dan 
mengelola penyaluran sejumlah 
program untuk pengembangan 
UMKM.

UMKM Dibantu Relaksasi, Siap 
Kembali Beraksi

Tahun lalu, subsidi bunga KUR 
dan Subsidi Bunga UMKM telah 
disalurkan kepada 19,1 juta 
debitur, dan BPUM diberikan untuk 
10,4 juta penerima. Penyaluran 
subsidi bunga kredit program 
tahun 2020 tercatat sebesar Rp6,38 
triliun atau 23,40 persen dari pagu 
DIPA 2020 yang sebesar Rp27,28 

triliun. Realisasi tersebut terdiri 
atas realisasi Subsidi Bunga PEN 
sebesar Rp6,33 triliun dan realisasi 
Subsidi Bunga Non-PEN Rp52,69 
miliar.

Hasil studi dari berbagai pihak 
menunjukkan bahwa program 
PEN untuk klaster dukungan 
UMKM telah memberikan 
sederetan manfaat bagi usahawan 
UMKM. Hasil Survei Evaluasi 
Penempatan dana PEN oleh 
Lembaga Penyelidikan Ekonomi 
dan Masyarakat Fakultas Ekonomi 
dan Bisnis Universitas Indonesia 
(LPEM FEB UI) dengan responden 
sebanyak 3000 UMKM penyaluran 
penempatan dana PEN terbesar 
menyatakan bahwa intervensi PEN 
ini membuat mayoritas responden 
dapat bertahan, dalam arti tidak 
mengalami penurunan omzet dan 
keuntungan. Bahkan 29 persen 
responden mengalami peningkatan 
omzet dan 26 persen mengalami 
peningkatan keuntungan. 

Untuk BPUM, Survei Kemenkop-
UKM dan Tim Nasional 
Percepatan Penanggulangan 
Kemiskinan (TNP2K) dengan 
responden kuantitatif 1.261 
Usaha Mikro dan 93 informan 
lainnya menunjukkan bahwa 
lebih dari 60 persen penerima 
BPUM tidak memiliki cadangan 
kas lebih dari 10 hari, sehingga 
BPUM bisa dikatakan sudah 

tepat sebagai cash buffer. Adapun 
Survei Badan Kebijakan Fiskal 
(BKF), Ditjen Perbendaharaan, 
dan Institut Teknologi Bandung 
(ITB) dengan 211 responden di 
27 Kabupaten/Kota se-Jawa Barat 
menggarisbawahi bahwa Program 
BPUM terbukti dapat membantu 
memperkuat modal kerja dan 
konsumsi rumah tangga.

Sokongan Negeri untuk Usaha 
UMi

Pembiayaan UMi merupakan 
program pemerintah yang 
menyediakan fasilitas pembiayaan 
mudah dan cepat bagi usaha milik 
perseorangan yang belum dapat 
mengakses program pembiayaan 
dari perbankan. Diharapkan, 
program yang diluncurkan pada 
bulan Agustus 2017 ini dapat 
menjadi jembatan bagi usaha 
mikro penerima bantuan sosial 
untuk naik kelas dan dapat 
mengakses pembiayaan perbankan. 
Persyaratannya terhitung mudah, 
di antaranya berstatus sebagai 
Warga Negara Indonesia yang 
dibuktikan oleh Nomor Induk 
Kependudukan dan sedang tidak 
dibiayai oleh program pemerintah 
di bidang UMKM yang tercatat 
dalam Sistem Informasi Kredit 
Program  (SIKP).
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Pemerintah terus berupaya untuk menjaga 
ketahanan dengan meningkatkan pengendalian 
dan pengelolaan pandemi, khususnya di beberapa 
provinsi yang mengalami peningkatan kasus 
sangat pesat. Untuk itu, program vaksinasi pun 

menjadi langkah penting untuk memulihkan ekonomi. 
Vaksinasi di Indonesia telah dilakukan sejak minggu 
ketiga Januari 2021. Saat ini diberikan kepada tenaga 
kesehatan terlebih dahulu yang nantinya akan simultan 
diimplementasikan hingga seluruh Indonesia.

Vaksinasi di Indonesia rencananya akan dilakukan kepada 
182 juta masyarakat Indonesia. Dengan tantangan kondisi 
geografi Indonesia, diperlukan strategi yang baik untuk 
melaksanakannya. Menurut perhitungan, vaksinasi akan 
memakan waktu sekitar 15 bulan. Namun demikian, Presiden 
meminta untuk dipercepat menjadi 12 bulan. Kombinasi 
antara peningkatan kewaspadaan dan disiplin protokol 
kesehatan, serta hadirnya vaksin diharapkan dapat makin 
mendukung proses pemulihan, tidak hanya kesehatan tapi 
juga ekonomi.

Ini benar-benar tugas yang berat bagi semua orang tetapi 
kami akan mengerahkan seluruh sektor, juga pemerintah 
daerah, bahkan militer dan polisi, karena ini prioritas yang 
sangat penting.”

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati di CNBC, 25 
Januari 2021 

Dalam penyalurannya, Badan 
Layanan Umum (BLU) Pusat 
Investasi Pemerintah (PIP) 
sebagai BLU di bawah regulasi 
Ditjen Perbendaharaan bekerja 
sama dengan Lembaga Keuangan 
Bukan Bank (LKBB) di berbagai 
daerah. Sampai dengan tahun 
lalu, LKBB yang terlibat adalah 
PT Penanaman Modal Madani 
(PNM), PT Pegadaian, dan PT 
Bahana Artha Ventura (BAV). 
Jumlah Pembiayaan UMi yang 
disalurkan melalui LKBB hingga 
31 Desember 2020 adalah sebesar 
Rp11,05 triliun kepada 3,4 juta 
debitur. Dari jumlah tersebut, 
PNM menyalurkan pembiayaan 
UMi terbanyak melalui produk 
Membina Ekonomi Keluarga 
Sejahtera (Mekaar) dengan 
nilai total sebesar Rp7,2 triliun 
kepada 2,51 juta debitur. Berbeda 
dengan PNM dan Pegadaian, BAV 
menyalurkan Pembiayaan UMi 
melalui LKBB binaannya yang 

berjumlah 44 koperasi serta 857 
cabang yang menyebar di seluruh 
Indonesia.

Pembiayaan UMi memiliki tujuan 
enhancing and empowering, oleh 
karenanya salah satu kekuatannya 
adalah tersedia pendampingan 
untuk para debitur untuk 
meningkatkan motivasi dan 
keterampilan usahanya. Jumlah 
debitur UMi hingga tahun 2020 
adalah sebanyak 3,44 juta debitur 
dengan proporsi mayoritas 
perempuan (93,65 persen). Kondisi 
tersebut mencerminkan bahwa 
Pembiayaan UMi merupakan 
program strategis yang 
memiliki dampak langsung pada 
pemberdayaan wanita. 

Salah satu produk yang paling 
banyak menyalurkan Pembiayaan 
UMi yaitu Mekaar memberikan 
modal dan pendampingan kepada 
perempuan prasejahtera yang 

belum memiliki modal untuk 
membuka usaha maupun yang 
membutuhkan modal untuk 
mengembangkan usaha.

Kantor vertikal Ditjen 
Perbendaharan baik Kanwil 
maupun KPPN di seluruh 
Indonesia ikut berperan 
dalam menyosialisasikan 
dan mengenalkan program 
Pembiayaan UMi kepada mitra-
mitra kerja Pemerintah di wilayah 
kerja masing-masing. Aplikasi 
SIKP UMi juga menyediakan data 
yang dapat dimanfaatkan untuk 
monitoring dan evaluasi oleh 
Kanwil maupun KPPN sebagai 
bahan pertimbangan dalam 
penyempurnaan proses bisnis dan 
kerangka kerja Pembiayaan UMi ke 
depannya.

Tahun lalu, telah diterbitkan Peraturan Menteri 
Keuangan (PMK) Nomor 193/PMK.05/2020 
tentang Pembiayaan Ultra Mikro. Tujuannya 
adalah agar semakin luas debitur usahawan 
UMi yang dapat dijangkau oleh pembiayaan 
tersebut, mengingat mereka masih kesulitan 
mengakses pembiayaan perbankan karena 
nominal yang diperlukan cenderung kecil serta 
adanya masalah keberadaan jaminan/agunan. 
Jika sebelumnya pengusaha UMi telah dapat 
memperoleh subsidi bunga dan relaksasi dalam 
pembayaran sebagai respons kondisi pandemi, 
kini kemudahan tersebut bertambah lewat 
pemanfaatan uang elektronik yang mudah 
diakses kapan saja dan penambahan lembaga 
penyalur. Plafon Pembiayaan UMi yang dapat 
diambil juga naik menjadi Rp20 juta karena 
adanya tantangan dalam penyaluran di wilayah 
yang memiliki tingkat indeks kemahalan tinggi 
dan terdapat debitur UMi yang usahanya makin 
berkembang, sehingga memerlukan plafon yang 
lebih tinggi. 

Untuk tahun ini, pemerintah mengalokasikan 
Rp184,83 triliun untuk klaster Dukungan 
UMKM dan Korporasi, yang antara lain terdiri 
atas Subsidi Bunga UMKM Rp31,95 triliun, 
BPUM Rp15,36 triliun, dan Penempatan Dana 
Rp66,99 triliun. Realisasi Pembiayaan UMi 
sampai dengan Februari 2021 adalah sebesar 
Rp11,56 triliun untuk 3,59 juta debitur di 34 
provinsi. Melalui dukungan ini, diharapkan 
kontraksi ekonomi terus dapat ditahan agar 
tidak terlalu dalam dan pemulihan ekonomi 
dapat diakselerasi.

Teks: Wahyu Hadi Cahyono, Dit. SMI;
Leila Rizki Niwanda

Kinerja Pembiayaan UMi 
2017-2020
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Vaksin yang digunakan dalam 
program vaksinasi di Indonesia harus 
mengantongi sertifikat Emergency 
Use of Authorization (EUA) dan 
nomor izin edar yang dikeluarkan 
Badan Pengawas Obat dan Makanan 
(POM) serta mendapatkan sertifikat 
halal dari Majelis Ulama Indonesia 
(MUI). Pemberian vaksin Covid-19 
kepada Presiden Joko Widodo pada 
tanggal 13 Januari 2021, beserta 
proses pengadaannya yang telah 
dilakukan lebih awal, menjadi titik 
tolak dimulainya program vaksinasi 
massal nasional. Sesuai arahan 
Presiden, vaksin diberikan gratis 
untuk masyarakat Indonesia.

Pada tahun anggaran 2020, telah 
terealisasi dana penyediaan vaksin 
Covid-19 sebesar Rp633 triliun 
dan dana pengembangan vaksin 
Merah Putih sebesar Rp54 miliar. 
Dalam APBN 2021, anggaran untuk 
vaksinasi mencapai Rp74 triliun 
yang rencananya akan dipenuhi 
melalui alokasi APBN Tahun 2021, 
realokasi dana PC-PEN Tahun 
Anggaran 2020, serta refocusing dan 
realokasi belanja K/L. 
Tanggal 2 Maret 2021, vaksin 
Covid-19 dalam bentuk bulk dari 
Sinovac kembali datang, yang berarti 
Indonesia sudah mengamankan total 
38 juta vaksin Sinovac. Pada awal 
Maret juga, tiba 1,1 juta dosis vaksin 
AstraZeneca hasil dari skema kerja 
sama multilateral Covac, di mana 
Indonesia akan menerima total 11,7 
juta vaksin jadi dan pengirimannya 
akan terus berlangsung hingga Mei 

2021 mendatang.

Selain impor dari luar, vaksin untuk 
Covid-19 juga dikembangkan di 
dalam negeri. Hingga awal Maret 
2021, vaksin yang diberi nama 
Vaksin Merah Putih ini berada 
dalam tahapan penelitian berskala 
laboratorium dan tahapan faktor 
ekspresi, dengan pemantauan 
dari Kementerian Riset dan 
Teknologi/Badan Riset dan 
Inovasi Nasional (Kemenristek/
BRIN). Upaya ini dimaksudkan 
untuk memastikan ketersediaan 
vaksin untuk masyarakat dalam 
jumlah besar. Produksi vaksin 
sendiri juga diharapkan dapat 
mengangkat potensi Indonesia di 
masa mendatang dengan berperan 
aktif dalam pencapaian ketahanan 
kesehatan global.

Vaksinasi untuk Kuatkan Negeri

Pemerintah menargetkan 181 juta 
orang warga Indonesia mendapatkan 
vaksin Covid-19. Pemberiannya 
dilakukan secara bertahap, dengan 
memprioritaskan sumber daya 
manusia kesehatan, pendidik dan 
tenaga kependidikan, petugas publik, 
hingga lansia. Mengingat penelitian 
atas vaksin dan penyakit Covid-19 
sendiri juga masih tergolong baru, 
belum semua golongan usia dan 
kondisi dapat memperoleh vaksin. 
Namun, perkembangan terbaru terus 
bermunculan, termasuk kategori 
orang yang boleh mendapatkan 
vaksin. Diharapkan, kekebalan 

kelompok dari masyarakat yang 
telah mendapatkan vaksin dapat ikut 
melindungi golongan lainnya yang 
karena usia atau kondisi kesehatan 
belum bisa mendapatkan vaksin 
Covid-19.

Sampai dengan tanggal 17 
Maret 2021, 4,7 juta orang telah 
mendapatkan vaksin Covid-19 dosis 
pertama, dan 1,8 juta di antaranya 
sudah memperoleh suntikan dosis 
kedua. Vaksin Covid-19 memang 
membutuhkan 2 dosis yang 
disuntikkan dalam interval dua 
minggu (14 hari). Dosis pertama 
bertujuan untuk memicu respons 
kekebalan awal, sedangkan dosis 
kedua (booster) adalah untuk 
menguatkan respons imun yang 
telah terbentuk sebelumnya. 
Antibodi akan terbentuk optimal 
setelah 14-28 hari dari suntikan 
kedua dilakukan.
Percepatan program vaksinasi 
yang telah berjalan membawa 
harapan untuk menekan penularan 
dan menguatkan kepercayaan 
warga masyarakat untuk kembali 
menghidupkan aktivitas ekonomi. 
Penguatan PC-PEN dan upaya 
percepatan vaksinasi disertai dengan 
sinergi dan peran aktif semua pihak 
diharapkan dapat mendorong agar 
Indonesia dapat segera pulih dari 
pandemi.

Teks: Catur Ery Prabowo, Dit.PA; Leila 
Rizki Niwanda

Vaksinasi Dorong Optimisme 
Bangkitnya Ekonomi
Setahun sejak pengumuman masuknya 
virus Covid-19 ke Indonesia, jumlah 
anggota masyarakat yang terkonfirmasi 
terpapar Covid-19 telah mencapai angka 
1,4 juta orang lebih (data 17 Maret 2021). 
Sebanyak 1,2 juta orang lebih berhasil 
sembuh, sedangkan 38 ribu lainnya 
meninggal dunia. Pandemi belum berakhir, 
dan pemerintah terus berusaha menekan 
peningkatan jumlah penderita maupun 
pasien meninggal dunia. Anggaran 
Kesehatan 2021 diperkirakan akan naik 
mencapai Rp296 triliun, mengingat 

perkembangan yang terjadi sangat dinamis.

Tahun ini, optimisme untuk pemulihan 
atas dampak pandemi baik di bidang 
kesehatan maupun sosial ekonomi semakin 
membesar. Seperti pernah disampaikan 
oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani  
Indrawati dalam berbagai kesempatan 
dan ditekankan kembali ketika Konferensi 
Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan 
(KSSK) awal Februari 2021, prospek 
kecepatan pemulihan ekonomi akan banyak 
dipengaruhi oleh vaksinasi dan disiplin 

masyarakat dalam penerapan protokol 
kesehatan, yang menjadi prasyarat bagi 
proses pemulihan ekonomi nasional. 
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara 
dalam sebuah Forum Investor pada awal 
Maret 2021 juga menyatakan bahwa 
menyatakan bahwa vaksinasi merupakan 
salah satu hal yang berperan penting untuk 
jumpstart ekonomi, yang harus berjalan 
beriringan dengan upaya lainnya untuk 
mengembalikan pertumbuhan ekonomi.
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DJPb Kawal Program Dukungan 
UMKM

Secara umum, dukungan UMKM 
diberikan melalui beberapa hal 
sebagaimana telah saya sebutkan 
sebelumnya. Ditjen Perbendaharaan 
sebagai bagian dari Kementerian 
Keuangan diberikan salah satu 
tanggung jawab besar dalam 
pelaksanaan pemberian subsidi 
bunga/subsidi margin UMKM. Subsidi 
bunga/subsidi margin kepada UMKM 
disalurkan melalui 3 KPA Penyaluran, 
yang salah satunya merupakan Unit 
Eselon II DJPb, yaitu Direktorat 
Sistem Manajemen Investasi.

Selain melalui penyaluran subsidi 
bunga/subsidi margin kepada 
UMKM, DJPb juga memberikan 
dukungan penyaluran tambahan 
subsidi bunga KUR maupun Bantuan 
Produktif bagi Pelaku Usaha Mikro 
(BPUM). Program-program tersebut 
dilaksanakan dengan menggunakan 
Sistem Informasi Kredit Program 
(SIKP), yang pengelolaannya ada di 
bawah Direktorat SMI dan Direktorat 
Sistem Informasi dan Teknologi 
Perbendaharaan (SITP) DJPb.

Belasan Juta Usahawan Terbantu

Pelaksanaan dukungan UMKM 
berupa penyaluran subsidi bunga/
subsidi margin pada tahun 2020 telah 
tersalurkan dengan nominal Rp7,85 
triliun kepada 11,6 juta debitur. 
Pemberian susbidi tersebut dilakukan 
melalui beberapa lembaga penyalur 
seperti Bank Umum baik yang 
tergabung dalam Himpunan Bank 
Milik Negara (Himbara) ataupun Bank 
Swasta, BPD, BPR/BPRS, dan beberapa 
Perusahaan Pembiayaan. 
Selain itu, subsidi bunga juga 
disalurkan melalui Lembaga Penyalur 
Program Kredit Pemerintah berupa 
BUMN (PT Pegadaian dan PT PNM), 
dan Badan Layanan Umum Pengelola 
Dana (PIP, BPDLH, BPDPKS, dan 
LPDB), yang juga menyalurkan 
skema pembiayaan Ultra Mikro 
(UMi) kepada pelaku usaha ultra 
mikro yang mayoritas mengalami 
kesusahan mengakses pembiayaan 
dari perbankan.

Berdasarkan hasil kegiatan 
monitoring dan evaluasi yang telah 
kami lakukan, mayoritas penyalur 
maupun debitur menyatakan bahwa 
program ini bermanfaat bagi mereka 
untuk menjaga keberlangsungan 
usahanya masing-masing. Penyalur 
terbantu karena cashflow mereka 

cukup menurun tajam selama masa 
pandemi. Sementara bagi debitur, 
pengurangan cicilan sebagai akibat 
adanya subsidi bunga mampu 
mengurangi beban bunga yang 
memakan porsi cukup besar dengan 
berkurangnya pendapatan sebagai 
akibat berlangsungnya pandemi. 
Dengan terjaganya keberlangsungan 
usaha debitur dan terjaganya cashflow 
penyalur, UMKM yang operasionalnya 
cukup terganggu dengan adanya 
pembatasan sosial dan fisik terbukti 
mampu bertahan di tengah pandemi, 
dan diharapkan akan dapat terus 
berkontribusi dalam menjalankan 
roda perekonomian nasional.

Beberapa feedback yang kami 
dapatkan sebagai hasil monitoring 
dan evaluasi tersebut menjadi 
masukan yang sangat penting dalam 
rangka perbaikan program subsidi 
bunga/subsidi margin ini. Salah 
satu feedback yang masuk adalah 
terkait perluasan program, terutama 
bagi driver-driver ojek online yang 
mayoritas mendaftarkan kreditnya 
sebagai kredit konsumtif, dan 
perpanjangan periode pemberian 
subsidi yang kami harapkan dapat 
segera ditindaklanjuti pada tahun 
2021 ini.

Subsidi bunga dan tambahan subsidi 
bunga KUR telah terealisasi sebesar 
Rp4,9 triliun dan disalurkan kepada 
5,7 juta debitur, sementara untuk 
subsidi bunga/subsidi margin 
bagi pelaku UMKM telah berhasil 
menyasar kurang lebih 11,6 juta 
debitur di tahun 2020. Pada tahun 
2021, dengan menggunakan basis 
data yang sama, kami harapkan 
jumlah tersebut tidak akan terlalu 
banyak berubah. Apabila berubah pun, 
perubahan tersebut dikontribusikan 
oleh debitur yang lunas pada periode 
pemberian subsidi bunga/subsidi 
margin 2021, yang jumlahnya tidak 
terlalu besar.

Tak Hanya Bangkit, Tetapi Juga 
Berkembang

IMF memperkirakan bahwa 
pertumbuhan ekonomi Indonesia 
akan berada di kisaran 4,8 persen 
tahun ini. Untuk dapat mencapai 
proyeksi tersebut, dan bahkan untuk 
dapat melampaui proyeksi tersebut, 
tentunya diperlukan kerja keras 
semua pihak untuk dapat terus 
mendorong perkembangan UMKM, 
terutama dengan melihat penting 
dan vitalnya keberlangsungan UMKM 
sebagai roda penggerak ekonomi 

Indonesia. Salah satu dukungan 
yang akan dilanjutkan di tahun 
depan adalah subsidi bunga, baik 
untuk tambahan subsidi bunga 
KUR, maupun program-program 
subsidi bunga/subsidi margin bagi 
pelaku UMKM yang rencananya 
akan diperpanjang hingga semester I 
2021 dengan beberapa penyesuaian 
untuk mengakomodasi evaluasi dan 
masukan atas pelaksanaan program 
tersebut di tahun 2020.

Tantangan yang dihadapi UMKM di 
masa pandemi ini memang cukup 
berat. Tidak dapat dimungkiri bahwa 
dampak pandemi terhadap UMKM 
tetap terasa walaupun pemerintah 
telah memberikan berbagai insentif 
untuk UMKM. Namun, di tengah-
tengah pandemi ini, terdapat suatu 
titik positif bagi pelaku UMKM, 
yaitu terkait akses terhadap online 
marketplace. Sebagaimana hasil join 
report yang dilakukan UNDP dan 
LPEM UI di awal tahun 2021, 44 
persen UMKM yang disurvei mengaku 
telah menjual barangnya pada online 
marketplace dan e-commerce seperti 
Tokopedia, Shopee, dan lain-lain.

Dukungan Pemerintah dalam rangka 
memperluas hal tersebut salah 
satunya telah dimulai oleh DJPb 
melalui program digitalisasi UMi, 
yang diharapkan nantinya dapat 
menjadi langkah kecil untuk semakin 
memodernisasi UMKM di Indonesia 
sehingga hal tersebut bisa juga 
menjadi sinyal awal kebangkitan 
UMKM, yang tentunya kami harapkan 
tidak berhenti pada bangkit, tetapi 
bahkan bisa berkembang melebihi 
kondisi pra-pandemi COVID-19.

Dengan melihat dan melakukan 
evaluasi atas pelaksanaan program di 
tahun 2020, tentunya kami berharap 
pelaksanaan Program PC-PEN dapat 
berjalan dengan lebih lancar di tahun 
2021, Program dapat dilaksanakan 
secara tepat sasaran, sehingga output 
dan outcome program dapat tercapai, 
agar kontribusi atas pelaksanaan 
Program PC-PEN khususnya untuk 
UMKM diharapkan dapat melindungi, 
mempertahankan dan meningkatkan 
kemampuan ekonomi para pelaku 
usaha dalam menjalankan usahanya 
sehingga mampu berkontribusi untuk 
mendorong pertumbuhan ekonomi.

Teks: Wahyu Hadi Cahyono (Dit. SMI), 
Leila Rizki Niwanda

Direktur SMI: 
Belasan Juta 
Usahawan Terbantu 
Pembiayaan Ultra 
Mikro

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menjadi 
salah satu sektor yang mendapatkan perhatian 
besar dari pemerintah dalam program Penanganan 
Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN). 
Sejumlah program dan kebijakan diterapkan untuk 
mendorong UMKM bertahan dan kembali bangkit, 
untuk mendukung bertumbuhnya kembali perekonomian 
Indonesia. Apa saja program yang telah dilaksanakan 
dan seperti apa hasilnya? Bagaimana peranan Ditjen 
Perbendaharaan dalam implementasi program-program 
tersebut? Simak wawancara Redaksi Majalah Treasury 
Indonesia dengan Direktur Sistem Manajemen Investasi 
(SMI) Ditjen Perbendaharaan Ludiro.

Dukungan PEN untuk UMKM Tahun 2020

Sebagaimana kita ketahui bersama, kontribusi UMKM 
terhadap perekonomian Indonesia sangat tinggi. 
Hal ini ditunjukkan dengan data-data statistik baik 
yang diterbitkan oleh Kementerian Koperasi & UKM 
ataupun BPS yang menunjukkan bahwa UMKM 
berkontribusi kepada kurang lebih 60,34 persen 
Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional. 

Untuk dapat menggerakkan roda ekonomi pada masa 
pandemi, dukungan pemerintah terhadap UMKM 
tentunya menjadi sangat penting, terutama dengan 
melihat bahwa berdasarkan salah satu survei yang 
dilakukan SCORE-International Labour Organization 
(ILO) Indonesia pada bulan April 2020, yang 
memperlihatkan bahwa UMKM sangat terdampak 
pandemi kali ini.

Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah telah 
menerbitkan serangkaian kebijakan melalui Program 
Pemulihan Ekonomi Nasional yang salah satunya 
berupa kebijakan seperti relaksasi Kredit UMKM, 
tambahan stimulus KUR, penyediaan dana untuk 
kegiatan ekonomi tertentu (termasuk UMKM), subsidi 
bunga, dan pembebasan pajak bagi UMKM. Total 
pagu untuk UMKM sebesar Rp123,46 triliun yang 
diharapkan dapat melindungi, mempertahankan dan 
meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku 
usaha dalam menjalankan usahanya.

“Ditjen Perbendaharaan sebagai bagian dari 
Kementerian Keuangan diberikan salah satu 
tanggung jawab besar dalam pelaksanaan 
pemberian subsidi bunga/subsidi margin UMKM. 
Subsidi bunga/subsidi margin kepada UMKM 
disalurkan melalui 3 KPA Penyaluran, yang salah 
satunya merupakan Unit Eselon II DJPb, yaitu 
Direktorat Sistem Manajemen Investasi.”

Wawancara Wawancara
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Nyeruit Shop, Tak Ingin 
Terpuruk di Tengah Pagebluk

Mentari masih 
malu-malu 
menampakkan 
diri ketika 
Umi Kalsum 

sudah kembali ke rumah dari  
pasar tradisional tak jauh dari 
rumahnya. Dibantu beberapa 
anggota keluarganya, Umi 
kemudian dengan cekatan 
memisahkan belanjaan sesuai 
dengan daftar yang telah ia 
buat semalam. Setelah dikemas 
sesuai dengan data pemesan, 
bungkusan sayur-mayur, buah-
buahan, hingga daging, telur, 
dan bahan makanan lainnya itu 
siap untuk diantar ke tempat 
penerima sebelum pukul 8 pagi.

Usaha penjualan bahan makanan 
sesuai pesanan ini sudah cukup 
marak ditemukan di kota-
kota besar khususnya di Pulau 
Jawa selama beberapa tahun 
belakangan. Namun, di kotanya, 
Bandar Lampung, Umi bisa 
dibilang merupakan pelopor. 
Bahkan ia telah memulai bisnis 
keluarga ini sejak tahun 2016. 
Seperti apa perjuangan Umi 
membesarkan usahanya ini? 
Berikut wawancara Majalah 
Treasury Indonesia dengan 
perempuan asli Lampung ini.

Sigap Tangkap Peluang

Usaha kami dirintis sejak tahun 
2016 yang lalu, jadi sudah sekitar 
lima tahun. Namun, waktu itu 
lingkupnya hanya di sekitar 
kompleks di mana kami tinggal 
dengan cara open preorder 
(memesan terlebih dahulu 

melalui aplikasi percakapan-red) 
sejak malam harinya.
Awalnya dari ide usaha sayuran 
dan lauk pauk dalam kemasan 
instan seperti paket sayur sop, 
sayur asem, sayur lodeh, dan 
lain-lain yang semuanya sudah 
diracik dan siap untuk dimasak. 
Dengan demikian konsumen 
tidak perlu repot-repot belanja 
ke pasar untuk membeli lalu 
mengolah sayuran serta lauk-
pauk yang akan menyita waktu 
produktif mereka.
Selain dari pasar tradisional 
yang memberikan harga grosir 
untuk pembelanjaan yang kami 
lakukan dalam jumlah besar, 
kami juga membeli beberapa 
barang dagangan dari produsen 
secara langsung. Misalnya untuk 
bakso dan camilan lainnya. Ada 
pula yang kami ambil langsung 
dari petani.

Usaha Kecil bersama Keluarga

“Nyeruit” berasal dari kata “seruit” 
yang merupakan sambal khas daerah 
Lampung. Nyeruit sendiri  artinya 
makan bersama-sama dengan menu 
khas sambal seruit lengkap dengan 
sayur dan lauk-pauknya. Hal ini 
menggambarkan budaya masyarakat 
Lampung yang memiliki nilai 
kebersamaan tinggi. “Nyeruit” kami 
jadikan nama merek dengan harapan 
produk-produk kami bisa diterima 
dengan baik oleh konsumen. 
Saat ini usaha kami masih di-handle 
keluarga. Mulai dari belanja produk 
kami terjun sendiri ke pasar, packing 
kemasan, sampai pengantaran, 
termasuk admin dan juga marketing. 
Lebih tepatnya sampai saat ini 
usaha kami masih bersifat one-man 
business.

Jangkauan pengiriman kami saat ini 
kebanyakan hanya melayani sebatas 
dalam kota saja, mengingat sifat 
produk yang basah yaitu sayuran 
dan bahan lauk yang memang 
harus terjaga kesegarannya sampai 
ke tangan konsumen. Adapun 
untuk produk yang berupa camilan 
alhamdulillah sudah bisa kami kirim 
hingga ke luar kota seperti Jakarta 
dan Palembang. Untuk omzet, kami 
bisa memperoleh keuntungan lebih 
kurang Rp5 - 6 juta per bulan.

Upaya Kembangkan Usaha

Kami mulai merambah berjualan 
secara online kurang lebih sejak dua 

tahun yang lalu, dengan harapan 
bisa menjangkau konsumen yang 
lebih luas lagi. Karenanya, kami 
perlu modal usaha lebih. Untuk 
men-support modal usaha, kami 
meminjam dari pembiayaan Ultra 
Mikro (UMi) yang kami peroleh 
melalui koperasi penyalur yaitu 
Baitul Tamwil Muhammadiyah Bina 
Masyarakat Utama (BTM BiMU) 
Lampung yang kami memang sudah 
menjadi anggotanya kurang lebih 
selama enam tahun.
Kami sangat berterima kasih sekali 
atas support dari Pusat Investasi 
Pemerintah (PIP) yang telah 
memberikan pembiayaan UMi, 
sehingga kami bisa mengembangkan 
usaha dengan modal yang 
memadai. Lebih dari itu, kami 
tidak hanya di-support berupa 
pembiayaan modal usaha, tetapi 
kami diberikan pendampingan 
terhadap usaha kami. Kami merasa 
banyak sekali manfaat yang kami 
peroleh setelah pendampingan, di 
antaranya peningkatan skill digital 
marketing. Pemasaran secara digital 
ini membantu kami untuk bisa 
menjangkau konsumen seluas-
luasnya. Alhamdulilah sekarang 
omset penjualan kami makin 
meningkat. 

Tak Hendak Goyah Hadapi Wabah

Wabah Pandemi Covid-19  yang 
melanda Indonesia telah memberikan 
dampak buruk terhadap beberapa 
sektor usaha, terutama bagi Usaha 
Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). 

Masalah utama yang dihadapi 
pelaku UMKM saat pandemi di 
antaranya sulit bahan baku, distribusi 
terhambat, penjualan menurun, dan 
juga kendala permodalan, sehingga 
pelaku usaha ada yang terpaksa 
gulung tikar. Namun demikian, tidak 
sedikit pula mereka yang berhasil 
membalikkan keadaan mengubah 
keterpurukan ekonomi menjadi 
sebuah kesuksesan, memanfaatkan 
kondisi  dengan menjadikannya 
peluang untuk bangkit. Kami adalah 
salah satu pelaku UMKM yang 
menangkap peluang dari situasi 
pandemi ini.
Harapan kami ke depan, usaha 
sayuran online ini akan tetap menjadi 
solusi berbelanja meski pandemi 
telah berakhir, mengingat kebutuhan 
sayuran dan lauk adalah kebutuhan 
primer yang menjangkau semua 
lapisan, mulai dari kalangan bawah, 
menengah, hingga kalangan atas. 
Dan harapan kami pembiayaan 
UMi ke depan masih tetap bergulir 
memberikan support kepada kami 
para pelaku UMKM, untuk terus 
mengembangkan usaha.

Teks: Leila Rizki Niwanda



Penyunting: Leila Rizki Niwanda, 
Mahardika Argha Mariska

Kata Mereka

“Setelah kita divaksin, maka kita merasa tenang, teman-teman juga merasa tenang, sehingga kita bisa bekerja dan 

berproduksi. Secara umum kajian ilmiah menunjukkan bahwa investasi vaksin satu dolar itu bisa menghasilkan 

keuntungan ekonomi delapan dolar. Katakanlah kita belanja vaksin tahun ini Rp100 triliun, namun begitu ekonomi 

kita tumbuh dengan proyeksi 5 persen, itu luar biasa dampaknya. Saya harap semua pemangku kepentingan, pemimpin 

nasional maupun daerah, sama-sama memperjuangkan vaksinasi sebagai salah satu cara paling efektif, efisien, dan paling 

cepat untuk memulihkan kesehatan diri dan sekaligus menggerakkan ekonomi di masa depan.”

Prof. dr. Hasbullah Thabrany, MPH, DrPH, Chairman Indonesia Health Economic Association, dalam Dialog 

Pengelolaan Kesehatan dengan Vaksin (10/3)

Sesungguhnya yang kita hadapi memang bukan permasalahan ekonomi tapi permasalahan pandemi. Perekonomian kita 

terdampak oleh pandemi. Kita harus yakini kalau pandemi ini bisa kita atasi maka perekonomian kita akan bangkit. Kalau 

kita melihat memang pemulihan ekonomi memang sudah dalam jalur yang tepat dan sudah menunjukkan perbaikan, data 

BPS menunjukkan hampir di semua sektor usaha mulai membaik. Efektivitas program PEN memang tidak secara langsung 

memulihkan perekonomian nasional, tetapi ditujukan pertama untuk mengatasi pandemi, kedua membantu masyarakat dan 

dunia usaha sehingga ketika pandemi mereda perekonomian kita siap untuk bangkit. 

Piter Abdulah, Pengamat Ekonomi, dalam Dialog PEN 2021: Dukungan Berkelanjutan Hadapi Pandemi (24/2)

Dari sisi permintaan, konsumsi rumah tangga masih yang menjadi tertinggi dengan menyumbang 57,6 persen Produk 

Domestik Bruto (PDB), kedua adalah PMTB (investasi) 31,6 persen, artinya memang kalau mengejar pertumbuhan ekonomi 

fokus di konsumsi rumah tangga dan investasi. Yang kita andalkan menjadi key driver bagi pertumbuhan ekonomi 2021 

pastinya mendorong konsumsi rumah tangga, bagaimana kita meningkatkan daya beli bagi masyarakat ekonomi menengah 

ke bawah dengan menggulirkan program-program jaringan keamanan sosial, dan membangun kepercayaan diri masyarakat 

ekonomi menengah ke atas untuk kembali berbelanja. 2021 juga momentum untuk mendorong investasi.

Susiwijono Moegiarso, Sekretaris Kementerian Koordinator Perekonomian dalam Dialog Daya Ungkit Ekonomi 

Bangkit (16/2)

Kita mengapresiasi program pemerintah untuk melakukan vaksinasi pada pelaku pasar, karena dampak COVID-19 pada 

perekonomian bangsa ini cukup besar bagi pedagang-pedagang pasar atau pelaku usaha mikro. Dengan adanya vaksin ini 

menimbulkan kepercayaan untuk membentengi diri kita dari Covid-19. Dampak vaksinasi ini untuk pemulihan ekonomi 

ini sangat besar sekali. Kita optimistis di 2021 ini terjadi peningkatan perekonomian. Mudah-mudahan dengan program 

vaksinasi ini di kuartal I 2021 kita bisa masuk ke tren positif.

Ikhsan Ingratubun, Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) dalam Dialog Vaksinasi Menyasar 

Pedagang Pasar (17/02).

Program Bansos regular Kementerian Sosial (Kemensos) disinkronkan dengan program PEN. Ini salah satu upaya 

memberikan ketahanan ekonomi bagi masyarakat melalui perlindungan sosial, termasuk masyarakat yang terdampak 

langsung atau tidak langsung akibat pandemi. Ada perbaikan pelaksanaan di tahun 2021 setelah melalui tahap evaluasi 

program di 2020 lalu. Terdapat tiga program perlindungan sosial dalam rangka PEN yang diluncurkan 2021 yakni Program 

Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (Bantuan Sembako), dan Bantuan Sosial Tunai (BST). Untuk Bantuan 

Sembako ditargetkan menyentuh 18,8 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Lalu BST ditargetkan menyentuh 10 juta 

keluarga penerima manfaat. Di 2021, Kemensos menganggarkan Rp45 triliun untuk Bantuan Sembako, bekerja sama dengan 

Bank Himbara seperti BNI, Mandiri, BRI, dan BTN untuk penyalurannya. Khusus di wilayah timur Indonesia yang sulit 

dijangkau, disalurkan oleh PT. Pos. Untuk anggaran BST, Kemensos mengalokasikan Rp12 triliun. Penerimanya khusus 

bagi yang terdampak pandemi COVID-19 dan bukan penerima PKH maupun Bantuan Sembako. BST disalurkan secara 

keseluruhan oleh PT Pos langsung ke KPM dari periode Januari-April 2021. Selain itu, bantuan PKH dialokasikan Rp20 

triliun yang disalurkan per triwulan dan realisasinya sudah mencapai hampir 28 persen untuk triwulan pertama 2021 ini.

Sonny W. Manalau, Staf Ahli Menteri Sosial dan Anggota Komite PEN  (3/2)



KPPN sebagai instansi 
vertikal Ditjen 
Perbendaharaan harus 
berada di front line 
memberikan layanan 
penyaluran dana 
APBN. Dana tersebut 
sangat diperlukan 
dalam program 
Pemulihan Ekonomi 
Nasional (PEN) 
melalui belanja bansos 
dan subsidi guna 
menyelamatkan semua 
pihak yang terdampak 
pandemi. Oleh sebab 
itu, pemerintah 
perlu menjamin agar 
kontinuitas proses 
bisnis KPPN terus 
berjalan. 

Dinamika Dinamika
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Business Continuity Plan pada 
Proses Pembayaran APBN: Kasus 
KPPN Barabai dan KPPN Tanjung 

Pandemi Covid-19 tidak hanya 
mewabah di Indonesia, tetapi 
juga di seluruh dunia. Bidang 
kesehatan, sosial, ekonomi, 
keuangan, semua terdampak 

oleh pandemi ini. Arah perekonomian 
di hampir setiap negara berubah secara 
drastis. Berdasarkan data olahan BKF 
dari Bloomberg, didapati Purchasing 
Managers’ Index (PMI) manufaktur 
dan jasa berada di titik terendah 
setelah Global Financial Crisis (GFC), 
perdagangan global 2020 kala itu 
diprediksi oleh WTO akan turun -13 

persen s.d. -32 persen, harga komoditas 
turun tajam, serta terjadi gejolak pada 
sektor keuangan. 

Proyeksi pertumbuhan ekonomi 
Indonesia yang awalnya 5,3 persen 
berdasarkan APBN 2020, sesudah 
adanya pandemi menjadi 2,3 persen 
(skenario berat) dan -0,4 persen 
(skenario sangat berat). Ekonomi 
melemah, angka pengangguran dan 
kemiskinan semakin bertambah. Potensi 
peningkatan angka pengangguran 
sebanyak 2,92 juta orang (skenario 

berat) dan 5,23 juta orang (skenario 
sangat berat). Adapun potensi 
peningkatan angka kemiskinan yakni 
sebesar 1,16 juta orang (skenario berat) 
dan 3,78 juta orang (skenario sangat 
berat) (sumber: Media Briefing: Program 
Pemulihan Ekonomi Nasional, BKF). 
Pemerintah mengambil kebijakan 
extraordinary dalam memitigasi dampak 
pandemi dan mempertahankan ekonomi 
sehingga penting menjaga kelancaran 
penyaluran anggaran dalam rangka 
pelaksanaan program dan kebijakan.

KPPN sebagai instansi 
vertikal Ditjen 
Perbendaharaan harus berada 
di front line memberikan 
layanan penyaluran dana 
APBN. Dana tersebut sangat 
diperlukan dalam program 
Pemulihan Ekonomi Nasional 
(PEN) melalui belanja 
bansos dan subsidi guna 
menyelamatkan semua pihak 
yang terdampak pandemi. 
Oleh sebab itu, pemerintah 
perlu menjamin agar 
kontinuitas proses bisnis 
KPPN terus berjalan. 

Pandemi Covid-19 
merupakan salah satu unsur 
risiko dalam menjalankan 
keberlangsungan proses 
bisnis KPPN, karenanya 
SDM harus dijaga supaya 
tetap sehat dan mampu 
bekerja. Menteri Keuangan 
melalui SE-22/MK.1/2020 
menetapkan regulasi 
Sistem Kinerja Kementerian 
Keuangan pada Masa 
Transisi dalam Tatanan 
Normal Baru. Surat Edaran 
tersebut memuat panduan 
pelaksanaan Work From Office 
(WFO), Flexible Working Space 
(FWS) melalui mekanisme 
Work From Home (WFH), 
presensi dan pelaporan tugas, 
peningkatan keamanan TIK, 
hingga panduan beribadah 
di tempat umum/kantor. 
Penyesuaian regulasi ini 
bertujuan agar sistem tetap 
berjalan dengan mengikuti 
protokol kesehatan untuk 
mencegah penyebaran virus.

Kasus Lockdown di KPPN 
Barabai
Pada minggu ketiga bulan 
Juli, sebagian besar pegawai 
KPPN Barabai dinyatakan 
positif Covid-19, sehingga 
kantor harus di-lockdown. 
Penutupan lockdown kantor 
tersebut dilakukan karena 
semua pejabat struktural 
eselon IV dan 12 pegawai 
lainnya positif Covid-19. 
Hanya delapan pegawai yang 
negatif pada saat swab test 
(sebagai tambahan informasi, 
pada saat itu posisi Kepala 
Kantor kosong). Semua 
pejabat/pegawai yang positif 
pada swab test Covid-19, 
pada hari yang sama masuk 
Karantina Wilayah di AKPER 
Barabai. Tentu menjadi 
tidak memungkinkan bagi 

kantor untuk melanjutkan 
operasional. 

Penutupan layanan 
tersebut memberikan 
dampak signifikan kepada 
proses penyaluran APBN 
di area Kabupaten Hulu 
Sungai Tengah, Kabupaten 
Hulu Sungai Selatan, 
dan Kabupaten Tapin, 
Kalimantan Selatan. KPPN 
Barabai merupakan KPPN 
Tipe A1 yang bertanggung 
jawab mengelola pagu 
APBN sebesar Rp1.201 
miliar. Alokasi pagu 
tersebut tersebar pada 
11 Kementerian Negara/
Lembaga (total 50 satuan 
kerja) serta pembayaran dana  
transfer ke daerah dan dana 
desa. Secara rinci besaran 
alokasi pagu meliputi Belanja 
Pegawai sebesar Rp440,06 
miliar (36,64 persen dari 
total pagu), Belanja Barang 
sebesar Rp210,74 miliar 
(17,55 persen dari total 
pagu), Belanja Modal sebesar 
Rp5,05 miliar (0,42 persen 
dari total pagu), Bantuan 
Sosial sebesar Rp0,55 miliar 
(0,05 persen dari total pagu) 
serta Transfer ke Daerah dan  
Dana Desa sebesar Rp544,74 
miliar (45,35 persen dari 
total pagu). Selain itu, 
KPPN pada saat itu sedang 
mempersiapkan pencairan 
Gaji 13 yang menjadi salah 
satu kegiatan prioritas 
pemerintah.

Penutupan layanan 
KPPN berdampak masif 
terhadap perekonomian 
regional setempat sehingga 
keberlangsungan layanan 
pembayaran harus terus 
dijaga. Sehubungan dengan 
hal tersebut, Kanwil 
Ditjen Perbendaharaan 
Provinsi Kalimantan 
Selatan melakukan kajian 
yang dituangkan dalam 
beberapa simulasi terhadap 
keberlangsungan layanan. 
Simulasi tersebut dilakukan 
dengan menentukan 
beberapa alternatif model.

Praktik Business Continuity 
Plan (BCP) pada KPPN 
Barabai dan KPPN Tanjung
Peristiwa tersebut 
menyiratkan bahwa Ignis 
aurum probat, miseria fortes 
viros (api menguji emas, 
kesengsaraan menguji 

manusia yang kuat). Adanya 
musibah tersebut sebagai 
bentuk ujian terhadap 
resiliency organisasi. 
Permasalahan itu menjadi 
pemicu praktik implementasi 
BCP pada kantor layanan 
Ditjen Perbendaharaan 
sekaligus menguji 
fleksibilitas prosedural dalam 
tata administrasi keuangan 
negara.

Praktik yang dilakukan 
pada proses BCP pada kasus 
KPPN Barabai dilakukan 
dalam beberapa iterasi. 
Iterasi tersebut dimulai dari 
kajian pada level middle 
management yaitu di tingkat 
Kanwil. Kajian ini dilakukan 
untuk melakukan asesmen 
terhadap lini operasional 
yang selanjutnya akan 
menjadi masukan (feedback) 
terhadap manajemen puncak 
yaitu Kantor Pusat Ditjen 
Perbendaharaan.

Tahap pertama yang 
dilakukan adalah 
perencanaan model proses 
bisnis berdasarkan data dan 
informasi dari KPPN Barabai. 
Selanjutnya, dibuat simulasi 
dengan mempertimbangkan 
kemampuan fleksibilitas 
sistem (system flexibility). 
Simulasi tersebut dilakukan 
dengan membuat beberapa 
model alternatif berdasarkan 
informasi yang sudah 
dibangun, toleransi 
fleksibilitas birokrasi dan 
regulasi, serta ketersediaan 
dan kapabilitas sumber daya.
Agar proses bisnis tetap 
berjalan, perlu adanya 
penerapan BCP atau 
Manajemen Keberlangsungan 
Bisnis (MKB). Berdasarkan 
literatur, BCP dapat 
didefinisikan sebagai suatu 
aktivitas yang diperlukan 
untuk menjaga suatu 
organisasi agar tetap berjalan 
selama periode di mana 
terjadi pemindahan atau 
gangguan terhadap proses 
operasi normal (SANS 
Institute, 2002). Rencana 
strategis BCP menekankan 
pada fungsi sumber daya 
manusia atau sumber daya 
aset agar tetap berjalan di 
tengah-tengah krisis.

Foto : Indrasmara Ilham Pradana
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Ditjen Perbendaharaan telah 
menyiapkan BCP berupa perangkat 
kebijakan dalam menghadapi 
kondisi darurat atau luar biasa 
mengingat peran vital DJPb dalam 
proses penyaluran stimulus fiskal 
pemerintah yang bersumber dari 
APBN. Tergantung situasi dan 
kondisinya, BCP dijalankan baik 
itu melalui pengalihan sementara 
lokasi layanan, penerapan prosedur 
layanan darurat, modifikasi proses 
bisnis, maupun alternatif-alternatif 
lain yang menjamin tugas dan 
fungsi DJPb.

Berdasarkan simulasi tersebut, 
Kanwil memberikan alternatif 
model pengalihan layanan sebagai 
bagian dari BCP. Sebagai tindak 
lanjut atas kondisi luar biasa ini, 
Sekretariat Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan menyampaikan 
Nota Dinas Nomor ND-2171/
PB.1/2020 tanggal 17 Juli 2020 
terkait Pernyataan Kondisi Kahar 
pada Kantor Vertikal Direktorat 
Jenderal Perbendaharaan di 
KPPN Barabai kepada Direktur 
Jenderal Perbendaharaan. Gayung 
bersambut, Direktur Jenderal 
Perbendaharaan melalui Nota Dinas 
Nomor ND-534/PB/2020 tanggal 
19 Juli 2020 menetapkan Langkah-
Langkah Strategis Pemulihan 
Layanan KPPN Barabai.

Komite Kebijakan Kelangsungan 
Bisnis (KKKB) bersama dengan Tim 
Penanggulangan Bencana (TPB) 
melakukan pembahasan di Kantor 
Pusat Ditjen Perbendaharaan. 
Berdasarkan pembahasan tersebut, 
diputuskan bahwa perlu dilakukan 
langkah-langkah pemulihan 
layanan sebagai berikut:
• Memindahkan lokasi 

layanan pencairan dana 
dan penyampaian laporan 
pertanggungjawaban dari 
KPPN Barabai ke KPPN 
Tanjung sebagai KPPN 
terdekat (melalui remote 
works).

• Pelayanan pencairan dana 
kepada Satuan Kerja (satker) 
mitra kerja KPPN Barabai 
diharapkan dapat dilaksanakan 
di KPPN Tanjung mulai hari 
Senin, 20 Juli 2020 (satu hari 
kerja setelah penutupan KPPN 
Barabai yaitu Jumat, 17 Juli 
2020).

• Kuasa Pengguna Anggaran 
(KPA) selaku  satuan kerja 
BA 015 dan KPA Transfer ke 

Daerah dan Dana Desa (TKDD) 
tetap berada pada KPPN 
Barabai dengan menugaskan 
Pejabat di Kanwil sebagai 
eksekutor (melalui remote 
works).

Pengalihan tersebut secara detail 
dilakukan dengan langkah-langkah 
antara lain:

Penyesuaian pada Sistem Informasi
Pertama adalah penyelesaian 
transfer TIK. Langkah ini dilakukan 
dengan penyelesaian protokol 
transfer kewenangan penggunaan 
sistem TIK dari KPPN Barabai 
kepada KPPN Tanjung dan Kanwil 
Ditjen Perbendaharaan. Dilakukan 
pembuatan user SPAN baru untuk 
pejabat/pegawai KPPN Tanjung 
yang ditunjuk sebagai pengganti 
user KPPN Barabai. User SPAN ini 
digunakan untuk memindahkan 
kewenangan pencairan dana dari 
KPPN Barabai kepada user SPAN 
KPPN Tanjung. Untuk itu, KPPN 
Tanjung mengajukan pembuatan 
user baru KPPN Barabai kepada 
Tim manajemen user Direktorat 
Sistem Informasi dan Teknologi 
Perbendaharaan (untuk user antara 
lain Validator SPAN, Reviewer SPAN, 
Kepala Seksi Pencairan Dana, Staf 
Seksi Bank, dan Kepala Seksi Bank). 

Kedua, dalam rangka proses 
pencairan dana, KPPN Tanjung 
juga mengajukan user guna bisa 
memperoleh akses untuk aplikasi 
penunjang dalam pencairan dana. 
Aplikasi penunjang tersebut antara 
lain e-SPM, Portal SAKTI dan Gaji 
Terpusat untuk wewenang KPPN 
Barabai.

Ketiga, KPA Satker KPPN selaku 
Bagian Anggaran 015 dan Bagian 
Anggaran Transfer ke Daerah dan 
Dana Desa tetap berada pada KPPN 
Barabai yang diproses di Kanwil 
dengan menempatkan Pejabat 
di Kanwil sebagai eksekutor. Hal 
ini dilakukan melalui mekanisme 
remote works.

Infrastruktur untuk melakukan 
layanan pencairan dana KPPN 
Barabai dipisahkan dengan layanan 
pencairan dana KPPN Tanjung. 
Maka, supervisor KPPN Tanjung 
mengalihfungsikan 4 komputer 
yang ada menjadi 3 komputer 
SPAN, 1 komputer konversi, serta 
memanfaatkan 2 komputer SPAN 
milik Kepala Seksi Vera dan Staf 

Vera. Untuk kebutuhan layanan 
konversi, PIN PPSPM, dan aplikasi 
Gaji, mengingat database-nya 
terdapat pada PC/server lokal KPPN 
Barabai maka sesuai dengan arahan 
dari Direktorat SITP, KPPN Tanjung 
melakukan remote desktop komputer 
server KPPN Barabai.

Proses Pencairan Dana KPPN 
Barabai pada KPPN Tanjung
KPPN Tanjung telah melaksanakan 
layanan pencairan dana KPPN 
Barabai pada KPPN Tanjung selama 
12 hari kerja terhitung sejak Senin, 
20 Juli 2020 sampai dengan Rabu, 
5 Agustus 2020. Jumlah SP2D yang 
berhasil diterbitkan yakni 709 SP2D 
dengan rincian sebanyak 687 dari 
e-SPM dan sebanyak 22 dari Portal 
SAKTI.

Kegiatan pelayanan di kantor 
dilakukan dengan mengikuti 
protokol kesehatan. Jumlah 
pegawai yang masuk dibatasi 
maksimal 30 persen. Pegawai yang 
WFH juga diminta agar patuh 
terhadap protokol kesehatan dan 
#DiRumahAja. Jika ingin bepergian 
harus karena alasan penting dan 
seizin atasan. Mereka juga diminta 
agar rutin melaporkan kondisi 
kesehatannya.

Dengan mekanisme BCP, layanan 
perbendaharaan tetap bisa berjalan 
karena telah didukung oleh otomasi 
proses bisnis dan SOP layanan 
perbendaharaan yang sudah 
tertata dan berjalan dengan baik di 
seluruh unit kerja/kantor vertikal 
DJPb. Melalui aplikasi dan sistem 
teknologi informasi yang andal, 
layanan perbendaharaan di kala 
BCP tetap akan lancar, pencairan 
anggaran dan pelaksanaan APBN 
terus berjalan, program-program 
pemerintah termasuk penanganan 
dan penanggulangan Covid-19 pun 
dapat dilaksanakan.

Rekomendasi Kebijakan
Mengingat peran vital Ditjen 
Perbendaharaan, penting untuk menjaga 
sustainabilitas kegiatan pengelolaan 
perbendaharaan. Bahkan ketika keadaan 
darurat pun, layanan Kantor Pelayanan 
Perbendaharaan Negara harus tetap 
beroperasi dengan memperhatikan 
kesiapan infrastruktur dan pengaturan 
sumber daya manusia. Fleksibilitas 
regulasi dalam pengangkatan pejabat yang 
secara teknis melaksanakan operasional 
layanan merupakan salah satu titik krusial 
dalam mobilitas pengalihan operasional 
kantor. Pada saat ini otorisasi masih 
menjadi kewenangan Kantor Pusat Ditjen 
Perbendaharaan, diusulkan agar otorisasi 
dapat di-downgrade ke tingkat Kantor 
Wilayah. 

Selain itu, harus ada transfer of knowledge 
yang memadai terkait tugas dan fungsi 

pejabat perbendaharaan sehingga jika 
suatu ketika diperlukan pergantian SDM, 
proses dapat berlangsung lebih cepat dan 
mudah.
 
Bencana bisa terjadi kapan saja, di mana 
saja, dan menyerang siapa saja. Alangkah 
baiknya bila pemangku kebijakan juga 
mempersiapkan rencana-rencana solutif 
lain untuk skenario terburuk yang 
mungkin terjadi. Perlu adanya riset lebih 
lanjut mengenai pengelolaan sistem, 
infrastruktur, sumber daya, regulasi, dan 
birokrasi. Hal ini dilakukan agar bisa 
menjawab pertanyaan seperti bagaimana 
agar tetap survive ketika terjadi bencana? 
Bagaimana agar proses bisnis berlangsung 
normal di tengah ketidaknormalan?
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Tantangan dalam Penerapan Kebijakan 
Redesain Sistem Perencanaan dan 
Penganggaran (RSPP)

Tahun Anggaran 2021 merupakan 
awal diimplementasikannya 
kebijakan Redesain Sistem 
Perencanaan dan Penganggaran 
(RSPP). Kebijakan ini berawal 

dari arahan Menteri Keuangan untuk terus 
meningkatkan kualitas belanja dengan 
memperhatikan prinsip “value for money”, di 
mana belanja negara dilaksanakan dengan 
prinsip ekonomis, efisien, dan efektif. 
Pengguliran kebijakan ini diawali dengan 
pembentukan Tim Reviu Struktur Belanja 
dan Redesain Sistem Penganggaran pada 
Bagian Anggaran Kementerian Keuangan 
yang kemudian lebih dikenal dengan Tim 
“5”. Tugas tim ini meliputi:

1. mengkaji, mereviu, dan 
merekomendasikan struktur anggaran 
yang baru pada BA 015;

2. mengkaji, mereviu, dan 
merekomendasikan peraturan 
yang harus dicabut/diperbaiki agar 
alignment kosolidasi program, IKU, 
dan anggaran BA 015 tecermin secara 
jelas;

3. melakukan inventarisasi kebutuhan 
data dan sistem informasi untuk 
menunjang mekanisme bekanja negara 
pada BA 015 yang lebih efektif dan 
efisien;

4. mencari terobosan-terobosan inovatif 
untuk perbaikan mekanisme belanja 
negara pada BA 015 yang lebih 
berkualitas dan tepat sasaran;

5. melakukan ujicoba implementasi 
terobosan-terobosan inovatif secara 
selektif dan terbatas;

6. menyusun Rancangan Peraturan 
Perundang-undangan yang diperlukan 

dalam rangka penyempurnaan struktur 
belanja negara dan Redesain Sistem 
Penganggaran pada BA 015; 

7. melakukan kegiatan lainnya sesuai 
arahan Menteri Keuangan.

      
Berdasarkan hasil reviu Tim “5” tersebut, 
terdapat beberapa indikasi permasalahan 
dalam sistem penganggaran eksisting, 
sehingga pelaksanaan Penganggaran 
Berbasis Kinerja belum sesuai dengan 
harapan. Permasalahan-permasalahan 
tersebut di antaranya: 

1. Perencanaan masih belum optimal 
menjadi alat pengendalian yang 
efektif, dikarenakan banyaknya 
missing link antarsektor dalam 
proses perencanaan, penganggaran, 
pelaksanaan, sampai dengan tahap 
monitoring dan evaluasi; 

2. Rumusan struktur anggaran masih 
mencerminkan struktur organisasi, 
di mana rumusan Program 
mencerminkan Unit Eselon I, dan 
rumusan Kegiatan mencerminkan 
Unit Eselon II. Hal ini menyebabkan 
perencanaan dan monitoring program 
prioritas/tematik yang dikerjakan 
lintas K/L atau lintas unit eselon I sulit 
dilakukan (belum terintegrasi). Saat 
ini di Kementerian Keuangan terdapat 
12 Program yang mencerminkan 12 
Unit Eselon I lingkup Kementerian 
Keuangan. 

3. Kriteria Output masih beragam, 
sehingga sulit dilakukan verifikasi atas 
capaian Output dan anggaran masing-
masing K/L;   

4. Hasil monitoring dan evaluasi 
belum optimal dalam menjadi dasar 

pengambilan kebijakan strategis pada 
tataran perencanaan; 

5. Belum adanya hubungan yang kuat 
antara Peta Strategi (Balanced Score 
Card/BSC) dengan anggaran.

Rekomendasi yang diberikan oleh Tim “5” 
terkait Redesain Sistem Penganggaran pada 
struktur anggaran Kementerian Keuangan 
di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Restrukturisasi Program. 
Restrukturisasi Program ini 
menghasilkan penyederhanaan 
program, dari sebelumnya 12 program 
menjadi hanya 5 program sebagaimana 
bagan berikut:

2. Peningkatan kolaborasi proses 
pengalokasian anggaran dengan 
metode pengelolaan kinerja. Bentuk 
peningkatan kolaborasi ini adalah 
bahwa dalam penyusunan informasi 
kinerja menggunakan pendekatan 
Balanced Score Card (BSC). Dengan 
demikian informasi kinerja anggaran 
selaras dengan informasi kinerja 
organisasi (IKU),

3. Simplifikasi struktur informasi 
kinerja anggaran. Rekomendasi 
selanjutnya dalam kebijakan Redesain 
Sistem Penganggaran ini adalah 
penyederhanaan struktur informasi 
kinerja anggaran. Struktur anggaran 
setelah redesain terdiri dari Program, 
Outcome, Output Program, Aktivitas 
(Kegiatan), Klasifikasi Rincian Output 
(KRO), Rincian Output (RO), Akun 
dan Detil Belanja. Sedangkan untuk 
komponen dan subkomponen sifatnya 
opsional.

Ilustrasi : Andika Amin Syuhada
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Dalam perjalanan penyempurnaan sistem 
perencanaan dan penganggaran tersebut, 
terdapat benang merah permasalahan 
yang terus berulang yang perlu menjadi 
perhatian bagi semua pihak khususnya 
yang terlibat dalam implementasi RSPP. 
Berikut permasalahan-permasalahan 
yang perlu menjadi perhatian agar 
permasalahan tersebut tidak berulang 
kembali:

• Program yang digunakan dalam 
dokumen Perencanaan dan dokumen 
penganggaran berbeda, sehingga 
sulit dikonsolidasikan

• Rumusan Nomenklatur Program dan 
Outcome dari sebuah program tidak 
terlihat secara langsung (bersifat 
normatif)

• Informasi kinerja pembangunan 
yang tertuang dalam dokumen 
perencanaan penganggaran sulit 
dipahami oleh publik.

Permasalahan klasik yang terus berulang 
adalah belum sinkronnya informasi 

kinerja (output dan outcome/sasaran) 
pada dokumen perencanaan dengan 
penganggaran serta rumusan informasi 
yang kurang informatif bagi masyarakat. 
Ketidakcermatan dalam mengidentifikasi 
akar permasalahan atas permasalahan-
permasalahan tersebut dapat menjadikan 
kegagalan dalam implementasi 
kebijakan RSPP. Akar permasalahan yang 
mungkin perlu dicermati kembali atas 
permasalahan tersebut di antaranya 
adalah:

1. Belum sinkronnya informasi 
kinerja (output dan outcome/sasaran) 
pada dokumen perencanaan dengan 
penganggaran. Salah satu yang mungkin 
menjadi akar permasalahannya adalah 
adanya perbedaan nomenklatur informasi 
kinerja antara dokumen perencanaan 
dengan dokumen penganggaran seperti 
ditunjukkan pada tabel di bawah ini.

Perbedaan nomenklatur tersebut 
menyebabkan kesulitan menurunkan dari 
perencanaan ke penganggaran di level 

teknis. Perubahan kebijakan yang tidak 
disertai dengan petunjuk teknis yang lebih 
tegas bagaimana menurunkan setiap level 
informasi dari dokumen perencanaan 
ke dalam dokumen penganggaran 
akan mengakibatkan ketidaksinkronan 
informasi yang terus berulang.

2. Adanya rumusan 
informasi kinerja perencanaan dan 
penganggaran yang kurang informatif 
bagi masyarakat. Banyak rumusan 
kinerja yang sifatnya masih normatif 
atau rumusan yang tidak mencerminkan 
kondisi riil. 
Sebagaimana diatur di dalam Peraturan 
Direktur Jenderal Anggaran Nomor 
Per-5/AG/2020 tentang Petunjuk Teknis 
Penyusunan dan Penelaahan Rencana 
Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga 
dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan 
Anggaran, perumusan informasi kinerja 
mengacu pada logical framework 1 di 
bawah ini.

Adapun berdasarkan PMK No. 208/
PMK.02/2019 tentang Petunjuk 
Penyusunan dan Penelaahan RKA-K/L dan 
DIPA, definisi sasaran yang merupakan 
outcome dalam struktur logical framework 
sebagai berikut:
• Sasaran Strategis Kementerian/ 

Lembaga adalah kondisi yang 
akan dicapai oleh Kementerian/ 
Lembaga baik berupa hasil atau 
dampak/impact dalam rangka 
pencapaian sasaran pembangunan 
nasional.

• Sasaran Program Kementerian/
Lembaga yang selanjutnya disebut 
Sasaran Program adalah hasil yang 
akan dicapai dari suatu program 
dalam rangka pencapaian Sasaran 
Strategis yang mencerminkan 
berfungsinya keluaran (output).

• Sasaran Kegiatan adalah hasil yang 
akan dicapai dari suatu kegiatan 
dalam rangka pencapaian Sasaran 
Program yang mencerminkan 
berfungsinya keluaran (output).

• Adapun definisi Keluaran (Output) 
adalah barang/jasa yang dihasilkan 
oleh Kegiatan yang dilaksanakan 
untuk mendukung pencapaian 
sasaran program dan kebijakan. 
Berdasarkan kebijakan RSPP Keluaran 
(Output) dirinci mulai dari:

• Output Program. Output Program 
merupakan keluaran yang dihasilkan 
oleh K/L untuk mendukung 
terwujudnya outcome.

• Klasifikasi Rincian Output (KRO). 
KRO merupakan “kumpulan atas 
keluaran (output) K/L (Rincian 
Output – RO) yang disusun 

dengan mengelompokkan atau 
mengklasifikasikan muatan keluaran 
(output) yang sejenis/serumpun 
berdasarkan sektor/bidang/jenis 
tertentu secara sistematis”.

• Rincian Output (RO). RO merupakan 
Keluaran (output) riil yang sangat 
spesifik yang dihasilkan oleh unit 
kerja Kementerian/Lembaga yang 
berfokus pada isu dan/atau lokasi 
tertentu serta berkaitan langsung 
dengan tugas dan fungsi unit 
kerja tersebut dalam mendukung 
pencapaian sasaran kegiatan yang 
telah ditetapkan”.

Adapun hubungan antara informasi kinerja 
tersebut dapat digambarkan sebagai 
berikut:

Mengacu pada peraturan tentang  penyusunan Restra K/L, Renja K/L maupun RKA-K/L, dan 
dengan memperhatikan logical framework tersebut, idealnya sasaran kinerja dirumuskan secara 
berjenjang sesuai dengan levelnya sebagai berikut:

Apabila dilihat dari rumusan informasi kinerja saat ini, baik yang tertuang di dalam dokumen perencanaan (RPJMN) 
maupun dokumen penganggaran masih terdapat rumusan-rumusan yang tidak sesuai dengan teori Logic Model khususnya 
terkait rumusan output (output program, KRO, RO) dan Outcome (sasaran level K/L, program dan kegiatan) serta 
indikatornya. Berdasarkan teori Logic Model, outcome/sasaran adalah perubahan kondisi akibat adanya intervensi output. 
Dari dokumen yang ada masih terdapat rumusan-rumusan yang bercampur sebagai berikut: 

logical framework 1.



Data diolah berdasarkan informasi 
pada RPJMN dan dirumuskan dengan 
menggunakan logical thinking

Berdasarkan pembahasan tersebut, berikut 
beberapa upaya yang dapat dilakukan agar 
permasalahan yang sama tidak berulang 
lagi: 

Bagi pembuat kebijakan dalam 
hal ini Kementerian Perencanaan/
Bappenas, Kementerian Keuangan 
agar membuat petunjuk teknis  
yang lebih detail sehingga memudahkan 
dalam impelemtasi kebijakan RSPP. 
Berikut level-level informasi kinerja 
pada dokumen perencanaan yang perlu 
mendapat kejelasan dalam penurunan ke 
dokumen perencanaan penganggaran.
• Sasaran yang tercantum pada 

program prioritas, kegiatan 
prioritas, proyek prioritas dan 
proyek harus jelas penuangannya 
ke dalam dokumen perencanaan 
penganggaran. Apa saja yang harus 
dituangkan menjadi sasaran pada 
program, dan/atau kegiatan. 

• Apakah rumusan output (KRO/RO), 

harus sama dengan rumusan proyek 
ataukah dapat disesuaikan dengan 
batasan definisi KRO/RO.

• Apakah informasi kinerja pada 
dokumen perencanaan (RPJMN 
dan RKP) setara dengan informasi 
kinerja pada dokumen perencanaan 
penganggaran (Renja dan RKA-K/L)? 
Ataukah informasi kinerja pada 
dokumen perencanaan (RPJMN dan 
RKP) dapat dijabarkan padal level 
yang berbeda, contoh level proyek 
pada  dokumen perencanaan (RPJMN 
dan RKP) diterjemahkan pada level 
kegiatan pada dokumen perencanaan 
penganggaran (Renja dan RKA-K/L)?

Bagi pelaksana kebijakan dalam hal 
ini Kementerian Negara/Lembaga 
sebagai pemilik portofolio program, 
perlu ditingkatkan pemahamannya dalam 
menjabarkan sasaran yang tercantum 
pada program prioritas, kegiatan prioritas, 
proyek prioritas dan proyek ke dalam 
dokumen perencanaan penganggaran 
(Renja K/L dan RKA-K/L). Peningkatan 
pemahaman dapat dilakukan dengan 
pelatihan, Focus Group Discussion (FGD), 
bimbingan teknis dll.

Referensi:
1. RPJMN Tahun 2020-2024
2. RKP Tahun 2021
3. SEB Kementerian Keuangan dengan 

Kementerian PPN/Bappenas    No. 
S-122/MK.2/2020  dan B-517/M.
PPN/D.8/PPN.04.03/2020 tentang 
Redesain Sistem Perencanaan dan 
Penganggaran.

4. Peraturan Direktur Jenderal Anggara 
Nomor Per-5/AG/2020 tentang 
Petunjuk Teknis Penyusunan dan 
Penelaahan Rencana Kerja dan 
Anggaran Kementerian/Lembaga dan 
Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan 
Anggaran.

5. Achmad Z, dkk (2020). Memotret 
Redesain Perencanaan dan 
Penganggaran Kementerian 
Keuangan Tahun 2020. Bogor: 
Pusdiklat Anggaran dan 
Perbendaharaan.

Teks: Sumadiyah T. Olfah (Widyaiswara 
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan)
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Level Informasi Rumusan Ulasan penulis

Program Prioritas 
(PP)

Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan 
Kesehatan
Indikator:
1. Angka kematian ibu (AKI) (per 100.000 

kelahiran hidup)
2. Prevalensi stunting (pendek dan sangat 

pendek) pada balita (persen
3. Persentase rumah sakit terakreditasi
4. dst (terdapat 17 indikator)

Pada level ini tidak ada rumusan 
sasaran secara spesifik hanya rumusan 
nomenklatur nama program. Adapun 
indikator pada program ini mencerminkan 
indikator outcome/sasaran (yakni 
perubahan kondisi pada pemangku 
kepentingan). Namun demikian indikator-
indikator yang ada masih bercampur 
antara indikator sasaran jangka pendek, 
jangka menengah, atau jangka panjang.

Kegiatan Prioritas 
(KP)

Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga 
berencana (KB), dan kesehatan reproduksi.
Indikator:
1. Persentase peserta KB aktif Metode 

Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) (persen)
2. Persentase imunisasi dasar lengkap pada 

anak usia 12-23 bulan

Kegiatan ini salah satu kegiatan yang 
mendukung PP Peningkatan Akses dan 
Mutu Pelayanan Kesehatan
Indikator. Sebagaimana PP, pada KP juga 
tidak terdapat rumusan sasaran. Adapun 
indikator mencerminkan indikator sasaran 
jangka pendek.

Proyek Prioritas 
(ProP)

Penurunan Kematian Ibu dan Bayi
Indikator:
1. Persentase persalinan di fasilitas pelayanan 

kesehatan
2. Cakupan kunjungan antenatal (persen)
3. Cakupan kunjungan neonatal (persen)
4. Jumlah kabupaten/kota yang mencapai 80% 

imunisasi dasar lengkap anak usia 0-11 
bulan

Pada level ini rumusan sasaran ProP 
lebih mencerminkan rumusan sasaran 
(perubahan kondisi) jangka menengah. 
Adapun indikator kurang tepat 
menggambarkan kondisi penurunan 
kematian ibu dan bayi, indikator lebih 
menggambarkan outcome jangka pendek 
dari intervensi Pemerintah (dalam hal ini 
Kementerian Kesehatan).

Ulasan terkait hubungan ProP dengan KP. Berdasarkan struktur posisi KP lebih tinggi dibanding dengan ProP, namun 
demikian kalau ditelaah lebih mendalam sasaran dalam ProP lebih tinggi dibanding sasaran pada KP sebagai berikut:
Idealnya Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana (KB), dan kesehatan reproduksi dapat menurunkan angka 
Kematian Ibu dan Bayi. Namun pada informasi tersebut terjadi sebaliknya. Di sisi lain indikator masing-masing sasaran 
tidak mencerminkan indikasi keterukuran sasarannya. Idealnya indikator Penurunan Kematian Ibu dan Bayi adalah angka 
kematian ibu dan bayi atau persentase penurunan kematian ibu dan bayi.

Proyek Proyek 1: Penguatan sistem integrasi pencatatan 
kelahiran, kematian, dan penyebab kematian 
dalam mendukung Pencatatan Sipil dan Statistik 
Hayati (PS2H).
Indikator: Jumlah kabupaten/ kota yang 
menerapkan sistem pencatatan kelahiran, 
kematian dan penyebab kematian dalam 
mendukung Pencatatan Sipil dan Statistik Hayati 
(PS2H)
Proyek 2: Pencatatan kematian ibu
Indikator: Persentase RS yang melakukan 
pencatatan dan pelaporan kematian ibu
Proyek 3: Pelaksanaan imunisasi dasar lengkap
Indikator: Persentase bayi usia 0-11 bulan yang 
mendapat imunisasi dasar lengkap
Proyek 4: Penyediaan vaksin imunisasi dasar 
lengkap
Indikator: Persentase kabupaten/kota dengan 
ketersediaan vaksin imunisasi dasar lengkap

ProP Penurunan Kematian Ibu dan Bayi 
diturunkan menjadi 11 proyek yang tidak 
hanya dilaksanakan oleh Kementerian 
Kesehatan namun juga oleh instansi lain. 
Di dalam RPJMN, untuk proyek 1 sampai 
4 pelaksananya adalah Kementerian 
Kesehatan. Sebagaimana ProP, indikator 
proyek juga mencerminkan indikator 
outcome jangka pendek. Secara spesifik 
pada proyek pencatatan kematian ibu, 
siapakah yang melakukan pencatatan 
kematian ibu? Apabila dilihat dari 
indikatornya, seharusnya yang melakukan 
adalah RS, tetapi pada pelaksana, 
tercantum Kementerian Kesehatan. 
Pada proyek ini intervensi riil apa yang 
dilakukan oleh Kementerian Kesehatan 
agar RS melakukan pencatatan kematian 
ibu.

Data berdasarkan RPJMN 2020-2024
 Berikut contoh informasi kinerja dengan menggunakan logical framework :
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Tetap Kuat, Bali!

Siapa yang tidak kenal 
Bali? Entah joke atau 
serius, kita mungkin 
sering mendengar 
guyonan kalau 

Bali lebih dikenal daripada 
Indonesia sendiri. Orang 
luar negeri kalau mendengar 
Indonesia, malah bertanya 
“sebelah mananya Bali?”. 
Begitulah kira-kira gambaran 
bagaimana terkenalnya 
Bali di dunia internasional. 
Keindahannya telah menyihir 
dunia. Perpaduan alam, 
adat, budaya, dan karakter 
masyarakatnya yang unik 

telah membuat dunia terpana. 
Karena itu, bukan hal yang 
mudah untuk melahirkan “Bali 
Baru” di belahan bumi yang 
lain. Itulah yang menjadikan 
Bali sebagai daerah 
penyumbang devisa terbesar 
bagi Indonesia. Tentunya dari 
pariwisata.

Sayangnya, kini Bali tengah 
menderita. Derita yang begitu 
dalam. Dampak pandemi 
Covid-19 telah meluluh-
lantakkan pariwisata. 
Akibatnya? Hampir seluruh 
segi kehidupan masyarakat 

Bali terkena imbasnya. Ribuan 
pekerja kehilangan sumber 
penghidupannya. Bila kita 
sempatkan untuk berjalan-
jalan berkeliling kota atau ke 
daerah pinggiran Bali sekitar 
pertengahan tahun yang lalu, 
kita akan temukan bagaimana 
aktivitas pariwisata terhenti. 
Tak hanya tempat pariwisata 
saja, hotel, restoran, toko-toko, 
hingga pasar pun berhenti 
beroperasi. Usaha merugi. 
Masyarakat seakan bingung 
harus bagaimana lagi.

Pandemi ini memang telah 
menghancurkan ekonomi Bali. Sebelum 
pandemi, ekonomi Bali berjalan cukup 
baik. Pertumbuhan ekonomi sebesar 
5,63 persen (yoy) di tahun 2019, lebih 
tinggi daripada nasional yang sebesar 
5,02 persen (yoy). Jumlah kunjungan 
wisatawan mancanegara (wisman) 
sebanyak 6,3 juta di tahun 2019 adalah 
yang terbesar dibandingkan dengan 
tahun-tahun sebelumnya. Dari sisi 
kesejahteraan, angka kemiskinan Bali 
hanya sebesar 3,61 persen sedangkan 
tingkat pengangguran terbuka (TPT) 
sebesar 1,57 persen saja. Angka-angka 
itu jauh lebih rendah daripada rata-rata 
nasional yang keduanya berturut-
turut mencapai 9,22 persen dan 5,28 
persen. Kini, dalam kondisi pandemi 
yang entah kapan akan berakhir, 
pertumbuhan ekonomi terjerembab 
hingga -12,21 persen (yoy) di akhir 
2020, dengan angka pengangguran 
mencapai 5,63 persen di bulan Agustus 
2020. Beruntung, kemiskinan tidak 
melonjak terlalu jauh dan bertengger di 
angka 4,45 persen.

Terpuruknya ekonomi Bali 
akibat pandemi ini berakar pada 
ketergantungan Bali terhadap sektor 
pariwisata. Mayoritas sektor ekonomi 
memiliki afiliasi dengan pariwisata, 
katakanlah perdagangan besar dan 
eceran; penyediaan akomodasi, 
makanan, dan minuman (akmamin); 
industri pengolahan; industri jasa; 
hingga transportasi. Sayangnya, 
sektor-sektor alternatif tidak dikelola 
dengan baik. Dari sisi ketenagakerjaan, 
data BPS Provinsi Bali (2021) 
menunjukkan bahwa dari sekitar 2,4 
juta angkatan kerja yang berusia 15 
tahun ke atas, 32,5 persen di antaranya 
berpendidikan SD, diikuti tenaga kerja 

yang berpendidikan SMA dan SMP 
dengan porsi masing-masing sebesar 
21,8 persen dan 14,7 persen. Hal ini 
menunjukkan bahwa dalam kondisi 
pariwisata masih berjaya, sangat mudah 
bagi penduduk Bali untuk mendapatkan 
pekerjaan di bidang tersebut. Misalnya, 
asalkan bisa berkomunikasi dengan 
wisman, maka akan mudah mendapat 
pekerjaan.

Sebaliknya, tenaga kerja lulusan 
universitas hanya sebesar 12,5 
persen yang menunjukkan bahwa 
jumlah pekerja pada level yang lebih 
tinggi masih minim. Akibatnya, 
pengembangan atau terobosan baru 
dari sektor-sektor ekonomi yang 
lain masih rendah, bahkan untuk 
pengembangan pariwisata itu sendiri. 
Hal ini juga mengindikasikan bahwa 
tenaga kerja di Bali belum cukup 
dipersiapkan untuk pengembangan 
atau melahirkan inovasi-inovasi yang 
menguntungkan bagi ekonomi Bali. 
Oleh karena itu, ketika kemudian 
pariwisata dihantam pandemi 
Covid-19, maka akan sangat sulit sekali 
untuk menggerakkan perekonomian 
seperti saat normal. Mengapa? Karena 
mayoritas tenaga kerja kehilangan 
pekerjaannya, pendapatan menurun 
drastis, daya beli sangat rendah, 
sedangkan perekonomian tidak siap 
dengan sektor alternatif yang bisa 
dijadikan “Plan B” untuk bertahan, 
terlebih lagi untuk recovery.

Harus diakui bahwa pandemi Covid-19 
ini merupakan ujian yang sangat berat 
bagi Bali dan menjadi pelajaran untuk 
tidak bergantung hanya pada sektor 
pariwisata. Kondisi itu bisa diibaratkan 
sudut diantara dua garis yang makin 
panjang garis itu ditarik, maka makin 

besar gap yang akan terbentuk. Begitu 
juga dengan PDRB Bali di tahun 2020 
ini, makin lama pandemi berlangsung 
(Februari s.d. Desember), maka gap 
secara year-on-year akan makin besar. 
Memang secara Q-to-Q ekonomi bali 
telah mengalami perbaikan di triwulan 
ketiga dan keempat, tetapi tidak cukup 
signifikan untuk menutup gap dengan 
kondisi normal. Namun, analogi 
tersebut mungkin hanya akan relevan 
jika kita membandingkan kondisi 2020 
dengan 2019 saja. Sedangkan untuk 
tahun 2021 mungkin kondisinya akan 
berbeda.

Berbicara tentang ujian berat terhadap 
ekonomi, sebenarnya Bali sudah sering 
diuji dengan berbagai peristiwa besar, 
yang seharusnya bisa diambil pelajaran. 
Peristiwa itu di antaranya adalah Krisis 
Ekonomi (1998), Bom Bali I (2002), 
Bom Bali II (2005), dan erupsi Gunung 
Agung (2017). Yang paling dikenang 
masyarakat Bali dan juga dunia adalah 
tragedi Bom Bali I pada Oktober 2002. 
Saat itu, ekonomi Bali seperti mati 
suri. Kunjungan wisman jatuh hingga 
hanya 60.836 pengunjung atau 59,6 
persen lebih rendah daripada kondisi 
September 2002, sebelum terjadinya 
tragedi. Masyarakat kehilangan 
pekerjaan, karena pariwisata Bali yang 
saat itu menjadi primadona tiba-tiba 
hancur. Pengangguran mencapai 
7,58 persen, sedangkan kemiskinan 
naik hingga 7,84 persen. Selain itu, 
inflasi juga meroket hingga 12,49 
persen. Sungguh kondisi yang sangat 
memprihatinkan. Bom Bali II (Oktober 
2005) juga telah memberikan dampak 
serupa namun dengan skala yang 
lebih rendah. Hanya saja, trauma yang 
ditimbulkan cukup besar mengingat 
kejadiannya serupa dengan Bom Bali I.Foto : Mahardika Argha Mariska
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 Penutupan akses masuk bagi wisatawan 
sekaligus penutupan tempat wisata itu 
sendiri telah menyebabkan terhentinya 
berbagai jenis usaha yang berafiliasi 
dengan pariwisata. Jumlah kunjungan 
wisman turun hingga 99,99 persen dari 
yang semula sebanyak 552.403 wisman di 
bulan Desember 2019 menjadi hanya 22 
orang saja di bulan Agustus 2020. Tempat-
tempat wisata sudah tampak seperti 
kota zombie di film-film barat. Tidak 
ada pengunjung yang datang, otomatis 
seluruh kios di tempat wisata pun tutup. 
Tanpa penghasilan, daya beli masyarakat 
turun drastis. Hal ini berlangsung dalam 
waktu yang lama, setidaknya hingga akhir 
tahun 2020. Itu pun, belum ada tanda-
tanda pandemi akan berakhir. Dapat 
kita bayangkan bagaimana ekonomi bisa 
bergerak?

Komponen yang diharapkan mampu 
mendongkrak ekonomi yaitu belanja 
Pemerintah, khususnya Pemerintah 
Pusat. Sayangnya, APBD Pemda-Pemda 
di Bali sendiri juga mengalami defisit 
yang sangat berat mengingat mayoritas 
Pendapatan Asli Daerah (PAD) berasal 
dari sektor pariwisata. Oleh karena itu, 
kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional 
(PEN) yang diluncurkan Pemerintah 
Pusat sejak pertengahan tahun 2020 
sangat berarti bagi Bali. Setidaknya, 
dapat membantu masyarakat Bali untuk 
bertahan sambil berusaha untuk bangkit 
kembali. Jumlah dana dalam kerangka 
PEN yang mengalir ke Bali pada tahun 
2020 mencapai kisaran Rp6,14 triliun 
yang mencakup program perlindungan 
sosial, kesehatan, dunia usaha, padat 
karya tunai, maupun dukungan khusus 
bagi UMKM. 

Jumlah tersebut memang tidaklah 
seberapa bila dibandingkan dengan 
realisasi PEN Nasional yang mencapai 

Rp579,8 triliun atau 83,5 persen dari 
alokasi sebesar Rp695,2 triliun yang 
disediakan di tahun 2020. Meskipun 
demikian, yang lebih penting adalah 
bagaimana aliran dana PEN di Bali itu 
memberikan multiplier effect sehingga 
roda perekonomian tetap berjalan. Selain 
itu, Belanja APBN melalui Kementerian/
Lembaga di tahun 2020 mencapai Rp9,6 
triliun atau terealisasi 91,7 persen, 
sedangkan Transfer ke Daerah dan 
Dana Desa (TKDD) terealisasi sebesar 
Rp11,3 triliun atau 98,8 persen dari 
alokasinya. Belanja-belanja Pemerintah 
ini lah yang diharapkan menjadi booster 
perekonomian di Provinsi Bali di tengah 
kondisi yang serba sulit.

Perekonomian Bali sendiri saat ini 
sebenarnya tidak sesuram angka-angka 
yang ada, khususnya angka pertumbuhan 
ekonomi triwulanan yang selalu minus 
dari awal hingga akhir tahun 2020. Sejak 
pengenalan kebijakan ‘tatanan kehidupan 
normal baru’ oleh Pemerintah, masyarakat 
sudah mulai beraktivitas kembali. 
Tentunya aktivitas tersebut masih 
sangat terbatas, sesuai dengan kebijakan 
Pemerintah Pusat maupun Pemerintah 
Daerah. Dari sisi aktivitas UMKM juga 
sudah mengalami peningkatan, terlihat 
dari peningkatan penyaluran KUR di 
Provinsi Bali. Hal ini sangat mungkin 
dikarenakan adanya insentif tambahan 
subsidi bunga. Bahkan, penyaluran 
Kredit Usaha Rakyat (KUR) di Provinsi 
Bali tahun 2020 sebesar Rp5,6 triliun 
melampaui capaian tahun sebelumnya 
yang sebesar Rp5,1 triliun. Hal ini berarti 
masyarakat Bali tetap optimis dan 
mulai menggerakkan usahanya kembali. 
Lebih daripada itu, harapan untuk 
pengembangan sektor-sektor ekonomi 
selain pariwisata masih terbuka. BPS 
Provinsi Bali (2020) menyatakan bahwa 
masih ada beberapa lapangan usaha yang 

berpotensi untuk dijadikan sektor basis. 
Selain sektor pertanian yang dahulu 
pernah menjadi identitas Bali, sektor 
lain seperti pengelolaan sampah dan 
jasa pendidikan, kesehatan, dan kegiatan 
sosial juga masih memiliki potensi 
yang patut untuk diperhatikan dan 
dikembangkan.

Meskipun saat ini pariwisata Bali belum 
dibuka untuk wisman dan masih banyak 
hotel atau restoran yang memilih untuk 
tidak beroperasi, tetapi ekonomi Bali 
sudah bergerak. Terlebih lagi setelah 
pembukaan pariwisata untuk wisatawan 
lokal dan domestik sejak akhir Juli 2020 
lalu. Pergerakan ekonomi itu tampak 
dari pertumbuhan ekonomi Q-to-Q 
yang tumbuh positif 1,66 persen di 
triwulan ketiga dan kembali tumbuh 
sebesar 0,94 persen di triwulan keempat. 
Bergeraknya ekonomi masyarakat Bali 
juga bisa kita amati langsung. Bila kita 
jalan-jalan keliling kota, kita dapat 
melihat masyarakat sudah ramai berlalu 
lalang. Toko-toko juga sudah beroperasi 
meskipun tetap mengikuti kebijakan 
Pemerintah setempat. setidaknya, kita 
memperoleh keyakinan bahwa Bali tetap 
bertahan di tengah kondisi pandemi. 
Bahkan, Bali masih sangat layak untuk 
dikunjungi. Masyarakat Bali tetap optimis, 
tetap bergerak. Meskipun ujian pandemi 
Covid-19 ini berat, tetapi masyarakat 
yakin akan melalui ujian berat ini seperti 
yang sudah-sudah. Bali masih akan sangat 
diandalkan menjadi tambang devisa 
Negara kita. Bali tetap akan kuat, like 
always!

Disclaimer: 
Tulisan ini merupakan opini pribadi 
penulis dan tidak mewakili pandangan 
organisasi
Teks: Bachrul Ulum (Kanwil DJPb Provinsi 
Bali)

TKDD 2021, Dukungan 
Pemulihan Ekonomi Di 
Daerah

Pandemi Coronavirus 
disease 2019 (COVID-19) 
telah memberikan dampak 
dari segi sektor kesehatan 
maupun sektor ekonomi. 

Di sektor kesehatan, banyak warga 
masyarakat yang terkonfirmasi 
Covid-19 bahkan sampai meninggal 
dunia. Berdasarkan data dari laman 
www.covid19.go.id per tanggal 26 
Februari 2021, jumlah positif Covid-19 
ada sejumlah 1.322.866 orang dan yang 
meninggal dunia sebanyak 35.786. 
Sedangkan dari segi ekonomi, Pandemi 
Covid-19 membuat ekonomi Indonesia 
mengalami resesi yang terlihat dari 
kontraksinya pertumbuhan ekonomi 
dalam 3 triwulan berturut-turut di 
Tahun 2020 yaitu pada triwulan II-2020 
sampai dengan triwulan IV-2020. Jika 
merujuk pada definisi Julius Shiskin 
(1974), resesi adalah penurunan Produk 
Domestik Bruto (PDB) selama dua 
kuartal berturut-turut.

Pemerintah telah melakukan berbagai 
kebijakan di tahun 2020 untuk dapat 
keluar dari keadaan resesi tersebut 

dan kondisi perekonomian bisa pulih 
kembali seperti sediakala. Hal ini 
terlihat dari semakin membaiknya 
angka pertumbuhan ekonomi walaupun 
masih kondisinya masih kontraksi 
atau minus yaitu dari minus 5,32 
persen di triwulan II-2020 menjadi 
minus 2,19 persen pada triwulan IV-
2020. Kebijakan Pemulihan Ekonomi 
Nasional (PEN) yang dilakukan pada 
tahun 2020 dilanjutkan kembali pada 
tahun 2021 ini, dengan tujuan agar 
dapat memperbaiki pertumbuhan 
ekonomi dan dapat mencapai target 
pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan 
pemerintah pada kisaran 4,5 persen 
sampai 5,3 persen (revisi). Untuk itu 
diperlukan sinergi antara Pemerintah 
Pusat melalui instrumen APBN dan 
Pemerintah Daerah dengan APBD-nya 
untuk mencapai target pertumbuhan 
yang telah ditetapkan tersebut.

Pemerintah menggunakan instrumen 
APBN terbagi dalam 2 bagian. 
Pertama yaitu melalui anggaran pada 
Kementerian/Lembaga dan yang 
kedua melalui anggaran Transfer 

ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) 
yang diberikan langsung kepada 
Pemerintah Daerah melalui APBD. 
Dukungan TKDD diberikan agar dapat 
membantu mempercepat proses 
pemulihan ekonomi di daerah. Jika 
perekonomian di daerah bisa cepat 
pulih maka akan membantu pemulihan 
ekonomi secara nasional. Charles 
Tiebout (1956) melalui Tiebout Model 
menyatakan bahwa penyediaan barang 
dan layanan publik akan lebih efisien 
apabila pelaksanaannya dilakukan 
langsung oleh pemerintah daerah 
(local government). Kita tahu bahwa 
pemerintah daerah-lah yang lebih 
tahu kondisi riil yang ada di lapangan 
karena posisinya paling dekat dengan 
masyarakat.

Foto : Mahardika Argha Mariska
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Untuk mendukung hal itu, Pemerintah 
melalui Kementerian Keuangan telah 
menerbitkan Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 
tentang Pengelolaan TKDD TA 2021 
dalam Rangka Mendukung Penanganan 
Covid-19 dan Dampaknya. Dalam 
peraturan tersebut, dukungan 
pendanaan diberikan hampir seluruh 
jenis TKDD. Pertama, untuk Dana 
Transfer Umum (DTU) yang terdiri dari 
Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana 
Bagi Hasil (DBH), di mana minimal 8 
persen pemanfaatan dari dana tersebut 
untuk pelaksanaan vaksinasi Covid-19, 
insentif tenaga kesehatan daerah, serta 
mendukung kelurahan dalam kegiatan 
pos komando tingkat kelurahan. 
Pemanfaatan DBH diperuntukkan bagi 
daerah yang tidak menerima DAU, selain 
itu ada tambahan untuk DBH dapat 
digunakan untuk belanja kesehatan 
lainnya dan kegiatan prioritas yang 
ditetapkan oleh pusat.  

Selain earmarking tersebut, 
peruntukan 25 persen DTU diarahkan 
penggunaannya untuk mendukung 
program Pemulihan Ekonomi Daerah, 
termasuk tetapi tidak terbatas pada 
perlindungan sosial (maksimal 20 
persen) dan pemberdayaan ekonomi 
(maksimal 15 persen). Pelaksanaan 
vaksinasi merupakan salah satu cara 
untuk menurunkan angka penyebaran 
virus tersebut di masyarakat sehingga 
masyarakat bisa cepat kembali 
beraktivitas seperti biasa dan roda 
perekonomian dapat berjalan lagi 
dengan baik. Program vaksinasi 
memerlukan anggaran yang sangat 
besar, sehingga tidak hanya menjadi 
beban APBN saja, melainkan juga harus 

ada support oleh daerah terutama terkait 
kegiatan penunjang vaksinasi dengan 
menggunakan anggaran yang ada di 
APBD yang dananya berasal dari TKDD 
salah satunya dari DAU/DBH.

Jenis TKDD kedua yang pengelolaannya 
untuk penanganan Covid-19 dan 
dampaknya yaitu Dana Alokasi 
Khusus (DAK) baik DAK Fisik maupun 
DAK Non Fisik. DAK Fisik untuk 
mendukung pemulihan ekonomi di 
mana pelaksanaan proyek atau kegiatan 
dilakukan menggunakan metode padat 
karya, yang lebih mengutamakan 
penggunaan sebanyak mungkin tenaga 
kerja lokal. Pandemi Covid-19 ini 
memang telah membuat banyak orang 
kehilangan pekerjaan karena banyak 
perusahaan yang merumahkan atau 
memberhentikan pegawainya karena 
kurangnya permintaan barang/jasa 
akibat lesunya perekonomian. 

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) 
Indonesia mencatat per Oktober 2020 
ada lebih dari 6,4 juta pekerja yang 
dirumahkan atau mengalami pemutusan 
hubungan kerja (PHK), sedangkan Badan 
Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) 
mencatat sebanyak 5 juta Tenaga 
Kerja Indonesia (TKI) terkena dampak 
pandemi Covid-19 per November 
2020. Padat karya tersebut diharapkan 
membuat daya beli masyarakat bisa 
meningkat dan perekonomian bisa 
kembali menggeliat. Selain penyerapan 
tenaga kerja lokal, program padat karya 
juga mengutamakan bahan baku lokal 
dalam pembangunan proyek sehingga 
uang yang ada tidak keluar dari daerah 
tersebut. Sedangkan DAK Non Fisik 
digunakan untuk penanganan Covid-19 
melalui penyesuaian penggunaan DAK 

Non Fisik Bidang Kesehatan untuk 
pembayaran insentif tenaga kesehatan 
tahun 2021. Jika daerah memiliki sisa 
BOK Tambahan Tahun 2020, ini bisa 
digunakan juga untuk pembayaran 
insentif tenaga kesehatan Tahun 2021.

Jenis TKDD berikutnya yaitu Dana 
Insentif Daerah (DID), yang paling 
sedikit 30 persen untuk bidang 
kesehatan dan perlindungan sosial. 
Penggunaan bidang kesehatan dapat 
dilakukan untuk penanganan pandemi 
Covid-19, sarana dan prasarana 
kesehatan, serta digitalisasi pelayanan 
kesehatan. Jenis TKDD terakhir yaitu 
Dana Desa melalui pelaksanaan 
Bantuan Langsung Tunai Dana Desa 
(BLT Desa). BLT Desa diberikan sebesar 
Rp300.000,00 per bulan kepada 
Keluarga Penerima Manfaat (KPM) 
yang penyalurannya melalui Kantor 
Pelayanan Perbendaharaan Negara 
(KPPN) setempat. Selain itu, terhadap 
Dana Desa juga dilakukan earmarking 
sebesar 8 persen untuk penanganan 
pandemi, antara lain untuk aksi desa 
aman Covid-19. 

Untuk mendukung program pemerintah 
berupa Pemberlakuan Pembatasan 
Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala 
mikro, maka Pemerintah Daerah dapat 
menggunakan belanja yang ada di 
APBD yang berasal dari pendapatan 
TKDD dengan melakukan penyesuaian 
penggunaannya atau refocusing 
berdasarkan Surat Edaran Dirjen 
Perimbangan Keuangan Nomor SE-2/
PK/2021. Edaran tersebut memperkuat 
PMK yang sudah ada terkait penggunaan 
TKDD dengan melakukan penyesuaian 
penggunaan anggaran serta lebih terinci 
arahan penggunaannya.

Manfaat Perlindungan Sosial dan 
BLT Desa Bagi PEN

Secara langsung maupun tidak 
langsung, semua jenis perlindungan 
sosial termasuk di dalamnya ada 
BLT Desa sangat bermanfaat sekali 
untuk masyarakat, khususnya yang 
mengalami kehilangan pekerjaan. Pada 
tahun 2021, TKDD untuk Perlinsos 
melalui BLT Desa dialokasikan kepada 8 
juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) 
dengan besaran Rp300.000/bulan/
KPM untuk 6 bulan (Jan-Juni) sebesar 
Rp14,4 tTriliun dengan cadangan 
perpanjangan 3 bulan berikutnya 
sebesar Rp7,2 triliun. Jumlah anggaran 
BLT Desa tersebut merupakan bagian 
dari keseluruhan pagu perlindungan 
sosial program PEN 2021 yang 
mencapai sekitar Rp157,41 triliun atau 
13,72 persen.

Pagu Dana Desa yang digunakan untuk 
BLT Desa tahun 2020 sekitar Rp24,29 
triliun (34,12 persen pagu Dana Desa) 
untuk 12,38 juta KPM. Berdasarkan 
hasil kajian Lembaga Penyelidikan 
Ekonomi dan Masyarakat Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Indonesia (LPEM FEB UI, 2021), BLT 
Desa tepat sasaran dan ditujukan 
kepada yang terdampak Covid-19 
atau miskin temporer. Selain itu, 
ditemukan juga bahwa dana desa 
merupakan bantuan yang sangat 
membantu dan fleksibel dibandingkan 
dengan bantuan lainnya karena 
tidak ada by name by address. Hasil 

estimasi ekonometrika dengan data 
nasional menunjukkan bahwa sejauh 
ini dana desa berdampak positif bagi 
peningkatan aktivitas ekonomi desa, 
khususnya setelah adanya BLT Desa 
pada saat Pandemi Covid-19. Hal 
ini dapat ditunjukkan dengan Nilai 
Average Light Intensity (ALI) yang 
menunjukkan perkembangan ekonomi 
pada periode Maret-Juni 2020, di mana 
beberapa desa kembali tumbuh (atau 
tetap tumbuh) selama periode tersebut, 
dengan munculnya titik biru yang 
sebelum periode tersebut didominasi 
oleh warna titik merah diakibatkan 
Pandemi Covid-19. 

Untuk pertumbuhan nilai ALI sebelum 
dan ketika pandemi Covid-19, 
kawasan pedesaan masih mencatat 
pertumbuhan yang lebih baik daripada 
kawasan perkotaan (yoy). Pada bulan 
Juni 2020 di wilayah pedesaan nilai 
pertumbuhan ALI sebesar 9,47 persen 
meningkat dari bulan Maret 2020 
sebesar 0,13 persen. Sedangkan untuk 
wilayah perkotaan, nilai pertumbuhan 
ALI pada bulan Juni 2020 minus 2,51 
persen, sedikit lebih baik kontraksinya 
dari bulan Maret 2020 yang sebesar 
minus 2,93 persen. 

Salah satu kunci sukses BLT Desa 
adalah terkait pendataan warga yang 
akan menerima BLT Desa. Pendataan 
dilakukan oleh anggota relawan desa 
dari tingkat RT namun tetap mengacu 
pada Data Terpadu Kesejahteraan 

Sosial (DTKS) Kementerian Sosial. Hal 
ini membuat pendataan lebih fleksibel 
sehingga bisa memasukkan warga 
yang belum terdata. Data-data yang 
dikumpulkan di tingkat RT tersebut 
akan dimasukkan dalam musyawarah 
desa khusus untuk dapat diverifikasi 
sebagai calon penerima BLT Desa dan 
ditandatangani oleh Kepala Desa. 
Selanjutnya data desa tersebut harus 
disahkan oleh bupati atau wali kota 
sebagai pendelegasian kewenangan 
dan sinkronisasi data.  

Bantuan sosial dari APBD baik yang 
berasal dari pendapatan murni APBD 
atau dari pendapatan TKDD (BLT Desa) 
diberikan kepada masyarakat yang 
tidak ter-cover bantuan yang berasal 
dari APBN. Oleh sebab itu, peran TKDD 
sangat penting dalam membantu 
pemulihan ekonomi yang ada di 
Daerah, khususnya yang tidak mampu 
terjangkau dari anggaran K/L sehingga 
bisa dipenuhi oleh anggaran TKDD. 
Artinya, sinergi ini sangat diperlukan 
untuk mempercepat pemulihan 
ekonomi nasional. 

Disclaimer: Tulisan ini adalah 
pendapat pribadi penulis dan tidak 
merepresentasikan sikap atau pendapat 
tempat penulis bekerja.

Teks: Irfan Sofi (Analis Keuangan Pusat 
dan Daerah pada Direktorat Jenderal 
Perimbangan Keuangan)
Foto: Mahardika Argha Mariska
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Rekam PeristiwaRekam Peristiwa

REFLEKSI HARI BAKTI 
PERBENDAHARAAN KE-17, 
MENKEU MINTA DJPB TETAP 
KOMITMEN MENGAWAL 
APBN SEBAGAI INSTRUMEN 
UTAMA PENANGANAN 
COVID-19
 
Menteri Keuangan Sri Mulyani 
Indrawati dalam arahannya 
saat acara Refleksi Hari Bakti 
Perbendaharaan ke-17 tahun 
2021 berpesan bahwa seluruh 
jajaran Insan Perbendaharaan 
untuk tetap fokus dan memiliki 
semangat bersama di dalam 
menjaga keuangan negara 
dalam situasi yang extraordinary 
karena pandemi Covid-19.

TERDAMPAK BENCANA, 
KPPN BARABAI DAN KPPN 
MAMUJU TETAP MELAYANI 
DENGAN PENGALIHAN 
LOKASI 

Layanan perbendaharaan 
di KPPN Barabai dan KPPN 
Mamuju yang tengah terdampak 
banjir dan gempa pada 
pertengahan Januari 2021, harus 
dialihkan sementara pada KPPN 
Tanjung (untuk KPPN Barabai) 
dan KPPN Makassar II (untuk 
KPPN Mamuju). Pengalihan 
sementara lokasi layanan 
tersebut dilaksanakan melalui 
mekanisme Business Continuity 
Plan (BCP) yang telah dibangun 
oleh Ditjen Perbendaharaan.

DIRJEN PERBENDAHARAAN: 
KALIAN TIDAK SENDIRIAN, 
KITA SELALU BERSAMA

Dalam kunjungannya ke KPPN 
Mamuju Dirjen Perbendaharaan, 
Andin Hadiyanto menyampaikan 
bahwa jajaran pegawai DJPb di 
Mamuju untuk terus optimis dan 
saling menguatkan di tengah 
kondisi psikis dan mental para 
pegawai yang masih belum 
sepenuhnya pulih pasca Gempa 
Mamuju.

MENGHADAPI PANDEMI 
MELALUI KETELADANAN 
DARI KISAH NABI YUSUF AS 
SEBAGAI BENDAHARA
 
Pandemi Covid-19 yang 
melanda bangsa menjadi 
tantangan tersendiri bagi 
para Insan Perbendaharaan 
untuk terus mengawal APBN 
sebagai instrumen utama untuk 
pemulihan ekonomi nasional. 
Hal tersebut telah dicontohkan 
dari keteladanan kisah Nabi 
Yusuf selaku bendahara 
negara Mesir. Dalam upaya 
peneladanan tersebut, Bintalnas 
DJPb menggelar Online Talks 
bertema Bangga Menjadi Insan 
Perbendaharaan, Meneladani 
Kisah Nabi Yusuf AS”.

PERTAJAM REFORMASI 
BIROKRASI, EMPAT UNIT 
KANTOR PUSAT DJPB SIAP 
RAIH PREDIKAT WBK

Dirjen Perbendaharaan Andin 
Hadiyanto mengapresiasi 
kepada empat unit kerja 
lingkup Kantor Pusat DJPb atas 
sinerginya dalam pencanangan 
penguatan pembangunan 
Zona Integritas (ZI) menuju 
Wilayah Bebas Korupsi (WBK) 
tahun 2021. Keempat unit 
tersebut yakni Sekretariat 
Ditjen Perbendaharaan, 
Direktorat Pengelolaan Kas 
Negara, Direktorat Pembinaan 
Pengelolaan Keuangan Badan 
Layanan Umum, dan Direktorat 
Akuntansi dan Pelaporan 
Keuangan. 

DORONG KONTRIBUSI PAJAK 
DARI BELANJA PEMERINTAH, 
DJPB TERUS BINA 
KOMPETENSI BENDAHARA.

Dalam kegiatan webinar 
Kemenkeu Corpu Talk Ep. 24 
Dirjen Perbendaharaan Andin 
Hadiyanto menyampaikan 
bahwa Pajak yang dipungut oleh 
bendahara pemerintah menjadi 
unsur penerimaan pajak yang 
strategis dalam mendukung 
pembangunan

DUTA TRANSFORMASI 
KELEMBAGAAN BERPERAN 
SEBAGAI GARDA TERDEPAN 
MENYAMPAIKAN PROGRAM 
PEMERINTAH
 
Dirjen Perbendaharaan Andin 
Hadiyanto dalam arahannnya 
pada acara Workshop dan 
Knowledge Sharing Transformasi 
Kelembagaan DJPb 2021 
menyampaikan bahwa 
Peran Duta Transformasi 
Kelembagaan (TK) sebagai 
garda terdepan di seluruh 
Indonesia menjadi sangat 
penting terhadap berjalannya 
program pemerintah agar dapat 
sampai kepada masyarakat 
dan dimanfaatkan seoptimal 
mungkin melalui knowledge 
sharing.

DUKUNG PEMULIHAN 
EKONOMI, PROGRAM 
PEMBIAYAAN UMI 
DIPERLUAS 

Direktur Utama PIP Ririn 
Kadariyah menyampaikan 
pengantar pada awal kegiatan 
Rapat Koordinasi Penyalur 
Pembiayaan Ultra Mikro 
(UMi) yang diselenggarakan 
secara daring, bahwa Badan 
Layanan Umum Pusat 
Investasi Pemerintah (BLU PIP) 
sebagai salah satu BLU yang 
menjadi bagian dari Ditjen 
Perbendaharaan turut andil 
dalam mendorong program 
pemulihan ekonomi nasional 
lewat bantuan kepada Usaha 
Ultramikro. 

20/1 22/1 27/114/1

17/2 24/2 24/216/2

DIRJEN PERBENDAHARAAN 
AJAK CPNS SEGERA 
ADAPTASI UNTUK DUKUNG 
PELAKSANAAN APBN 2021 

Dirjen Perbendaharaan Andin 
Hadiyanto dalam pembukaan 
Program Induksi dan Orientasi 
Pegawai Baru CPNS Ditjen 
Perbendaharaan Lulusan 
PKN STAN tahun 2020 yang 
dilaksanakan secara daring 
menyampaikan bahwa 
Sebagai pegawai baru, para 
Calon Pegawai Negeri Sipil 
(CPNS) Ditjen Perbendaharaan 
Lulusan PKN STAN tahun 
2020 diharapkan segera dapat 
beradaptasi dengan lingkungan 
dan rekan kerja baru, dengan 
tetap menjaga integritas dan 
sinergi, karena kelancaran 
pelaksanaan APBN salah 
satunya ditentukan oleh sinergi 
internal maupun sinergi yang 
baik dengan stakeholders terkait. 

KPPN MOBILE LABUAN 
BAJO, DUKUNG PERCEPATAN 
PEMBANGUNAN WISATA 
PRIORITAS

Dirjen Perbendaharaan Andin 
Hadiyanto dalam peluncuran 
KPPN Mobile Labuan Bajo 
yang diikuti secara daring dari 
Labuan Bajo.
Hadirnya KPPN Mobile 
Labuan Bajo  diharapkan 
dapat memberikan fasilitas 
perbendaharaan yang lebih 
dekat dan cepat. Tujuannya 
untuk mendukung kecepatan 
penyaluran anggaran 
pemerintah, khususnya 
pembangunan destinasi wisata 
prioritas Labuan Bajo.

PELANTIKAN PEJABAT 
FUNGSIONAL PUSTAKAWAN 
TERAMPIL, DORONG 
LAYANAN INFORMASI 
KEPADA INTERNAL DAN 
EKSTERNAL ORGANISASI 
LEBIH BAIK

Semakin banyak tantangan yang 
dihadapi pustakawan di era 
new normal dan perkembangan 
teknologi informasi saat ini, 
antara lain dalam menyikapi 
perubahan, perkembangan 
teknologi informasi, 
berkolaborasi dan bersinergi 
dengan mitra kerja dan profesi-
profesi lain yang bermanfaat 
dalam memberikan informasi 
handal kepada pihak internal 
dan eksternal organisasi 
secara prudent. Sekretaris 
Ditjen Perbendaharaan R.M 
Wiwieng Handayaningsih dalam 
pelantikan pejabat fungsional 
pustakawan terampil di 
lingkungan Direktorat Jenderal 
Perbendaharaan.

TANDATANGANI KONTRAK 
KINERJA 2021, DIRJEN 
PERBENDAHARAAN 
HARAPKAN KEHADIRAN 
DJPB SEMAKIN DIRASAKAN 
STAKEHOLDERS

Jajaran pimpinan DJPb 
melakukan penandatanganan 
Kontrak Kinerja Kemenkeu-Two, 
Piagam Risiko, Pakta Integritas, 
serta Treasury Charter tahun 
2021 secara daring di Jakarta.

IMPLEMENTASI JABATAN 
FUNGSIONAL SEBAGAI 
INVESTASI MASA DEPAN 
ORGANISASI

Dalam sambutan pada 
acara Organization Day 
(O-Day) 2021, Sekretaris 
Ditjen Perbendaharaan, RM 
Wiwieng Handayaningsih, 
mengungkapkan bahwa ada 
beberapa hal yang diharapkan 
dari jabatan fungsional sebagai 
Investasi Sumber Daya Manusia 
bagi organisasi di masa depan.

11/1 11/1 19/1

TINGKATKAN KOMUNIKASI 
STRATEGIS UNTUK DUKUNG 
PROGRAM PEN, DJPB 
SELENGGARAKAN JAMBORE 
KEHUMASAN

Sejumlah data APBN 
yang dikelola oleh Ditjen 
Perbendaharaan menjadi 
“kekayaan” yang perlu 
digunakan sebaik-baiknya 
untuk analisis pengambilan 
kebijakan maupun 
dikomunikasikan kepada 
publik. Pesan dari Menteri 
Keuangan tersebut ditegaskan 
kembali oleh Sekretaris Ditjen 
Perbendaharaan R. Wiwieng 
Handayaningsih ketika 
membuka kegiatan Jambore 
Kehumasan DJPb 2021 
“Satukan Gerak Komunikasi, 
Dukung Program Pemulihan 
Ekonomi” yang diselenggarakan 
secara daring, 

27/1 29/1 08/2

LAUNCHING MODUL 
PELAPORAN SIKRI, DUKUNG 
PENINGKATAN KUALITAS 
KEBIJAKAN FISKAL

Pemerintah Pusat maupun 
Pemerintah Daerah terus 
memperkuat komitmen untuk 
mewujudkan transparansi dan 
akuntabilitas dalam pengelolaan 
keuangan negara melalui 
Laporan Keuangan Pemerintah 
Pusat (LKPP) dan Laporan 
Keuangan Pemerintah Daerah 
(LKPD) untuk mendapatkan 
opini terbaik yaitu Wajar Tanpa 
Pengecualian (WTP).

28/1

PAPARKAN REALISASI 
PELAKSANAAN APBN 
2020, MENKEU UNGKAP 
BELANJA NEGARA 
BERPERAN PENTING DALAM 
PEMULIHAN EKONOMI 
NASIONAL

Menteri Keuangan Sri Mulyani 
Indrawati dalam Konferensi Pers 
Realisasi Pelaksanaan APBN 
2020 yang diselenggarakan 
secara virtual menyampaikan 
bahwa APBN tahun 
anggaran 2020 mengalami 
perubahan yang signifikan 
untuk mengakomodasi 
kebijakan tersebut, dengan 
kebijakan countercyclical yaitu 
membelanjakan APBN untuk 
melindungi masyarakat yang 
terdampak dan mengungkit 
perekonomian yang merosot 
akibat COVID-19 melalui 
program Penanganan COVID-19 
dan Pemulihan Ekonomi 
Nasional (PC-PEN).

6/1
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Resensi Buku

Masih Belajar, 
Menggapai Hidup 
Bermakna di Usia 
Muda
Penulis: Iman Usman
Penerbit: PT. Gramedia Pustaka Utama
Tahun Terbit: 2019
Tebal Halaman: 224 halaman
ISBN: 9786020628929

Siapa yang tak kenal 
dengan Aplikasi 
Ruangguru? Aplikasi 
bimbingan belajar 
secara daring untuk 

siswa SD, SMP, dan SMA/
SMK ini merupakan one-
stop learning solution yang 
memiliki tujuan mulia, yaitu 
pemerataan pendidikan bagi 
pelajar Indonesia. Aplikasi yang 
berperan sebagai “guru privat” 
ini pun dapat diakses dengan 
biaya yang cukup terjangkau. 
Namun, siapakah sebenarnya 
dalang atau pencetus di balik 
aplikasi yang belakangan 
menjadi penyelamat para pelajar 
di kala pandemi ini?

Dia adalah Iman Usman. Salah 
satu Co-founder Ruangguru 
bersama Belva Devara, yang 
juga mantan anggota staf 
khusus presiden RI. Pemuda 
kelahiran tanah Minang ini 
merupakan anak bungsu dari 
6 bersaudara dan juga anak 
laki-laki satu-satunya. Namun, 
menjadi anak laki-laki bungsu 
satu-satunya tidak menjadikan 
Iman seorang yang manja. Ia 
justru tumbuh menjadi pemuda 
yang mandiri dengan segala rasa 
keingintahuannya akan dunia.

Melalui buku ini, Iman bercerita 
tentang konsep kehidupan yang 

ia yakini dengan membaginya 
menjadi tiga garis besar 
berdasarkan filosofi tumbuhan, 
yaitu akar, batang, dan buah. 
Akar untuk bagaimana 
lingkungan, nilai-nilai yang 
ditanamkan keluarga, hingga 
sudut pandang yang terbentuk 
dari sosok idola menjadi fondasi 
bagi Iman dalam membentuk 
karakternya yang pantang 
menyerah. Batang untuk 
bagaimana cara mengambil 
keputusan serta bagaimana cara 
bertahan pada pendiriannya 
meski situasi di sekitarnya 
bertolak belakang dari apa 
yang ia harapkan. Buah untuk 
bagaimana memaknai sebuah 
kesuksesan agar tetap memberi 
manfaat tidak hanya untuk 
dirinya sendiri, tetapi juga untuk 
lingkungan dan masyarakat di 
sekitarnya.

Ada satu bagian menarik pada 
buku ini, yaitu ketika Iman 
ditanya mengenai siapa sosok 
inspirasi yang menjadikan ia 
seorang Iman yang sekarang. 
Bukanlah Jack Ma, Steve Jobs, 
Mark Zuckerberg, ataupun Bill 
Gates yang menjadi jawabannya, 
melainkan Harry Potter. 
Ya, tokoh fiksi garapan J.K. 
Rowling ini rupanya sosok yang 
bertanggung jawab menjadikan 
Iman menjadi seseorang seperti 
yang banyak orang kenal saat 

ini. Bagaimana menjadi seorang 
Potterhead, atau sebutan umum 
untuk penggemar Harry Potter 
justru menjadi sarana bagi Iman 
untuk mengembangkan dirinya 
juga dapat ditemukan dalam 
buku terbitan tahun 2019 ini.

Buku ini disajikan dengan 
bahasa yang santai serta tidak 
menggurui sehingga dapat 
dinikmati sebagai bacaan ringan 
untuk melepas penat. Salah 
satu kutipan yang Iman tuliskan 
dalam buku ini, “Gue percaya 
bahwa orang yang pintar bisa 
kalah dari orang yang rajin dan 
mau bekerja keras” pun dapat 
dijadikan motivasi untuk tetap 
melakukan apa pun yang sedang 
kita kerjakan dengan sebaik 
mungkin, asalkan ada niat 
dan tekad yang kuat. Melalui 
buku ini, Iman sejatinya ingin 
mengajak pemuda Indonesia 
agar tetap memiliki pikiran 
yang positif dalam menghadapi 
segala rintangan, cercaan, 
dan penolakan yang mungkin 
terjadi dalam setiap perjalanan 
dalam menggapai sesuatu, 
serta menjadikannya bahan 
bakar untuk mengakselerasi 
setiap langkah yang diambil 
untuk mencapai tujuan yang 
diharapkan. 

Teks: Novryan Noor

Kontributor : Sugeng Wistriono

Rekam Peristiwa

SINERGI DJPB DUKUNG 
USAHA ULTRA MIKRO 
TUMBUH

Direktur Sistem Manajemen 
Investasi Ludiro dalam 
acara sosialisasi Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 
193/PMK.05/2020 tentang 
Pembiayaan UMi secara virtual 
di Jakarta menyampaikan bahwa 
Proses bisnis Pembiayaan UMi 
lebih disempurnakan agar dapat 
dikelola secara lebih efektif 
dan efisien, serta memberikan 
impact yang lebih besar 
kepada masyarakat, khususnya 
usahawan UMi. 

ALOKASI ANGGARAN PC PEN 
NAIK 21% DI 2021

Dirjen Perbendaharaan Andin 
Hadiyanto dalam sambutannya 
pada Webinar Kebijakan 
Penanganan Covid-19 dan 
Pemulihan Ekonomi Nasional 
2021 menyampaikan 
bahwa Pemerintah telah 
mengalokasikan kembali 
anggaran untuk PC PEN tahun 
2021 dengan proyeksi alokasi 
sebesar Rp699,43 triliun atau 
meningkat sebesar 21 persen 
dibandingkan angka realisasi 
sementara Program PC-PEN TA 
2020. 

PERLUNYA THE NEW WAY 
OF WORKING, PEMAHAMAN 
SIKAP PERILAKU KERJA DI 
MASA PANDEMI

Dirjen Perbendaharaan Andin 
Hadiyanto pada Webinar 
Budaya Kerja menyampaikan 
bahwa The New Way of Working, 
selain dapat memberikan 
sistem dan lingkungan kerja 
yang mendukung kesehatan 
mental pegawai DJPb, dapat 
juga menjadi pendongkrak 
produktivitas di masa 
kenormalan baru tanpa 
membatasi ide inovasi dan 
kreativitas setiap pegawai, 
terutama dikarenakan 
inovasi dan kreativitas 
selalu dibutuhkan dalam 
menyempurnakan budaya kerja 
organisasi.

JAMIN KUALITAS LAYANAN 
YANG BERKESINAMBUNGAN, 
DITJEN PERBENDAHARAAN 
RE-SERTIFIKASI ISO 
9001:2015

Kepala Bagian Sumber Daya 
Manusia Tjahjo Purnomo 
mewakili Sekretaris Jenderal 
Perbendaharaan saat 
membuka kegiatan Workshop 
Refreshment Sistem Manajemen 
Mutu (SMM) ISO 9001:2015 
Tahun 2021 secara daring, 
menyampaikan bahwa KPPN 
telah mengimplementasikan 
SMM ISO 9001:2015, sebagai 
langkah strategis modernisasi 
organisasi dengan standar 
kualitas internasional.

LANTIK DIRJEN 
PERBENDAHARAAN YANG 
BARU, MENKEU INGATKAN 
KAWAL SAKTI DAN LKPP

Saat pelantikan Pejabat Eselon 
I Lingkup Kemenkeu, Menteri 
Keuangan Sri Mulyani Indrawati 
menyampaikan bahwa jajaran 
Kemenkeu dihadapkan pada 
dua tugas utama yang sangat 
sulit, membantu dan melindungi 
perekonomian serta masyarakat 
Indonesia dan di sisi lain harus 
menjaga kesehatan APBN dalam 
jangka menengah. 

ARAHAN HADIYANTO 
TENTANG PERAN STRATEGIS 
DJPB DALAM PELAKSANAAN 
ANGGARAN 2021

Dirjen Perbendaharaan 
Hadiyanto, dalam Rapat 
Pimpinan DJPb 2021 
menyampaikan ucapan terima 
kasih atas dedikasi para jajaran 
Ditjen Perbendaharaan dalam 
menjalankan fungsi pengelolaan 
treasury. 

15/3 15/3 17/309/3

DJPB BENCHMARKING 
IMPLEMENTASI SHARED 
SERVICE DAN KARTU 
KREDIT PEMERINTAH DARI 
KEMENKEU SINGAPURA 

Sebagai tindak lanjut atas 
arahan Dirjen Perbendaharaan 
terkait benchmarking fungsi 
perbendaharaan pada negara 
maju, Direktorat Sistem 
Perbendaharaan Ditjen 
Perbendaharaan menginisiasi 
kerja sama dengan VITAL, 
salah satu departemen dalam 
Kementerian Keuangan 
Singapura, melalui kegiatan 
virtual sharing session dengan 
Kementerian Keuangan 
Singapura.

25/2 04/3 08/3

ASN DJPB IKUT SUKSESKAN 
PROGRAM VAKSINASI

Plt. Sekretaris Dirjen 
Perbendaharaan Didyk 
Choiroel dalam pembukaan 
Webinar Perbendaharaan 
Sehat menyampaikan bahwa 
di samping tugas sebagai 
Bendahara Umum Negara yang 
menjamin kelancaran pencairan 
APBN, para pegawai DJPb 
diharapkan mampu memahami 
dengan baik program 
pemerintah dalam rangka 
pemulihan bidang kesehatan, 
yaitu vaksinasi Covid-19.

04/3



Ultra Micro Businesses 
Against Pandemic
Ulfa, a housewife, tried her luck by 
opening a laundry business. This effort 
was carried out with the aim to raise her 
household economy. Five years have 
passed since she started her business, 
with all the obstacles in the way. The 
income from that business can increase 
her family’s earnings. In the past, Ulfa 
borrowed some money from a loan 
shark for her business capital. The 
borrowing process was simple, but the 
interest that must be paid was immense. 
Fortunately, some time later, she was 
introduced to the Non-Bank Financial 
Institution (LKBB), which provides loans 
to the lower classes of society.

 Ultra Micro (UMi) Financing 
is an advanced stage program from a 
social assistance program to business 
independence which targeting micro-
businesses at the lowest level, that 
cannot be facilitated by Banks through 
the People’s Business Credit (KUR) 

program. UMi provides a maximum 
financing facility of IDR 10 million per 
customer and distributed by LKBB, 
such as PT Pegadaian, PT Bahana Artha 
Ventura, and PT Permodalan Nasional 
Madani.

 PNM Mekaar is one of the 
LKBB which distributes financing 
for ultra-micro businesses. The 
mechanism used adopts the Grameen 
Bank pattern from Bangladesh and 
targeting underprivileged women in 
groups. In addition, there are regular 
meetings with customers, where they 
are given motivation and guidance in 
managing the business. Interestingly, 
no collateral is required for this group 
financing. With all the advantages of 
UMi financing, it deserved to be the 
key option of financing for the lower 
class. Everything went well, before the 
pandemic hit the country.

 In 2020, the world was 
shocked by the COVID-19 virus outbreak 
which suddenly attacked mercilessly 
in all countries without exception. 
Indonesia did not escape from these 
attacks. Immediately, the pillars of the 
economy become paralyzed because of 
large-scale social restrictions. People 
are encouraged to stay in their homes 
and implement health protocols 
from the government. The pandemic 
has affected all parts of the country, 
including the laundry business which 
run by Ulfa. Suddenly, her business 
turnover decreased drastically. The 
depression reached more than half 
of the turnover before the pandemic. 
She had to twist her brain so that her 
business would not be closed, while 
thinking of ways to pay off her business 
loan installments.

The government, through the Ministry of 
Finance, is moving quickly to launch an 
interest subsidy program for the business 
society, especially for Micro, Small and 
Medium Enterprises (UMKM) and Ultra 
Micro (UMi) businesses. UMi customers 
with a loan of Rp5-10 million or below, 
will get an interest subsidy in the amount 
of 6% for 6 months. The program aims 
to maintain the economic capacity of 
businessmen so that they can survive 
during pandemic.

 The Treasury Office (KPPN) 
become the right hand of the Ministry 
of Finance in regional area. One of its 
duties is to monitor the distribution of 
UMi and analyze the economic impact 
which experienced by its debtors. The task 
was carried out by direct survey method 
to UMi customers using a questionnaire. 
One customer is surveyed twice. First, 
to determine the basic data for UMi 
disbursement which is called the Baseline 
survey. After some time, a second survey 
called the Endline survey was conducted, 
to determine the impact on the use of 
business capital from UMi financing.

 At the Baseline survey, a 
cheerful face was seen from Ulfa who felt 
greatly helped by UMi financing from 
PNM Mekaar. The laundry business she 
engaged in is already well developed 
because of it. On the other hand, during 
the Endline survey, Ulfa could not hide 
her gloomy face because her business was 
affected by the pandemic. Income from 
her business dropped sharply, because 
people prefer to wash their own clothes 
rather than using the laundry service. 
She tried various ways to handle this 
circumstance, one of which was by picking 
up clothes from her customers’ houses. 
Fortunately, there is an interest subsidy 
from UMi financing, so she feels helped in 
paying the installments.

 UMi financing is actually 
very helpful for micro businesses to 
develop, by targeting the underprivileged 
community. When the 
pandemic hit, small businesses were 
include those that were destroyed by 
it. We should support them in the best 
possible way. Shop at neighbor’s store, for 
example, or just buy household handicraft 
products. Currently, micro businesses 

are not looking for profit, they are only 
looking for strategies to survive.

 This pandemic period teaches 
us to be more considerate with fellow 
humans. Small businesses problems will 
be helped by our little action. “Ask not 
what your country can do for you, ask 
what you can do for your country”, the 
word from the 35th American President 
John F. Kennedy, should encourage us in 
facing the pandemic. Let’s go through this 
difficult time by helping each other.

Glossary
LKBB : Lembaga Keuangan Bukan 
Bank
UMi : Ultra Mikro
KUR : Kredit Usaha Rakyat
UMKM : Usaha Mikro Kecil dan 
Menengah
KPPN : Kantor Pelayanan 
Perbendaharaan Negara

Text: Tatag Prihantara Yuwono (KPPN 
Kendari)
Foto : Mahardika Argha Mariska

English LoungeEnglish Lounge
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Skak! Atur Strategi 
Kalahkan Pandemi
Amanah untuk mengawal APBN sebagai 
instrumen utama penggerak ekonomi 
negara memerlukan strategi yang 
perlu diatur sedemikian rupa oleh para 
Insan Perbendaharaan sehingga dapat 
dilaksanakan dengan tepat waktu. 
Menjaga terdistribusinya uang negara 
tersebut sehingga setiap rupiahnya 
dapat dirasakan manfaatnya untuk 
kemakmuran bangsa memerlukan 
keterlibatan peran dari segenap pihak. 
Terlebih di masa pandemi Covid-19, 
peran APBN menjadi semakin vital 
sebagai instrumen utama dalam 
pemulihan dampak pandemi. Kontribusi 
maupun peran dari setiap elemen Insan 
Perbendaharaan dirasa semakin besar. 
Diperlukan sinergi yang solid dalam 
mengatur strategi memenangkan situasi 
pandemi, bak bermain catur.

Filosofi tersebut menjadi motivasi 
khusus yang dipegang oleh seorang 
Insan Perbendaharaan, Pudjiono Slamet, 
dalam menjalankan tugasnya sebagai 
seorang treasurer pada KPPN Tobelo.
Pudjiono (46) merupakan salah satu 
penggemar olahraga catur. Hobinya 
bermain catur, selain memberikan spirit 
dalam bekerja, juga telah membawanya 
meraih beragam prestasi di berbagai 
tempat termasuk di kancah nasional.

Permainan catur mulai dikenal oleh 
Pudjiono sejak duduk di bangku Sekolah 
Dasar. Dia mulai belajar catur dengan 
berbekal melihat dan mengamati orang 
bertanding catur di kampungnya, Kediri. 
“Awalnya ketika di kampung dulu, di 
dekat rumah tersedia beberapa sarana 
olahraga. Ada tenis meja, badminton, 
voli, permainan karambol, dan catur. 

Berkenaan selain catur, hampir semua 
olahraga yang tersedia harus mempunyai 
peralatan tersendiri dan keluar biaya, 
maka saya lebih memilih catur. Lalu saya 
mengamati orang bermain catur, jadi 
autodidak, belajar sendiri, tidak ada yang 
mengarahkan atau membina,” ungkap 
Pudjiono.

Semula Pudjiono hanya bermain catur 
saja, mengisi waktu bersama teman-
teman. Namun, kemudian permainan 
catur tersebut dirasakan memberinya 
motivasi tersendiri, sebab permainan 
catur sangat dekat dengan belajar cara 
berpikir logis. Semakin memahami 
permainan catur, Pudjiono menemukan 
ada keunikan tersendiri dari sebuah 
permainan catur.

“Uniknya di dalam catur adalah 
seseorang harus mempunyai 
kesabaran dan keuletan. Tidak 
boleh mudah terprovokasi rencana 
atau pengorbanan lawan yang 
sepertinya menggiurkan. Tetap 
tenang dan fokus saat mendapat 
tekanan dan serangan, namun tidak 
lupa terus berupaya mencari jalan 
keluar dan sekaligus tetap berusaha 
menjalankan rencana kita sendiri 
yang telah kita buat,” kata Pudjiono.
Selanjutnya, Pudjiono menjelaskan 
bermain catur mengajarkan kita 
untuk selalu bersikap fleksibel dan 
selalu mempunyai plan-B. “Jadi 
apabila kita gagal menjalankan 
rencana yang telah kita buat, maka 
sesegera mungkin kita membuat 
rencana baru atas dasar situasi dan 
permasalahan yang kita hadapi 
saat itu, karena situasi dipapan 
catur cepat berubah, sebagai akibat 
beradunya serangan dan pertahanan 
kita dengan lawan.”

Kesibukannya sebagai Insan 
Perbendaharaan tidak melupakan 
hobinya untuk bermain catur. 
Oleh karenanya, sampai saat ini 
berbagai penghargaan turnamen 
catur berhasil diraihnya, mulai 
dari Juara 2 Kejuaraan Catur Pekan 
Olah Raga Mahasiswa STAN Prodip 
Keuangan Tahun 1997 dan Juara 3 
Kejuaraan Catur Online IKANAS 
STAN (Hari Ulang Tahun IKANAS 
STAN) Tahun 2019. Penghargaan 
terbaru yang berhasil diraih ialah 
Juara 1 Kejuaraan Catur Online 
Beregu HORI ke-74 lingkup 
Kementerian Keuangan Tahun 
2020, Juara 1 Kejuaraan Catur 
Online Pembentukan IKANAS STAN 
Chess Club (ISCC) Tahun 2020, dan 
Juara 2 Tingkat Nasional dalam 
rangka Pekan Olahraga Mahasiswa 
Universitas Terbuka se-Indonesia 
Tahun 2020. 

Untuk KPPN Tobelo tempatnya 
bertugas saat ini, Pudjiono 
menyumbang posisi Juara 3 Hari 
Ulang Tahun TNI ke-74 tahun 
2019. Begitu pula di berbagai lokasi 
tempatnya bertugas sebelumnya, 
Pudjiono pun selalu menyumbang 
medali dari kejuaraan catur. 
“Di NTT, saya pernah meraih juara 
2 Kejuaraan Catur Daerah se-NTT 

Tahun 2005 dan Juara 1 Kejuaraan 
Catur Flobamora Cup se-NTT Tahun 
2003. Itu adalah pengalaman paling 
mengesankan,” ungkap Pudjiono. 

“Flobamora Cup (akronim dari 
Pulau Flores, Sumba, Timor dan 
Alor) ini merupakan kejuaraan 
yang paling megah saat itu dan 
diikuti oleh banyak Master Catur. 
Piala bergilirnya sangat mewah dan 
hadiahnya besar sehingga saya bisa 
membeli tiket pesawat Kupang-
Surabaya pulang pergi. Padahal, saat 
itu, saya selalu naik kapal laut kalau 
pulang ke Jawa,” kenangnya.

Spirit Catur dalam Meraih Tujuan 
Organisasi
Sebagai Kasubbag Umum, menurut 
Pudjiono setidaknya ada nilai-nilai 
maupun pelajaran yang didapat dari 
permainan catur yang bisa dibawa 
dalam dunia kerja. Tuntutan untuk 
tetap sabar dan ulet, tidak mudah 
menyerah dalam menghadapi 
permasalahan dan tekanan menjadi 
yang utama. Namun demikian, 
berusaha tetap jeli dan cerdik 
membaca peluang untuk mencari 
solusi yang terbaik serta mencari 
kemenangan tidak hanya dalam 
pertandingan, tetapi juga dapat 
diterapkan untuk mencapai tujuan 
organisasi. 

“Kita juga dituntut mampu 
mengkoordinasikan pasukan atau 
tim, sumber daya dan potensi yang 
ada. Jadi kita harus bisa meciptakan 
hubungan yang baik dan sinergis 
antar komponen sumber daya yang 
kita miliki,” jelasnya.

Selanjutnya, tuntutan untuk 
terus belajar dan mengikuti 
perkembangan juga menjadi nilai 
yang diambil dari bermain catur. 
“Tidak hanya di dalam catur yang 
selalu dianalisa dan dipelajari, 
dalam bekerja kita juga perlu terus 
menganalisis, apalagi ditopang 
dengan kemajuan IT, siapa yang 
tidak mempelajari ilmu atau 
kurang informasi bisa dipastikan 
akan kalah. Terlebih lagi dalam 
dunia kerja yang dituntut untuk 
selalu mengikuti segala perubahan 
agar bisa bekerja lebih produktif,” 
tambah Pudjiono.

Selaras dengan hal tersebut, 
Kepala KPPN Tobelo, M. Afifudin 
Ikhsan, juga memberikan dukungan 
atas bakat dan prestasi tersebut. 
“Berdasarkan pengamatan dari 
pergaulan sehari-hari, hobi catur 
Pak Pudjiono juga tecermin dalam 
pekerjaan sehari-hari. Beliau dalam 
melaksanakan pekerjaan sepertinya 
juga menggunakan pendekatan 
permainan catur. Segala sesuatu 
dipikirkan secara matang, berpikir 
jangka panjang atau tidak hanya 
untuk saat itu, serta mengantisipasi 
konsekuensi atas apa yang 
dilakukan. Semoga Pak Pudjiono 
terus bersemangat untuk berlatih 
guna mengasah kemampuan 
sehingga torehan prestasi terus 
dapat diraih di masa depan,” ungkap 
Kepala KPPN Tobelo.

Kegemaran Pudjiono untuk 
menekuni olahraga catur selayaknya 
mampu menambah inspirasi para 
Insan Perbendaharaan lainnya. 
Bahwa selain menjalankan tugas 
utama untuk mengawal pelaksanaan 
APBN di seluruh penjuru negeri, 
para treasurer juga dapat mengasah 
minat dan bakat sesuai dengan 
kegemaran masing-masing. 
Melalui berbagai aktivitas positif 
tersebut, diharapkan juga mampu 
memberikan dorongan semangat 
untuk dapat lebih memberikan 
kontribusi optimal terhadap 
organisasi. 

Bagaikan bertanding catur, saat ini 
pemerintah juga meracik strategi 
terbaik agar seluruh masyarakat 
merasakan hadirnya negara di masa 
pandemi. Melalui Belanja Negara 
yang dikelola DJPb, pemerintah 
merumuskan rangkaian program 
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 
berupa stimulus maupun dukungan 
untuk masyarakat dan dunia 
usaha yang terdampak Covid-19, 
sebagai pemecahan masalah untuk 
memenangkan situasi sulit ini.

“Terus terang, saya bangga menjadi 
salah satu Insan Perbendaharaan. 
Dan saya pikir organisasi DJPb bisa 
mengambil salah satu filosofi dari 
catur, selalu lugas, fleksibel dan 
tetap bisa survive dalam menghadapi 
tantangan atau permasalahan yang 
ada, sebagaimana yang kita hadapi 
saat ini yaitu pandemi Covid-19. 
Insya Allah kita bisa!” pesan 
Pudjiono.

Teks: Dinar Rafikhalif
Foto: Dok. Pribadi
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KPPN Pelaihari, Terus 
Pantaskan Diri Raih dan 
Pertahankan Prestasi

KPPN Pelaihari 
merupakan kantor 
pelayanan Tipe 
A2 yang berada 
di Provinsi 

Kalimantan Selatan, dengan 
wilayah kerja satu kabupaten 
yaitu Kabupaten Tanah 
Laut yang memiliki luas 
3.631 km2. KPPN Pelaihari 
melayani 31 satuan kerja 
kantor vertikal kementerian 
negara/lembaga di lingkup 
kabupaten ini. Meskipun 
“hanya” bertugas untuk satu 
kabupaten, tetapi terdapat 
tantangan geografis karena 

mayoritas lahan tanah di 
Kabupaten Tanah Laut 
berupa lahan gambut. Jika 
hujan lebat dapat terjadi 
banjir yang membuat 
beberapa satker mitra 
KPPN Pelaihari terdampak 
dan terganggu dalam hal 
pengelolaan anggaran dan 
pencairan dananya.

Saat ini di KPPN Pelaihari 
terdapat 13 orang pegawai 
dengan komposisi  8 orang 
perempuan dan 5 orang 
laki-laki, dengan usia 
mayoritas (8 orang) 20 s.d. 

29 tahun. Seluruh pegawai 
(ASN) KPPN Pelaihari adalah 
pendatang dari luar pulau/
daerah. Tahun 2021 pagu 
total yang dikelola oleh KPPN 
Pelaihari adalah sebesar 
Rp606.123.798.000,00, 
termasuk Transfer ke 
Daerah sejumlah Rp 
191.389.329.000,00. Tahun 
2019 realisasi APBN di KPPN 
Pelaihari mencapai 97,28 
persen, tahun 2020 96,77 
persen, dan tahun 2021 
sampai pertengahan bulan 
Februari  adalah sebesar 2,91 
persen.

Berprestasi di Tengah Limitasi
Dengan sejumlah keterbatasan, KPPN 
Pelaihari tetap meraih sejumlah 
prestasi. Sepanjang tahun 2020 
lalu, beberapa penghargaan tingkat 
nasional berhasil diperoleh, menyusul 
serangkaian raihan peringkat di 
wilayah Kalimantan Selatan. Misalnya 
predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan 
Melayani (WBBM) dari Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB), 
Peringkat I Penilaian Pelaksanaan 
Pengelolaan Kinerja Tingkat KPPN 
Tipe A2 (nasional), serta Peringkat 
I Penghargaan Kinerja Penyaluran 
DAK Fisik dan Dana Desa Tingkat 
KPPN Kategori KPPN Kecil (nasional). 
Sebelumnya, KPPN Pelaihari juga 
mendapatkan Peringkat I Kantor 
Pelayanan Terbaik (KPT) kategori 
Ditjen Perbendaharaan yang lombanya 
diselenggarakan oleh Kementerian 
Keuangan tahun 2019.

Diakui oleh Kepala KPPN Pelaihari 
Woro Triwening Renggani, tantangan 
yang paling dirasakan adalah menjaga 
semangat para pegawai pada saat 
predikat WBBM tertunda untuk 
diperoleh pada penilaian yang pertama 
yaitu di tahun 2019. 
“Rasa kecewa pasti ada, tetapi 
alhamdulillah rasa itu tidak dibiarkan 
berlama-lama. Justru antarpegawai 
saling menyemangati. Bahkan 
pada acara Sasirangan, salah satu 
pegawai menyampaikan quote yang 
intinya adalah bahwa dalam suatu 
perlombaan, peserta tidak diwajibkan 
untuk selalu menjadi pemenang, 
namun kewajiban peserta adalah 
berusaha untuk memberikan yang 
terbaik,” urai Woro.

Karena itulah, pada tahun 2020 saat 
KPPN Pelaihari ditunjuk kembali 
untuk mengikuti penilaian WBBM, 
para Punggawa 168 tetap memberikan 
yang terbaik dan bersatu padu hingga 
akhirnya predikat WBBM dapat 
dipersembahkan oleh KPPN Pelaihari.

Prosesnya tidak bisa dikatakan mudah 
karena penilaian WBBM di masa 
pandemi sangat berbeda dengan di 
era normal, khususnya dalam hal 
penilaian atas pelayanan kepada 
stakeholder yang membutuhkan usaha 
ekstra karena layanan tatap muka 
sangat dibatasi. Namun, kondisi 
tersebut justru memunculkan ide 
untuk membangun inovasi-inovasi 
yang sesuai dengan kebutuhan 
stakeholder, antara lain lewat fasilitas 
yang dapat diakses secara daring. 

“Selain itu terdapat perbedaan 
dalam hal sistem penilaian. Kalau 
sebelumnya dapat dilakukan dengan 
on the spot, di mana kami dapat 
menyampaikan semua yang telah 
kami bangun kepada Tim Penilai 
secara langsung, di masa pandemi 
ini penilaian dilakukan melalui 
daring dan waktu yang dialokasikan 
juga sangat terbatas. Untuk itu kami 
harus mengatur strategi bagaimana 
menyampaikan kepada Tim Penilai 
Nasional (TPN) dari KemenPAN-RB 
dalam waktu yang terbatas tersebut, 
tetapi dapat menunjukkan keunggulan 
kami serta menumbuhkan keyakinan 
kepada tim penilai bahwa kami layak 
untuk mendapat predikat WBBM,” 
jelas Woro.

Sasirangan yang sempat disebutkan 
oleh Woro adalah kegiatan yang 
diadakan pada setiap hari Senin 
dan Rabu di KPPN Pelaihari. Selain 
merupakan nama kain adat khas 
Kalimantan Selatan, Sasirangan di sini 
diartikan sebagai “Satukan sinergi dan 
rasa saling mengingatkan”. Kegiatan 
ini dipergunakan untuk evaluasi 
pelaksanaan tugas dan rencana 
kegiatan yang akan dilaksanakan ke 
depannya, yang disampaikan oleh tiap 
seksi dan Subbagian Umum. 

Kegiatan Sasirangan membuat rencana 
yang telah disusun dapat diperhatikan 
oleh seluruh pegawai, bukan hanya 

pegawai seksi atau subbagian yang 
bersangkutan, sekaligus sebagai 
pengingat akan tugas yang akan 
dilaksanakan. Dalam Sasirangan 
tersebut secara bergiliran ditugaskan 
para pegawai untuk membacakan visi 
dan misi organisasi serta penyampaian 
kutipan pembangun jiwa. Setiap pagi 
sebelum memulai aktivitas, secara 
bergiliran para pegawai membacakan 
doa serta mengumandangkan lagu-
lagu nasional, lagu daerah, dan 
mars Ditjen Perbendaharaan. Secara 
rutin juga diadakan kegiatan untuk 
meningkatkan kompetensi pegawai 
seperti Gugus Kendali Mutu sebagai 
sarana sharing knowledge, Capacity 
Building, Motivation Building, dan 
Pelatihan Service Excellent. Dalam 
berbagai kegiatan ini, semua pegawai 
lintas seksi diupayakan ikut terlibat 
sebagai sebuah tim sehingga kerja 
sama dan sinergi semakin erat.

“Tidak jarang kami harus meluangkan 
waktu di luar jam kerja untuk 
menuntaskan tugas agar dapat selesai 
tepat pada waktunya. Melakukan 
koordinasi bisa di mana saja, tidak 
hanya di meja rapat.  Sekalian 
untuk mengusir kejenuhan dan 
meningkatkan rasa kebersamaan, 
diskusi kadang dilakukan juga saat 
makan bersama di warung angkringan 
(catatan: sebelum masa pandemi),” 
Woro bercerita.

Upaya-upaya lain yang ditempuh 
dalam rangka kesuksesan KPT dan 
WBBM antara lain adalah dengan 
menumbuhkan komitmen para 
pegawai bahwa penilaian KPT dan 
WBBM merupakan tanggung jawab 
bersama sebagai satu tim. Meskipun 
jumlah sumber daya manusia terbatas, 
dengan semangat saling membantu 
maka semua tugas dapat terselesaikan 
dengan baik dan tepat waktu sesuai 
ketentuan. 

Secara lebih konkret, disusun rencana 
kerja lengkap dengan timeframe serta 
penanggung jawab kegiatan yang 
disepakati oleh seluruh anggota 
tim, disertai evaluasi secara berkala 
pelaksanaannya. Dokumentasi yang 
diperlukan juga dipenuhi untuk 
memaksimalkan potensi nilai tertinggi 
dalam setiap indikator penilaian. 
KPPN Pelaihari juga tidak segan-
segan untuk belajar dari KPPN lain 
yang telah sukses meraih predikat 
WBBM atau KPT sebelumnya, untuk 
dapat memperoleh kiat sukses dalam 
penilaian. Di samping itu, KPPN 
Pelaihari juga menginformasikan 
kepada stakeholder tentang inovasi-
inovasi yang telah dibangun dan 
memberikan kemudahan dalam 
melakukan replikasi inovasi. Masukan 
terkait pelayanan juga diakomodasi 
demi peningkatan kualitas layanan 
kepada seluruh stakeholder.

Kepala KPPN Pelaihari 
Woro Triwening Renggani
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Khusus untuk prestasi kinerja 
penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa 
terbaik, Woro menerangkan bahwa 
KPPN Pelaihari mencapainya melalui 
jalinan koordinasi yang sangat baik 
dengan Pemerintah Daerah Kabupaten 
Tanah Laut. Wujudnya antara lain 
dengan membentuk forum koordinasi 
yang terdiri dari Bupati serta seluruh 
organisasi perangkat daerah yang 
terkait dalam hal penyaluran DAK Fisik 
dan Dana Desa. Setiap perkembangan 
informasi selalu disampaikan pada 
kesempatan pertama. Apalagi 
ketentuan yang mengatur tentang 
mekanisme penyaluran DAK Fisik dan 
Dana Desa sangat dinamis. Selain itu 
juga selalu menjaga sinergi internal 
para petugas KPPN Pelaihari yang 
menangani penyaluran DAK Fisik dan 
Dana Desa.

Kepada semua stakeholders, KPPN 
Pelaihari memang berupaya 
membangun relasi secara formal 
maupun informal. Selain melalui 
forum pengelola keuangan, kedekatan 
juga dijalin antara lain dengan 
menyelenggarakan kegiatan forum 
diskusi peningkatan kualitas layanan 
bersama dengan stakeholders yang 
salah satu agendanya adalah menjaring 
masukan dari satker. KPPN Pelaihari 
juga menerapkan program Knowing Our 
Stakeholder.

Tetap Melayani Meski Pandemi
Sesuai dengan ketentuan di Ditjen 
Perbendaharaan yang mengatur 
sistem kerja dalam tatanan normal 
baru di masa pandemi, KPPN Pelaihari 
juga menerapkan pengaturan jumlah 
pegawai yang bekerja dari rumah (work 
from home/WfH) maupun bertugas 

di kantor (work at office/wao), serta 
menyediakan berbagai fasilitas maupun 
sarana yang mendukung pencegahan 
penyebaran pandemi Covid-19. 
Layanan tatap muka secara langsung 
juga dibatasi, sehingga KPPN Pelaihari 
lebih mengedepankan pelayanan secara 
daring. Untuk yang harus bertatap 
muka langsung pun dilakukan upaya 
melalui pemasangan sekat akrilik 
pada ruang pelayanan, penerapan 
protokol kesehatan bagi pegawai dan 
tamu, penambahan jumlah wastafel 
untuk mencuci tangan dengan sabun, 
penyediaan hand sanitizer, sarung 
tangan, termometer untuk pengukuran 
suhu badan, dan masker bagi pegawai 
dan stakeholder KPPN Pelaihari, juga 
penyemprotan cairan disinfektan di 
lingkungan kantor dan rumah dinas, 
bekerja sama dengan Dinas Kesehatan 
dan PMI Kabupaten Tanah Laut. 

Seluruh pejabat/pegawai baik ASN 
maupun Pegawai Pemerintah Non 
Pegawai Negeri (PPNPN) juga 
telah mengikuti penyuluhan untuk 
pencegahan penyebaran Covid-19 oleh 
dr. Arian Rizki Amalia, di samping 
pemeriksaan kesehatan kepada seluruh 
pejabat/pegawai dan PPNPN secara 
rutin oleh dr. Ainun Martoni. Untuk 
semakin memastikan kondisi pegawai, 
dilakukan kegiatan rapid test dan 
swab test Covid-19 kepada seluruh 
pegawai dan PPNPN KPPN Pelaihari, 
bekerja sama dengan Dinas Kesehatan 
Kabupaten Tanah Laut dan Puskesmas 
Batakan.

Woro menjelaskan bahwa terdapat 
sejumlah kiat untuk menciptakan 
kantor layanan yang baik, termasuk 
ketika harus menghadapi tantangan 

pandemi, antara lain melalui 
implementasi serta optimalisasi proses 
bisnis dan compliance (kepatuhan).
“Dalam melaksanakan proses 
bisnis, kami selalu berupaya untuk 
menyelesaikan di awal waktu, sehingga 
semua proses bisnis tidak ada yang 
yang tertunda, di samping juga sebagai 
bentuk kepatuhan terhadap aturan. 
Dengan menyelesaikan semua tugas di 
awal waktu, berarti juga membangun 
budaya kerja tepat waktu dan disiplin 
dalam pekerjaan, sehingga secara 
tidak langsung akan berpengaruh pada 
kultur kantor yang selalu gerak cepat 
dan tanggap dalam pemenuhan proses 
bisnis. Pimpinan sebagai role model, 
yang secara jelas akan dilihat dan 
ditiru oleh para pegawai. Dalam hal 
ini pimpinan memberikan support atas 
setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh 
para pegawai,” ungkapnya.

Deretan Inovasi KPPN Pelaihari
Upaya untuk mempertahankan kinerja 
dan terus memberikan pelayanan 
prima menjadi tantangan nyata yang 
harus dihadapi. KPPN Pelaihari yang 
melaksanakan tugas serta layanan 
kepada stakeholder telah melakukan 
pengembangan kreativitas dan inovasi 
sebagai upaya untuk meningkatkan 
kualitas kinerja, integritas, dan 
pelayanan. Budaya lokal turut tercermin 
antara lain dalam penggunaan 
bahasa daerah maupun hal-hal khas 
Banjar/lokal untuk penamaan inovasi 
KPPN seperti Habar Satunamlapan 
(habar berarti kabar), Bekantan 
yang merupakan hewan endemik 
Kalimantan, dan Langkar yang berarti 
cantik.

Berikut beberapa inovasi manajemen/
pelayanan pada KPPN Pelaihari:

1. LANTING168 (Layanan Terpadu 
Daring 168) yang merupakan 
perwujudan pemanfaatan 
teknologi informasi dalam 
penyediaan layanan secara 
terpadu melalui satu laman 
daring yang mendukung layanan 
efektif dan efisien. Satuan 
Kerja atau pengguna layanan 
lainnya dapat memindai kode 
QR LANTING168 yang ada 
pada kartu informasi, digital 
banner, atau media informasi 
lainnya. Alamatnya sendiri 
dapat diakses melalui laman 
bit.ly/LANTING168, dan satuan 
kerja atau pengguna layanan 
lainnya dapat memilih menu 
atau jenis layanan sesuai 
dengan yang dibutuhkan. 
Apabila jenis layanan yang 
dipilih memerlukan konfirmasi 
dari KPPN, petugas berkenaan 
akan memproses layanan saat 
jam kerja. Layanan ini sudah 
direplikasi oleh KPPN Kotabaru 
dan KPPN Barabai.

2. Monitoring Penyaluran 
Bantuan Langsung Tunai 
(BLT) Desa secara elektronik 
yang merupakan sarana untuk 
petugas Dinas Pemberdayaan 
Masyarakat dan Desa (DPMD) 
Kabupaten Tanah Laut dalam 
melaporkan langsung data 
penyaluran dana BLT seluruh 
desa di wilayah Kabupaten 
Tanah Laut sehingga data lebih 
akurat dan real time. Dari data 
yang diinput pada e-monitoring 
BLT tersebut, petugas Seksi 

Bank KPPN Pelaihari dapat 
menyampaikan laporan 
penyaluran BLT ke alamat link 
yang disediakan kantor pusat 
secara efektif dan efisien.

3. E-SPTPL, untuk memfasilitasi 
perekaman lembur pegawai 
KPPN Pelaihari secara daring 
yang dapat diakses kapan 
pun sehingga pencatatan 
pelaksanaan lembur dapat lebih 
akuntabel. Masing-masing 
pegawai yang melaksanakan 
pekerjaan lembur menginput 
informasi seperti nama, tanggal, 
waktu, dan jenis pekerjaan 
lemburnya ke dalam formulir 
lembur elektronik tersebut. 
Dengan demikian petugas 
pengelola administrasi belanja 
pegawai dapat menyelesaikan 
penatausahaan pekerjaan 
lembur para pegawai secara 
cepat, efektif, dan efisien.

4. Layanan WISE168 melalui 
sarana whistleblowing 168 yang 
selalu tersedia dan dapat diakses 
setiap saat oleh para stakeholder 
maupun masyarakat luas pada 
alamat bit.ly/LayananWISE168. 
Sarana dimaksud memberikan 
kemudahan bagi masyarakat 
dalam menyampaikan laporan 
jika ditemukan indikasi tindak 
kecurangan dari jajaran KPPN 
Pelaihari. Layanan ini juga 
tersedia sebagai salah satu menu 
pada Aplikasi LANTING168.

5. Habar Satunamlapan, buletin 
yang terbit berkala.

6. Bekantan atau Berbagi 
Tingkatkan Ilmu Pengetahuan, 
untuk memberikan pelayanan 
lebih bagi satker yang 

membutuhkan pembinaan dan 
pelatihan yang intensif terkait 
pelaksanaan anggaran

7. Langkar atau Loket Tambahan 
Gasan (gasan = untuk) Kepuasan 
Satker, melalui penambahan 
loket bagi layanan pencairan 
dana pada saat peak season.

Ikhlas Jalani, Pertahankan Prestasi
Woro menyatakan bahwa merupakan 
kebanggaan tersendiri jika ada 
pandangan dari masyarakat bahwa 
KPPN Pelaihari sebagai kantor 
yang berprestasi. Hal tersebut 
dapat meningkatkan image 
branding di masyarakat serta 
menjadi representasi unit kerja 
Kementerian Keuangan di daerah. 
“Namun demikian hal tersebut 
tidak membuat kita jumawa, justru 
yang lebih penting lagi adalah 
bagaimana mempertahankan dan 
terus memantaskan diri bahwa 
kami memang layak memperoleh 
prestasi tersebut,” tukasnya. Woro 
juga berharap prestasi yang telah 
diraih dapat ditingkatkan dan kinerja 
terbaik terus dipertahankan.
“Niatkan bekerja sebagai ibadah, 
maka semuanya akan terasa nyaman 
jika dijalani dengan ikhlas. Semoga 
capaian yang telah diraih dapat 
dipertahankan dan ditingkatkan 
di masa mendatang. Hal tersebut 
bukan menjadi beban, tetapi menjadi 
motivasi bagi para pegawai untuk 
selalu memberikan kinerja terbaik 
dalam setiap pelaksanaan tugas,” 
sebut Woro.

Teks: Sri Agustina, KPPN Pelaihari 
Foto: Dok. KPPN Pelaihari

“Kinerja para punggawa KPPN Pelaihari telah 
mengimplementasikan QS Al-Israa ayat 7: In ahsantum ahsantum 
lii anfusikum.  Kerja sama dan pelayanan terbaik yang diberikan 
oleh mereka adalah sebuah kebaikan, dan kebaikan tersebut akan 
kembali lagi kepada mereka. Jazakumullahi khairan jazaa. Sukses 
terus KPPN Pelaihari.” 

Kepala MAN Insan Cendekia Tanah Laut
Hilal Najmi S.Ag, MPd.I.

“Dalam upaya meraih predikat WBK di tahun 2020 kami sangat 
terbantu dengan melakukan studi banding ke KPPN Pelaihari. 
Kami juga diperkenankan mereplikasi beberapa inovasi untuk 
meningkatkan layanan kepada para pencari keadilan. Selain itu 
kami merasakan bahwa meskipun di masa pandemi KPPN Pelaihari 
tetap memberikan layanan yang terbaik. Terima kasih KPPN 
Pelaihari.”

Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari 
Ita Widyaningsih, SH, MH.
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Gerakan Ayo Kuliah, Perjuangkan 
Anak PKH Raih Sarjana

Memiliki masa depan yang cerah 
merupakan harapan setiap orang. 
Melalui masa depan yang baik 
diharapkan kehidupan yang layak 
dapat diperoleh. Salah satu upaya 
untuk meraih impian masa depan 
yang gemilang ialah dengan 
mengenyam pendidikan yang 
berkualitas bagi seluruh warga 
negara tanpa pengecualian.  

Kualitas SDM maupun pendidikan 
masyarakat menjadi persoalan 
strategis yang mendapat perhatian 
pemerintah. Melalui instrument 
APBN, pemerintah berupaya 
meningkatkan kualitas pendidikan 

masyarakat melalui bantuan sosial 
di antaranya Program Keluarga 
Harapan (PKH). Salah satu Gerakan 
sosial yang berkontribusi dalam 
memberi dukungan bagi kemajuan 
pendidikan anak PKH ialah Gerakan 
Ayo Kuliah (GAK) yang diinisiasi oleh 
PKH Provinsi Lampung.  

Slamet Riyadi, selaku Koordinator 
Wilayah PKH Provinsi Lampung 
menginisiasi Gerakan Ayo Kuliah 
(GAK) sebagai upaya membantu 
peningkatan kualitas SDM anak 
PKH, khususnya kelas XII SMA/SMK/
MA sederajat untuk dapat diterima 
di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) 

atau Perguruan Tinggi Keagamaan 
Islam Negeri (PTKIN) serta upaya 
pendampingan sampai dengan 
diterima di PTN/PTKIN.

“Lahirnya Gerakan Ayo Kuliah 
Lampung didasari oleh optimisme 
kami terhadap beberapa anak 
PKH kelas XII SMA sederajat yang 
sebenarnya memiliki prestasi 
akademik yang mumpuni di sekolah, 
namun sangat sedikit yang memiliki 
pengetahuan, motivasi, dan 
kepercayaan diri untuk melanjutkan 
jenjang pendidikan tinggi,” ujar 
Slamet.

Selaku Korwil PKH Provinsi Lampung, 
Slamet melakukan upaya agar gerakan 
ini dapat terus tumbuh, sinergi, 
berkolaborasi dengan stakeholder agar 
mampu memberikan kontribusi positif 
bagi peningkatan SDM generasi muda 
Indonesia, khususnya bagi masa depan 
anak-anak PKH Lampung yang berasal 
dari keluarga prasejahtera penerima 
bansos PKH di antaranya melalui sinergi 
bersama koordinator Kota/Kabupaten, 
Pendamping Sosial PKH, dan Dinas 
Sosial Provinsi serta Kabupaten/Kota.

“Kami telah membentuk Satuan Tugas 
GAK setiap tahunnya sebagai volunteer 
kegiatan sosialisasi, edukasi, dan 
motivasi bagi anak PKH kelas XII setiap 
tahunnya. Volunter ini merupakan 
Mahasiswa PKH binaan GAK yang 
telah diterima menjadi mahasiswa 
pada tahun sebelumnya. Melalui ini, 
kesinambungan program GAK akan 
terus terjaga,” jelas Slamet.
Kegiatan GAK secara sederhana terdiri 
dari tiga tahapan program yang selaras 
dengan tahapan seleksi masuk PTN/
PTKIN yang ditetapkan oleh Lembaga 
Tes Masuk Perguruan Tinggi (LTMPT) 
setiap tahunnya.

“Pertama, kami melakukan mapping 
data siswa kelas XII potensial setiap 
tahunnya. Mapping data ini dilakukan 
di awal tahun pada bulan Januari setiap 
tahunnya. Kegiatan mapping data sangat 
terbantu dengan adanya aplikasi e-PKH. 
Pendamping Sosial PKH kemudian 
melakukan assessment terhadap data 
anak PKH kelas XII yang berada di 
wilayah tugasnya. Indikatornya meliputi 
prestasi akademik, motivasi siswa, serta 
dukungan orang tua,” papar Slamet.

Slamet melanjutkan untuk tahap kedua 
ialah melakukan edukasi dan motivasi 
kepada siswa kelas XII potensial 
terpilih. Tahap ini dilakukan sebelum 
jadwal seleksi Seleksi Nasional Masuk 
Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN) 
atau Seleksi Prestasi Akademik Nasional 

Perguruan Tinggi Keagamaan Islam 
Negeri (SPAN-PTKIN) serta Seleksi 
Bersama Masuk Perguruan Tinggi 
Negeri (SBMPTN) atau Ujian Masuk 
Perguruan Tinggi Keagamaan Islam 
Negeri (UM PTKIN) dibuka. Sebelum 
masa pandemi COVID-19, kegiatan ini 
dilakukan melalui tatap muka langsung. 
Namun tahun 2020 lalu kegiatan ini 
dilakukan dengan melalui mekanisme 
daring dengan pembinaan melalui 
whatsapp grup, telepon dan sarana-
sarana daring lainnya. 

Tahap terakhir ialah melakukan 
pendampingan dalam mendaftar, 
memfasilitasi konsultasi jurusan 
dan kampus, serta melakukan 
pendampingan untuk mendapatkan 
komplementaritas Bidikmisi/KIP Kuliah, 
keringanan UKT, atau mendapatkan 
jenis beasiswa lainnya. Kegiatan 
yang dilakukan meliputi melakukan 
kordinasi dengan Kementerian Sosial 
RI, Pemerintah Provinsi Lampung, serta 
PTN/PTKIN di sekitar Provinsi Lampung 
agar anak-anak PKH yang diterima 
tersebut mendapatkan prioritas 
Bidikmisi/KIP Kuliah mengingat 
mereka adalah anak dari keluarga 
prasejahtera dan telah terdaftar pada 
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial 
(DTKS) sebagaimana amanat UU Nomor 
13 Tahun 2011 tentang Penanganan 
Fakir Miskin.

Success Story Gerakan Ayo Kuliah
Saat ini, Slamet mengoordinasikan 
7 Kabupaten/Kota di Lampung yang 
meliputi Kota Metro, Lampung Barat, 
Lampung Timur, Mesuji, Pesawaran, 
Tulang Bawang dan Way Kanan 
dengan total KPM sebanyak 163.627 
KPM (data tahap 1 tahun 2021) serta 
mengoordinasikan 11 koordinator 
Kabupaten/Kota, 35 Administrator 
Pangkalan Data (APD) dan 642 
Pendamping Sosial PKH. Keberhasilan 
GAK sendiri merupakan hasil kerja dan 
kolaborasi seluruh stakeholder. 

“Sampai dengan saat ini tercatat 
sebanyak 335 anak PKH Lampung di 
terima di PTN/PTKIN sejak 2017 – 2020. 
Jumlah tersebut menjadi spirit dan 
motivasi kami bahwa ternyata anak PKH 
juga bisa melanjutkan kuliah,” ungkap 
Slamet.
Model pembinaan GAK melalui metode 
mapping data, edukasi, motivasi dan 
pendampingan telah diadopsi pada 
beberapa provinsi lainnya seperti Jawa 
Tengah, Jawa Barat, Nusa Tenggara 
Barat, dan Sulawesi Selatan. Pada 
tahun 2018 GAK berhasil menjadi Top 
Leadership Experince and Development 

(LEAD) Indonesia yang diselenggarakan 
oleh Bakrie Center Foundation (BCF).

“Salah satu yang cukup membanggakan 
adalah diterimanya Delva Sevtia yang 
merupakan anak PKH asal Kabupaten 
Lampung Barat. Ia diterima pada 
Fakultas Kedokteran Universitas 
Bengkulu tahun 2019. Keberhasilannya 
tersebut tentu akan memberikan 
peluang perubahan yang lebih baik 
bagi masa depannya dan keluarganya, 
termasuk 335 mahasiswa yang berasal 
dari keluarga PKH tersebut,” papar 
Slamet. Selain itu, saat ini telah 
terdapat dua anak PKH Lampung yang 
telah berhasil lulus kuliah dan kini 
bekerja sebagai pendamping sosial PKH 
di Lampung. 

Slamet berharap PKH sebagai salah 
satu program nasional dapat terus 
berjalan serta diperluas kebermanfaatan 
programnya, serta mendorong GAK 
menjadi model alternatif pembinaan 
bagi anak PKH untuk masuk Perguruan 
Tinggi dan dapat diimplementasikan 
secara nasional. Hal ini dapat menjadi 
upaya percepatan pengentasan 
kemiskinan di Indonesia melalui 
peningkatan kulitas SDM yang selaras 
dengan visi SDM Unggul, Indonesia 
Maju. “Anak-anak PKH merupakan aset 
masa depan bangsa Indonesia menuju 
Indonesia Emas 2045,” tambah Slamet.

PKH merupakan program pemerintah 
yang sangat bermanfaat sebagai 
penguatan bantuan sosial yang 
disalurkan melalui KPPN selaku ujung 
tombak pengawal APBN di seluruh 
penjuru negeri. Di tengah masa 
pandemi, KPPN selalu siap, sigap dan 
tanggap memberikan pelayanan terbaik 
untuk Indonesia. 
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HAI DJPb Wujud Nyata
Visi Perbendaharaan 
Unggul Tingkat Dunia - Sri Mulyani, Menteri Keuangan RI -

Penghargaan kelas dunia yang diberikan oleh 
Asosiasi Contact Center bernama Contact 
Center World di Kanada ini menunjukkan 
performa pelayanan publik yang sangat baik 
dari HAI, Layanan Contact Center Ditjen 
Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI.



DJPb harus menjamin kelancaran eksekusi APBN yang pada tahun 2021 ini mencapai Rp2.750 
triliun, disalurkan melalui 84 K/L dengan 23.000 satker. Kantor vertikal juga berperan sebagai 
chief economist di daerah untuk menyampaikan kebijakan Kementerian Keuangan, sekaligus 

memberikan insight mengenai perekonomian.

Dirjen Perbendaharaan Hadiyanto


