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Para pembaca yang budiman,

M

emasuki tahun 2019 tidak ada salahnya kita menilik sekilas
capaian tahun lalu yang patut mendapat perhatian khusus
dalam perjalanan pengelolaan keuangan negara beberapa
tahun terakhir. Capaian tahun 2018 kiranya cukup membanggakan
di tengah kondisi perekonomian dunia yang masih diwarnai gejolak
dan tekanan. Sejumlah catatan indikator fiskal dan makroekonomi
seperti pendapatan negara yang melebihi target APBN hingga
mencapai Rp1.942,3 triliun atau 102,5%, belanja negara terserap
optimal yaitu mencapai Rp2.202,2 triliun atau 99,2% terhadap target
APBN, realisasi keseimbangan primer juga dapat ditekan mendekati
nol yaitu negatif Rp1,8 triliun atau 0,01% dari PDB, kiranya cukup

Treasury
Indonesia

PEMBINA: Direktur Jenderal Perbendaharaan
PENANGGUNG JAWAB: Sekretaris Ditjen Perbendaharaan
REDAKTUR: Kepala Bagian Umum, Kepala Subbagian Kehumasan, Layanan
Informasi, dan Protokoler, Leila Rizki Niwanda
EDITOR UTAMA : Purwo Widiarto
EDITOR PELAKSANA : Yani Kurnia Astuti, Sugeng Wistriono, Tino Adi Prabowo,
Catur Ery Prabowo, Mahardika Argha Mariska, Dinar Rafikhalif
DESAIN GRAFIS dan FOTOGRAFER : Kartiko Cokro Sewoyo, Agung Ari Wibowo
KONTRIBUTOR TULISAN/PENULIS: Purwo Widiarto, Leila Rizki Niwanda, Dinar
Rafikhalif, Mahardika Argha Mariska, Martina Sri Mulyani, Tommi Helmiwan, Catur
Ery Prabowo, Lely Yalestiarini, Kurniawan Santoso, Eko Erifianto, Muhammad Falih
Ariyanto, Susanti Dewi, Tengku Yustisia, Trisna Eka Wijaya, Andres Leiman Silalahi,

membuka mata kita bahwa kondisi keuangan negara khususnya
APBN ternyata bisa dijaga dalam kondisi yang relatif baik dan sangat
aman. Indikator-indikator seperti keseimbangan primer yang semakin
mengecil juga menunjukkan sinyal bahwa kemandirian APBN kita
dalam hal kemampuan untuk membiayai belanja dan kewajiban
pemerintah juga semakin menguat. Ini tentu merupakan satu hal yang
melegakan sekaligus menjadi tantangan untuk terus dipertahankan di
masa yang akan datang.
Kementerian Keuangan selaku pemegang otoritas pengelolaan APBN
di republik ini, termasuk di dalamnya DJPb selaku kuasa BUN yang bertanggung jawab atas realisasi APBN, tentunya akan selalu
mengedepankan prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab dalam mengelola APBN dan merumuskan kebijakan yang terkait
dengannya. Prinsip untuk memberikan sebesar-besarnya manfaat bagi rakyat dari setiap rupiah APBN insya Allah senantiasa
menjadi nafas kami dalam setiap pelaksanaan tugas sehari-hari.
Tak lupa capaian yang baik ini tentunya merupakan hasil kerja keras kita bersama: seluruh pengelola APBN, Pengguna Anggaran,
dan stakeholders serta mitra kerja yang terkait dengan pelaksanaan APBN. Oleh karena itu, tak lupa kami pun menyampaikan
apresiasi yang sebesar-besarnya atas sinergi semua pihak yang menjadi faktor terwujudnya capaian APBN tahun 2018 yang baik
tesebut. Termasuk di dalamnya keterlibatan masyarakat dalam berperan aktif mengawasi penggunaan dan pertanggungjawaban
setiap rupiah anggaran negara.
Untuk melengkapi perspektif kita tentang pelaksanaan APBN, dalam terbitan kali ini disajikan pula paparan mengenai APBN 2019
dan proyeksi pelaksanaannya di tahun anggaran ini dengan menyertakan pula penjelasan dan pernyataan dari para narasumber
yang kompeten seperti Direktur Penyusunan APBN Direktorat Jenderal Anggaran. Tidak ketinggalan, sebagaimana terbitanterbitan sebelumnya sejumlah artikel mengenai dinamika kebijakan pengelolaan keuangan negara dan keorganisasian serta
opini-opini tentang Perbendaharaan Negara juga kami sajikan untuk memberikan perspektif lain yang memperkaya khazanah
pengetahuan kita bersama.

Teguh Dwi Prasetyo, Syahrul Alamsyah, Gallyh Wardhana, Sarimin, Setyawan Dwi
Antoro, Anandita Ramdhani Widigdya.
SEKRETARIAT: Imam Nur Arifin, Nuning Dewi Murni, Trisno Santoso
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Mengolah Pesona
Kain Pantai Desa Krajan

P

erkembangan tren busana di Indonesia seakan tak kenal lelah
menciptakan inovasi-inovasi baru baik dari model busana hingga
motif kain yang digunakan. Hal inilah yang menuntut industri kreatif

pengolahan kain di Indonesia mau tidak mau mendorong produksi mereka
terus lebih baik dan kreatif untuk memenuhi tuntutan pasar yang sangat cepat.
Tak terkecuali industri rumahan pengolahan kain skala kecil hingga menengah
yang ada di Desa Krajan, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Meskipun masih
mengandalkan alat-alat yang sederhana dan tradisional, tetapi inovasi yang
mereka lakukan dengan membuat motif-motif baru dan belum ada di pasaran
terus dilakukan agar mampu bertahan di tengah persaingan industri pengolahan
kain.
Penyediaan permodalan yang mudah oleh pemerintah melalui berbagai jenis
pembiayaan membuat industri pengolahan kain mampu membuka ruang
yang lebih banyak untuk menambah kapasitas produksi maupun memperluas
jangkauan pemasaran produk mereka.
Foto & Teks: Mahardika Argha
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Pertumbuhan yang Kontinyu

macam tantangan perekonomian global sepanjang

D

tahun 2018.

dalam 4 tahun terakhir (2015 - 2018) dari Rp1.806,5

2011, realisasi pendapatan negara telah berhasil

triliun (2015) menjadi Rp2.220,7 triliun (2018).

melampui target yang ditetapkan dalan APBN

Peningkatan alokasi belanja tersebut tentunya perlu

yakni sebesar Rp1.942,3 triliun (102,51 persen) atau

disertai dengan rangkaian perbaikan kebijakan pada

tumbuh sebesar 16,6 persen dari tahun 2017. Hal ini

setiap tahapan siklus APBN, agar kinerja pelaksanaan

didorong oleh realisasi penerimaan perpajakan yang

APBN meningkat secara berkesinambungan.

mencapai Rp1.521,4 triliun (94,02 persen) yang turut

ari tahun ke tahun, volume APBN semakin

APBN 2018

Kinerja APBN tahun 2018 menunjukkan pencapaian

negara telah mencapai hampir 23 persen

yang sangat baik, untuk pertama kalinya sejak tahun

berkontribusi dalam menopang peningkatan rasio

telah mampu
membuktikan bahwa
realisasinya memiliki
daya tahan dan daya
dorong terhadap
pertumbuhan di
tengah berbagai
macam tantangan
perekonomian global
sepanjang tahun
2018.

meningkat. Pertumbuhan alokasi belanja

Tahun 2018 merupakan tahun yang penuh tantangan

perpajakan terhadap Produk Domestik Bruto menjadi

bagi perekonomian nasional. Harga BBM dan

11,5 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun

komoditas mengalami fluktuasi sepanjang tahun

2017 yang sebesar 10,7 persen.

yang berdampak pada kemampuan negara dalam
menghimpun penerimaan negara, termasuk fluktuasi

Selain itu, realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak

nilai kurs rupiah yang mengancam ketahan fiskal.

(PNBP) pada tahun 2018 telah mencapai Rp407,1

Terjadi pula sejumlah bencana alam sepanjang tahun

triliun (147,79 persen) atau tumbuh sebesar 30,8

2018 di beberapa wilayah tanah air yang memerlukan

persen dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan PNBP

penanganan khusus. Namun demikian, pelaksanaan

yang sangat tinggi ini antara lain didukung oleh

APBN tahun 2018 telah ditutup dengan capaian yang

kenaikan harga komoditas (minyak mentah dan

gemilang.

batu bara), perbaikan kinerja BUMN, serta perbaikan
layanan Kementerian Negara/Lembaga dan Badan

Semua aspek APBN di tahun 2018 baik pendapatan,

Layanan Umum (BLU). Sedangkan penerimaan hibah

belanja, maupun defisit telah menunjukkan kinerja

telah mencapai Rp 3,9 triliun atau 1.161,37 persen dari

yang terkendali bahkan melampaui ekspektasi yang

targetnya. Hal ini sejalan dengan peningkatan jumlah

ditargetkan. APBN 2018 telah mampu membuktikan

hibah Langsung Dalam Negeri/Luar Negeri yang

bahwa realisasinya memiliki daya tahan dan daya

dikelola dan ditatausahakan oleh K/L yang masuk ke

dorong terhadap pertumbuhan di tengah berbagai

dalam pengelolaan anggarannya.

Foto: Yoyon Daryono

Kinerja APBN 2018, Kian
Menajam di Tengah
Tantangan
Sebagai instrumen kebijakan fiskal pemerintah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
digunakan sepenuhnya untuk mencapai tujuan bernegara, yakni mewujudkan pembangunan dan
menciptakan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Pemerintah mengedepankan tata kelola yang baik
(good governance) dalam mengelola APBN agar bauran kebijakan dari sisi pendapatan maupun belanja
dapat berdampak positif dan optimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan, melalui
keluaran/output yang dihasilkannya dari program-program yang tertuang dalam belanja negara pada
APBN.

Sumber : APBNKita Januari 2019
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Kinerja APBN Kunci

program-program perlindungan

Pertumbuhan Ekonomi

sosial. Laju inflasi pada level yang
ditargetkan juga terkendali.

Capaian kinerja APBN 2018

Foto : Tino Adi Prabowo

Penyerapan dan
Indikator Makro yang
Membaik

realisasi belanja barang dan belanja modal.

Sementara itu, dari pagu anggaran belanja
negara pada APBN 2018 sebesar Rp2.220,66
triliun, telah terealisasi sebesar Rp2.202,24
triliun (99,2 persen). Realisasi ini termasuk
belanja K/L yang telah mencapai angka
98,7 persen dari pagu anggaran K/L sebesar
Rp847,44 triliun, yaitu dengan realisasi
sebesar Rp 836,22 triliun.
Dilihat dari pola penyerapan anggaran pada
tahun 2018, masih terkonsentrasi pada
triwulan IV yakni sebesar 38,42 persen dari
total pagu APBN. Pada bulan Desember
2018 K/L telah mencairkan anggarannya
sebesar 16,38 persen dari pagu DIPA-nya,
atau turun 3,8 persen jika dibandingkan
dengan tahun 2017 yang mencapai 20,15
persen. Hal ini menandakan bahwa tren
penumpukan pencairan anggaran di setiap
penghujung tahun anggaran dapat ditekan di
akhir tahun 2018 karena semakin disiplinnya
K/L mencairkan tagihan kepada Negara
atas kontrak-kontrak yang jatuh tempo,
sehingga di bulan Desember sebagian
besar tagihan hanya untuk pembayaran
termin terakhir atas kontrak tersebut. Ke
depan, dengan optimalisasi monitoring dan
evaluasi pelaksanaan anggaran, maka pola
penyerapan anggaran perlu diperhatikan
agar lebih proporsional, terutama pada

10
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Dana Desa.

Dari sisi penyerapan, belanja K/L yang

Meningkatnya kinerja penerimaan negara

mencapai Rp836,22 triliun (98,7 persen)

berkontribusi positif dalam memperbaiki

yang merupakan penyerapan terbesar

tingkat defisit anggaran. Realisasi atas rasio

dalam periode 2014-2018. Hal ini

defisit anggaran pada APBN 2018 terhadap

ditopang oleh peningkatan kinerja dan

PDB berhasil ditekan pada level 1,76 persen

kualitas perencanaan sampai dengan

(terendah sejak 2012), jauh lebih rendah

pelaksanaannya, terutama dengan tidak

dibandingkan target dalam APBN 2018 yang

adanya kebijakan APBN Perubahan,

sebesar 2,19 persen.

sehingga seluruh K/L bisa lebih fokus dalam
melaksanakan program dan kegiatan yang

Realisasi keseimbangan primer juga dapat

sudah direncanakan.

ditekan mendekati nol, yaitu negatif Rp1,8
triliun, jauh lebih rendah dibandingkan

Aspek lain yang berperan dalam capaian

dengan tahun sebelumnya yang mencapai

realisasi 2018 yang hampir mencapai

negatif Rp124,4 triliun di 2017. Dengan

100 persen tersebut adalah dukungan

demikian, pemerintah berhasil menurunkan

tambahan belanja untuk kegiatan berskala

tingkat kebutuhan atas pembiayaan yang

internasional seperti penyelenggaraan Asian

utamanya berasal dari utang. Realisasi

Games dan Asian Para Games, juga adanya

pembiayaan dari utang adalah Rp366,7

tambahan anggaran untuk penanggulangan

triliun atau hanya 91,8 persen dari target

bencana alam, penambahan alokasi Program

APBN 2018. Realisasi ini turut mendukung

Keluarga Harapan (PKH), serta penguatan

upaya pemerintah untuk menjaga rasio

refomasi birokrasi di beberapa K/L.

utang pada level yang aman dan terkendali.

Realisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Selain dilihat dari aspek makro fiskal

di tahun 2018 adalah sebesar Rp757,8 triliun

pelaksanaan APBN, pemerintah melalui

(98,9 persen), meningkat dibandingkan

Kementerian Keuangan atau dalam hal ini

dengan tahun 2017 yang mencapai 96,8

Ditjen Perbendaharaan juga senantiasa

persen. Capaian ini didukung antara lain

mengawal pelaksanaan APBN terutama yang

oleh perbaikan mekanisme penyaluran

dilaksanakan oleh K/L melalui serangkaian

yang dilakukan berdasarkan atas kinerja

evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran

penyerapan dan capaian output, terutama

yang diukur melalui 12 Indakator Kinerja

pada Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan

Pelaksanaan Anggaran (IKPA).

yang positif tersebut berdampak

Tingkat ketimpangan pendapatan

optimal bagi tumbuhnya

masyarakat (gini ratio) berhasil

perekonomian dan kesejahteraan.

mengalami penurunan dari 0,406

Dari sisi makroekonomi, terlihat

(2013) menjadi 0,384 (2018).

bahwa APBN tahun 2018 telah

Artinya, pemerataan pendapatan

berkontribusi dalam menjaga level

masyarakat antara golongan

pertumbuhan ekonomi nasional

menengah ke bawah dan golongan

sebesar 5,17 persen, tertinggi

menengah ke atas mengalami

dalam 5 tahun terakhir. Suatu

perbaikan. Sementara itu, tingkat

capaian yang membanggakan

pengangguran terbuka (TPT)

karena hal tersebut mampu dicapai

mengalami penurunan dari 5,70

di tengah kondisi ketidakpastian

persen pada Februari 2014 menjadi

perekonomian global akibat

5,34 persen pada Agustus 2018. Hal

perang dagang dua negara raksasa

ini selaras dengan keberhasilan

besar dunia Amerika Serikat

program-program pemerintah

dan Tiongkok, serta pengetatan

dalam menciptakan lapangan

likuiditas selama tahun 2018.

pekerjaan baik di kota dan di desa,
didukung oleh penciptaan iklim

Bauran kebijakan pemerintah,

usaha yang sehat, kemudahan dan

baik dari sisi fiskal, moneter

insentif bagi para pelaku usaha,

dan struktural terus diperkuat

serta pembangunan infrastruktur.

agar kestabilan ekonomi dapat
terus terjaga, sejalan dengan

Capaian-capaian yang positif

meningkatnya kesejahteraan.

dari kinerja APBN 2018 tersebut

Risiko ketidakpastian

tentunya merupakan suatu

perekonomian global diperkirakan

momentum yang sangat berarti

masih akan berlanjut di tahun

sebagai wujud dan hasil dari kerja

2019, sehingga pemerintah harus

keras pemerintah dan masyarakat,

tetap waspada agar target-target

dengan kemantapan sinergi yang

pembangunan dan kesejahteraan

dibangun dan semakin baiknya

dapat terus dijaga melalui

tata kelola dalam melaksanakan

kebijakan fiskal yang pruden,

anggaran yang dimulai sejak

efektif, dan efisien.

perencanaan yang semakin baik,
pelaksanaan anggaran yang taat

Perekonomian nasional yang terus

asas, sampai dengan pelaporan

bertumbuh positif sampai dengan

keuangan yang akuntabel. Maka

tahun 2018 disertai pula dengan

dari itu, momentum kinerja APBN

semakin membaiknya indikator

yang semakin baik di tahun 2018

kesejahteraan. Dalam empat tahun

tersebut tentunya harus dijaga dan

terakhir, untuk pertama kalinya

ditingkatkan untuk pelaksanaan

tingkat kemiskinan nasional

anggaran di tahun 2019 yang lebih

berada pada level satu digit,

baik lagi.

berhasil diturunkan dari 11,25
persen (Maret 2014) menjadi

Teks: Tommi Helmiwan dan

9,66 persen (September 2018).

Catur Ery Prabowo, Direktorat

Pencapaian ini didukung antara

Pelaksanaan Anggaran

Menkeu: Masyarakat berhak menuntut
anggaran dilaksanakan dengan baik

A

dalah baik bagi kita untuk melihat refleksi tahun
2018 yang kita tutup dengan sangat baik di
tengah ekonomi yang tidak mudah. Pendapatan

negara mencapai 102,5%, belanja negara mencapai
99,2%, defisit APBN 1,76% atau jauh lebih kecil dari yang
dianggarkan, keseimbangan primer hanya defisit Rp1,8
triliun. Ini kita jadikan modal untuk tahun anggaran
2019,” sebut Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati
dalam Rakornas Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019 di
Jakarta, 20 Februari 2019.
Menteri Keuangan mengungkapkan bahwa rapat
koordinasi seperti ini sekaligus sebagai respon
terhadap sorotan masyarakat akan pengelolaan APBN.
Karena APBN merupakan uang masyarakat juga, maka
masyarakat berhak menuntut anggaran dilaksanakan
dengan baik. Adanya tolok ukur seperti Indikator Kinerja
Pelaksanaan Anggaran (IKPA) yang diterapkan oleh
Ditjen Perbendaharaan menjadi bukti untuk menakar
keberhasilan pengelolaan APBN.
“Saya senang indikatornya baik, misalnya revisi DIPA
menurun dari 52.072 menjadi 13.686. Ketepatan waktu
penyampaian kontrak meningkat dari 58,15% menjadi
80%. Persentase penyelesaian penganggaran di bulan
Desember menurun drastis, jadi tidak menunggu sampai
bulan terakhir untuk menghabiskan anggaran. Ini
menunjukkan perencanaan yang baik. Jika perencanaan
kurang baik, uang akan menumpuk, ada cost untuk idle
money. Kami akan menjalankan prinsip value for money
agar K/L merasakan bahwa setiap rupiah yang digunakan
adalah berasal dari pajak rakyat,” ungkapnya lagi.

lain oleh keberhasilan pelaksanaan
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Wawancara
Tentunya kerja keras seluruh insan

dari seluruh unit eselon I lingkup

digunakan untuk kepentingan rakyat,

perbendaharaan dalam mengawal

Kementerian Keuangan yang berperan

sebagaimana arahan Presiden Joko

Dirjen Perbendaharaan:
APBN Semakin
Strategis Mendukung
Perekonomian
Indonesia Demi
Masyarakat Yang Adil
dan Makmur

produktivitas APBN 2018 tidak

sebagai Chief Financial Officer (CFO),

Widodo saat acara penyerahan DIPA

boleh dipandang sebelah mata. Pada

jajaran K/L sebagai Chief Operational

2019 di Istana Negara

kesempatan ini, saya sebagai pimpinan

Officer (COO), dan pihak Pemda, juga

Ditjen Perbendaharaan mengapresiasi

ada kerja sama yang erat dengan

Tentunya pada aspek pelaksanaan

berbagai upaya dan sinergi yang

pihak Perbankan selaku dukungan

anggaran, terutama belanja K/L, posisi

dilakukan Direktorat Pelaksanaan

penyaluran belanja dan penerimaan

DJPb sangat strategis. Kebijakan-

Anggaran dalam memastikan belanja

negara, serta pihak penyedia barang/

kebijakan yang dikeluarkan oleh DJPb

pemerintah tetap fokus pada nilai-nilai

jasa sebagai mitra Satker K/L. Beberapa

sangat berdampak positif bagi K/L

value for money.

kalangan juga turut membantu seperti

maupun masyarakat luas. Sebagai

masyarakat yang membantu mengawasi

contoh dalam pelaksanaan anggaran

Bauran kebijakan pelaksanaan anggaran

penggunaan APBN, akademisi melalui

bantuan sosial Program Keluarga

sejak awal tahun seperti langkah-

hasil kajian-kajian yang dapat menjadi

Harapan (PKH), implementasi Perdirjen

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) merupakan

langkah strategis pelaksanaan anggaran

masukan bagi kami dalam menyusun

Perbendaharaan Nomor 15/PB/2018

salah satu otoritas utama dalam pelaksanaan APBN. Dengan

maupun di akhir tahun melalui

kebijakan-kebijakan, dan pihak media

tentang Mekanisme Konfirmasi

kondisi yang tidak mudah di tahun 2018, kinerja APBN

kebijakan langkah-langkah akhir tahun

yang membantu menyebarluaskan

Penerima Bantuan Sosial Non Tunai

berhasil dipertahankan, bahkan memperoleh sejumlah

anggaran, yang secara paralel dan

informasi-informasi positif dalam tata

dan Penyampaian Informasi Penyaluran

capaian positif yang belum pernah diraih sebelumnya.

kontinu dipadukan dengan kebijakan

kelola keuangan negara.

Bantuan Sosial Non Tunai Program

Bagaimana DJPb memandang capaian tersebut? Apa

monitoring dan evaluasi pelaksanaan

saja upaya yang dilakukan oleh DJPb dalam mengawal

anggaran, mampu mewujudkan

Dengan unit eselon I lainnya lingkup

sistem aplikasi berpengaruh pada

berjalannya APBN dengan maksimal? Redaksi Majalah

tata kelola keuangan K/L yang lebih

Kementerian Keuangan, jalinan sinergi

sedikitnya jumlah gagal transfer kepada

Treasury Indonesia mewawancarai Dirjen Perbendaharaan

baik. Indikator yang penting adalah,

dan koordinasi dengan DJPb saya rasa

penerima bansos Program Keluarga

Marwanto Harjowiryono untuk mengetahui jawabannya.

capaian nilai IKPA (indikator kinerja

semakin kuat, misalnya saat ini kami

Harapan (PKH). Pada tahap triwulan

pelaksanaan anggaran) sebagai alat

terus berkolaborasi dengan Ditjen

I s.d. III tahun 2018, transaksi ini

ukur kinerja pelaksanaan anggaran

Anggaran dalam rangka mewujudkan

sebesar Rp15,27 triliun dengan gagal

Satker K/L, pada tahun 2018 menjadi

anggaran belanja K/L yang efisien,

transfer 422.391 transaksi atau 1,35

93,11 persen, meningkat signifikan

efektif dan akuntabel. Output yang

persen. Setelah dilakukan perbaikan

dibanding nilai tahun 2016 yang

kita hasilkan seperti Spending Review

sistem sebagai implementasi peraturan

sebesar 69,82 persen. Artinya adalah

semakin terjaga momentumnya sebagai

dimaksud, dengan transaksi sebesar

satker K/L semakin tertib dalam

masukan pihak Ditjen Anggaran dalam

Rp2,26 triliun, tercatat transaksi yang

mengelola keuangan negara yang

penetapan kebijakan penganggaran.

gagal transfer turun signifikan menjadi

Foto: Sugeng Wistriono

“Kinerja APBN 2018

Kinerja Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018

belanja Kementerian Negara/Lembaga (K/L), yang

yang sehat dan pruden

D

selalu kita pantau dan kawal, juga menunjukkan

sehingga mampu

posisi naik kemudian turun, tetapi diakhiri dengan

Kinerja APBN 2018 yang sehat dan pruden tersebut

bertahan di tengah

hasil yang happy ending. Kemudian setelah selesai

menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi

ketidakpastian kondisi

permainan roller coaster menjadi ingin mencoba

nasional sehingga mampu bertahan di tengah

perekonomian global.

lagi, dalam arti momentum kinerja baik pelaksanaan

ketidakpastian kondisi perekonomian global. Berbagai

Berbagai indikator

anggaran 2018 kita ingin lanjutkan di tahun 2019 ini

indikator makroekonomi menunjukkan hal tersebut,

makroekonomi

dan ke depannya.

seperti pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil

tersebut menjadi
motor penggerak
pertumbuhan
ekonomi nasional

alam mengomandoi para Treasurer untuk

kinerja yang positif, yaitu tingkat penyerapan

mengawal pelaksanaan anggaran tahun

yang mencapai 98,7 persen atau Rp836,2 triliun,

2018, dapat saya analogikan seperti saat naik

merupakan yang tertinggi dalam lima tahun terakhir.

roller coaster, ada momen-momen ketegangan ketika

pada level 5,17 persen, merupakan nilai tertinggi

menunjukkan hal
tersebut, seperti

Kinerja APBN 2018 memperlihatkan capaian yang

sejak tahun 2014. Selain itu, tingkat pengangguran

pertumbuhan ekonomi

positif, yaitu pendapatan negara di atas target APBN,

sebesar 5,34 persen merupakan yang terendah dalam

yang relatif stabil

mencapai Rp1.942,3 triliun atau 102,5 persen. Ini

lima tahun terakhir. Dampak positifnya, tingkat

pada level 5,17 persen,

merupakan prestasi bagus yang pertama kali dicapai

kemiskinan semakin menurun menjadi 9,66 persen,

merupakan nilai

sejak tahun 2011. Sisi pengeluaran pemerintah,

sedangkan kesenjangan pendapatan masyarakat

tertinggi sejak tahun

belanja negara terserap optimal yaitu mencapai

semakin berkurang sebagaimana ditunjukkan oleh

2014. “

Rp2.202,2 triliun atau 99,2 persen terhadap target

gini ratio yang turun menjadi sebesar 0,384 persen.

APBN. Salah satu komponen belanja negara yaitu
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Keluarga Harapan dan pengembangan

menjadi tanggung jawabnya masing-

hanya 160 transaksi atau 0,0019

masing. K/L juga semakin optimal

Bersama K/L selaku eksekutor

dalam membuat rencana pelaksanaan

anggaran belanja yang menjadi

kegiatan, semakin efektif dan efisien

tanggung jawabnya, kami senantiasa

Penurunan jumlah transaksi yang gagal

dalam eksekusi anggaran belanjanya,

berkoordinasi. Sejak awal tahun kami

transfer tersebut merupakan indikasi

dan terpenting adalah semakin taat

mengeluarkan kebijakan langkah-

kuat bahwa pemerintah -- dalam

asas atau regulasi.

langkah strategis untuk memandu K/L

hal ini Kementerian Keuangan c.q.

hal-hal apa saja yang harus disiapkan

DJPb bersama pihak K/L teknis dan

dan dilakukan. Sepanjang tahun

didukung pihak terkait lainnya, seperti

kami lakukan monitoring dan evaluasi

bank dan masyarakat – telah berhasil

pelaksanaannya untuk mengidentifikasi

mengurai ‘benang kusut’ penyaluran

akar permasalahan yang dihadapi K/L

dana bansos PKH. Sehingga output dari

Capaian positif pengelolaan APBN 2018

yang selanjutnya kami sampaikan

belanja pemerintah dapat dirasakan

tentunya bukan hanya karena peran

rekomendasi sebagai solusinya melalui

oleh Keluarga Penerima Manfaat

DJPb semata, melainkan melibatkan

berbagai forum pembinaan seperti

(KPM) secara lebih optimal, dalam

berbagai unsur. Kinerja APBN 2018 juga

bimbingan teknis dan sosialisasi. Hal

upaya mengurangi tingkat kemiskinan

dapat dijadikan indikator terjalinnya

ini penting, sebagai tugas kita yang

maupun kesenjangan antarmasyarakat.

sinergi yang baik dari seluruh pihak

harus mampu memastikan setiap

pengelola keuangan negara, mulai

rupiah pengeluaran APBN benar-benar

Sinergi untuk
Optimalisasi
Kinerja APBN 2018

persen.
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Wawancara

Wawancara

Selanjutnya, kami tetap konsisten

membuat rencana kegiatan sepanjang

Menteri Keuangan, kita harus

dan akan terus meningkatkan

tahun anggaran yang baik sejak awal

mengawal APBN agar benar-benar

edukasi kepada masyarakat dengan

tahun dan melaksanakannya sesuai

digunakan sebagai instrumen

harapan masyarakat dapat semakin

jadwal tersebut. Kami sampaikan

pembangunan dan sarana

memahami APBN dan selanjutnya

bahwa idealnya anggaran belanja tiap

strategis memperkuat Indonesia

turut serta mengawal dan mengawasi

satker sebagaimana tercantum pada

dalam mengatasi tantangan dan

penggunaannya. Program Hari Bakti

DIPA mampu direalisasikan secara

sekaligus memanfaatkan dinamika

Perbendaharaan semakin optimal

optimal, dalam arti tepat jumlah,

perekonomian global. Dengan

mendekatkan insan perbendaharaan

tepat waktu, dan tepat sasaran.

kebijakan fiskal yang tepat dan

dengan masyarakat pada berbagai

Target-target output kegiatan pada

konsisten, berbaur dengan kebijakan

kalangan, mulai dari siswa SD hingga

DIPA harus terwujud dalam rentang

struktural pada K/L teknis, maka

mahasiswa serta masyarakat lainnya.

waktu sesuai yang direncanakan,

instrumen APBN 2019 harus

Melalui publikasi media, kami juga

sehingga di akhir tahun anggaran

dijaga tetap kredibel dan efektif,

senantiasa berupaya menyampaikan

seluruh output sudah selesai dan

sehingga dapat memperkuat fondasi

capaian-capaian positif pelaksanaan

dapat dinikmati masyarakat.

ekonomi nasional untuk mendukung

APBN dengan harapan publik

penurunan tingkat kemiskinan

semakin paham manfaat APBN bagi

Saya memandang bahwa beberapa

dan peningkatan pemerataan

pembangunan negeri sehingga publik

satker masih belum disiplin dalam

kesejahteraan masyarakat.

semakin aware untuk menjaga aset-

melaksanakan teknis administrasi

aset pemerintah yang sudah dibangun

pengelolaan keuangan negara. Masih

Mengawal pelaksanaan APBN

dengan dana APBN.

terdapat keterlambatan penyampaian

2019, Presiden Joko Widodo telah

dokumen-dokumen tagihan negara

memberikan arahan pada saat

Evaluasi Berkelanjutan untuk

ke KPPN atau penyampaian laporan

penyerahan DIPA 2019. Yaitu

APBN yang Lebih Baik

pertanggungjawabannya, sehingga

pertama, agar program-program K/L

Kita harus proaktif, harus memiliki wawasan terkait kondisi

di akhir tahun masih ada pengajuan

dipersiapkan dengan baik sehingga

perekonomian nasional, sehingga mampu menyesuaikan

Tahun 2018 sudah terlewati, kita

dispensasi pengajuan tagihan yang

dapat berjalan efektif sejak awal

kebijakan yang perlu diambil oleh Pemerintah di bidang

apresiasi banyak catatan positif

terlambat-terlambat tadi. Dengan

tahun dengan hasil maksimal. Kedua,

pelaksanaan anggaran. Direktorat Pelaksanaan Anggaran

yang didapatkan, tetapi masih ada

tool Indikator Kinerja Pelaksanaan

seluruh pihak yang terlibat agar

harus menjadi ‘pemimpin barisan’ K/L teknis untuk

ruang untuk dilakukan perbaikan.

Anggaran (IKPA), kepatuhan Satker

memastikan penggunaan anggaran

bersinergi membangun negeri melalui pelaksanaan teknis

Isu klasik terkait realisasi anggaran

K/L dapat dipantau dan dievaluasi

memberikan manfaat yang optimal

administrasi pengelolaan keuangan negara secara efektif,

yang menumpuk di akhir tahun

agar semakin tertib dan taat asas.

dan seluas-luasnya bagi masyarakat.

efisien, tertib dan akuntabel, serta memastikan belanjanya

Dan ketiga, yang terpenting adalah

tepat waktu, tepat jumlah dan tepat sasaran.

masih terjadi di 2018, kita lihat
beberapa KPPN pada periode akhir
bulan Desember 2018 masih dipadati
petugas satker yang menyampaikan
tagihan belanja negara. Ada
bermacam variabel yang jadi
kendala sehingga realisasi anggaran

Tantangan
Pelaksanaan
Anggaran di
Tahun 2019

Foto: Tino Adi Prabowo

Pelaksanaan Anggaran yang
Proaktif

memastikan setiap rupiah APBN 2019
betul-betul untuk kepentingan rakyat.

Ke depan, kita harus terus meningkatkan layanan
perbendaharaan agar mempermudah pihak K/L dalam

Arahan presiden tersebut ibarat

mengeksekusi belanjanya secara optimal. Simplifikasi dan

suplemen pendorong optimisme bagi

modernisasi pelaksanaan anggaran tetap dan akan terus

kita. Untuk mengevaluasi kinerja

dikembangkan. Kompetensi SDM insan perbendaharaan juga

menumpuk di akhir, misalnya

Tahun 2019 pastinya akan banyak

belanja pemerintah agar fokus pada

terus kami tingkatkan, terutama untuk menjawab tuntutan

perencanaan pelaksanaan kegiatan

tantangan yang dihadapi. Kita tahu

prinsip value for money, DJPb telah

era Industry 4.0. Harapannya, DJPb sebagai pengelola

satker yang belum optimal, kesiapan

bahwa kondisi ekonomi global yang

menggunakan tool berupa Spending

perbendaharaan yang unggul di tingkat dunia tidak hanya

satker dalam memenuhi berbagai

dibayangi ketidakpastian masih akan

Review (SR). Hasil SR merupakan reviu

menjadi sebuah visi di atas kertas tetapi benar-benar

persyaratan teknis yang masih perlu

berlanjut dan tentunya berimbas

terhadap alokasi anggaran tahun

terwujud.

ditingkatkan, atau melaksanakan

ke perekonomian nasional, antara

berjalan dan pelaksanaan anggaran

kegiatan belanja pemerintah yang

lain bersumber dari perang dagang

tahun sebelumnya, dijadikan bahan

Penguatan Sinergi untuk Eksekusi Belanja Negara yang

tidak sesuai dengan rencana awal.

yang dilancarkan AS pada sejumlah

evaluasi sekaligus rekomendasi

Produktif

Perilaku ini terus kita dorong untuk

mitra dagang terutama Tiongkok,

kebijakan penganggaran bagi Ditjen

berubah.

ketidakpastian skenario Brexit atau

Anggaran dan kebijakan pelaksanaan

APBN 2019 ini merupakan tools dari rencana pembangunan

ketegangan geopolitik di beberapa

anggaran pemerintah bagi K/L di

jangka menengah nasional 2015 – 2019 tahun terakhir. Ini

kawasan dunia.

tahun berikutnya agar menjadi lebih

menjadikan APBN 2019 semakin strategis sebagai instrumen

efektif dan tentunya lebih efisien.

kebijakan fiskal pemerintah untuk mencapai sasaran

Melalui Direktorat Pelaksanaan
Anggaran dan kantor vertikal Ditjen
Perbendaharaan, kami senantiasa
mengimbau satker K/L untuk

Untuk itu sebagaimana arahan

pembangunan nasional dalam mendukung perekonomian
Indonesia agar tumbuh berkesinambungan demi
terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur.
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Pada sisi belanja, kebijakan pemerintah di tahun 2019
ini adalah fokus atas produktivitas belanja negara yang
diarahkan untuk mendorong peningkatan kualitas SDM,
penguatan program perlindungan sosial, percepatan
pembangunan infrastruktur, reformasi birokrasi, serta
penguatan desentralisasi fiskal.
Kita tahu, bahwa seluruh angka belanja negara yang tertera
pada APBN tidak akan berarti lebih dan hanya menjadi
suatu angka di atas kertas apabila pada proses pelaksanaan
anggarannya seluruh K/L teknis tidak mampu mengeksekusi
belanja atau merealisasikan anggarannya sesuai pagu DIPA
masing-masing secara optimal. Untuk itu, saya mengajak
agar seluruh pengelola keuangan negara pada K/L bersamasama memastikan pengeluaran pemerintah yang dilakukan
dalam rangka pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan
fungsinya benar-benar berjalan baik, sesuai rencana dan
target yang telah ditetapkan, serta disiplin dan taat sesuai
asas dan ketentuan yang berlaku. Sinergi di internal K/L
tetap dikuatkan, begitupun dengan pihak eksternal K/L
seperti K/L teknis lain yang terkait ataupun pihak Pemda.
Seluruh pimpinan K/L agar senantiasa memantau kinerja
eksekusi belanjanya dan berkoordinasi dengan unit-unit
DJPb jika menemui kendala dalam pelaksanaannya.
Kita tahu tantangan itu memang berat, tapi saya meyakini
dengan sinergi yang erat antarseluruh pihak/stakeholder
pengelola keuangan negara dan momentum capaian positif
kinerja APBN 2018, bersama-sama kita mampu memastikan
terwujudnya APBN 2019 yang Adil, Sehat, dan Mandiri.
Teks: Catur Ery Prabowo & Teguh Dwi Prasetyo, Direktorat
Pelaksanaan Anggaran; Leila Rizki Niwanda
Majalah Treasury Indonesia 1/2019
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Laporan Utama

Laporan Utama

Realisasi belanja

DJPb Bekerja Cerdas,
Optimalkan Kinerja
APBN dengan Tangkas
Pelaksanaan anggaran tahun 2018 baru saja berakhir. Di tengah dinamika dan tekanan
perekonomian global akibat ketegangan hubungan dagang antara AS dan China serta adanya imbas
dari normalisasi kebijakan moneter AS, kinerja APBN 2018 mampu menunjukkan pertumbuhan yang
cukup positif.

negara sebesar 99,2%
merupakan tingkat

S

ejumlah indikator yang

DJPb Dorong Optimalisasi

tanda bintang (*) atau blokir

menunjukkan capaian

Kinerja Anggaran

pada catatan halaman IV DIPA.

tersebut tecermin dari

Jika terdapat hal-hal yang

realisasi penerimaan negara

Guna mendorong optimalisasi

hendak disesuaikan, satker dapat

penyerapan tertinggi

yang mencapai Rp1.942,3 triliun

kinerja anggaran, pada awal

mengajukan revisi DIPA sesuai

dalam 5 tahun

atau 102,5 persen dari target

tahun 2018 DJPb menyusun

kewenangannya.

terakhir. Capaian yang

yang ditetapkan semula sebesar

pedoman yang berisi ringkasan

ditorehkan tersebut

Rp1.894,7 triliun dan realisasi

kebijakan dari pokok-pokok

K/L juga diarahkan untuk

cukup membanggakan

belanja negara sebesar Rp2.202,2

beberapa peraturan yang selama

meningkatkan ketertiban

mengingat pada tahun

triliun atau mencapai angka 99,2

ini menjadi dasar ketentuan dalam

penyampaian data supplier dan

2018 pemerintah tidak

persen dari pagu yang sebesar

pelaksanaan anggaran, kemudian

data kontrak ke KPPN. Caranya

mengajukan perubahan

Rp2.220,6 triliun. Dari realisasi

dituangkan dalam langkah-

adalah dengan memastikan

UU APBN

belanja negara tersebut, capaian

langkah strategis pelaksanaan

kebenaran dan kesesuaian data

realisasi belanja K/L adalah

anggaran Kementerian Negara/

supplier pada SPM dengan data

sebesar Rp836,2 triliun atau 98,7

Lembaga tahun 2018 dan

supplier pada SPAN, kemudian

persen dari pagu yang jumlahnya

diterbitkan dalam Surat Menteri

segera menandatangani kontrak

Rp847,4 triliun.

Keuangan. Pedoman ini dapat

pengadaan apabila telah

dimanfaatkan oleh satuan kerja

ditetapkan pemenang lelang,

Capaian realisasi penerimaan

untuk mempercepat langkah dan

dan menyampaikan data kontrak

yang melebihi target pada tahun

memperbaiki kualitas pelaksanaan

termasuk addendum kontrak

2018 ini merupakan prestasi yang

anggarannya guna mencapai

kepada KPPN paling lambat

baru pertama kali terjadi sejak

kinerja anggaran yang lebih

lima hari kerja setelah kontrak/

tahun 2011. Sedangkan realisasi

optimal.

addendum kontrak ditandatangani.

merupakan tingkat penyerapan

Langkah strategis yang pertama

Selain itu, K/L diminta untuk

tertinggi dalam lima tahun

adalah segera menyusun dan

dapat memastikan ketepatan

terakhir. Capaian yang ditorehkan

menetapkan dokumen pendukung

waktu penyelesaian tagihan, yaitu

tersebut cukup membanggakan

pelaksanaan anggaran berupa

dengan segera menyelesaikan

mengingat pada tahun 2018,

Pedoman Umum, Petunjuk Teknis,

dan tidak menunda proses

untuk pertama kalinya dalam 15

Petunjuk Operasional, penyusunan

pembayaran untuk pekerjaan

tahun terakhir, pemerintah tidak

dokumen untuk pelaksanaan

yang telah selesai terminnya

mengajukan perubahan UU APBN.

lelang/kontrak, serta penyusunan

atau kegiatan yang telah selesai

Pejabat Perbendaharaan yang

pelaksanaannya sesuai ketentuan

Pencapaian tersebut tidaklah

baru apabila diperlukan. Pada

yang berlaku. Kemudian K/L juga

diraih dengan cara yang instan.

intinya tahapan ini dilakukan

dapat memastikan batas waktu

Sejumlah upaya dilakukan

dalam rangka mempersiapkan

penyelesaian tagihan terpenuhi

oleh Direktorat Jenderal

persyaratan yang dibutuhkan

sesuai dengan ketentuan dan

Perbendaharaan (DJPb) sebagai

agar DIPA bisa segera dieksekusi,

mengendalikan penyelesaiannya

Kuasa Bendahara Umum Negara

selambat-lambatnya pada

dengan melakukan pengawasan

(BUN). Salah satu permasalahan

Triwulan I timeframe capaian

pada setiap tagihan. Pada akhir

klasik yang dihadapi oleh

output telah disusun dan

tahun anggaran, K/L diminta agar

Kementerian Negara/Lembaga

ditetapkan selaras dengan rencana

secara khusus memperhatikan

(K/L) di awal tahun adalah

pencairan anggaran secara

norma waktu penyampaian SPM

bagaimana mengeksekusi Program

proporsional selama satu tahun

sesuai pedoman pelaksanaan

atau Kegiatan yang menjadi

anggaran.

anggaran pada akhir tahun

belanja negara sebesar 99,2 persen

tanggung jawabnya secara cepat,

Foto: Mahardika Argha
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anggaran. Teguran/sanksi

tepat, dan efisien sesuai ketentuan

Setelahnya, K/L perlu meneliti

dapat diberikan kepada pejabat

yang berlaku. DJPb senantiasa

atau mencocokkan RKA-KL/DIPA

perbendaharaan satker yang

mendorong agar K/L selalu

dengan rencana kegiatan yang

terlambat dalam menyelesaikan

meningkatkan kinerja dan kualitas

akan dilaksanakan, termasuk

tagihan.

belanjanya sehingga peran belanja

mencocokkan kesesuaian

pemerintah dan optimalisasi

penggunaan akun dalam DIPA,

terhadap belanja negara dapat

dan mempersiapkan dokumen

terwujud.

yang diperlukan apabila terdapat
Majalah Treasury Indonesia 1/2019
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K/L pun dapat meningkatkan

anggaran pagu DIPA telah tersedia/

pemantauan dan evaluasi kinerja,

akurasi rencana penarikan dana

cukup tersedia sampai dengan level

pembinaan dan pengendalian

dengan realisasi pembayaran,

akun dan segera melakukan revisi

pelaksanaan anggaran, serta telaah

yaitu dengan menyusun rencana

anggaran apabila terjadi pagu minus

makro keuangan.

kegiatan dan rencana penarikan dana

atau terdapat potensi terjadinya

sesuai dengan jadwal pelaksanaan

pagu minus apabila akan dilakukan

Reviu belanja dilakukan dengan

kegiatan dan realisasi pembayaran.

pembayaran.

melaksanakan pemetaan, pengukuran

Berikutnya, K/L perlu memastikan

yang menitikberatkan aspek efektif,

pengajuan SPM ke KPPN sesuai

Langkah terakhir yaitu K/L perlu

efisien, dan ekonomis (value for

dengan rencana penarikan dana yang

memastikan penyaluran bantuan

money), serta penyusunan analisis

telah disampaikan. Apabila terdapat

sosial (bansos) dan bantuan

menyeluruh dan strategis atas output

perubahan rencana penarikan dana

pemerintah (banper) tepat waktu

program dan kegiatan Belanja K/L.

khususnya untuk penarikan dana

dan tepat sasaran, antara lain

Pemantauan dan evaluasi kinerja

di atas Rp500 miliar, satker harus

dengan menetapkan pedoman

dilakukan untuk mengetahui

segera memutakhirkan data rencana

umum/petunjuk teknis/operasional

kesiapan pelaksanaan anggaran,

penarikan dana, kemudian setiap

pelaksanaan pembayaran bansos

mengidentifikasi permasalahan, dan

awal triwulan berikutnya satker

dan banper yang sederhana, mudah

memastikan pencapaian kemajuan

harus melakukan penyesuaian

dipahami, dan akuntabel. Verifikasi

dan hasil dalam pelaksanaan anggaran

antara realisasi dan rencana

terhadap penerima bansos dan banper

Belanja K/L. Sedangkan pembinaan

penarikan dana pada halaman Ill

juga perlu dilakukan oleh K/L. Apabila

dan pengendalian pelaksanaan

DIPA untuk selanjutnya mengajukan

data telah akurat, bantuan dapat

anggaran dilakukan untuk menjamin

revisi kepada Kanwil Direktorat

segera disalurkan kepada penerima

agar pelaksanaan anggaran belanja

Jenderal Perbendaharaan sekaligus

bansos dan banper. K/L juga perlu

K/L sesuai dengan rencana, regulasi,

menyesuaikan rencana penarikan

melakukan pengendalian terhadap

dan kebijakan pelaksanaan anggaran.

dana pada bulan-bulan berikutnya.

dana bansos yang mengendap di
rekening bank penyalur serta segera

Saat ini, DJPb melalui Direktorat

Untuk membantu mengendalikan

menyetorkan sisa dana yang tidak

Pelaksanaan Anggaran telah

uang persediaan/tambahan

tersalurkan ke rekening kas negara.

mengembangkan Indikator Kinerja

uang persediaan, K/L dapat
Dengan dikeluarkannya kebijakan

sebagai tools untuk mengukur dan

langsung dalam proses pembayaran,

di awal tahun ini, diharapkan setiap

mengevaluasi kinerja pelaksanaan

mengajukan uang persediaan secara

pimpinan K/L memperoleh informasi

anggaran. IKPA juga dijadikan sebagai

rasional dan sesuai kebutuhan

‘what to do’ secara lebih terarah,

alat untuk melakukan monev dan

operasional bulanan, menggunakan

sehingga pelaksanaan kegiatan dan

pembinaan pelaksanaan anggaran

uang persediaan secara efektif dan

eksekusi anggaran untuk belanja di

terhadap satuan kerja di lingkup K/L.

efisien dengan mempercepat revolving

lingkup K/L masing-masing dapat

uang persediaan, mengoptimalkan

dilaksanakan secara efektif dan

IKPA yang terdiri dari 12 indikator

pembayaran dengan Kartu Kredit

optimal.

tersebut merupakan cerminan

Pemerintah untuk penggunaan uang

yang ada di daerah-daerah terpencil di Indonesia
dengan bekerja secara profesional sebagai

pengelola keuangan negara menjadi kewajiban setiap
pegawai Kementerian Keuangan yang bertugas di seluruh
wilayah NKRI. Hal tersebut mengemuka dalam arahan
Menkeu Sri Mulyani Indrawati dalam tinjauan kerjanya di
KPPN Saumlaki, Maluku, Jumat (11/01).
Menkeu yang didampingi oleh para pejabat eselon I Kemenkeu,
di antaranya Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono,
mengungkapkan bahwa kantor vertikal Kementerian Keuangan
mempunyai tugas yang besar dalam turut serta memajukan
perekonomian di daerah masing-masing. “Kita mempunyai
tanggung jawab yang lebih besar, ikut mengelola belanja
negara baik yang melalui kementerian lembaga yang di
antaranya digunakan untuk membangun infrastruktur seperti
jembatan, pelabuhan dan jalan nasional dan dana transfer ke
daerah,” pesan Sri Mulyani.
Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa dalam menyelesaikan
tahun anggaran 2018 tidaklah mudah. Beberapa kendala
masih dijumpai terutama di daerah-daerah terpencil seperti
konektivitas jaringan internet yang tidak stabil, baik akibat

terhadap aspek kesesuaian

persediaan, serta memanfaatkan TUP

Monitoring dan Evaluasi Kinerja

perencanaan dan pelaksanaan

untuk kegiatan mendesak dan sesuai

Pelaksanaan Anggaran Tahun 2018

anggaran, kepatuhan terhadap

dengan rencana yang diajukan.

kendala cuaca yang buruk maupun infrastruktur jaringan yang
rusak. Meskipun demikian Sri Mulyani mengapresiasi Ditjen
Perbendaharaan yang berhasil mengelola belanja negara

regulasi, efektivitas, dan efisiensi
Monitoring dan evaluasi (monev)

pelaksanaan kegiatan. Dengan adanya

Dalam rangka mengantisipasi dan

terhadap pelaksanaan anggaran

IKPA ini paradigma yang selama ini

menyelesaikan pagu minus K/L dapat

belanja K/L dilaksanakan sepanjang

sudah terlanjur melekat di segenap

segera melakukan pemutakhiran data

tahun 2018. Monev ini dilaksanakan

pimpinan, pengelola dan pelaksana

RKAKL/DIPA apabila terdapat revisi

agar efektivitas pelaksanaan

keuangan satker bahwa tingkat

POK. Selain itu K/L diharapkan tidak

anggaran, efisiensi penggunaan

penyerapan atau realisasi merupakan

melakukan revisi yang berakibat pada

anggaran, serta kepatuhan terhadap

satu-satunya indikator penentu

pengurangan alokasi terhadap pagu

regulasi pelaksanaan anggaran tetap

keberhasilan pelaksanaan anggaran

yang sudah dikontrakkan atau sudah

terjaga. Rangkaian aktivitas monev

dapat berubah.

direalisasikan, atau memastikan

pelaksanaan anggaran belanja K/L

bahwa dalam pengajuan pencairan

tersebut meliputi reviu belanja,

Majalah Treasury Indonesia 1/2019
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erperan serta dalam pembangunan infrastruktur

Pelaksanaan Anggaran atau IKPA

mengoptimalkan pembayaran
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Tugas Besar Kantor Vertikal DJPb
Memajukan Perekonomian Daerah

dengan cukup baik, dengan realisasi hampir 100% di tahun
2018. “Dari sisi belanja, tahun ini kita juga belanja dengan
cukup baik, hampir mencapai 100%, dan untuk ini terutama
saya ingin menyampaikan terimakasih kepada jajaran
Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Hal tersebut tidaklah
mudah, terutama di daerah-daerah yang punya koneksi
internet tidak stabil. Kita akan terus membangun infrastruktur
agar konektivitas semakin baik hingga tidak ada lagi perasaan
kita berada di daerah terpencil di Indonesia,” ungkap Sri
Mulyani.

Foto: Mahardika Argha
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Pengendalian dan Optimalisasi

Direktorat Pelaksanaan Anggaran ini

penyerapan selama tahun 2018

Belanja Negara di Akhir Tahun.

sebenarnya bukan kebijakan baru,

masih terkonsentrasi pada Triwulan

melainkan merupakan ketentuan yang

IV, khususnya di bulan Desember

Pada masa-masa sebelumnya,

berisi penegasan dan pengaturan batas

2018 yaitu sebesar 16,38 persen.

akhir tahun selalu identik dengan

waktu yang sebelumnya telah diatur

Namun capaian ini lebih baik bila

penumpukan SPM yang harus

pada berbagai ketentuan/peraturan

dibandingkan dengan capaian pada

diselesaikan oleh KPPN, pengajuan

yang ada. Kebijakan ini juga merupakan

bulan Desember Tahun 2017 yang lalu,

dispensasi SPM kepada Dirjen

suatu proses dalam mendorong

di mana penyerapan anggaran K/L

Perbendaharaan oleh K/L yang bertubi-

peningkatan kualitas kinerja

adalah sebesar 20,15 persen. Hal ini

tubi, serta revisi DIPA yang masih

pelaksanaan anggaran seluruh K/L.

menandakan bahwa tren penumpukan

banyak diajukan menjelang batas akhir

pencairan anggaran di setiap

waktu yang telah ditentukan. Untuk

penghujung tahun anggaran dapat

mengatasi berbagai permasalahan
dalam pelaksanaan anggaran
menjelang akhir tahun tersebut, DJPb
secara proaktif telah berupaya untuk
mengantisipasi dan terus mendorong
berbagai perbaikan.
Di antara upaya tersebut adalah dengan
Foto: Mahardika Argha

pedoman pelaksanaan penerimaan

Retur SP2D; retur SP2D akan menyebabkan penyerapan

dan pengeluaran negara pada akhir

Revisi DIPA; tingginya frekuensi revisi DIPA mencerminkan

anggaran yang terjadi bersifat “semu” karena anggaran telah

tahun. Kebijakan yang diinisiasi oleh

adanya ketidaksesuaian ketersediaan anggaran dan kebutuhan

direalisasikan tetapi belum sampai kepada yang menerima hak

sebagai berikut:

8.

pelaksanaan anggaran, sehingga bisa berdampak pada
tertundanya kegiatan yang telah direncanakan;
2.

informasi kepada KPPN dan Direktorat PKN selaku Kuasa
Bendahara Umum Negara dengan tujuan pengelolaan

4.

tertudanya pembayaran kepada pihak ketiga yang akhirnya
berdampak pada tingkat realisasi anggaran;
perencanaan pelaksanaan kegiatan dan perencanaan

Rekon LPJ Bendahara; ketepatan waktu penyampaian LPJ

penarikan dana belum dilakukan secara efektif dan efisien

Bendahara menunjukkan tingkat kepatuhan transaksi-

untuk mendukung kelancaran pelaksanaan APBN khususnya

(KPA) atas penatausahaan Bendahara;
5.

6.

7.

anggaran K/L, rata-rata penyerapan
anggaran telah menyentuh angka
di atas 7 persen per bulan. Pola

telah berada pada angka 93,11 atau
meningkat dari tahun 2017 yang lalu
yang masih berada pada angka 82,19.
Berikut disajikan tabel yang berisi data
perbandingan capaian IKPA tahun 2017
dan 2018:

menjelang berakhirnya tahun anggaran;
12. Pagu minus; adanya pagu minus mengindikasikan bahwa
perencanaan anggaran belum dilakukan secara optimal.

Data Kontrak; data kontrak diperlukan untuk memastikan
komitmen yang telah dibuat pemerintah dan tersedianya

Untuk mendorong peningkatan kualitas dan efektivitas kinerja

dananya sehingga dapat dibayarkan pada saat satker

pelaksanaan anggaran di seluruh K/L, DJPb melakukan penilaian

mengajukan pembayarannya;

secara berkala terhadap pelaksanaan monev melalui IKPA tersebut,

Penyelesaian tagihan; mencerminkan progress pelaksanaan

baik untuk lingkup internal DJPb maupun untuk K/L secara

kegiatan belanja pemerintah pada K/L. Percepatan

keseluruhan. Untuk meningkatkan ‘awareness’ seluruh pimpinan

penyelesaian tagihan akan meningkatkan penyerapan

khususnya di lingkup Kementerian Keuangan, telah dilakukan

anggaran;

penajaman fungsi IKPA sebagai bagian Indikator Kinerja Utama

Penyerapan anggaran; mencerminkan progress pelaksanaan

(IKU) pada unit kerja lingkup Kemenkeu. IKPA juga dijadikan

kegiatan pada K/L. Realisasi anggaran akan berdampak

sebagai bagian dari unsur pembinaan K/L.

multiplier effect atas belanja pemerintah pada tahun anggaran
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membanggakan. Dari sisi penyerapan

pada seluruh K/L pada tahun 2018

11. Dispensasi penyampaian SPM; hal ini menunjukkan bahwa

paling lambat 1 bulan;

pengendalian yang dilaksanakan Kuasa Pengguna Anggaran

menorehkan prestasi yang cukup

Capaian 12 IKPA secara agregat

likuiditas kas negara;

Pengelolaan UP; efisiensi dan efektivitas pengelolaan UP

transaksi APBN melalui Bendahara dan berjalannya fungsi

akhir tahun tersebut ternyata telah

semakin baik.

10. Pengembalian kesalahan SPM; kesalahan SPM menyebabkan

dapat dirumuskan dengan baik;
ditunjukkan dengan tingkat ketepatan waktu revolving UP

DJPb mulai dari awal sampai dengan

pola pelaksanaan anggaran yang

Renkas; perencanaan kas diperlukan dalam rangka memberi

acuan perencanaan manajemen kas Pemerintah. Pelaksanaan
waktu dan jumlah penarikan dana sehingga perencanaan kas

Berbagai upaya yang dilakukan oleh

ditekan di akhir tahun 2018 dengan

sehingga mengurangi multiplier effect dari belanja negara;
9.

Deviasi Hal. III DIPA; rencana penarikan dana ini menjadi
kegiatan yang sesuai dengan rencana akan memberi kepastian

3.

Dirjen Perbendaharaan tentang

berkenaan;

Indikator-indikator yang termasuk dalam IKPA tersebut adalah
1.

mengeluarkan kembali Peraturan

Prestasi Capaian
Kinerja APBN
Tahun 2018
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Data tersebut di atas mencerminkan adanya peningkatan

yang taat asas, serta pelaporan keuangan yang akuntabel.

kinerja pengelolaan keuangan pada K/L yang sangat signifikan

Diharapkan, momentum kinerja pelaksanaan anggaran

dalam seluruh aspek teknis maupun administratif pelaksanaan

yang semakin baik di tahun 2018 tersebut terus dijaga dan

anggaran untuk menjamin ketercapaian output, menjaga

ditingkatkan untuk pelaksanaan anggaran yang lebih baik lagi

likuiditas, dan mendukung kualitas laporan keuangan.

di tahun 2019.

Capaian-capaian positif tersebut merupakan suatu momentum
yang sangat berarti sebagai wujud dari kerja keras bersama,

Teks: Lely Yalestiarini dan Kurniawan Santoso, Direktorat

kemantapan sinergi yang dibangun, semakin baiknya tata

Pelaksanaan Anggaran; Mahardika Argha

kelola dalam pelaksanaan anggaran, pelaksanaan anggaran

Majalah Treasury Indonesia 1/2019
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Dinamika Akhir Tahun Anggaran 2018

S

aya mulai bertugas di Direktorat Pelaksanaan
Anggaran pada periode akhir tahun 2018. Kita
tahu pelaksanaan anggaran pada akhir tahun

lebih padat jika dibandingkan dengan periode triwulan
I sampai III. Satker mengejar penyelesaian program
dan kegiatannya agar target-target output belanja pada
DIPA-nya masing-masing dapat terealisasi dengan
maksimal sebelum berakhirnya tahun anggaran.
Di penghujung akhir pelaksanaan anggaran tahun
2018 tersebut seluruh insan perbendaharaan bekerja
keras tanpa kenal lelah. Saya berterima kasih kepada
pimpinan Ditjen Perbendaharaan serta seluruh jajaran
Direktorat Pelaksanaan Anggaran dan kantor vertikal
di daerah yaitu Kanwil DJPb dan KPPN, maupun unit
eselon II lainnya di kantor pusat seperti Sekretariat
Ditjen Perbendaharaan, Direktorat Pengelolaan
Kas Negara, dan lainnya, atas arahan, sinergi dan
sumbangsihnya sehingga kita lihat bahwa kinerja
APBN 2018 mencatat berbagai capaian positif.
Kita yakin, kinerja positif APBN 2018 dapat menjadi
titik anjak untuk menghadapi pelaksanaan anggaran
tahun 2019, bahkan saya berharap kinerja 2019 harus
lebih baik lagi.
Menghadapi Tantangan Tahun 2018

Foto: Widyawati

Di tingkat internal, sepanjang tahun 2018 Ditjen
Perbendaraan tetap menjaga komitmen untuk

Direktur Pelaksanaan
Anggaran: Kami Harus
Pastikan Setiap Rupiah
Belanja APBN Ditujukan
untuk Kesejahteraan
Rakyat
Sebagai bagian dari Direktorat Jenderal Perbendaharan, Direktorat
Pelaksanaan Anggaran memiliki tugas merumuskan serta melaksanakan
kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pelaksanaan anggaran.
Bagaimana Direktorat Pelaksanaan Anggaran menjalankan
fungsinya di tengah gejolak dan tantangan di tahun 2018? Simak
wawancara redaksi Majalah Treasury Indonesia dengan Direktur

bersinergi positif, bersama-sama mengawal
pelaksanaan APBN agar hasilnya maksimal. Dengan
pihak eksternal, terutama seluruh Satker Kementerian
Negara/Lembaga (K/L), kami berkoordinasi untuk
memastikan belanja pemerintah dijalankan sesuai
prinsip value for money. Dan ini tantangan terberat.
Kami harus memastikan setiap rupiah belanja APBN
benar-benar ditujukan untuk kesejahteraan rakyat,
memastikan eksekusi belanja secara tertib, efektif, dan
efisien, sehingga dapat disalurkan secara tepat waktu,
tepat jumlah dan tepat sasaran.

Untuk itu, kami harus

Kementerian Keuangan

menjunjung tinggi integritas

selaku pengelola fiskal telah

dan profesionalisme dalam

mengeluarkan berbagai

mengeluarkan kebijakan-

kebijakan, aturan, maupun

kebijakan pelaksanaan

petunjuk pelaksanaan

anggaran, karena kami sadar

agar menjadi landasan,

bahwa tata kelola keuangan

rujukan, dan referensi dalam

negara yang berjalan baik dan

mengelola APBN. Untuk para

optimal sangat dipengaruhi

pimpinan K/L, kami juga

bagaimana kebijakan

berharap agar dapat turut

pelaksanaan anggaran dibuat.

memantau perkembangan
pelaksanaan anggaran belanja

Kepada seluruh jajaran, kami

K/L masing-masing dan

tekankan bahwa kita harus

memastikan seluruh target

adaptif terhadap hal-hal baru

dan sasaran program/kegiatan

— terutama perkembangan

pada DIPA masing-masing

teknologi informasi — yang

dapat tercapai maksimal.

berkorelasi terhadap proses
pelaksanaan anggaran,

Kepada seluruh pimpinan

tentunya dengan tetap

kantor vertikal Ditjen

berpegang pada prinsip-

Perbendaharaan di daerah,

prinsip pengelolaan keuangan

baik di Kanwil DJPb maupun

negara yang efektif, efisien,

KPPN, semoga integritas,

transparan, dan akuntabel.

profesionalisme dan

Dalam era Industry 4.0, banyak

sinergi yang kuat dalam

hal dirancang paperless dan

mengawal pelaksanaan

serbaelektronik. Namun

APBN 2019 tetap terjaga.

dalam membuat kebijakan

Sebagai garda terdepan

pelaksanaan anggaran

Ditjen Perbendaharaan yang

tentunya perlu dipastikan

berinteraksi langsung dengan

bahwa segala kemudahan

pihak Satker K/L, harapan

tersebut tetap dalam koridor

kami Kanwil DJPb dan KPPN

prinsip-prinsip pengelolaan

dapat memahami Satker

keuangan negara.

mitranya masing-masing,
sehingga dapat memberikan

Harapan kepada

solusi rekomendasi dalam

Stakeholders

rangka meningkatkan kinerja
pelaksanaan anggaran

Kepada seluruh Satker

menjadi lebih baik dan

K/L, kami berharap untuk

optimal. Utamanya bagi

fokus dan konsisten

Satker-satker pengelola

menjaga komitmen dalam

anggaran yang strategis,

mengeksekusi anggaran

seperti Satker-satker

belanja masing-masing

pelaksana program

secara baik dan benar. Sejak

Prioritas Nasional, dalam

awal perencanaan, kemudian

rangka memastikan target

pelaksanaan dan akhirnya

dan sasaran strategis

pertanggungjawaban

pembangunan nasional

pelaksanaan anggaran,

tercapai dengan baik.

Mengantisipasi
Tantangan
Mendatang
Menghadapi tantangan
Direktorat PA ke masa
mendatang, kami akan fokus
pada tiga hal yaitu PPT
atau People, Process, dan
Technology.
People atau sumber daya
manusia pada Direktorat PA
di kantor pusat DJPb, Bidang
Pembinaan Pelaksanaan
Anggaran (PPA)di Kanwil
DJPb, maupun di pejabat
dan pegawai di KPPN
harus semakin mengasah
kemampuan dalam mengolah
dan menganalisis data.
Pekerjaan-pekerjaan yang
sifatnya administratif atau
klerikal akan semakin
berkurang di era Industry 4.0,
tergantikan oleh otomasi
sistem ataupun robot.
Karena itu kemampuan
mengolah dan menganalisis
data menjadi hal yang krusial
dalam meningkatkan added
value layanan kepada para
stakeholder. Sejumlah program
pengembangan kompetensi
SDM seperti workshop AKBP,
pendampingan tim pusat
kepada tim Kanwil DJPb dalam
penyusunan laporan/kajian
pelaksanaan anggaran atau
sharing session pada internal
Direktorat PA akan terus
dijalankan dan ditingkatkan
lagi. Begitu pun kerja sama
dengan kalangan akademisi
dalam rangka meningkatkan
kemampuan dan keahlian
analisis terkait public financial
management.

Pelaksanaan Anggaran R. Wiwin Istanti.
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Wawancara
Dari sisi proses bisnis,

penganggaran, Direktorat

indikator telah terintegrasi

Direktorat PA telah memulai

PA terus bekerja sama

pada aplikasi Online Monitoring

simplifikasi pelaksanaan

dengan Bappenas dan

SPAN sejak pertengahan

anggaran, terutama pada

DJA dalam pemanfaatan

triwulan II tahun 2018.

belanja bantuan pemerintah

aplikasi perencanaan dan

Dengannya, Satker maupun

dan bantuan sosial. Inisiasi

penganggaran seperti aplikasi

Ditjen Perbendaharaan

seperti itu merupakan titik awal

KRISNA Bappenas, untuk

selaku pembina Satker dapat

untuk menyasar simplifikasi

mendukung kebijakan di bidang

memantau perkembangan

dan modernisasi proses

pelaksanaan anggaran.

kinerja pelaksanaan anggaran

pelaksanaan anggaran. Untuk

secara real time kapan pun dan

mengawal proses dan sebagai

Selanjutnya pada proses

di mana pun.

bahan evaluasi kebijakan,

pelaksanaan anggaran,

kami telah mendorong

kita sudah menggunakan

Di akhir tahun 2018 Ditjen

diterbitkannya Peraturan

sistem aplikasi SPAN (dan ke

Perbendaharaan juga telah

Menteri Keuangan tentang

depannya didukung aplikasi

bersinergi dengan Ditjen

Monitoring dan Evaluasi

SAKTI pada tingkat Satker)

Anggaran dalam melakukan

Pelaksanaan Anggaran Belanja

dalam mengelola APBN.

evaluasi kinerja pengelolaan

K/L. Dengan terbitnya PMK

Pengelolaan Uang Persediaan

APBN terhadap belanja

tentang monev tersebut di

(UP) atau uang muka kerja

seluruh K/L. Evaluasi kinerja

akhir tahun 2018, diharapkan

bagi Satker juga menjadi lebih

pengelolaan APBN tersebut

berbagai kegiatan monev

efisien dan modern melalui

mencakup aspek kinerja

yang telah dilakukan dapat

implementasi Kartu Kredit

pelaksanaan anggaran oleh

menghasilkan output yang

Pemerintah (KKP). Untuk

Ditjen Perbendaharaan dan

lebih bermanfaat sebagai

penyempurnaan mekanisme

aspek kinerja penganggaran

masukan dalam menyusun dan

pembayaran APBN, KKP dapat

oleh Ditjen Anggaran

merancang kebijakan bidang

meminimalisasi penggunaan

(menggunakan tools aplikasi

pelaksanaan anggaran.

uang tunai dalam transaksi

SMART). Langkah ini

keuangan negara sehingga

dimaksudkan untuk menilai

Teknologi adalah enabler bagi

meningkatkan keamanan dan

sejauh mana K/L telah

sumber daya manusia dan

mengurangi cost of fund atau

melaksanakan anggaran

proses bisnis untuk meraih

idle cash dari penggunaan UP.

belanjanya secara efektif,

hasil maksimal. Dengan

Ke depan, kami memikirkan

efisien, dan optimal dalam

berbagai perkembangan

juga bagaimana agar masifnya

rangka pencapaian output yang

teknologi, perilaku dan

pertumbuhan teknologi e-cash

telah ditetapkan.

karakteristik customer layanan

sebagai metode pembayaran

Tentunya berbagai

perbendaharaan semakin

saat ini, seperti e-money, OVO,

upaya tersebut masih

berkembang. Saat ini, Satker

Go-Pay, atau LinkAja, dapat

perlu dikembangkan dan

ingin layanan yang cepat,

dimanfaatkan dalam proses

ditingkatkan lagi agar lebih

mendapat benefit berupa hasil,

pembayaran APBN.

optimal, tetapi berbagai

dan memberi masukan/kritik

Langkah Strategis
untuk Upaya Taktis
Kuatkan Kinerja
Pelaksanaan Anggaran

inisiatif dan terobosan tersebut

apabila tidak puas. Untuk itu,

Terobosan Modernisasi dan

dapat dijadikan titik anjak yang

pemanfaatan dan penguasaan

Sinergi

bagus untuk menyongsong

teknologi menjadi hal yang

mekanisme pengelolaan

mutlak jika kita ingin menjadi

Modernisasi juga kami

keuangan negara masa

pengelola perbendaharaan yang

terapkan di sisi monitoring

mendatang yang lebih baik.

unggul di tingkat dunia.

dan evaluasi. Metode evaluasi

Saat ini teknologi sudah

kinerja pelaksanaan anggaran

Teks: Catur Ery Prabowo,

kita manfaatkan dalam

yang kami kembangkan yaitu

Direktorat Pelaksanaan

mengelola APBN. Dalam

Indikator Kinerja Pelaksanaan

Anggaran; Leila Rizki Niwanda

aspek perencanaan dan

Anggaran (IKPA) dengan 12

Penetapan kebijakan fiskal yang kredibel, efisien, dan efektif senantiasa diupayakan
oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) sepanjang tahun 2018. Sejumlah
Foto: Mahardika Argha

kebijakan tersebut telah diimplementasikan baik oleh Kementerian Negara/Lembaga
(K/L) selaku Pengguna Anggaran maupun Kementerian Keuangan selaku Bendahara
Umum Negara untuk mendukung pengelolaan belanja negara secara produktif dan
berkualitas dengan tetap konsisten melakukan efisiensi belanja nonprioritas tanpa
mengurangi pencapaian sasaran output yang telah direncanakan.
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IKPA, Efektifkah?

dan Daya Saing”, telah ditetapkan

Sejumlah aspek mendapatkan perhatian khusus dalam pemantauan

Efektivitas pelaksanaan kegiatan juga perlu diukur yaitu

Ketepatan waktu pendaftaran data

alokasi belanja negara dalam APBN

tersebut, di antaranya perencanaan dan pelaksanaan Anggaran.

melalui ketepatan waktu penyelesaian tagihan dan antisipasi

ebagai bagian dari upayanya,

kontrak sesuai yang ditentukan

2019 sebesar Rp2.461,1 triliun, naik

Kelancaran dari pelaksanaan anggaran sejak awal tahun ditentukan

dalam penyelesaian pagu minus. Satker diminta untuk segera

Menteri Keuangan

(lima hari kerja sejak kontrak

sebesar Rp240 triliun atau 10,83 persen

oleh pelaksanaan review atas DIPA maupun rencana kegiatan.

menyelesaikan pembayaran dan tidak menunda proses penyelesaian

maupun Direktur Jenderal

S

ditandatangani) juga mengalami

terhadap belanja negara pada tahun

Ketelitian dalam mengecek kesesuaian dari RKA-KL/DIPA sejak awal

tagihan terhadap perkerjaan yang telah selesai terminnya, termasuk

Perbendaharaan telah menerbitkan

peningkatan dari tahun 2017 sebesar

sebelumnya yang mencapai Rp2.220,7

tahun anggaran perlu untuk dilakukan. Pengecekan tersebut dapat

memastikan bahwa pagu DIPA tersedia dalam pengajuan pencairan

kebijakan dan pedoman langkah-

58,1 persen menjadi 80,0 persen pada

triliun. Dari belanja negara tersebut,

meliputi kesesuaian penggunaan kodefikasi pada DIPA yang dapat

anggaran. Satker diharuskan melakukan pemutakhiran data

langkah strategis yang dapat

tahun 2018. Ketertiban pendaftaran

Rp1.634,3 triliun dialokasikan untuk

mempengaruhi proses pencairan anggaran, misalnya kode kantor

RKAKL/DIPA apabila terdapat revisi POK, meneliti ketersediaan

dijadikan dasar oleh Kanwil Ditjen

data kontrak ke KPPN berdampak

Belanja Pemerintah Pusat, yang terdiri

bayar, kode lokasi, dan/atau sumber dana.

dana sampai ke level akun sebelum mengajukan SPM, serta segera

Perbendaharaan dan KPPN untuk

positif pada akurasi penyediaan dana

atas Belanja K/L sebesar Rp855,4

berkoordinasi dengan K/L. Sebagai

di BUN untuk membayar tagihan.

triliun dan Belanja Non K/L sebesar

Catatan yang dimuat pada halaman IV DIPA seperti “tanda blokir”

Rp778,9 triliun. Dalam pelaksanaan

mengharuskan satker untuk segera melakukan revisi anggaran

Dalam upaya peningkatan kualitas pelaksanaan anggaran, KPPN

hasilnya, pelaksanaan anggaran

melakukan revisi anggaran apabila terdapat potensi pagu minus.

pada tahun 2018 mengalami

Kebijakan pengendalian Uang

anggaran tahun 2019 diupayakan untuk

sesuai ketentuan, sebelum melakukan pencairan anggaran.

perlu memantau akurasi antara rencana penarikan dana dengan

peningkatan kualitas kinerja yang

Persediaan/Tambahan Uang Persediaan

terus memperhatikan peningkatan

Pelaksanaan review atas rencana kegiatan dapat berupa penyesuaian

realisasi pembayaran oleh satker mitra kerjanya.

cukup signifikan dibandingkan dengan

(UP/TUP) pun menunjukkan hasil

kualitas belanja guna melaksanakan

rencana kegiatan dengan ketersediaan dana untuk membiayai

tahun anggaran sebelumnya. Hal

positif yang diindikasikan dengan nilai

program pembangunan nasional

kegiatan tersebut, serta melakukan review DIPA yang sejalan dengan

Satker diminta untuk menyusun rencana pelaksanaan kegiatan

ini diindikasikan dengan berbagai

outstanding UP/TUP pada akhir tahun

dalam berbagai bidang, antara lain

perubahan kebijakan program/kegiatan pada K/L.

dan rencana penarikan dana sesuai dengan jadwal pelaksanaan

capaian kinerja, antara lain Indikator

mengalami penurunan, dari Rp15,12

infrastruktur, pendidikan, kesehatan,

Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

triliun pada tahun 2017 menjadi hanya

penanggulangan kemiskinan, dan

Pertanggungjawaban kegiatan yang terdiri dari penanggung

III DIPA, lalu melakukan reviu deviasi Halaman III DIPA satker

meningkat dari 82,19 poin pada tahun

sebesar Rp8,6 triliun pada tahun 2018.

peningkatan pelayanan masyarakat.

jawab kegiatan, jadwal kegiatan, dan kebutuhan dana perlu

menggunakan data yang disediakan pada tool Monitoring and

2017 menjadi 88,42 poin pada tahun

Menurunnya frekuensi penggunaan

didokumentasikan dalam bentuk petunjuk teknis/operasional

Evaluation (ME) of Budget Execution untuk menilai kesesuaian

2018, hal ini menunjukkan bahwa

UP/TUP, terutama pada akhir tahun

Berdasarkan pelaksanaan anggaran

pelaksanaan kegiatan secara akuntabel, mudah dipahami, dan

antara rencana penarikan dana dengan realisasi pembayaran

terdapat peningkatan pada pola

2018, disebabkan optimalisasi

K/L pada tahun 2018, telah dilakukan

dilaksanakan selambat-lambatnya pada akhir Triwulan I Tahun

sekaligus menyesuaikan rencana penarikan dana pada bulan-bulan

eksekusi anggaran yang dilakukan oleh

pemanfaatan UP yang hanya untuk

evaluasi terhadap sejumlah hal

Anggaran 2019. Dalam penyusunan dokumen pendukung

berikutnya.

satker K/L.

kebutuhan operasional serta kebijakan

yang menjadi kekurangan. Sebagai

pelaksanaan anggaran tersebut, juga ditetapkan target capaian

pemberian TUP secara selektif untuk

salah satu tindak lanjutnya, disusun

output yang selaras dengan rencana pencairan anggaran secara

KPPN pun perlu memastikan bahwa pengajuan SPM yang nilainya

kegiatan yang bersifat prioritas.

panduan yang bertujuan mendorong

proporsional selama satu tahun anggaran.

masuk dalam klasifikasi transaksi besar telah sesuai dengan

Peningkatan capaian IKPA K/L
tahun 2018 diperoleh antara lain

kegiatan dan realisasi pembayaran yang tercantum pada Halaman

peningkatan kualitas pelaksanaan

rencana penarikan dana (RPD) Harian yang

dari meningkatnya ketertiban satker

Berbagai indikator pelaksanaan

anggaran pendapatan dan belanja

telah disampaikan, serta meminta satker untuk

dalam menyelesaikan tagihan SPM LS

anggaran tadi menunjukan bahwa

negara, antara lain Petunjuk Teknis

melakukan pemutakhiran data rencana penarikan

Kontraktual dari 86,84 persen pada

Kebijakan Langkah-Langkah

Revisi Anggaran yang menjadi

dana apabila terdapat perubahan rencana

tahun 2017 menjadi 91,99 persen pada

Strategis Pelaksanaan Anggaran yang

kewenangan DJPb; Monitoring dan

penarikan dana di atas Rp500 miliar.

tahun 2018. Hal ini menunjukan bahwa

dirumuskan telah berjalan efektif.

Evaluasi Pelaksanaan Anggaran

satker telah semakin patuh dalam

Meneruskan kebijakan langkah-

di KPPN; Spending Review; Reviu

Ketertiban penyampaian data supplier dan data

melaksanakan proses pembayaran

langkah strategis pelaksanaan

Pelaksanaan Anggaran; serta Kajian

Kontrak juga dapat berpengaruh pada penyediaan

kepada penerima pembayaran sesuai

anggaran pada tahun sebelumnya,

Fiskal Regional. Kanwil Ditjen

dananya. Terhadap kontrak satker, KPPN

waktu yang telah ditentukan, yaitu

perlu disusun kembali langkah-langkah

Perbendaharaan maupun KPPN

akan meminta satker untuk menyampaikan/

17 hari kerja sejak tagihan diajukan

strategis pelaksanaan anggaran tahun

berperan melakukan pemantauan

mendaftarkan data supplier yang terdiri atas

oleh penerima pembayaran. Dengan

2019 berdasarkan evaluasi pelaksanaan

kepada satker mitra kerjanya guna

data supplier yang belum tercatat dalam SPAN

semakin meningkatnya ketepatan

anggaran tahun 2018.

mendukung peningkatan kinerja dan

maupun penambahan/perubahan data supplier

waktu penyelesaian tagihan, maka

kualitas pelaksanaan anggaran serta

penerbitan dispensasi SPM berkurang

optimalisasi peran belanja pemerintah

Kepatuhan terhadap Regulasi pun perlu mendapatkan perhatian.

menjadi acuan bagi satker dalam mencantumkan data supplier pada

dalam mengakselerasi pertumbuhan

Terdapat beberapa ketentuan terkait pengelolaan Uang Persediaan

SPM Kontraktualnya.

ekonomi di tahun 2019.

(UP)/Tambahan Uang Persediaan (TUP), seperti UP yang diajukan

secara signifikan dibandingkan
dispensasi pada tahun 2017 yaitu
dari 5.146 dokumen menjadi 3.851
dokumen. Pengajuan dispensasi oleh
satker pada umumnya disebabkan

Akselerasi
Pertumbuhan
Ekonomi di Tahun
2019 Melalui Belanja
Negara

terlambatnya pengajuan tagihan oleh

yang telah tercatat dalam SPAN. Data supplier pada SPAN nantinya

dengan pertimbangan untuk membiayai kebutuhan operasional

Diharapkan, satker segera menandatangani kontrak pengadaan

satker dalam satu bulan, serta revolving UP Tunai (penggantian UP

apabila telah ditetapkan pemenang lelang dan menghindari

Tunai) yang dilakukan jika penggunaannya telah mencapai minimal

penandatanganan kontrak menjelang akhir tahun anggaran,

50 persen dari besaran UP Tunai paling lambat satu bulan sejak

untuk kemudian menyampaikan data kontrak tersebut, termasuk

pihak ketiga kepada PPK, sehingga

Sejalan dengan tema utama dari

SP2D UP maupun SP2D GUP terakhir diterbitkan. TUP memiliki

addendum kontrak, kepada KPPN paling lambat lima hari kerja

pengajuan SPM ke KPPN ikut

kebijakan fiskal tahun 2019, yaitu

ketentuan harus habis digunakan dalam satu bulan serta digunakan

setelah kontrak/addendum kontrak ditandatangani.

terlambat.

“APBN untuk Mendorong Investasi

untuk kebutuhan yang sangat mendesak dan tidak bersifat LS.
Dalam rangka mengoptimalkan kas pemerintah, KPPN akan
mendorong satker untuk menggunakan Kartu Kredit Pemerintah
sebagai alat pembayaran dengan mekanisme UP.
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Agar Bansos dan Banper dapat segera disalurkan kepada

menghasilkan efisiensi yang tinggi dan kualitas produk yang

penerima sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, perlu

lebih baik.

koordinasi antara satker dengan eselon I K/L Induk terkait
penetapan pedoman umum/petunjuk teknis/operasional

DJPb sebagai salah satu unit eselon I di Kementerian Keuangan

pelaksanaan pembayaran Bansos dan Banper. Dalam hal

yang melaksanakan tugas dan fungsi dalam penyaluran

penyaluran bansos dilakukan melalui bank penyalur, KPPN

APBN juga berupaya mengadopsi pemanfaatan TIK ke dalam

meminta satker untuk meningkatkan ketertibannya. Dalam

proses bisnis, salah satunya dalam tahapan pelaksanaan

hal penyaluran bansos dilakukan langsung kepada penerima

anggaran. Pemanfaatan TIK pada siklus penganggaran dan

bantuan, maka KPPN meminta satker untuk memastikan data

pelaksanaan anggaran sebenarnya telah dilaksanakan sejak

supplier penerima bantuan (nama dan nomor rekening) telah

adanya pengembangan dan piloting Sistem Perbendaharaan dan

benar dan masih aktif pada saat mengajukan SPM ke KPPN.

Anggaran Negara (SPAN) yang dimulai pada tahun 2012.

beberapa inisiatif strategis agar pelaksanaan
anggaran dapat berjalan lebih efisien melalui
perumusan berbagai kebijakan dengan
mempertimbangkan fenomena Revolusi
swasta telah melahirkan startup bisnis yang

Tema APBN Tahun Anggaran 2019 adalah

berbasis digital hingga mengubah perilaku

“Adil, Sehat, dan Mandiri”. Sehat karena APBN

konsumen dalam bertransaksi jual beli

tahun 2019 diproyeksikan mempunyai defisit

dari konvensional menjadi menggunakan

yang semakin rendah dan keseimbangan

pembayaran cashless. Berkaca pada

primer menuju positif. Adil karena alokasi

perkembangan terkini tersebut, DJPb juga

APBN tahun 2019 digunakan untuk membiayai

bertekad untuk mewujudkan penyederhanaan

instrumen kebijakan meraih keadilan,

proses bisnis pelaksanaan anggaran dengan

menurunkan tingkat kemiskinan, menciptakan

memanfaatkan TIK.

lapangan kerja, serta mengatasi disparitas
antarkelompok pendapatan dan antarwilayah.

Terobosan dalam siklus pelaksanaan

Mandiri dapat dilihat dari penerimaan

anggaran di tahun 2019 di antaranya

perpajakan yang tumbuh signifikan sehingga

adalah simplifikasi dan otomasi validasi

memberikan kontribusi dominan terhadap

terhadap pelaksanaan belanja di satker

pendapatan negara serta mengurangi

melalui penerapan SAKTI di seluruh K/L.

kebutuhan pembiayaan yang bersumber dari

SPAN dengan basis data yang terintegrasi

utang.

telah memberikan berbagai manfaat,

Dengan postur APBN tahun 2019 yang adil,

khususnya dalam kecepatan penyajian

sehat, dan mandiri, diharapkan APBN sebagai
instrumen kebijakan fiskal pemerintah dapat dieksekusi dengan

Implementasi SPAN sebagai bentuk Integrated Financial

baik walaupun masih dibayang-bayangi kekhawatiran terhadap

Management Information System (IFMIS) dalam proses

kondisi perekonomian global yang penuh gejolak. APBN tahun

pengelolaan keuangan negara memberikan perubahan yang

2019 diharapkan mampu menjawab tantangan dan mendukung

cukup mendasar dalam tata kelola pelaksanaan anggaran yang

pencapaian target pembangunan secara optimal. Kewaspadaan

terintegrasi dalam satu basis data.

tetap perlu ditingkatkan dalam menghadapi lingkungan
ekonomi yang sangat menantang karena pengaruh gejolak

Penerapan IFMIS melalui SPAN secara menyeluruh di KPPN

ekonomi global, yang diperkirakan masih akan berlangsung.

pada tahun 2015 yang dibarengi dengan capaian opini Wajar
Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan
(BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)
tahun 2016 menunjukkan bahwa TIK mampu menjadi bagian
positif dalam pelaksanaan anggaran yang lebih akuntabel

Dalam jangka waktu yang lebih panjang, tentunya akan semakin

dan andal. Kesuksesan pemanfaatan TIK menjadi cambuk

banyak tantangan yang dihadapi. Sejak tahun 2011, wujud dari

untuk mendorong pengelolaan keuangan negara khususnya

Revolusi Industri 4.0 terlihat melalui konektivitas dan interaksi

pelaksanaan anggaran agar lebih efisien dan simpel.

serta relasi antara manusia dengan mesin yang semakin erat
melalui kehadiran teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
yang berkembang semakin pesat. Pemanfaatan TIK dipandang

Pada tahun 2019 DJPb berupaya merumuskan

Industri 4.0. Revolusi Industri 4.0 di sektor

Sambut Tantangan Tahun Anggaran 2019

Siap Hadapi Revolusi Industri 4.0
dengan Teknologi Andal

Simplifikasi
Pelaksanaan
Anggaran Melalui
TIK

Foto: Mahardika Argha

laporan manajerial kepada pimpinan terkait
pelaksanaan anggaran. Kesuksesan tersebut
memunculkan cita-cita agar implementasi
SAKTI dapat mengintegrasikan data dari
proses perencanaan sampai dengan proses
pertanggungjawaban anggaran. Diharapkan,
SAKTI dapat memberikan manfaat dalam
penguatan audit trail dan pengendalian
ketersediaan dana serta penyederhanaan
proses bisnis yang selama ini dilaksanakan
melalui berbagai macam aplikasi. Pada
tahun 2020 diharapkan seluruh K/L telah
mengunakan SAKTI sebagai satu-satunya
platform dalam proses perencanaan,
pelaksanaan, dan pertanggungjawaban
anggaran.
Inovasi lain yang diterapkan oleh DJPb
adalah pembayaran terhadap common
expenses yang akan dilaksanakan melalui
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Shared Service. Didorong oleh keberhasilan

Untuk memotong birokrasi, akan disusun

pelaksanaan pembayaran gaji secara terpusat

proses bisnis yang baru memanfaatkan modul

untuk pegawai lingkup DJPb, Kantor Pusat

yang ada pada OM SPAN. Dengan proses

DJPb memperluas platform shared services

persetujuan MP PNBP yang lebih cepat, satker

di antaranya untuk pembayaran listrik,

dapat lekas memenuhi kebutuhan operasional

telekomunikasi, internet, air, serta perjalanan

dan melaksanakan tugas fungsinya melalui

dinas secara terpusat. Pembayaran terhadap

pelayanan yang lebih berkualitas

common expenses secara terpusat diharapkan
mampu menekan jumah kas outstanding di

Pemanfaatan TIK akan berdampak pada

bendahara pengeluaran yang berasal dari

penurunan pekerjaan klerikal di KPPN dan

Uang Persediaan (UP). Untuk memastikan

Kanwil DJPb. Artinya, akan ada semacam

efektivitas pelaksanaan Shared Service

reposisi peran dan fungsi Kanwil DJPb dan

tersebut, dilakukan piloting terlebih dahulu

KPPN sebagai perwakilan Kementerian

pada satker lingkup Ditjen Perbendaharaan.

Keuangan di daerah. Untuk mengoptimalkan
sumber daya manusia yang dimiliki dan dalam

Guna memenuhi sebagian kebutuhan

rangka menguatkan posisi DJPb di daerah,

operasional satker agar dapat membantu

Kanwil dan KPPN dapat melaksanakan fungsi

likuiditas pemerintah sekaligus mengurangi

dan peran terkait integrasi perencanaan dan

tingginya kas outstanding di bendahara

penganggaran. Perlunya perbaikan dalam

pengeluaran, diimplementasikan pula

proses perencanaan dan penganggaran

penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP)

tersebut akan melibatkan Kanwil DJPb dan

dan purchase card sebagai pengganti UP untuk

KPPN dalam hal pemenuhan kebutuhan

mendukung percepatan proses pembayaran.

data terkait sinkronisasi penganggaran

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan

DAK Fisik dan alokasi Dekonsentrasi/

Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara

Tugas Pembantuan, Dana Desa dan DAU

Pembayaran dan Penggunaan KKP, besaran

Infrastruktur dengan Belanja K/L, serta

uang persediaan akan diberikan secara tunai

pelaksanaan Spending Review Belanja Pusat

dan/atau dalam bentuk limit kartu kredit.

dan Transfer Ke Daerah.

Implementasi KKP secara menyeluruh akan
dimulai sejak 1 Juli 2019.

Berbagai terobosan tersebut tentunya akan
dihadapkan pada risiko yang mungkin timbul,

TIK juga dimanfaatkan untuk otomasi

misalnya potensi penyalahgunaan pemakaian

proses persetujuan penggunaan Maksimum

kartu kredit akibat pengelola keuangan yang

Pencairan (MP) PNBP menggunakan aplikasi

tidak kompeten, kesiapan vendor dalam

berbasis web Online Monitoring (OM) SPAN.

menangani transaksi dengan kartu kredit

Realisasi PNBP yang telah disetorkan baik

yang masih terbatas dalam penyediaan

oleh Bendahara ataupun Wajib Setor dapat

barang kebutuhan pemerintah, serta kesiapan

digunakan kembali oleh satker pengelola

infrastruktur jaringan pendukungnya.

PNBP setelah mendapatkan izin dari Menteri

Tantangan baik dari sisi teknis, kebijakan,

Keuangan, dalam hal ini didelegasikan kepada

maupun dari kesiapan sumber daya memang

DJPb. Selama ini, untuk dapat memperoleh

cukup berat. Namun demikian, komitmen

izin penggunaan melalui persetujuan MP

pimpinan dan sinergi yang baik dari seluruh

PNBP oleh DJPb atau KPPN diperlukan

unit yang terlibat diharapkan mampu menjadi

rantai birokrasi yang cukup panjang. Proses

pendukung kesuksesan penggunaan teknologi

rekonsiliasi ataupun konfirmasi melalui

untuk penyederhanaan proses pelaksanaan

KPPN Penerimaan maupun KPPN mitra kerja

anggaran.

satker PNBP sampai dengan penerbitan
surat edaran persetujuan MP oleh Dirjen

Eko Erifianto dan Muhammad Falih Ariyanto,

Perbendaharaan dan KPPN tentunya dapat

Direktorat Pelaksanaan Anggaran; Dinar

memperlambat proses pelaksanaan anggaran.

Rafikhalif
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S

ebagaimana

Selanjutnya, DJPb memandang belanja berkualitas

pesan Menteri

dari perspektif pengelolaan keuangan yang baik,

Keuangan Sri

mengingat pengelolaan keuangan yang baik

Mulyani Indrawati

mendukung pelaksanaan belanja yang baik dan

saat menanggapi

memastikan akuntabilitas belanja tercapai. Untuk

raihan opini WTP,

itu, DJPb menginisiasi pengukuran indikator kinerja

opini tersebut

pelaksanaan anggaran (IKPA).

bukanlah tujuan akhir.
Pemerintah harus

Kualitas belanja dari sisi value for money didasarkan

tetap melakukan

pada SE Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-107/

perbaikan lainnya untuk

PB/2018 tentang Pelaksanaan Spending Review. DJPb

mendukung kinerja

melakukan tinjauan atas value for money belanja

APBN secara optimal

yang dilihat dari sejumlah perspektif. Dari perspektif

sehingga setiap rupiah

ekonomi, yaitu bagaimana cara mendapatkan barang/

yang dikeluarkan

jasa dengan harga yang tepat. Dari sudut pandang

Pemerintah dapat

efisiensi, yaitu bagaimana mendapatkan kombinasi

dipertanggungjawabkan

barang/jasa dan input kegiatan lain yang dapat

akuntabilitasnya

mengoptimalkan produktivitas kegiatan (output)

sekaligus memberikan

belanja. Adapun dari segi efektivitas, yaitu bagaimana

manfaat maksimal

pencapaian output yang dihasilkan dari intervensi

untuk kesejahteraan

pemerintah melalui berbagai kegiatan mendukung

masyarakat. Untuk

pencapaian tujuan dan sasaran pemerintah (outcome)

itu, salah satu upaya

dan sesuai dengan target sasaran pemerintah yang

Ditjen Perbendaharaan

telah diatur dalam Rencana Pembangunan Jangka

(DJPb) adalah dengan

Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Kerja

melakukan serangkaian

Pemerintah (RKP).

monitoring dan
evaluasi (monev)

Berbagai pengukuran dan tinjauan tersebut dilakukan

atas pelaksanaan

untuk memastikan kualitas belanja sekaligus untuk

anggaran dalam rangka

menggeser paradigma bahwa kualitas belanja hanya

peningkatan kualitas

dilihat dari tingkat penyerapan belanja. Pencapaian

belanja pemerintah.

optimal realisasi belanja adalah satu hal, tetapi

Pertanyaan selanjutnya

memastikan penggunaan optimal belanja tersebut

adalah, seperti apakah

adalah hal lain. Optimalisasi penggunaan tersebut

kualitas belanja yang

salah satunya dapat dilihat dari ketercapaian output

baik itu?

belanja. Atas kegiatan pemerintah yang telah
terlaksana, pembayaran tagihan uangnya akan

Foto: Mahardika Argha

APBN, Salah Satu Kunci
Pembangunan Negeri

Belanja Berkualitas, Bekal Sejahterakan

dimintakan ke KPPN. Karenanya, tren realisasi

Masyarakat Luas

bulanan belanja dapat dijadikan sebagai indikasi
waktu atau sebagai petunjuk kapan kegiatan itu

Saat ini, DJPb memaknai belanja berkualitas

dilaksanakan.

dengan minimal dengan tiga kriteria minimal.
Belanja dapat dikatakan berkualitas bila: (1) dapat

Kapan suatu kegiatan pemerintah dilaksanakan

dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya, (2)

akan menentukan kapan output-nya dihasilkan dan

“Momen untuk opini WTP bukanlah tujuan akhir, sampaikan ke masyarakat Indonesia, keuangan negara adalah milik

mempunyai kinerja pelaksanaan anggaran yang baik

dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Semakin cepat

rakyat, untuk rakyat dan didedikasikan untuk rakyat” (Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, 2017)

dalam pengelolaan keuangannya, dan (3) memenuhi

pemerintah mengeksekusi program/kegiatannya,

unsur value for money belanja.

semakin cepat pula output belanja dihasilkan oleh

Pemerintah Indonesia telah berhasil menunjukkan prestasi di bidang pengelolaan keuangan negara, khususnya dalam

pemerintah dan dimanfaatkan oleh masyarakat

hal pertanggungjawabannya, melalui pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa

Kriteria pertama belanja berkualitas yaitu

sehingga dapat dirasakan dampak atau outcome-nya

Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2016 dan 2017. Opini WTP tersebut diperoleh

keberhasilan pertanggungjawaban penggunaan

terhadap kehidupan masyarakat. Untuk itulah DJPb

pemerintah untuk pertama kalinya setelah 12 tahun menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN sejak

belanja telah tecermin dalam keberhasilan Pemerintah

mendorong penyelesaian kegiatan secara tepat waktu

tahun 2004. Artinya, Pemerintah telah dapat menunjukkan penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang baik

memperoleh opini WTP.

sesuai rencana yang dibuat

dalam penggunaan APBN.
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Yang juga perlu ditanamkan adalah pemahaman latar belakang

belanja atau peningkatan pajak yang biasanya digunakan untuk

perlunya melakukan berbagai usaha peningkatan kualitas

membatasi atau mengerem laju perekonomian.

belanja. Pemerintah perlu secara cerdas mengalokasikan dan
mengeksekusi uang belanjanya, mengingat banyaknya kebutuhan

Kebijakan ekspansif akan meningkatkan level permintaan agregat

yang perlu dicukupi. Berbagai belanja wajib seperti pendidikan,

sehingga jika digambarkan dalam kurva maka permintaan

kesehatan, dan beberapa belanja lainnya yang sangat penting

agregat akan bergeser ke kanan. Kebijakan ini contohnya adalah

perlu dipastikan untuk tercukupi, tanpa melupakan kebutuhan-

peningkatan belanja pemerintah, peningkatan konsumsi dengan

kebutuhan lain yang juga diperlukan. Untuk itu, pemerintah perlu

peningkatan pendapatan yang siap dibelanjakan (disposable

mengambil keputusan secara bijaksana. Belanja perlu diatur

income) melalui pengurangan pajak penghasilan individu atau
pajak pendapatan, atau peningkatan investasi dengan peningkatan
laba setelah pajak melalui pengurangan pajak bisnis.

Bantuan sosial baik untuk

Untuk permasalahan yang dihadapi,

tidak ada lagi pemborosan

dengan baik sehingga dapat memberikan manfaat kesejahteraan

pendidikan, kesehatan, atau

dapat dilakukan perbaikan dan

belanja. Namun, pemerintah juga

maksimal untuk kemaslahatan rakyat.

pengentasan masyarakat

tindakan preventif sehingga

mendorong berbagai program

dari kemiskinan dapat segera

tidak berulang. Untuk realisasi

pemerintah untuk dioptimalkan

digunakan oleh masyarakat yang

belanja yang tidak optimal dapat

penyerapan belanjanya.

kurang mampu untuk memenuhi

dialokasikan kembali bila memang

Pemerintah menyatakan akan

kebutuhan dasar hidupnya sehingga

ditemukan hambatan, atau dapat

terus meningkatkan efisiensi atau

Berdasarkan teori ekonomi makro, belanja pemerintah berperan

dampaknya akan terasa tidak lama

direalokasikan ke hal lain bila

penghematan, tetapi di sisi lain

dalam mengintervensi perekonomian dengan memberikan

Untuk memastikan bahwa belanja pemerintah disalurkan
secara tepat waktu, tepat jumlah dan tepat penerima, DJPb juga
melakukan review efektivitas belanja yang difokuskan pada

Dukungan Teori untuk Efek Multiplier
Belanja Pemerintah

Ulasan Pembangunan, antara Sasaran dan
Keluaran

setelah bantuan diberikan. Untuk

belanja tersebut memang tidak

juga terus memacu penyerapan

multiplier effect. Saat pemerintah membelanjakan uangnya, maka

pembangunan infrastruktur yang

diperlukan. Tentunya proses ini

dalam kaitannya dengan output

uang tersebut akan meningkatkan Produk Domestik Bruto atau

membutuhkan waktu pengerjaan

akan menyambung siklus belanja

program pemerintah. Apakah bila

lebih lama, maka manfaat yang

menjadi utuh, dari perencanaan,

pemerintah mendorong penyerapan

dirasakan masyarakat adalah

penganggaran, pelaksanaan

berarti pemerintah tidak efisien

Output Belanja

Target

Pagu

Realisasi

% Realisasi

677 km

26,93 triliun

22,99 triliun

85,93%

pemanfaatan infrastruktur tersebut

anggaran, pertanggungjawaban, dan

atau tidak berhemat? Tentunya

Jalan

setelah penyelesaian pembangunan.

evaluasi.

tidak.

Jalan Tol

379 km

6,29 triliun

4,77 triliun

75,88%

Jembatan

27.067

7,13 triliun

6,77 triliun

95,02%

Berbagai kebijakan telah

Kereta Api

1.353 km

17,08 triliun

13,89 triliun

81,33%

15 (lanjutan)

4,04 triliun

3,88 triliun

96,16%

Sebagai contohnya ialah

Satu hal yang masih menjadi

penyediaan jalan baru yang

pekerjaan rumah dalam upaya

dikeluarkan oleh Kementerian

Bandar Udara

mendukung perekonomian lokal.

monev pelaksanaan anggaran

Keuangan untuk mendukung

Pelabuhan

25

3,71 triliun

1,31 triliun

35,42%

42.000

14,18 triliun

11,96 triliun

84,38%

Manfaat yang diharapkan dari

di atas adalah perlunya

efisiensi belanja, misalnya dengan

Irigasi

kegiatan yang dilaksanakan atau

penyempurnaan pengisian data

kebijakan penghematan atau

Bendungan

48

8,39 triliun

7,33 triliun

87,31%

output belanja oleh pemerintah

capaian output belanja. Pengisian

pemotongan belanja dalam upaya

Permukiman dan

1,2 juta

12,57 triliun

11,95 triliun

95,05%

Perumahan

3,0 juta

telah ditetapkan baik dalam

data capaian output secara tepat

efisiensi belanja (self blocking).

RPJMN (jangka lima tahun), RKP

waktu dan periodik oleh satuan

Dalam kebijakan ini telah jelas

(tahunan), maupun rencana

kerja dan K/L masih bisa lebih

ditetapkan, bahwa pemotongan

strategis (renstra) K/L. Untuk

dimaksimalkan lagi. Untuk itulah

atau penghematan dilakukan

PDB secara keseluruhan, dengan rumus Y atau PDB = Konsumsi

realisasi belanja beserta dengan capaian output. Diharapkan,
dampak atau manfaat dari belanja tersebut dapat dirasakan

itulah, evaluasi yang dilakukan

peran KPPN dan Kanwil DJPb

atas belanja belanja operasional,

+ Investasi + Pembelian oleh Pemerintah. Pihak yang menjadi

DJPb atas eksekusi belanja di atas

sebagai unit vertikal DJPb di daerah

bukan belanja strategis semacam

stakeholders atau penerima uang pemerintah akan merespon

masyarakat secara optimal seperti seharusnya, dan tepat sasaran
sebagaimana telah direncanakan oleh Pemerintah.

berguna untuk disampaikan kepada

sangat penting dalam memberikan

pembangunan infrastruktur atau

dengan membelanjakan kembali uang tersebut dan kembali

Bappenas dan Direktorat Jenderal

pendampingan.

bantuan sosial untuk kemiskinan.

meningkatkan total PDB secara berulang-ulang sampai efek

Belanja yang dipotong adalah

multiplier-nya habis.

Belanja Infrastruktur

kegiatan-kegiatan di hotel, serta

Pemerintah pun dapat menggunakan kebijakan fiskal melalui

Pemerintah melaksanakan pembangunan di bidang strategis salah

berbagai belanja yang sebenarnya

penggunaan kebijakan belanja atau kebijakan pajak untuk

satunya infrastruktur, antara lain berupa jalan, jalan tol, jembatan,

dapat dihemat dan dikurangi

mempengaruhi perekonomian. Kebijakan fiskal dapat berupa

irigasi, pelabuhan, bandara, kereta api, dan permukiman. Dari sisi

Anggaran (DJA) sebagai unit yang
membawahi tahapan Perencanaan
dan Penganggaran.
Hasil tinjauan atau review atas

Efisiensi vs
Penyerapan
Belanja

belanja seperti perjalanan dinas,

tanpa menurunkan kualitas kinerja

kebijakan ekspansif melalui peningkatan belanja atau

capaian realisasinya, secara umum realisasi tahunan sudah baik

output, permasalahan yang

Dalam beberapa tahun terakhir,

pemerintah. Oleh karena itu, dapat

pengurangan pajak yang biasanya digunakan untuk mendorong

kecuali pada pembangunan Pelabuhan.

dihadapi, serta berbagai informasi

semua pihak berfokus pada efisiensi

dipastikan bahwa realisasi belanja

perekonomian atau mendorong perekonomian pada saat resesi

lain yang terkait dapat disampaikan

belanja, yaitu apakah belanja

yang didorong dan dimonitor

ekonomi, atau berupa kebijakan kontraktif melalui pengurangan

sebagai masukan untuk penyiapan

dilakukan secara efisien, baik

pemerintah untuk dioptimalkan

perencananaan dan penganggaran

dalam harga yang harus dibayarkan

tersebut bersih dari inefisiensi yang

periode selanjutnya.

maupun apakah proses kegiatannya

tidak perlu.

capaian realisasi belanja, capaian

dilakukan secara efisien sehingga
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Foto : Mahardika Argha

Secara umum, realisasi belanja pada kegiatan pembangunan

lama atau menghasilkan ombak besar perlu dimitigasi dalam

Output Belanja

Target

Pagu

Realisasi

% Realisasi

infrastruktur masih didominasi oleh pencairan belanja yang

perencanaan kegiatan. Koordinasi dengan pemerintah daerah

Program Keluarga Harapan

10 juta penerima

17,52 triliun

17,50 triliun

99,93%

menumpuk pada triwulan IV. Meskipun tingginya realisasi di

perlu dilakukan untuk mendorong peran serta daerah dan

Bansos Pangan (Rastra & BPNT)*

-

5,5 juta

20,8 triliun

18,86 triliun

90,67%

triwulan IV dapat dipahami mengingat mayoritas kegiatan

mengoptimalkan pemanfaatan output belanja. Koordinasi

-

Semua kota

mempunyai jatuh tempo pembayaran (termin) di akhir tahun,

Kemenkeu dan Bappenas juga dibutuhkan untuk mendorong

*Rastra diberikan dalam bentuk bantuan beras sejahtera, sementara BPNT diberikan dalam bentuk

tetapi dapat dilakukan upaya dalam percepatan kegiatan,

harmonisasi kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah

bantuan uang Rp110.000/KPM/bulan

misalnya dengan memulai kegiatan lebih awal.

daerah baik dalam perencanaan maupun pemanfaatan
infrastruktur.

Masih terdapat sejumlah masalah yang dihadapi pada
pembangunan infrastruktur, terutama terkait kesiapan lahan,

Belanja Kesejahteraan Rakyat

misalnya lahan yang belum tersedia, adanya penolakan atau

Secara umum, penyaluran belanja sudah

administrasi (dokumen tanda terima dan

validasi dan konfirmasi data antara data

sesuai dengan ketentuan per termin/

kelengkapan tagihan), kendala penyaluran

penerima dengan data bank sehingga

waktu penyaluran. Untuk PKH sempat

beras, serta mekanisme pendataan

meminimalkan perbedaan/kesalahan data

terlambat di bulan Januari tetapi dapat

pergantian penerima.

dari awal. Permasalahan tersebut telah

belum finalnya kesepakatan dengan masyarakat setempat,

Pemerintah juga melaksanakan sejumlah penyaluran bansos

dikejar pada bulan Februari. Sementara

tanah bermasalah seperti ada sengketa, tanah ulayat yang

dan banper dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan

untuk bantuan pangan, penyaluran

Untuk PKH, sempat terjadi permasalahan

ini dapat direplikasi pada penyaluran

belum disepakati, dan beberapa masalah lain. Di samping

pengentasan masyarakat dari kemiskinan. Terdapat dua output

disesuaikan dengan mekanisme migrasi

terkait banyaknya nomor rekening

bantuan lainnya.

itu terdapat kendala letak geografis yang berpengaruh pada

utama yaitu Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan

Bansos Rastra, perluasan wilayah BPNT,

yang salah sehingga transfer tertolak

akses, seperti di pulau-pulau kecil atau di daerah daerah

Sosial Pangan dalam dua bentuk, yaitu Bantuan Rastra/Beras

serta penagihan dari Bulog.

dan menghambat penyaluran bantuan.

Teks: Susanti Dewi, Tengku Yustisia, Trisna

terpencil yang sarana transportasinya masih minim sehingga

Sejahtera dan Bantuan Pangan Non Tunai/BPNT.

Permasalahan yang dihadapi dalam

Selanjutnya, Kemenkeu, Kemenkes, dan

Eka Wijaya, dan Andres Leiman Silalahi

waktu pengiriman barang lebih lama. Permasalahan jenis

Dari sisi capaian realisasinya, kedua belanja tersebut sudah

Program Bansos Pangan adalah kendala

Bank Himbara menyusun mekanisme

tanah, topografi, dan kontur tanah serta kesesuaian dengan

sangat baik yaitu:

diselesaikan dan ke depannya mekanisme

kebutuhan lahan menjadi tantangan tersendiri. Tak lupa,
cuaca yang membuat musim penghujan yang berlangsung
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Direktur Penyusunan APBN :
APBN Harus Dapat Dipahami
dengan Baik oleh Semua
Lapisan Masyarakat
Proses penyusunan APBN merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari siklus penganggaran dalam pengelolaan keuangan negara.
Bagaimana kinerja tahun anggaran 2018 dipandang dari sisi
otoritas penyusun APBN dan apa dampak dari kinerja tersebut
pada penyusunan APBN tahun-tahun setelahnya? Redaksi Majalah
Treasury Indonesia melakukan wawancara dengan Direktur
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
Direktorat Jenderal Anggaran And. Kunta Wibawa Dasa Nugraha.

“fokus pembenahan
penyusunan APBN
adalah merencanakan
APBN secara lebih
akurat, sesuai dengan
kemampuan eksekusi
dari K/L, dan tetap
memberikan ruang
bagi Pemerintah
kebutuhan-kebutuhan
mendesak di tengah

target yang ditetapkan dalam APBN, yaitu
berhasil mencapai 102,5 persen. Di sisi
belanja negara, realisasi tahun 2018 sebesar
99,2 persen, yang merupakan penyerapan
tertinggi selama lima tahun terakhir. Dengan
demikian rasio defisit terhadap PDB berhasil
ditekan pada level 1,76 persen, jauh lebih
rendah dibandingkan target dalam APBN
yang sebesar 2,19 persen.

“Capaian ini tentunya
akan berpengaruh
terhadap paradigma

Capaian 2018 dan Pengaruhnya ke

Yang juga penting adalah keseimbangan

Tahun-tahun Berikutnya

primer dapat ditekan mendekati nol, yaitu

S

negatif Rp1,8 triliun, jauh lebih rendah

ecara prinsip, proses penganggaran

dibandingkan realisasi tahun 2017 yang

harus memperhatikan capaian

mencapai negatif Rp124,4 triliun. Rendahnya

anggaran tahun sebelumnya dan

keseimbangan primer tersebut menunjukkan

pelaksanaan anggaran tahun berjalan.

bahwa belanja negara dikurangi pembayaran

2020, yang tecermin dari

Dengan demikian, capaian APBN tahun 2018

bunga utang dapat dibiayai oleh pendapatan

arah makro fiskal seperti

menjadi acuan dalam menyusun perkiraan

negara, atau dengan kata lain pertumbuhan

tax ratio yang lebih tinggi,

realisasi APBN tahun 2019 dan proyeksi

utang negatif.

defisit yang lebih rendah,

tahun 2020 dengan memperhatikan target-

dan keseimbangan

target makro fiskal seperti tax ratio, defisit

Capaian ini tentunya akan berpengaruh

primer yang positif. Arah

anggaran, keseimbangan primer, dan rasio

terhadap paradigma penyusunan RAPBN

kebijakan makro tersebut

utang Pemerintah terhadap PDB. Selain itu,

tahun 2020, yang tecermin dari arah makro

tetap memperhatikan

penyusunan RAPBN tahun-tahun berikutnya

fiskal seperti tax ratio yang lebih tinggi,

proyeksi asumsi dasar

juga mempertimbangkan evaluasi kinerja

defisit yang lebih rendah, dan keseimbangan

ekonomi makro, yang

dari APBN tahun 2018.

primer yang positif. Arah kebijakan makro

penyusunan RAPBN tahun

sangat dipengaruhi oleh

tersebut tetap memperhatikan proyeksi

perkembangan ekonomi,

Sebagaimana telah disampaikan Menteri

asumsi dasar ekonomi makro, yang sangat

baik global maupun

Keuangan kepada Presiden, bahwa realisasi

dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi,

domestik.“

APBN tahun 2018 menunjukkan pencapaian

baik global maupun domestik.

yang sangat menggembirakan. Untuk
pertama kalinya sejak tahun 2011, realisasi
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dan memenuhi berbagai

alam.

makro, evaluasi secara

kebutuhan mendesak

c. Percepatan pembangunan

mikro atas capaian APBN

lainnya.

infrastruktur melalui

tahun 2018 juga akan

untuk mendanai

pendapatan negara berhasil melampaui

Selain analisis secara

pelaksanaan APBN. “

partisipasi swasta lewat

mempengaruhi proyeksi

Berdasarkan hal tersebut,

skema Kerja Sama

RAPBN 2020. Sebagai

fokus pembenahan

Pemerintah dan Badan

contoh, review baseline

penyusunan APBN adalah

Usaha (KPBU) available

tahun 2020 yang dilakukan

merencanakan APBN secara

payment (AP).

DJA mengacu kepada 4

lebih akurat, sesuai dengan

d. Penguatan bidang

hal, yaitu prakiraan maju

kemampuan eksekusi dari

kesehatan melalui Program

tahun 2020 yang diusulkan

K/L, dan tetap memberikan

Penurunan Stunting

saat menyusun APBN 2019,

ruang bagi Pemerintah

Terintegrasi dengan

realisasi belanja tahun

untuk mendanai

perluasan cakupan target

2018, proyeksi belanja

kebutuhan-kebutuhan

menjadi 160 kabupaten/

tahun 2019, dan hasil

mendesak di tengah

kota dan proses koordinasi

Spending Review.

pelaksanaan APBN.

yang lebih baik dari mulai

Dengan semakin

tahap perencanaan,

membaiknya hasil Spending

Selain itu, hal yang perlu

penganggaran, pelaksanaan,

Review yang juga meng-

ditingkatkan adalah

serta monitoring dan

cover isu-isu pembangunan

sinkronisasi dan sinergi

evaluasi untuk perbaikan

lintas Kementerian Negara/

pelaksanaan program-

program di tahun

Lembaga (K/L), tentunya

program yang bersifat

berikutnya.

akan menjadi masukan yang

lintas K/L, seperti vokasi,

e. Penajaman anggaran

penting dalam melakukan

pariwisata, stunting,

pendidikan melalui link and

review atas usulan anggaran

pendidikan, kesehatan,

match antara pendidikan

tahun 2020.

infrastruktur, agar hasilnya

vokasi dengan kebutuhan

dapat lebih memberikan

dunia industri.

manfaat pada masyarakat.

f. Penguatan Program

Titik Krusial Pembenahan

Keluarga Harapan (PKH)
Dalam tahun 2018,
berdasarkan data sementara
yang diperoleh, kinerja
penyerapan belanja K/L
mencapai sekitar 99
persen, yang merupakan
penyerapan tertinggi
dalam periode 2014-2018.
Capaian ini setidaknya juga
didukung oleh keputusan
pemerintah untuk tidak
mengajukan perubahan
UU APBN 2018, yang
terbukti sangat efektif
mendorong seluruh
K/L fokus menjalankan
rencana anggaran secara
penuh pada tahun 2018.
Dalam pelaksanaan
pun Pemerintah dapat
menjalankan berbagai
kegiatan strategis yang
bertaraf internasional,
menangani bencana,

Hal Baru dan
Strategis
dalam APBN
2019
Terdapat beberapa hal baru
dan strategis dalam APBN
2019 antara lain:
a. Perhitungan tax
expenditure (insentif
perpajakan berupa
pengurangan kewajiban
pajak) untuk mendukung
daya saing industri nasional
dan mendorong hilirisasi
industri, disampaikan
dalam Nota Keuangan.
b. Pembentukan pooling
fund bencana alam
untuk kegiatan tanggap
darurat, rehabilitasi, dan
rekonstruksi akibat bencana

melalui peningkatan
besaran manfaat pada
komponen pendidikan dan
kesehatan.
g. Penguatan peran
Lembaga Pengelola Dana
Pendidikan (LPDP) sebagai
Sovereign Wealth Fund
(SWF) untuk mendorong
perluasan program beasiswa
afirmasi.
Hal-hal tersebut adalah
untuk meningkatkan
kualitas belanja negara,
meningkatkan transparansi
dan akuntabilitas APBN,
serta sebagai implementasi
dari konsep value for money
yaitu menjamin agar setiap
rupiah yang dibelanjakan
dapat memberikan manfaat
yang optimal dan nyata bagi
kesejahteraan masyarakat.
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Kata Mereka

Wawancara
manfaat program PKH, (iii) meningkatkan bertahap
sasaran Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) menuju 15,6
juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), (iv) memperkuat
reforma agraria dan perhutanan sosial, serta (v) mendorong
perkembangan UMKM melalui insentif perpajakan, fasilitas

Polri sangat terbantu dalam mengeksekusi anggarannya. Seluruh kendala bisa diatasi karena

Kredit Usaha Rakyat (KUR), serta penyaluran dana bergulir.

Direktorat Pelaksanaan Anggaran Ditjen Perbendaharaan selalu siap ketika diskusi.

4. Pembangunan infrastruktur dengan anggaran sebesar

Brigjen (Pol) Drs. Bambang Ghiri, SE., Kepala Pusat Keuangan POLRI

Rp415,0 triliun, naik dari tahun sebelumnya, diarahkan
untuk mendukung penguatan konektivitas, penyediaan
perumahan, dan ketahanan pangan. Selain itu, percepatan
pembangunan infrastruktur juga dilakukan melalui
penguatan peran BUMN dan swasta melalui skema KPBU,
dan pada 2019 dikenalkan skema KPBU AP.
5. Pelaksanaan agenda demokrasi, khususnya untuk
pelaksaan, pengawasan, dan pengamanan Pemilu
6. Pengelolaan birokrasi yang efektif dan efisien, dengan
menjaga dan meningkatkan produktivitas, integritas, dan
kualitas pelayanan publik
7. Antisipasi ketidakpastian, dalam bentuk mitigasi risiko

Kami sangat terbantu karena dibimbing ketika harus mengimplementasikan PMK 143/
PMK.05/2018 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan
Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia yang sama sekali baru bagi kami dan
menandai reformasi pengelolaan keuangan bagi seluruh satker lingkup Kemhan/TNI.
Marsekal Pertama TNI Danang Hadiwibowo, SE., MM., Kepala Pusat Keuangan
Kementerian Pertahanan

bencana, antara lain melalui pembentukan dana siaga
Alokasi Anggaran Prioritas APBN 2019
Pada sisi belanja, terdapat beberapa anggaran yang menjadi
fokus pembangunan dalam APBN tahun 2019 yaitu:
1. Bidang pendidikan dengan anggaran sebesar Rp492,5
triliun (20 persen dari APBN) sesuai mandat UUD 1945,
dengan penajaman pada a.l.: (i) percepatan pembangunan
sarana dan prasarana pendidikan, (ii) penguatan LPDP
dalam bentuk SWF, (iii) link and match pendidikan vokasi,
serta (iv) pengalokasian dana abadi penelitian.
2. Bidang kesehatan dengan anggaran sebesar Rp123,1
triliun (5 persen dari APBN) sesuai amanat UU tentang
Kesehatan, dengan penajaman pada a.l.: (i) perluasan
penerima Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
Nasional (PBI JKN) menjadi 96,8 juta jiwa, (ii) peningkatan
kualitas dan ketersediaan tenaga kesehatan, (iii) penguatan
program promotif dan preventif, serta (iv) penguatan upaya
penanganan stunting.
3. Bidang perlindungan sosial dengan anggaran sebesar
Rp387,3 triliun, naik signifikan dibandingkan tahun
sebelumnya, digunakan untuk memberikan jaminan
perlindungan sosial khususnya bagi 40 persen penduduk
terbawah, dengan penajaman a.l.: (i) peningkatan peserta
PBI JKN menuju 96,8 juta jiwa, (ii) peningkatan besaran

bencana serta skema lainnya
Alhamdulilah pelaksanaan anggaran tahun 2018 telah berjalan dengan lancar. Terima kasih
Harapan untuk Penyusunan APBN ke Depannya

atas bantuan, bimbingan dan kerja sama dari Ditjen Perbendaharaan. Semoga di tahun-tahun

- Penyusunan APBN bersifat inklusif, yang artinya harus

mendatang kerja sama yang baik ini tetap berlangsung dan sukses selalu untuk jajaran Ditjen

dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, di seluruh

Perbendaharaan dalam bekerja nyata membangun negeri.

wilayah Indonesia.
- Penyusunan APBN yang optimal dengan memanfaatkan

Sally Salamah, Kepala Biro Keuangan BPKP

hasil evaluasi yang dilakukan, baik yang dilakukan
Kemenkeu, Bappenas, atau K/L, sehingga dampaknya
kepada ekonomi dan masyarakat menjadi lebih baik.
- APBN dapat dipahami dengan baik oleh semua lapisan
masyarakat. Dengan begitu masyarakat juga lebih peduli

Pelaksanaan Anggaran di Tahun 2018 pada Kementerian Kesehatan dapat berjalan dengan baik

dengan APBN dan dapat ikut serta dalam pengawasan

dan menggembirakan. Ini tidak lepas dari capaian yang senantiasa kami evaluasi untuk terus

pelaksanaannya. Untuk itu, kami sedang berupaya untuk

dibenahi dalam meningkatkan capaian di Tahun 2018. Pengukuran Pelaksanaan Anggaran

menyempurnakan penulisan Nota Keuangan agar dapat

dengan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) betul-betul kami jadikan bahan dalam

lebih dipahami masyarakat, dengan tidak mengurangi nilai

meningkatkan kinerja Pelaksanaan Anggaran mulai dari tingkat satuan kerja sampai dengan level

sebagai bahan pembahasan bersama DPR untuk dapat

Kementerian. Tak lupa kami juga memberikan reward bagi satuan kerja yang mempunyai kinerja

disepakati bersama.

pelaksanaan anggaran yang bagus, ditandai dengan nilai IKPA yang tinggi, sehingga menjadi

- APBN didorong agar tetap Adil, Sehat dan Mandiri yang

model atau benchmark bagi satuan kerja lainnya dalam meningkatkan kinerja pelaksanaan

ditandai dengan defisit makin rendah, keseimbangan

anggaran. Perbaikan dalam pelaksanaan anggaran baik melalui IKPA maupun monitoring dan

primer menuju positif, mendorong penurunan tingkat

evaluasi pelaksanaan anggaran yang kami lakukan akan senantiasa saling melengkapi untuk

kemiskinan dan disparitas antardaerah, serta peran

mencapai tingkat kinerja pelaksanaan anggaran yang tinggi dan berkualitas.

penerimaan perpajakan semakin meningkat sekaligus

Kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Keuangan yang telah memberikan

mengurangi pembiayaan dari utang.

penghargaan kepada Kementerian Kesehatan dalam Acara Rapat Koordinasi Pelaksanaaan
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2019. Semoga Kementerian Kesehatan dapat

Teks: Catur Ery Prabowo, Direktorat Pelaksanaan Anggaran;

mempertahankan dan meningkatkan kinerja pelaksanaan anggaran di tahun yang akan datang.

Leila Rizki Niwanda
drg. Oscar Primadi, MPH., Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI

Teks : Leila Rizki Niwanda, Mahardika Argha
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Catatan atas Pelaksanaan Register
Hibah langsung Dalam Negeri

Proses di atas tidak lepas dari terjalinnya

juga dilaksanakan dalam kurun waktu

Aplikasi register Hibah pada Kanwil DJPb.

komunikasi yang baik antara unit eselon II

tahun 2017 dan 2018 di beberapa Kanwil

Hal ini terlihat dari jumlah dan nilai hibah

lingkup Kemenkeu (DJPPR dan DJPb) yang

DJPb dalam bentuk sharing knowledge

atas nomor register hibah yang diterbitkan

secara in charge terkait dengan proses

dengan Satuan Kerja maupun secara teknis

oleh Kanwil DJPb, sebagaimana table

adminsitrasi hibah. Proses sosialisasi

Aplikasi Register Hibah kepada operator

berikut:

melalui Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan

Perkenalan atas implementasi administrasi hibah pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil
DJPb) untuk satuan kerja (satker) di daerah diawali sejak terbitnya Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor
669/KMK.01/2015 tentang Layanan Bersama Terkait Dengan Pelaksanaan Fungsi Perbendaharaan, Kekayaan
Negara, dan Keuangan Negara Lainnya di Daerah sebagai dasar pelaksanaan. Dalam KMK dimaksud, unit Eselon
I yang terkait dengan pelaksanaan hibah langsung adalah Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko
(DJPPR) dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb). Proses bisnis di DJPPR terkait dengan pelaksanaan hibah
adalah menerbitkan nomor register atas penerimaan hibah langsung oleh Satuan Kerja (Satker) di seluruh Indonesia
sedangkan DJPb melakukan proses persetujuan rekening, revisi DIPA dan pengesahan hibah.

S

eiring dengan peningkatan

Bersamaan dengan layanan

negeri oleh Satuan Kerja sedangkan

pelayanan kepada stakeholder

bersama ini, juga secara simultan

Direktorat Evaluasi, Akuntansi,

khususnya dalam penerbitan

disusun peraturan yang melandasi

dan Setelmen (Direktorat EAS)

nomor register yang selama ini

pelaksanaan proses penerbitan

DJPPR menerbitkan nomor register

dilaksanakan terpusat pada DJPPR

nomor register hibah pada Kanwil

hibah atas penerimaan hibah yang

maka diperlukan juga unit vertikal

DJPb.

berasal dari luar negeri. Alur berikut

di daerah untuk melakukan proses

40

menggambarkan penetapan PMK

penerbitan register yaitu pada

Terbitnya Peraturan Menteri

Nomor 99/PMK.05/2017 tentang

Kantor Wilayah DJPb (Kanwil

Keuangan (PMK) Nomor 99/

Administrasi Pengelolaan Hibah

DJPb). Salah satu layanan bersama

PMK.05/2017 tentang Administrasi

sampai dengan pelaksanaan proses

yang diatur dalam KMK tersebut

Pengelolaan Hibah menjadi

penerbitan register hibah pada

adalah proses administrasi hibah

dasar bagi Kanwil DJPb dalam

Kanwil DJPb.

oleh Satker di daerah yang dapat

menerbitkan nomor register hibah

dilaksanakan di Kanwil DJPb.

atas penerimaan hibah dari dalam

Majalah Treasury Indonesia 1/2019

Terlihat pada tabel di atas, dari sisi jumlah

pemutakhiran/koreksi data register hibah

c. Penyelesaian atas hibah uang tahun

nilai hibah yang mendapatkan nomor

pada Kanwil DJPb secara Aplikasi oleh Tim

anggaran yang lalu (tayl). Hal ini juga tidak

register pada Kanwil DJPb sangat signifikan

Pengembang Aplikasi Register Hibah pada

terlepas dari temuan BPK atas hibah yang

di mana pada tahun 2017 total nilai hibah

DJPPR;

belum disahkan pada Satuan Kerja yang

adalah sejumlah Rp14,9 triliun dan tahun

b. Monitoring pelaksanaan hibah melalui OM

juga terlaporkan/tercatat pada Laporan

2018 sejumlah Rp13,9 triliun. Hal ini

SPAN, yaitu proses monitoring hibah oleh

Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Atas hal

menunjukkan bahwa peran Kanwil DJPb

Kanwil DJPb/Direktorat Evaluasi Akuntansi

tersebut, saat ini telah dilakukan simulasi

dalam pelaksanaan pelimpahan kewenangan

dan Setelmen DJPPR mulai dari terbitnya

untuk prosedur pencatatan akuntansi dan

proses registrasi hibah dalam negeri

nomor register hibah, persetujuan nomor

mekanisme secara Aplikasi yang terkait

berjalan dengan sangat baik.

rekening, revisi DIPA dan pengesahan

proses pencatatan hibah uang TAYL sehingga

pada KPPN. Hal ini diperlukan agar dapat

diharapkan kebijakan atas penyelesaian

Kedepannya, yaitu target di 2019

mengurangi temuan BPK terkait hibah yang

hibah uang TAYL dapat segera ditetapkan.

adalah meningkatkan proses efektivitas

belum disahkan yaitu hibah yang telah

pelaksanaan administrasi hibah dengan

mendapatkan nomor register tetapi belum

Teks: Syahrul Alamsyah, Direktorat

poin-poin yaitu:

dilakukan proses persetujuan rekening,

Pelaksanaan Anggaran

a. proses pemutakhiran/koreksi data

revisi DIPA dan pengesahan pada KPPN di

register hibah pada Kanwil DJPb, yang saat

tahun berkenaan (proses administrasi hibah

ini telah disusun mekanisme kewenangan

telah melewati tahun anggaran berkenaan);
Majalah Treasury Indonesia 1/2019

41

Dinamika

Dinamika

Pengelolaan Kas yang Aktif dengan
Treasury Dealing Room
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
Dahulu, Kini, dan Nanti

Secara umum berdasarkan peraturan Menteri

perencanaan dalam berinvestasi adalah penting.

Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015, tugas TDR

Dalam berinvestasi kita dihadapkan dengan risiko

DJPb dilakukan dalam tiga fungsi, yaitu:

investasi yang secara umum antara lain risiko
pasar (fluktuasi harga pasar), risiko kredit (gagal

1.

bayar/default), dan risiko operasional (fraud/

mengelola likuiditas kas pemerintah pusat;

kelalaian, dsb).

menyusun strategi portofolio investasi;

Tujuan pengelolaan kas adalah untuk dapat menyediakan dana dengan jumlah dan di waktu yang tepat untuk
membiayai seluruh kewajiban pemerintah yang jatuh tempo dengan biaya yang seefisien mungkin dengan risiko
yang terkendali (Mu, Yibin. 2006). Menurut Mike Williams (2004) perkembangan pengelolaan kas digambarkan
dalam empat tahapan sebagaimana berikut:

Fungsi Front Office TDR yang bertugas

2.

melakukan investasi kelebihan kas atau

Merencanakan portofolio dalam berinvestasi

melakukan divestasi apabila terjadi

bertujuan untuk meminimalisasi risiko-risiko

kekurangan kas; dan melakukan penyusunan

tersebut ketika kita melakukan investasi. Dalam

strategi dan pengelolaan valuta asing di

operasionalisasi TDR Ditjen Perbendaharaan saat

pasar valuta asing.

ini, manajemen portofolio investasi telah disusun

Fungsi Middle Office TDR yang bertugas

dalam bentuk investment plan/rencana investasi

menyusun kebijakan dan peraturan terkait

secara bulanan yang bentuknya sederhana

TDR Ditjen Perbendaharaan; memitigasi

berdasarkan data likuiditas kas pemerintah.

risiko-risiko yang timbul atas transaksi yang

Apakah itu cukup?

dilakukan oleh Front Office, dan melakukan
3.

riset pasar keuangan.

Chartered Financial Analyst (CFA), sebuah asosiasi

Fungsi Back Office TDR adalah setelmen dan

profesional dalam bidang investasi menyatakan

pelaporan atas transaksi yang dilaksanakan

bahwa “A systematic approach to documenting

oleh fungsi Front Office.

objectives, constraints, and governance mechanisms
is thus useful for clarifying responsibilities and
establishing accountabilities” (CFA Institute, 2010).

Treasury Dealing Room Direktorat Jenderal

Pendekatan sistematis tersebut dikenal sebagai

Perbendaharaan: Future Development

Invesment Policy Statement (IPS). IPS merupakan
panduan yang disusun di awal tahun memuat

T

sedikitnya tujuan, larangan, dan batasan (terkait

pengelolaan kas di Indonesia telah mencapai

manajemen risiko) serta preferensi investasi
dalam pelaksanaan investasi untuk mencapai
tujuan yang disepakati.

ahapan awal

kas. Pertanyaannya, di manakah

dimulainya penyusunan regulasi

level fine tuning yaitu optimalisasi kas telah

pengelolaan kas yang

posisi pengelolaan kas di

terkait optimalisasi kas yang

dilaksanakan walaupun dengan instrumen yang

dilaksanakan oleh TDR Ditjen

masih terbatas berupa penempatan uang di

Perbendaharaan.

bank umum dan transaksi jual/beli SBN di pasar

Dengan adanya IPS, perencanaan portofolio

sekunder apabila terjadi kas yang “menganggur”.

investasi di TDR Ditjen Perbendaharaan akan

TDR Ditjen Perbendaharaan

Menilik peraturan dan menguatkan pengelolaan

tergambar lengkap, dan manajer investasi (dalam

resmi beroperasi setelah

kas di level fine tuning, masih terdapat ruang

hal ini di Subdit Optimalisasi Kas) memiliki

dilakukan penandatangan

untuk mengembangkan fungsi Treasury Dealing

pedoman pelaksanaan transaksi yang lengkap

Room terutama di fungsi front office.

dalam satu tahun anggaran meliputi tata kelola

aktif adalah kemampuan

Indonesia saat ini?

untuk mengonsolidasi saldo
kas pemerintah yang tersebar

Perjalanan Pengelolaan Kas

di berbagai rekening bank atau

yang Aktif di Indonesia: Past

biasa disebut sebagai Treasury

and Now

Single Account. Selanjutnya
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Gambar di atas menunjukkan bahwa saat ini

setelah pengelola kas dapat

Pada tahun 2011, konsep

Perjanjian Kerja Sama (PKS)

mengetahui posisi saldo kasnya,

pengelolaan kas yang aktif

antara Kementerian Keuangan

program investasi, perencanaan alokasi portofolio

diperlukan proyeksi arus kas

ditandai dengan pembangunan

dengan Bank Indonesia pada

1.

Perencanaan portofolio investasi

yang akurat untuk mengetahui

Treasury Dealing Room (TDR)

tanggal 17 Desember 2015.

SBN dan penempatan uang

kapan saldo kas dinyatakan

Ditjen Perbendaharaan.

Setelah penandatanganan

“Risk comes from not knowing what you’re doing,”

lebih atau kurang sehingga

Pembangunan TDR Ditjen

PKS tersebut, TDR DJPb

begitu Warren Buffett menyatakan bahwa

dapat diambil keputusan

Perbendaharaan ini berupa

melaksanakan transaksi perdana

untuk melakukan optimalisasi

pembangunan fisik ruangan

dengan menempatkan kelebihan

kas melalui investasi apabila

untuk dealing room, diikuti

kas pemerintah pusat di bank

diproyeksikan kelebihan kas dan

dengan rekrutmen dan pelatihan

umum pada tanggal 29 Februari

divestasi atau meminjam dalam

SDM yang dipersiapkan untuk

2016.

jangka waktu pendek apabila

ditempatkan pada unit ini.

terdapat proyeksi kekurangan

Tahapan berikutnya yaitu
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Dinamika

Manfaat lain dari IPS antara lain:

•
•

•
•

•

dapat memberikan dasar penyusunan target

melakukan transaksi lindung nilai dalam kerangka
pengelolaan utang saja.

SPM-nya
tertolak,
bos!

penerimaan atas pengelolaan kas di TDR DJPb;
dasar untuk penganggaran biaya atas risiko pasar

3.

(kerugian akibat fluktuasi harga) yang mungkin

DJPb

Peningkatan batas transaksi (limit) TDR

timbul, bunga atas pengelolaan kas jangka pendek

Perjanjian kerjasama antara Kementerian Keuangan

(transaksi repo atau penerbitan SPN kurang dari

dan Bank Indonesia telah menyepakati bahwa batas

3 bulan) dan biaya operasional TDR DJPb (biaya

transaksi TDR Ditjen Perbendaharaan dalam satu tahun

kustodian dan sebagainya);

maksimal sebesar Rp5 triliun. Di waktu mendatang,

dengan adanya target penerimaan dan biaya yang

TDR Ditjen Perbendaharaan akan mengelola beberapa

terdokumentasi, maka kinerja pengelolaan kas

portofolio antara lain penempatan uang, investasi

yang dilaksanakan TDR DJPb dapat dievaluasi;

SBN dan transaksi reverse repo (transaksi pinjam

pedoman untuk fungsi middle office menyusun

meminjam dengan jaminan Surat Berharga Negara).

batas atau dalam dunia perbankan dikenal

Pelaksanaan transaksi TDR tersebut dapat membantu

dengan “limit” untuk fungsi front office dalam

otoritas moneter untuk pendalaman pasar keuangan di

bertransaksi; dan

Indonesia sehingga tingkat likuiditas atau perputaran

auditor eksternal juga akan dibantu dalam

pasar uang di Indonesia menjadi tinggi.

IYE TAU,
INI LAGI
NGECEK

pelaksanaan audit untuk memahami proses bisnis
dan tujuan investasi yang dilaksanakan oleh TDR

Apabila kita menilik data yang didapat dari Bloomberg,

Ditjen Perbendaharaan.

Reuters maupun Cogencis, transaksi repo dan reverse
repo di pasar uang (money market) Indonesia masih

2.

Lindung nilai (hedging) aset dan hutang

kecil. Ini terlihat dari sangat sedikitnya pihak yang

valuta asing

memberikan kuotasi harga dan lebarnya spread atau

Pemerintah pusat memiliki penerimaan dan

selisih harga kuotasi jual/beli transaksi repo. Hal ini

pengeluaran dalam bentuk valuta asing yang

kontras dengan transaksi penukaran valuta asing

disimpan dalam Rekening Kas Umum Negara. Dengan

seperti USD/IDR yang kuotasinya banyak dijumpai serta

menyimpan dan melakukan pembayaran dalam mata

selisih atau spread harga jual dan beli yang sempit.

uang asing, pemerintah memiliki risiko pasar berupa
fluktuasi harga pasar. Dalam rangka manajemen

Di sinilah peranan TDR Ditjen Perbendaharaan dalam

risiko, fluktuasi harga pasar tersebut dapat dilakukan

keikutsertaannya di pasar uang, sebagai contoh

lindung nilai/hedging atas transaksi pemerintah

transaksi repo ataupun reverse repo akan membantu

dalam valuta asing. Transaksi lindung nilai tersebut

otoritas moneter dalam melakukan pendalaman

dapat diinterpretasikan sebagai biaya asuransi dalam

pasar repo. Dan dengan keikutsertaan TDR Ditjen

menyimpan mata uang asing sehingga pemerintah

Perbendaharaan yang aktif dalam pasar repo – reverse

terhindar dari eksposur atas kepemilikan valuta asing.

repo secara tidak langsung juga membantu pendalaman

“dengan MonSAKTI, monitoring SAKTI
semudah update IG story”

pasar Surat Berharga Negara. Oleh karena itu,
Pelaksanaan transaksi lindung nilai merupakan

diperlukan peningkatan batas/limit transaksi sehingga

salah satu fungsi TDR DJPb dalam PMK Nomor 234/

TDR DJPb dapat aktif turut serta dalam pasar uang di

PMK.01/2015 yang belum dilaksanakan. Sebagai

beberapa instrumen dengan tetap mempertahankan

penjaga likuiditas pemerintah dan unit yang memantau

sikap kehati-hatian dan selalu tetap berkoodinasi

seluruh kebutuhan kas dalam memenuhi kewajiban

dengan Bank Indonesia dalam melakukan investasi.

pemerintah, Direktorat Pengelolaan Kas Negara melalui
TDR DJPb dapat melaksanakan transaksi lindung nilai

Teks: Gallyh Wardhana, Direktorat Pengelolaan Kas

dalam kerangka penyediaan likuiditas pemerintah. Hal

Negara

ini akan membedakan pelaksanaan transaksi lindung
nilai yang menjadi tugas fungsi DJPPR sebagaimana
amanat PMK Nomor 36/PMK.08/2017 yang dapat

monsakti
Kontributor : Ayub Sofyan Albana
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Optimalisasi Fintech dan
e-Commerce untuk Penerimaan
Negara Zaman Now
Saat negara membutuhkan penerimaan dan mencari
sumber-sumber penerimaan negara, muncul potensi
penerimaan negara yang hadir bersamaan dengan bonus
demografi berupa angkatan kerja yang besar, yaitu
berupa financial technology (fintech) dan e-commerce.
Namun, hingga kini pemerintah masih kesulitan
mengoptimalkan kedua potensi itu sebagai sumber
penerimaan negara sehingga perlu solusi mendasar. Di
sisi lain, sistem Penerimaan Negara juga membutuhkan
sarana pembayaran yang cepat, aksesibel, dan tepat
waktu di mana fintech dan e-commerce bisa menjadi

Foto : Mahardika Argha

salah satu solusinya.

Di sisi lain, penetrasi telepon selular di

Tenggara 2017 menempatkan Indonesia

Indonesia di tahun 2017 yang mencapai

sebagai negara dengan pangsa lalu

371,4 juta pengguna atau 142% dari

lintas mobile tertinggi, yakni sebesar

total populasi sebanyak 262 juta

87%. Melihat laporan dan penelitian

jiwa menunjukkan potensi ekonomi

di atas menimbulkan tanya tentang

yang bisa dilakukan melalui telepon

bagaimana sebenarnya profil fintech

selular. Terlebih, pengguna internet di

dan e-commerce di Indonesia? Profil itu

Indonesia yang mencapai 132,7 juta

penting untuk mengetahui seberapa

dengan penetrasi sekitar 51% dari

potensi penerimaan negara yang bisa

populasi mendukung pertumbuhan

digali dari sana.

fintech dan e-commerce di Indonesia.
Berdasarkan data Asosiasi Fintech
Berdasarkan penelitian Indef (Institute

Indonesia (AFTECH) terdapat 149

for Development of Economics and

perusahaan startup, 24 Lembaga

Finance), keberadaan fintech di

Keuangan, dan 9 Mitra Asosiasi di

Indonesia mampu menyumbang

Indonesia yang bergerak di bidang

Rp25,97 triliun dari PDB Indonesia.

fintech. Namun, sesuai data OJK baru

Sementara penelitian PPRO, lembaga

73 perusahaan yang terdaftar di OJK

penyedia sistem payment dan fintech

per Oktober 2018. Sementara, Asosiasi

berbasis di London, menempatkan

e-commerce Indonesia (idEA) membagi

Indonesia sebagai negara dengan

penyedia jasa e-commerce dalam

pertumbuhan e-commerce tertinggi di

direktori yaitu: Bank, Classified Ads,

dunia di tahun 2017 dengan tingkat

Daily Deals, Directory, Infrastructure,

pertumbuhan sebesar 78% senilai $7.2

Logistik, Marketplace, Online Retail,

miliar (sekitar Rp104 triliun) di mana

Payment Gateway, dan Travel. Maka tak

31% transaksinya dilakukan melalui

heran bila anggota idEA yang dibangun

smartphone. Namun laporan dari iPrice

tahun 2012 oleh sembilan perusahaan

Group, platform afiliasi dengan lebih

kini telah mencapai 314 perusahaan

dari 1000 e-commerce di Asia Tenggara,

dengan proporsi anggota sebagaimana

yang berjudul State of e-Commerce Asia

diagram di bawah.

S

elama ini, penyetoran penerimaan negara dilakukan, selain di Pos Persepsi, melalui Bank Persepsi di
mana hingga tulisan ini dibuat sudah mencapai 83 Bank Umum. Namun, ternyata akses masyarakat
atas layanan perbankan di Indonesia baru 49% (sesuai laporan The Global Findex Database 2017).

Hal itu menyebabkan akses masyarakat untuk berkontribusi dalam Penerimaan Negara tidak bisa optimal.
Pemerintah pun terus mengupayakan peningkatan Keuangan Inklusif melalui berbagai sarana dalam Strategi
Nasional Keuangan Inklusif melalui Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2016 dengan target 75% di akhir
tahun 2019.
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Jamaknya e-commerce menyebabkan

mengacu pada Peraturan Pemerintah

fintech di lapangan yang berpengaruh

BPS yang ingin mengumpulkan

Nomor 23 Tahun 2018 tentang PPh

pada jenis usahanya.

dan melaporkan data e-commmerce

atas Penghasilan dari Usaha yang

berdasarkan Perpres Nomor 74 Tahun

Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak

Fintech memiliki banyak definisi

2017 mengenai Peta Jalan Sistem

yang Memiliki Peredaran Bruto

namun kesemuanya merujuk pada

Perdagangan Nasional Berbasis

Tertentu dan Peraturan Menteri

penggunaan teknologi dalam solusi

Elektronik pun mengalami kesulitan.

Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013

keuangan. Fintech dianggap sebagai

BPS ingin mengumpulkan data

tentang Batasan Pengusaha Kecil

perkawinan antara layanan keuangan

berupa omzet, investasi asing dan

PPN sebagai berikut:

dan teknologi informasi (Arner,

lokal, transaksi, metode pembayaran,

•

fintech jasa pembayaran

2015). Fintech juga bisa didefinisikan

tenaga kerja serta teknologi. BPS

dikenakan PPh pasal 23

sebagai penerapan teknologi digital

sementara ini hanya mendata

dengan tarif 2 persen dari

untuk mengatasi masalah-masalah

e-commerce yang telah berbentuk

total pendapatan dan Pajak

intermediasi keuangan (Aaron,

badan usaha untuk dikelompokkan

Pertambahan Nilai (PPN) atas

2017). Fintech didefinisikan lebih

ke dalam tujuh kategori, yaitu

jasa sebesar 10 persen dari

luas sebagai inovasi penggunaan

marketplace dan e-retail, classified

transaksi.

teknologi dalam layanan keuangan

Potensi yang sangat besar dari

masuk ke kas negara. Selain itu,

signifikan untuk itu.

PPN atas pembelian software

yang mampu menghasilkan model

segmen fintech dan e-commerce

pemerintah juga harus menjamin

Memang sempat ada pesimisme

keuangan sebesar 10 persen.

bisnis baru, aplikasi, proses-proses

didukung oleh banyaknya

bahwa secara hukum penyetoran

di awal pengerjaannya

PPN atas jasa riset untuk

atau produk-produk dengan sebuah

pengguna. Artinya pula terdapat

yang dilakukan pembayar telah

terkait potensi masyarakat

sebenarnya mirip dengan direktori

penilaian kredit senilai 10

efek material terkait dengan

potensi jasa layanan keuangan,

diakui. Hal-hal itu telah berjalan

menggunakan saldo mereka

keanggotaan idEA.

persen dari transaksi

penyedian layanan keuangan (FSB,

khususnya berupa payment,

efektif dengan melibatkan

untuk membayar pajak/bea

PPh 2 persen atas pendapatan

2017). Menurut FSB, fintech dapat

yang bisa pula dioptimalkan

kanal-kanal elektronik pada

cukai/PNBP pada platform

Dari profil di atas yang luar biasa,

fintech di bidang manajemen

dikategorikan ke dalam lima jenis

sebagai sarana pembayaran

Bank Persepsi, seperti EDC, ATM,

fintech dan e-commerce. Namun

ternyata pemerintah kesulitan

investasi dan PPN 10 persen

sebagaimana gambar di samping.

Penerimaan Negara atau yang

mobile banking, internet banking,

dengan perkembangan semakin

untuk mengenakan pajak pada

dari setiap transaksi.

dalam Sistem Penerimaan

dan sebagainya. Maka tidak naif

banyaknya pengguna pembayaran

horizontal, classified vertical, travel,
transportation, specialty store, dan
daily deals. Pengelompokan oleh BPS

perusahan-perusahaan fintech.

•
•
•

•

PPh pasal 23 atas bunga

Melihat tipologi di atas, terdapat bisa

Negara secara Elektronik disebut

bila bisa juga menerapkan hal

elektronik dan semakin besarnya

Kesulitan pertama adalah terkait

terhadap fintech yang bergerak

dikatakan bahwa e-commerce menjadi

sebagai Collecting Agent (CA).

yang sama pada lembaga selain

saldo yang bisa disimpan maka

masih sulitnya menentukan subjek

di bidang jasa keuangan dan

bagian dari fintech, khususnya

Jadi, masyarakat selaku Wajib

bank bila memang mampu

hal itu bisa terjawab nantinya.

pajak meskipun secara prinsip

asuransi.

untuk jenis payment, karena banyak

Pajak/Wajib Bayar/Wajib Setor

memberikan layanan yang sama,

Sebagai contoh, GoPay dan

menggunakan fasilitas payment.

ada Pajak Penghasilan (PPh) yang

bisa menggunakan saldo account

dalam hal ini adalah fintech dan

OVO memiliki kebijakan saldo

harus dibayar namun lewat siapa

Kendati begitu, potensi penerimaan

Hal ini terlihat dari Tokopedia dan

pada platform milik fintech atau

e-commerce.

maksimal Rp2 juta bila pengguna

pembayaran itu dilakukan menjadi

pajak dari industri ini tidak bisa

Bukalapak yang menjadi anggota

e-commerce di mana mereka

pertanyaan. Kesulitan kedua adalah

maksimal karena aturan spesifiknya

idEA untuk direktori marketplace

terdaftar.

pemerintah harus memastikan bahwa

belum ada. Dalam hal ini, fintech dan

juga menjadi anggota AFTECH untuk

fintech mencatatkan pendapatannya

e-commerce harus memiliki NPWP

kategori perusahaan startup. Hal ini

Karakteristik kanal pembayaran

di dalam negeri meskipun ada yang

dulu untuk bisa dikenakan pajak.

kembali membuat pengkategorian
jenis bisnis dari fintech dan

berasal dari luar negeri. Peraturan
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belum terverifikasi dan Rp10
Pelibatan fintech pun telah

juta bila sudah terverifikasi.

dimulai untuk kegiatan

Namun, jumlah transaksi dalam

pembiayaan di mana terakhir

sebulan bisa mencapai maksimal

pada fintech atau e-commerce

saat penjualan Suku Tabungan

Rp20 juta. Sedangkan untuk

yang bisa melakukan transaksi

(ST-002) di bulan November

e-commerce, saldo untuk para

Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Klasifikasi Baku Lapangan Usaha

e-commerce menjadi rumit sehingga

kapan saja dan di mana saja

telah bergabung empat

pelapak (para penjual) bisa

Nomor 77 Tahun 2016 tentang

(KBLI) yang disusun oleh BPS

membawa kesulitan awal dari belum

selama terhubung dengan

pelaku fintech, yaitu Investree,

mencapai saldo yang jauh lebih

Layanan Pinjam-Meminjam Berbasis

(terbaru dengan Peraturan Kepala

optimalnya pemerintah dalam

internet mendukung sistem

Bareksa, Tanamduit, dan

besar sehingga bisa dipakai untuk

Teknologi Informasi memang

BPS No. 19 tahun 2017) mungkin

menggali penerimaan negara dari

penerimaan negara secara

Modalku. Dan DJPb yang mulai

membayar penerimaan negara.

membolehkan penyelenggara atau

bisa menjadi acuan jenis usaha

segmen baru ini. Maka pemerintah

elektronik. Hal ini sesuai dengan

mengajak perwakilan fintech

Terlebih bila para pelapak di

badan hukum asing mendaftarkan

bagi fintech dan e-commerce untuk

mau tidak mau harus segera

prinsip penerimaan negara yang

dan e-commerce untuk uji coba

e-commerce bisa diupayakan

diri ke OJK dengan ketentuan

penerbitan NPWP. Namun, bukanlah

membuat peraturan yang spesifik

harus secepat-cepatnya masuk

perluasan kanal pembayaran

menjadi UMKM yang memiliki

kepemilikan saham perusahaan

hal mudah untuk menentukan jenis

apabila pemerintah ingin menggali

ke kas negara dan memastikan

Penerimaan Negara melalui

NPWP semua maka saldo itu bisa

maksimal sebesar 85 persen.

usaha fintech dan e-commerce dalam

potensi penerimaan negara dari

bahwa penyetoran yang

frase Lembaga Persepsi Lainnya

dipakai untuk membayar pajak.

KBLI mengingat sangat spesifiknya

segmen fintech dan e-commerce.

dilakukan pembayar benar-benar

menjadi terobosan yang sangat

Selama ini, pemungutan pajak untuk

klasifikasi itu. Hal ini juga tidak

fintech terbagi dalam lima skema

terlepas dari beragamnya definisi
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Pesimisme lain yang sempat muncul adalah

diuji dengan baik untuk memastikan keamanan

terkait jaminan uang yang berada di fintech dan

usaha mereka.

e-commerce. Hal itu bisa diyakinkan dengan telah

Jadi, mari optimalkan fintech dan e-commerce

diaturnya inovasi layanan keuangan (fintech)

untuk ekonomi negara melalui optimalisasi

baik oleh BI melalui Peraturan Bank Indonesia

mereka sebagai sumber penerimaan negara dan

No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan

kanal pembayaran penerimaan negara.

Implementasi PUG
dan Tingkat Turnover Pegawai

Teknologi Finansial dan OJK melalui Peraturan
OJK Nomor 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi

Teks: Sarimin, Direktorat Pengelolaan Kas Negara

Jumlah perempuan bekerja di Indonesia sangat banyak. Khusus untuk Pegawai Negeri Sipil

Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, yang

(PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan data tahun 2016 terdapat 4,37 juta

artinya setiap pelaku usaha yang terdaftar telah

PNS. Adapun jumlah PNS laki-laki hampir seimbang dengan PNS perempuan. PNS laki-laki 51
persen, sedangkan PNS perempuan sebesar 49 persen. Data ini bisa dilihat pada website Badan
Pusat Statistik (BPS) yang beralamat www.bps.go.id.

Daftar Pustaka
https://globalfindex.worldbank.org/
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2017/08/29/pengguna-ponsel-indonesia-mencapai-142-daripopulasi

Turnover Pegawai

kepentingan ibu hamil, ibu menyusui, serta bayi/balita

http://www.fiskal.kemenkeu.go.id/data/document/inklusif/Artikel_Keuangan%20Inklusif%20di%20Indonesia.

Menurut Robbin dan Judge (2009:38), pengertian turnover

mereka. Banyak sekali ibu yang terpaksa memberi susu

pdf

adalah tindakan pengunduran diri secara permanen yang

formula kepada anaknya selama mereka bekerja. Sangat

https://fintech.id/

dilakukan oleh karyawan baik secara sukarela atau pun

jarang kantor yang memiliki tempat penitipan bayi/anak,

https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Documents/Pages/Penyelenggara-Fintech-Terdaftar-

tidak sukarela. Turnover dapat berupa pengunduran diri,

ruang laktasi, apalagi tempat bermain anak. Seringkali

di-OJK-per-Agustus-2018/Data%20Penyelenggara%20Terdaftar%20Per%20Agustus%202018.pdf

perpindahan keluar unit organisasi, pemberhentian atau

ibu terpaksa memompa ASI di toilet, tetapi tersandung

http://indef.or.id/source/news/IMPACT%20VOLUME%202%20ISSUE%202-PERAN%20FINTECH%20

kematian anggota organisasi. Hal ini diungkapkan oleh

ketiadaan kulkas/alat pendingin/penyimpan ASI.

LENDING.pdf

Riadi, Muchlisin (2018) dalam Pengertian, Jenis, Penyebab

https://www.ppro.com/wp-content/uploads/2018/02/PPRO_report_high-growth_markets_2018.pdf

dan Perhitungan Turnover Karyawan. (Sumber: www.

Permasalahan ibu bekerja akan semakin besar manakala

https://iprice.co.id/insights/stateofecommerce2017/

kajianpustaka.com).

harus tugas belajar, mutasi, atau promosi ke kota atau pulau

https://fintech.id/

lain tanpa bisa membawa keluarga. Selain perasaan bersalah

https://www.idea.or.id/direktori-member

Menurut penulis, salah satu penyebab turnover PNS

terhadap keluarga, terdapat hal lain yang membebani batin

https://www.cnbcindonesia.com/fintech/20180807153723-37-27400/kemenkeu-akui-sulitnya-memajaki-

wanita adalah perubahan fokus saat mereka menikah atau

ibu bekerja (yang jauh dari homebase) yaitu takut suaminya

fintech-dan-e-commerce

mempunyai anak. Turnover ini bisa secara sukarela maupun

tidak setia. Beberapa pasangan bercerai karena adanya

https://katadata.co.id/berita/2018/08/07/dua-hal-yang-bikin-pemerintah-sulit-tarik-pajak-fintech

tidak sukarela (mungkin atas desakan suami atau keluarga).

perselingkuhan yang ditengarai karena pasangannya

https://apjii.or.id/gudang/down/TOPIK-2-:-Akselerasi-Pertumbuh.pdf

Ada PNS wanita yang atas kemauan sendiri mengundurkan

jauh. Ada gunjingan, suami istri yang serumah saja bisa

https://nasional.kontan.co.id/news/pendataan-e-commerce-oleh-bps-masih-terkendala

diri dari pekerjaan untuk fokus mengurus suami dan anak.

selingkuh, apalagi yang jauh.

https://www.cnbcindonesia.com/fintech/20180110145800-37-1126/ini-dia-empat-jenis-fintech-di-indonesia

Ada pula yang terpaksa berhenti kerja karena terpisah

Arner, D.W., Barberis, J., and Buckley, R.P.(2015). The evolution of FinTech : A new post-crises paradigm?.

lokasi bekerja, beda daerah/kota/pulau dan sulit untuk

Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG)

University of Hongkong

mengajukan mutasi/pindah mengikuti suami.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) telah

Aaron, M., Rivadeneyra, F., and Sohal, S.(2017). Fintech : Is this time different? A framework for assessing
risks and opportunities for Central Banks. Bank of Canada Staff Discussion Paper 2017-10 (July). Canada :
Bank of Canada

Ibu Bekerja dan Rasa Bersalah

menerapkan kebijakan PUG. Direktur Jenderal (Dirjen)
Perbendaharaan telah menetapkan aturan tentang

Salah satu masalah yang dihadapi oleh ibu bekerja adalah

Implementasi PUG di DJPb melalui Surat Edaran Nomor

Financial Stability Board (FSB, 2017b). Financial stability implications from fintech. 27 June 2017.

ketika tidak ada yang bisa dipercaya untuk mengurus anak

SE-116/PB/2017. SE tersebut telah mengatur standar

Nizar, Muhammad. 2017. Teknologi Keuangan (Fintech) : Konsep dan Implementasinya di Indonesia. Warta

selagi ibu berada di kantor. Mencari pembantu yang bisa

pelaksanaan PUG lingkup DJPb yang meliputi penjelasan

Fiskal Edisi 115/2017

dipercaya bukanlah hal yang mudah. Selain itu, sebenarnya

konsep dan definisi gender sampai dengan PUG, serta

ada hal yang lebih besar yang dihadapi para ibu pekerja,

implementasinya dalam kebijakan dan sarana prasarana.

yaitu guilty feeling (rasa bersalah) terhadap anak. Sepanjang

Diatur pula strategi implementasi, langkah penyusunan

hari meninggalkan anak di rumah, padahal seharusnya

kebijakan dan penganggaran responsif gender, penguatan

mengasuh anak adalah tugas seorang ibu. Terlebih jika anak

internal dan penyebarluasan nilai-nilai PUG kepada

sakit, maka hati semakin galau. Tidak bisa seenaknya cuti

stakeholders, serta implementasi PUG bidang sarana dan

atau izin tidak masuk bekerja.

prasarana perkantoran.

Delapan belas tahun yang lalu, kebijakan dan fasilitas
kantor pemerintah masih kurang mengakomodasi
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Salah satu fasilitas PUG yang secara langsung
berpengaruh terhadap pegawai perempuan adalah

Pemberitaan terkait TPA tersebut mendapat berbagai

tersedianya fasilitas Tempat Penitipan Anak (TPA).

komentar positif dan minta agar fasilitas serupa

Sebagai contoh, TPA Yayasan Artha Wildan yang

dapat diterapkan di tempat kerja mereka. Ada yang

berlokasi di lingkungan Kantor Pusat DJPb, Lapangan

menambahkan pernyataan: “(Fasilitas daycare) akan

Banteng, Jakarta. Ibu yang selesai cuti melahirkan bisa

sangat membantu dan mengurangi jumlah izin/cuti

dengan tenang membawa bayinya ke kantor. Mereka

karena (masalah) asisten rumah tangga/ART untuk

bisa menengok dan menyusui anaknya pada saat
istirahat. Ibu juga bisa memerah dan menitipkan Air
Susu Ibu (ASI).

Perlukah Satker
Mengangkat Bendahara
Penerimaan?
Suatu ketika penulis mendapatkan penugasan memberikan materi Pemungutan dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan
Pajak (PNBP) pada Pelatihan Bendahara Penerimaan. Bendahara Penerimaan merupakan salah satu pejabat perbendaharaan

Fasilitas TPA tersebut mendapat kunjungan dari

negara yang berada di lingkup satuan kerja (satker) Kementerian Negara/Lembaga (K/L). Tugas Bendahara Penerimaan adalah

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada

menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan negara dalam rangka

pertengahan Desember 2018. Menurut Menkeu, fasilitas

pelaksanaan APBN. Satker yang mempunyai target PNBP fungsional dalam DIPA-nya umumnya menunjuk/mengangkat seorang

ini dapat membantu mengurangi perasaan beban pada

Bendahara Penerimaan.

pekerja perempuan.
“Jika suatu institusi menjadikan lingkungan kantornya
ramah bagi wanita, mereka dapat bekerja dengan
nyaman dan memberikan seluruh potensinya.” Hal
ini telah diberitakan oleh akun instagram (IG) @
kemenkeuri serta @smindrawati.

mengasuh anak dan diharapkan ibu-ibu bisa lebih fokus
dan merasa aman meninggalkan anaknya di daycare.”

Komitmen Pimpinan
Dirjen Perbendaharaan selaku pimpinan tertinggi
DJPb telah berkomitmen untuk mendukung penuh
implementasi PUG di lingkup DJPb. Salah satu
bentuknya berupa fasilitas tempat penitipan anak.
Implementasi PUG antara lain bertujuan menjadikan
lingkungan kantor ramah bagi wanita. Diharapkan
mereka dapat bekerja dengan nyaman dan memberikan
hasil terbaik. Pada akhirnya Implementasi PUG
diharapkan mampu mengurangi tingkat turnover
Dijelaskan bahwa TPA ini menampung anak-anak dari

pegawai. Memang dukungan suami dan keluarga sangat

pegawai Kemenkeu yang bekerja di wilayah Lapangan

berpengaruh besar dalam keberlangsungan pekerjaan

Banteng. Terdapat sekitar 80 anak yang diasuh. Dari

pegawai perempuan, tetapi akan lebih mantap bila

jumlah tersebut, 22 orang di antaranya merupakan bayi

didukung oleh dukungan dari pemerintah/institusi.

berusia 2-24 bulan yang dibagi menjadi 2 kelas.
TPA tersebut memiliki ruang belajar, ruang makan,

Teks: Martina Sri Mulyani, Kepala KPPN Tanjung Redeb

ruang cuci tangan, kamar tidur anak-anak, dan toilet.

Foto: Dok. Instagram Sri Mulyani Indrawati

Tersedia pula kulkas untuk menyimpan Air Susu Ibu
Perah (ASIP) beserta alat untuk mensterilkan botol
susu. Lokasi TPA juga berdekatan dengan fasilitas
klinik lengkap dengan dokter, paramedis, serta obatobatan.
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elatihan ini diikuti oleh para

nomor transaksi penerimaan negara

Sementara itu, pada bagian hasil

Bendahara Penerimaan dan

(NTPN) dan nomor transaksi bank

rekonsiliasi internal dengan Unit

calon Bendahara Penerimaan

(NTB) atau nomor transaksi pos

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

satker-satker di sebuah K/L. Dalam

(NTP). Berdasarkan BPN tersebut,

Kuasa Pengguna Anggaran

sesi diskusi, seorang peserta

selanjutnya Bendahara Penerimaan

(UAKPA) menunjukkan selisih

menyampaikan bahwa mekanisme

melakukan penginputan kedalam

sebesar realisasi PNBP bulan yang

penerimaan dan penyetoran

Aplikasi Sistem Aplikasi Satker (SAS)

bersangkutan. Selisih terjadi karena

PNBP fungsional di satker mereka

modul Sistem Laporan Bendahara

pembukuan (BKU dan BP) Bendahara

adalah wajib bayar menyetorkan

Instansi (Silabi) Penerimaan.

Penerimaan tidak mencatat

langsung ke kas negara. Bendahara

penyetoran langsung ke kas negara

Penerimaan sama sekali tidak

Setiap akhir bulan, Bendahara

oleh wajib bayar, sedangkan UAKPA

pernah menerima kas baik tunai

Penerimaan tadi menyusun laporan

melalui Aplikasi SAIBA mencatat

ataupun melalui rekening, sehingga

pertanggungjawaban (LPJ) dan

penyetoran langsung oleh wajib

tidak pernah juga melakukan

menyampaikan kepada Kantor

bayar sebagai realisasi PNBP.

penyetoran ke kas negara. Rekening

Pelayanan Perbendaharaan Negara

Bendahara Penerimaan senantiasa

(KPPN) setempat paling lambat

Dari kasus di satker tersebut terbersit

menunjukkan saldo nol alias nihil,

tanggal 10 bulan berikutnya. Isi dari

pertanyaan di benak penulis.

karena memang tidak ada transaksi

LPJ-nya sendiri menunjukkan jumlah

Apakah satker dengan mekanisme

mutasi kredit maupun debit.

nol baik pada bagian keadaan saldo

penerimaan PNBP sebagaimana

pembukuan (Buku Kas Umum-BKU

kasus di atas perlu mengangkat

Bendahara tinggal menerima bukti

dan Buku-buku Pembantunya-

seorang Bendahara Penerimaan? Jika

penyetoran ke kas negara oleh wajib

BP), keadaan kas pada akhir bulan

tidak perlu, bagaimanakah pelaporan

bayar berupa bukti penerimaan

pelaporan, selisih kas, dan saldo

atas penerimaan dan penyetoran

negara (BPN). BPN ini berwujud

uang yang sudah menjadi hak negara

PNBP di satker tersebut?

bukti setor melalui teller bank/

(jumlah penerimaan dan penyetoran

pos, bukti transfer bank, ataupun

ke kas negara).

struk ATM/EDC. BPN memuat
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Alternatif kedua, wajib bayar membayarkan PNBP yang terutang melalui Bendahara
Penerimaan, baik secara tunai maupun melalui pemindahbukuan/transfer ke rekening
Bendahara Penerimaan. Bendahara Penerimaan memberikan surat bukti setor (SBS)

Bendahara Penerimaan

1. menerima,

pertanggungjawaban uang

Untuk menjawab pertanyaan-

2. menyimpan,

pendapatan negara, khususnya

pertanyaan itu, ada baiknya

3. menyetorkan,

PNBP.

kita melihat kembali definisi

4. menatausahakan, dan

Bendahara Penerimaan sesuai

5. mempertanggungjawabkan

Mekanisme Pemungutan dan

ketentuan peraturan perundang-

atas uang pendapatan negara dalam

Penyetoran PNBP

undangan yang berlaku. Siapakah

rangka pelaksanaan APBN. Kelima

Mekanisme atau prosedur

Bendahara Penerimaan itu?

tugas tersebut dihubungkan dengan

pemungutan dan penyetoran

Menurut Peraturan Menteri

kata hubung ‘dan’ yang mempunyai

PNBP ke kas negara adalah tata

Keuangan No. 230/PMK.05/2016

makna kumulatif kelima tugas

cara pembayaran PNBP dari wajib

tentang Perubahan atas Peraturan

tersebut, bukan dengan kata hubung

bayar kepada negara. Ada tiga

Menteri Keuangan Nomor 162/

‘atau’ yang mempunyai makna

alternatif pembayaran PNBP, seperti

PMK.05/2013 tentang Kedudukan

alternatif dari kelima tugas itu. Jadi

digambarkan pada Gambar 1 berikut

dan Tanggung Jawab Bendahara

seorang Bendahara Penerimaan

ini.

pada Satuan Kerja Pengelola

semestinya

Anggaran Pendapatan dan Belanja

melakukan

Negara, Bendahara Penerimaan

penerimaan,

adalah orang yang ditunjuk

penyimpanan,

untuk menerima, menyimpan,

penyetoran,

menyetorkan, menatausahakan, dan

penatausahaan,

kedua. Mekanisme pembayaran PNBP seperti ini lazim terjadi pada kantor-kantor

mempertanggungjawabkan uang

dan

pemerintah seperti museum, taman nasional, pelabuhan, terminal, dan lain-lain yang

kepada wajib bayar. Dari PNBP yang diterimanya, Bendahara Penerimaan menyetorkan
secepatnya (tidak menunda-nunda) ke kas negara pada setiap akhir hari kerja.
Penyetoran dapat dilakukan pada hari berikutnya dalam hal :
1.

PNBP diterima pada hari libur/yang diliburkan;

2.

Layanan bank/pos persepsi yang sekota dengan tempat/kedudukan

		

Bendahara Penerimaan tidak tersedia.
Penyetoran dapat dilakukan secara berkala dalam hal tidak tersedia bank/pos persepsi
yang sekota dengan tempat kedudukan Bendahara Penerimaan dan sepanjang
memenuhi kondisi sebagai berikut:
1.

Kondisi geografis satker tidak memungkinkan penyetoran setiap hari;

2.

Jarak tempuh antara lokasi bank/pos persepsi dengan tempat/kedudukan
bendahara penerimaan melampaui waktu dua jam, dan/atau

3.

3

pendapatan negara dalam rangka

Biaya penyetoran lebih besar dari penerimaan yang diperoleh.

Alternatif ketiga adalah wajib bayar membayarkan PNBP yang terutang melalui
petugas pungut secara tunai. Petugas pungut selanjutnya menyerahkan PNBP yang
terkumpul kepada Bendahara Pengeluaran. Berikutnya Bendahara Penerimaan
menyetorkan PNBP yang diterimanya ke kas negara, sebagaimana alternatif

menggunakan karcis atau tiket masuk.

pelaksanaan APBN pada Kantor/
Satuan Kerja Kementerian Negara/
Lembaga.
Dari definisi tersebut, seorang

Peran dan Perlunya Keberadaan

tidak pernah menerima, menyimpan,

lingkungan Direktorat Jendera

Penerimaan

maupun menyetorkan uang

Pajak – Kementerian Keuangan.

pendapatan PNBP di satkernya. Ia

Setiap KPP mempunyai Daftar Isian

Merujuk pada mekanisme

hanya melakukan penatausahaan

Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang

pembayaran PNBP tersebut, definisi

(melalui pembukuan di Aplikasi

berisi target pendapatan pajak yang

Bendahara Penerimaan secara

SAS modul Silabi Penerimaan)

harus direalisasikan. Mekanisme

Alternatif pertama, wajib bayar menyetorkan PNBP yang terutang langsung ke

utuh sebagai orang yang ditunjuk

dan pertanggungjawaban atas

pembayaran pajak oleh wajib pajak

kas negara. Penyetoran dilakukan setelah wajib bayar mendapatkan kode billing

untuk menerima, menyimpan,

realisasi PNBP. Karena tidak pernah

dilakukan dengan penyetoran

melalui Aplikasi SIMPONI atau Sistem Informasi PNBP Online yang dapat diakses

menyetorkan, menatausahakan,

menerima, menyimpan, dan

langsung ke kas negara melalui bank/

di https://simponi.kemenkeu.go.id. Setelah mendapatkan kode billing, wajib bayar

dan mempertanggungjawabkan

menyetorkan uang PNBP ke kas

pos persepsi. Wajib pajak selanjutnya

dapat melakukan penyetoran ke kas negara melalui teller bank/pos persepsi (over the

uang pendapatan negara, hanya

negara, maka isi dari pembukuan dan

menyampaikan Surat Pemberitahuan

counter), atau dengan pemindahbukuan/transfer melalui internet banking atau melalui

dipenuhi pada alternatif kedua dan

LPJ-nya menunjukkan jumlah nol

(SPT) atas pajak-pajak yang telah

electronic device circuit (EDC), atau melalui automatic teller machine (ATM). Alternatif

ketiga. Sementara itu, pada alternatif

alias nihil.

dibayarkannya. Untuk mengelola

ini merupakan mekanisme pembayaran PNBP yang paling ideal. Bukti penyetoran

pertama, Bendahara Penerimaan

berupa slip setoran bank/pos persepsi, transfer/pemindahbukuan, atau struk EDC/ATM

tidak pernah menerima, menyimpan,

Dengan alasan tersebut, maka satker

mengangkat seorang Bendahara

merupakan bukti penerimaan negara (BPN). Wajib bayar selanjutnya menyampaikan

maupun menyetorkan uang

yang bersangkutan sebenarnya

Penerimaan.

BPN kepada Bendahara Penerimaan di satker terkait.

pendapatan negara.

tidak perlu mengangkat seorang

Bendahara Penerimaan mempunyai
lima tugas, yaitu:

1

penerimaan pajak tersebut, KPP tidak

Bendahara Penerimaan. Hal ini
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sejalan dengan praktik pada kantor-

tulisan ini, Bendahara Penerimaan
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Selanjutnya bagaimana pelaporan atas realisasi PNBP jika tidak terdapat
Bendahara Penerimaan di satker tersebut? Laporan realisasi pendapatan PNBP
dapat disusun dari pencatatan akuntansi yang dilakukan oleh UAKPA pada
Aplikasi SAIBA atau SAKTI. Berdasarkan BPN yang diterima dari wajib bayar,
petugas akuntansi/operator melakukan perekaman bukti transaksi penerimaan
negara kedalam Aplikasi SAIBA atau SAKTI. Dari Aplikasi SAIBA atau SAKTI ini
pula, laporan realisasi anggaran pendapatan PNBP dapat dicetak.
Adalah sebuah kesalahkaprahan jika setiap satker yang mempunyai target
pendapatan PNBP fungsional selalu mengangkat seorang Bendahara
Penerimaan. Bendahara Penerimaan perlu diangkat jika mekanisme
pembayaran PNBP yang dijalankan benar-benar melibatkan Bendahara
Penerimaan untuk menerima, menyimpan, dan menyetorkan pendapatan
PNBP. Jika semua PNBP satker disetorkan langsung ke kas negara oleh wajib
bayar, pada hahekatnya satker tidak perlu mengangkat seorang Bendahara
Penerimaan. Dengan kebijakan seperti ini, maka tidak perlu ada pembayaran
honor Bendahara Penerimaan dan Atasan Langsung Bendahara Penerimaan,
sehingga membantu penghematan anggaran satker.
Teks: Setyawan Dwi Antoro, Widyaiswara Pusdiklat Anggaran dan
Perbendaharaan

Ilustrasi:
Argha
IlustrasiMahardika
: Mahardika
Argha
Referensi:

•

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang
Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola

•
•

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.02 /2013 tentang Tata Cara
Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak oleh Bendahara Penerimaan;
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.05/2017 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/ PMK.05/2014 tentang

•

Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik;
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-3/
PB/2014 tentang Petunjuk Teknis Penatausahaan, Pembukuan,

•

Article Review: ‘Corruption and
Decentralized Public Governance’
in Ahmad, E and G. Brosio (eds.).
Handbook of Fiscal Federalism

dan Pertanggungjawaban Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola

Introduction

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, serta Verifikasi Laporan

Corruption is a major problem that hinders governments’ initiatives to create good and clean governance in delivering

Pertanggungjawaban Bendahara.

public services. To tackle this problem, some scholars suggest governments to implement decentralisation. It is argued that

Modul Pemungutan dan Penyetoran PNBP, Pelatihan Bendahara

decentralisation provide local governments to manage their budget allocation to develop rural areas without complicated

Penerimaan, Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, 2018.

bureaucracy from the central government. However, decentralisation in some local governments is not effective to combat
corruption. Hence, it needs a strategy to formulate the suitable policy in corruption eradication in a relation of fiscal
decentralisation. One of the strategies is provided by Dr. Anwar Shah, an economist and Director of the World Bank Institute’s
Governance Program from 2004-2009, who write an article titled ‘Corruption and Decentralized Public Governance’.
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transparency. Shah also gives evidence from Fiszbein’s

Furthermore, the paper main

of the article are required to give different perspectives

(1997) review on political decentralisation in Colombia

contribution is about the strategy

about the issue of decentralisation. Therefore, this

that creates competition in producing a responsible

formulation in combating

However, the paper has drawbacks

paper critically review the article ‘Corruption and

and innovative leader who accelerates the capacity

corruption by decentralisation

in providing the evidence that

Decentralized Public Governance’ by Dr. Anwar

building in public services delivery. In Indonesia, Shah

program. Every country has their

supports the author’s argument

Shah in the book ‘Handbook of Fiscal Federalism’.

mentions a study from Kuncoro (2000) that shows

each own characteristic and

about decentralisation which can

The review will look at the central argument of the

about administration decentralisation which makes

need to formulate the priority of

alleviate corruption. The article

article, the evidence, theoretical debates, the article

private sector change their business location to local

anti-corruption policy because

only informs several evidences

References:

position and contribution in the body of knowledge,

areas with fewer bribes. However, the evidence is not

this program is not fit for all

from developing countries success

Crook, R & Manor, J 2000,

the major drawbacks and its theoretical and practical

convincing enough to give examples of successful

countries. As an illustration,

stories on decentralisation,

Democratic Decentralization.

implications.

stories in decentralisation program. Some of the

decentralisation is not effective

especially Karnataka case and only

OED Working Paper Series No. 11,

theoretical arguments that Shah provides do not

in high corrupted countries which

provides example from Australia

World Bank, Washington DC.

support with evidence of the local government that

have poor quality of governance.

and China as the evidence

have implemented the strategy. Furthermore, the

It needs to establish rule of law,

from developed countries.

Fiszbein, A 1997, ‘The Emergence

article writes about fiscal decentralisation which is still

citizens’ charter and enhance

Moreover, the explanation about

of local capacity: Lessons from

shows pros and cons among scholars in positive and

institutions’ accountability before

decentralisation past failures

Colombia’, World Development,

negative impact on corruption.

implementing decentralisation.

and negative impact give more

vol. 25, no. 7, pp. 1029-43.

Debates on
Decentralisation
The central argument of the article is about the
debates on the decentralisation impact of corruption.
Shah (2006) argues that decentralisation can alleviate

evidence and proportion than the
Theoretical Debates

corruption because it creates accountability, citizen

To add on, in the decentralisation

success of decentralisation.

program for local governments,

Shah, A 2006, ‘Corruption and
decentralized public governance’,

participation in monitoring government performance,

The theoretical debates that Shah provides give broad

the paper has an insightful

Finally, the paper gives theoretical

in E Ahmad & G Brosio (eds),

responsibility and responsiveness in public service

perspectives on the argument about the impact of

observation about the conceptual

and practical implications on

Handbook of Fiscal Federalism,

and break the monopoly at the national level.

decentralisation. He explains several arguments on

and empirical perspectives on

strategies to implement anti-

Edward Elgar, Chaltenham, pp.

These numbers of reasons made a large number

decentralisation that increases corruption, such as

decentralisation and corruption.

corruption reforms based on the

478-98.

of governments implement decentralisation to

discretion in local officials, weak monitoring from the

It starts with corruption and

quality of governance and the

eradicate corruption and create good governance.

central level, political decentralisation as cascading

governance definitions, the

level of corruption. Furthermore,

World Bank 2004, ‘Mainstreaming

Decentralisation is an important issue because in some

bribe system in Russia and the World Bank (2004)

concern and perspectives of

the article explains the arguments

anti-corruption activities

high corrupted countries, decentralisation program

studies which concern about local capture by elites.

corruption, theoretical and

of high corrupted countries

in World Bank assistance : a

is not effective in combating corruption. Moreover,

On the contrary, Shah counters the arguments with

evidence on corruption drivers,

that have to establish rules and

review of progress since 1997’,

corruption becomes increase due to the higher degree

supporting theory and evidence about the positive

the strategy formulation in anti-

citizens empowerment before

viewed 15 October 2014, <http://

of discretion at the local level, local capture by elites

impact of decentralisation, such as the citizens’

corruption efforts in each level

implementing decentralisation

documents.worldbank.org/

and increasing the amount of bureaucracy. As a result,

participation, accountability and transparency that can

of governance and the last is

to tackle corruption. To support

curated/en/2004/07/4965382/

it needs to formulate strategies in anti-corruption

tackle local capture by bureaucratic elites and reduce

theoretical debates and empirical

these initiatives, decentralisation

mainstreaming-anti-corruption-

policy, such as establish law, citizens’ charter and

political decentralisation that may contain corruption.

basis of the decentralisation

urge to be provided by the strict

activities-world-bank-assistance-

impact of corruption. In addition,

law enforcement and strong local

review-progress-1997>.

this observation has relevance to

leadership to combat corruption.

institution participation before implementing
decentralisation programs as a policy to reduce

The Article Position and Contribution

corruption.

create good governance because

Therefore, a solid leader

Text: Anandita Ramdhani

The paper fit with the mainstream literature because

corruption is a symptom of failed

commitment from both of central

Widigdiya, Kanwil DJPb Provinsi

it gives strong arguments about the decentralisation

governance. If corruption can

and local governments is required

Jambi

positive impact on corruption with various theoretical

be reduced, it will increase the

to design a decentralisation

Shah provides evidences about decentralisation

debates and factual evidence about decentralisation

quality of the governance in its

program with administrative

programs that success in combating corruption.

and corruption. Moreover, the paper informs about

impact on the society.

and legal support to eradicate

He cites Crook and Manor (2000) study about

a number of theoretical and empirical studies which

decentralisation in Karnataka (a state in India),

show decentralisation contribution in accountability

Bangladesh, Cote D’Ivoire and Ghana that show

and responsiveness to deliver public service and

evidence in decentralisation success in enhancing

reducing grand corruption.

Evidences
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The Major Drawbacks

On the other hand, objective analysis and evaluation
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REKAM PERISTIWA

11/01

Oleh : Sugeng Wistriono

7/12

11/12

LAYANAN PRIMA DAN KOMITMEN
ANTIKORUPSI DUKUNG KELANCARAN
PENYALURAN APBN DI AKHIR TAHUN
ANGGARAN 2018

Kantor vertikal Kementerian Keuangan
mempunyai tugas yang besar dalam turut serta
memajukan perekonomian di daerah masingmasing hal tersebut disampaiakan dalam
arahan Menkeu Sri Mulyani Indrawati dalam
tinjauan kerjanya di KPPN Saumlaki Jumat
(11/01) kemudian berlanjut ke KPPN Sorong
(13/01).

Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono
melakukan kunjungan kerja ke KPPN
Semarang 1 dan KPPN Semarang 2 untuk
memastikan kesiapan KPPN dalam menghadapi
akhir tahun anggaran 2018

12/01

15/1

DARI ISO DI TIMUR INDONESIA SAMPAI
KE TAHUN POLITIK;
Dirjen Perbendaharaan Kunjungi KPPN Ambon
dan KPPN Fakfak 12/01
Direktur Jenderal (Dirjen) Perbendaharaan,
Marwanto Harjowiryono, meninjau langsung
pelayanan di Kantor Pelayanan Perbendaharan
Negara (KPPN) Ambon (08 /01) dan KPPN
Fakfak.

17/01

11/12

Ketepatan satuan kerja dalam menyampaikan
Surat Perintah Membayar (SPM) serta
penyerapan anggaran oleh satker yang lebih
baik dalam periode yang sama dibandingkan
tahun sebelumnya menjadi salah satu indikator
yang menunjukkan kondisi baik dalam
pengelolaan anggaran kementerian/lembaga
negara di akhir tahun anggaran ini. Hal tersebut
disampaikan oleh Dirjen Perbendaharaan
Marwanto Harjowiryono dalam tinjauan kesiapan
menghadapi pencairan anggaran di akhir
tahun anggaran 2018 di KPPN Jakarta I, KPPN
Jakarta IV, dan KPPN Jakarta VI, Selasa

MENKEU, SRI MULYANI INDRAWATI ME-LAUNCHING UJICOBA DIGITALISASI
PEMBIAYAAN UMI (11/12) DI JAKARTA.
Menkeu, Sri Mulyani Indrawati me-Launching Ujicoba Digitalisasi Pembiayaan UMi (11/12) di Jakarta.

13/12

19/12

DIRJEN PERBENDAHARAAN:
"SELAMAT KEPADA 17 KPPN DAN 1
KANWIL YANG BERPREDIKAT WBK
SERTA 1 KPPN YANG BERPREDIKAT
WBK/WBBM TAHUN 2018“ 13/12

PASTIKAN PENCAIRAN TUTUP TAHUN
ANGGARAN 2018 BAIK DAN LANCAR,
MENKEU TINJAU LAYANAN KPPN DI
OTISTA 21/12
Menkeu yang didampingi Direktur Jenderal
Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono serta
pejabat eselon I, II, dan III Kemenkeu meninjau
kesiapan KPPN Jakarta III, KPPN Jakarta VII,
dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi
DKI Jakarta meninjau kesiapan layanan kepada
satker di penghujung tahun 2018. (21/12)

Kantor yang memperoleh predikat sebagai
zona integritas WBK/WBBM tahun 2018:
KPPN Kotamobagu
Daftar kantor yang memperoleh predikat
sebagai zona integritas menuju Wilayah
Bebas Korupsi (WBK) tahun 2018
yaitu: Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat, KPPN
Pontianak, KPPN Lahat, KPPN Jakarta V,
KPPN Bekasi, KPPN Madiun, KPPN Singaraja,
KPPN Singkawang, KPPN Sukabumi, KPPN
Purwodadi, KPPN Pekanbaru, KPPN Pelaihari,
KPPN Tanjung Pandan, KPPN Cirebon, KPPN
Liwa, KPPN Surakarta, KPPN Bandung II, KPPN
Ternate.

Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto
Harjowiryono melakukan launching
program Pembinaan Mental Nasional Ditjen
Perbendaharaan.

SEMANGAT PENGELOLA APBN DI
UJUNG NEGERI
Sri Mulyani yang didampingi oleh Dirjen
Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono
beserta beberapa eselon 1 Kementerian
Keuangan lainnya berkunjung ke KPPN Tahuna

PERBENDAHARAAN BERBAGI DAN
PERBENDAHARAAN SEHAT RANGKAIAN
HARI BAKTI PERBENDAHARAAN 2019
Perbendaharaan Sehat dan Perbendaharaan
Berbagi menjadi bagian dari rangkaian kegiatan
Hari Bakti Perbendaharaan yang berlangsung di
Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan Jakarta.

KONTRAK KINERJA 2019 SEBAGAI KOMITMEN DJPB
MENJAGA NILAI-NILAI KEMENTERIAN KEUANGAN 23/01

Menteri Keuangan, Sri Mulyani meresmikan
Gedung Keuangan Negara Papua Barat. Gedung
ini ditempati oleh sejumlah instansi vertikal
Kementerian Keuangan yaitu Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN) Manokwari, Kanwil
Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat, dan
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Manokwari.

08/01

LAUNCHING PEMBINAAN MENTAL
NASIONAL DJPB UNTUK TRANSFORMASI
DIRI PEGAWAI

22/01

DUKUNG KEMAJUAN DI PAPUA BARAT,
KEMENKEU BANGUN GEDUNG DAN
SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN
NEGARA YANG BAIK 19/12

Jajaran pejabat dan perwakilan pegawai Ditjen Perbendaharaan
menandatangani kontrak kinerja Tahun 2019 di Jakarta.

KONTRAK KINERJA 2019 SEBAGAI KOMITMEN DJPB
MENJAGA NILAI-NILAI KEMENTERIAN KEUANGAN 23/01
REFLEKSI HARI BAKTI, ADAPTASI DAN SINERGI KUNCI KINERJA DAN
PRESTASI
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memberikan arahannya dalam kegiatan
Refleksi Hari Bakti Perbendaharaan di Jakarta.

Hakikat pemerintah, termasuk Kementerian Keuangan, adalah
sebagai agent of development yang wajib melakukan tata kelola yang
mumpuni,” sebut Wakil Ketua Tim Pembahas RUU Perbendaharaan
tahun 2004 Mulia P. Nasution dalam workshop “Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum (BLU): Peluang dan Tantangan ke Depan”.

Tema yang diambil untuk Hari Bakti Perbendaharaan Tahun 2019 adalah “Tingkatkan
Sinergi untuk Kemakmuran Negeri”.

26/12

24/01

DIRJEN PERBENDAHARAAN:
KINERJA APBN 2018 BAIK,
PENYERAPAN HARUS SEMAKIN
EFEKTIF DAN EFISIEN
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"Secara nasional, tingkat realisasi anggaran
pada tahun 2018 mencapai 99,6%, lebih
tinggi daripada tahun-tahun sebelumnya
dengan rata-rata 93-95%. Hal ini merupakan
prestasi kita semua di Kementerian
Keuangan, terlebih lagi Anda (pegawai
DJPb) dalam kaitannya dengan layanan
pencairan,”ungkap Marwanto kunjungan
kerjanya di KPPN Manado dan KPPN Bitung

23/01

21/12

Kinerja APBN 2018 semakin baik,
ditandai dengan antara lain pendapatan
negara sudah mencapai 95,4% dari
target dan belanja negara sebesar
94,5%, merujuk pada data sampai
dengan tanggal 20 Desember 2018.
Hal ini disampaikan oleh Direktur
Jenderal Perbendaharaan Marwanto
Harjowiryono dalam program Metro
Plus yang ditayangkan oleh Metro TV,
Rabu (26/12) melalui talkshow bertajuk
'Kinerja Pelaksanaan Anggaran 2018'

18/01

DIRJEN PERBENDAHARAAN:
CAPAIAN DAN PRESTASI
ADALAH INDIKATOR UPAYA DJPB
MENINGKATKAN LAYANAN

KETEPATAN PENYAMPAIAN
SPM INDIKATOR KELANCARAN
PEMBAYARAN DI AKHIR TAHUN
ANGGARAN
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MENKEU SMI : KERJA PROFESIONAL
WUJUD KONTRIBUSI BAGI
PEMBANGUNAN

02/01
KINERJA APBN 2018, BEKAL OPTIMISME
MEMASUKI TA 2019
"Pelaksanaan APBN tahun 2018 sangat baik dan optimal.
Realisasi pendapatan negara mencapai Rp1.942,3 triliun
(102,5% dari APBN tahun 2018). Sisi belanja negara juga
sama baiknya, untuk pertama kalinya belanja negara
mencapai Rp2.202,2 triliun (99,2% dari APBN 2018).
Pertumbuhan belanja juga lebih baik dari tahun lalu,
termasuk dari segi penggunaan anggarannya," sebut Sri
Mulyani.

INDONESIA KEMBALI TERPILIH
MENJADI ANGGOTA IPSAS
CONSULTATIVE ADVISORY GROUP
Pada akhir tahun 2018, perwakilan
Pemerintah Indonesia kembali terpilih
menjadi anggota The International Public
Sector Accounting Standards Consultative
Advisory Group (IPSASB CAG) untuk masa
keanggotaan periode kedua yang berakhir
pada tahun 2020. Indonesia dalam hal
ini diwakili oleh Direktur Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan Ditjen Perbendaharaan
Firmansyah N. Nazaroedin.

HINGGA JANUARI 2019 SEBANYAK
TUJUH BELAS LAYANAN FILIAL KPPN
BEROPERASI 24/01
Mengawali tahun 2019 ini sebanyak 4
layanan filial KPPN secara resmi telah
beroperasi. Sehingga sampai dengan Januari
2019, sebanyak 17 layanan filial KPPN resmi
dibentuk oleh Ditjen Perbendaharaan, yaitu
layanan filial KPPN Fakfak di Kaimana,
layanan filial KPPN Samarinda di Kutai Barat,
serta layanan filial KPPN Saumlaki di Tiakur,
Terakhir Layanan Filial KPPN Tanjung Selor
di Malinau.

26/01
PEMBIAYAAN UMI DORONG EKONOMI INKLUSIF
UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI BANGSA
Sekretaris Ditjen Perbendaharaan R.M Wiwieng
Handayaningsih menghadiri kegiatan pengenalan dan
dialog terkait Pembiayaan UMi di Maerokoco, Semarang.
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28/01

30/01
22/02

21/02

SETIAP PEGAWAI KEMENTERIAN KEUANGAN HARUS PAHAM ESENSI KEUANGAN
NEGARA

DIRJEN PERBENDAHARAAN
DAN KAPUSDOKKES POLRI
MENANDATANGANI KESEPAKATAN
INDIKATOR KINERJA BLU RS
BHAYANGKARA

Dalam kunjungan kerjanya di Bengkulu, Menteri Keuangan menyampaikan bahwa Komitmen menjaga
Keuangan Negara Dan menyampaikan policy Kementerian Keuangan adalah kewajiban, karena yg Kita
(Kementerian Keuangan) lakukan adalah menjalankan Undang-Undang.

DITJEN PERBENDAHARAAN RAIH PERINGKAT
TERBAIK PENGELOLAAN KINERJA 2018 LINGKUP
KEMENKEU 28/01
Ditjen Perbendaharaan menerima penghargaan sebagai unit
eselon I Lingkup Kementerian Keuangan dengan peringkat
terbaik dalam penilaian pengelolaan kinerja tahun 2018.

Pelaksanaan pengelolaan anggaran kementerian negara/lembaga melalui eksekusi
proyek dan kegiatan belanja idealnya berjalan merata sepanjang tahun. Terlebih
apabila proses perencanaan anggaran dan pelaksanaan kegiatan berjalan sesuai,
tentu saja akan mendukung program-program pemerintah dapat segera terwujud pada
triwulan pertama tahun ini.
Hal tersebut di sampaikan Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono dalam
arahannya pada Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Anggaran Tahun 2019 di Jakarta.

27/02
MENKEU INGATKAN BLU UNTUK MEMBERIKAN PELAYANAN SEBAIK MUNGKIN SECARA
EFISIEN

01/02

11/02

INDONESIA PAPARKAN PENERAPAN
BALANCE SHEET APPROACH DI
INTERNATIONAL MONETARY FUND (IMF)
SINGAPORE TRAINING INSTITUTE 1/02

WORKSHOP LEADER AS COACH:
MEMBERIKAN PEMAHAMAN DAN
AWARNESS AKAN PENTINGNYA
COACHING DALAM MENGOPTIMALKAN
POTENSI DAN KOMPETENSI PARA
PEGAWAI

Di awal tahun 2019, IMF mengundang perwakilan
Pemerintah Indonesia untuk melakukan knowledge
and experience sharing untuk penyusunan
dan pemanfaatan Neraca dalam pengambilan
kebijakan pada Course on Balance Sheet
Approach yang bertempat di IMF – Singapore
Regional Institute (STI).

26/02

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN ANGGARAN SESUAI, KUNCI
SUKSES PROGRAM PEMERINTAH 30/01

08/02

Penandatanganan kesepakatan Indikator
Kinerja BLU RS Bhayangkara antara Dirjen
Perbendaharaan dan Kapusdokkes POLRI yang
disaksikan oleh Menteri Keuangan, Menteri
Kesehatan Nila Djuwita F. Moeloek, dan Kapolri
Tito Karnavian yang disaksikan oleh Menteri
Keuangan

Dalam kegiatan Rakornas BLU Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa BLU di
satu sisi memiliki sifat seperti korporasi dan juga sifat entrepreneurial, tetapi tidak untuk semata-mata
mengejar keuntungan. Tujuan untuk sebesar-besar pelayanan kepada rakyat, pelayanan yang sustainable,
dengan mempertahankan tata kelola yang baik, efisiensi yang tinggi, serta akuntabilitas harus selalu
dijaga. Jadi, bentuk BLU mendekati konsep sociopreneur.

Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan
RM. Wiwieng Handayaningsih, membuka
kegiatan Workshop Leader as Coach.

01/03

SESDITJEN PERBENDAHARAAN:
KEGIATAN PBJ AGAR SELALU
MENGEDEPANKAN PRINSIP SEE THE
NEED NOT THE CAUSE
Dalam workshop Pengadaan Barang/Jasa, R.M.
Wiwieng Handayaningsih menyampaikan bahwa
para PPK dan KPA agar selalu mengedepankan
prinsip see the need not the cause yaitu
mengutamakan kebutuhan bukan keinginan,
sehingga seluruh proses kegiatan pengadaan
barang/jasa akan berjalan dengan baik dan
akuntabel.

13/03

DIRJEN PERBENDAHARAAN AJAK
PAHAMI APBN UNTUK DUKUNG
PEMBANGUNAN

13/02

Pemahaman menyeluruh mengenai APBN perlu
dimiliki oleh para pejabat maupun pegawai Ditjen
Perbendaharaaan. Demikian disampaikan oleh
Dirjen Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono
dalam DJPb Town Hall Meeting.

15/02
DJPB SIAP MENGAWAL APBN MEMBANGUN
NEGERI DARI UJUNG BARAT TITIK NOL NKRI

TRANSAKSI PERDANA REVERSE REPO SBN DI PASAR SEKUNDER MELALUI
TREASURY DEALING ROOM DJPB
Transaksi perdana Reverse Repo SBN di hari pertama dibuka, dilelang sebesar Rp200M dengan tenor
30 hari, dengan target SBN FR0077 yang likuid, tenor di bawah 10 tahun, dan volatilitas harga kurang
dari 10% di 3 bulan terakhir.

20/02

KEMENTERIAN/LEMBAGA NEGARA
PENERIMA PENGHARGAAN KINERJA
TERBAIK PENGELOLAAN ANGGARAN
TAHUN 2018
Dalam Rakornas Pelaksanaan Anggaran
Kementerian/Lembaga tahun 2019, Menteri
Keuangan, Sri Mulyani Indrawati memberikan
penghargaan kepada kementerian/lembaga
negara dengan Kinerja Terbaik Pengelolaan
Anggaran Tahun 2018 di Jakarta.
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Tahun 2019 Ditjen Perbendaharaan mengelola APBN
sebesar Rp2.461,1 T dana APBN siap disalurkan
melalui KPPN di seluruh Indonesia. Hal tersebut
disampaikan oleh Direktur Jenderal Perbendaharaan,
Marwanto Harjowiryono, saat memberikan siaran
pers dengan media lokal di Banda Aceh diselasela kunjungan kerjanya di Kantor Wilayah Ditjen
Perbendaharaan Prov. Aceh dan Layanan Filial di
Sabang.

MENKEU AJAK KEMENTERIAN NEGARA/
LEMBAGA CERMATI ASAS VALUE FOR MONEY
Dalam Rakornas Pelaksanaan Anggaran Kementerian/
Lembaga tahun 2019 Sri Mulyani menyampaikan agar k/l
selalu mencermati asas Value for money yang merupakan
metode untuk menilai penerimaan publik akan manfaat
maksimal dari barang dan jasa yang diperolehnya dengan
sumber daya yang tersedia dalam memberikan pelayanan
publik.

RENCANA PEMANFAATAN PINJAMAN DAN KOPERASI
SEBAGAI LINKAGE, KUNCI PROSPEK PENGEMBANGAN
PEMBIAYAAN UMI DI SULAWESI
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dalam kegiatan dialog dengan
debitur Pembiayaan UMi di Pasar Sentral Kota Gorontalo.

MENKEU: KESINAMBUNGAN PEMANFAATAN TEKNOLOGI
PENTING UNTUK TINGKATKAN KUALITAS PELAKSANAAN APBN
Setiap inovasi dalam pelaksanaan APBN harus berjalan secara
berkesinambungan sehingga umpan balik yang diperoleh segera dapat
digunakan untuk mengelola keuangan negara secara lebih baik lagi, guna
mewujudkan fungsi yang dimiliki oleh APBN. Demikian terungkap dari arahan
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat membuka Rapimnas Ditjen
Perbendaharaan di Aula Djuanda I Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat,
Rabu.

13/03
KEMENKEU BERSINERGI, ‘KEROYOKAN’ ATASI
PEMBANGUNAN DI DESA SINDANGSARI, BANTEN
Program pembangunan pemerintah yang dikucurkan melalui APBN
tidak hanya ditampakkan pada pembangunan infrastruktur besar seperti
jalan tol, tetapi juga merambah pada pembangunan fasilitas yang
dibutuhkan oleh masyarakat desa. Seperti kegiatan yang berlangsung
di Desa Sindangsari, Kabupaten Banten (15/3), Menteri Keuangan
bersama Menteri PUPR bersinergi dalam mengupayakan kesejahteraan
masyarakat desa melalui program penyediaan air bersih dan sanitasi

MENKEU : PEMBIAYAAN ULTRA MIKRO ADALAH INVESTASI
BERDAMPAK SOSIAL DARI PEMERINTAH
Sebagai wujud sinergi program pemerintah dalam upaya peningkatan
kesejahteraan masyarakat, pemerintah mengupayakan program
investasi yang mampu memberi dampak sosial kepada masyarakat atau
Social Impact Investment. Salah satunya diinisiasi oleh Kementerian
Keuangan c.q Ditjen Perbendaharaan melalui program pembiayaan
Ultra Mikro (UMi).
Majalah Treasury Indonesia 1/2019
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Resensi Buku

Life Revolution,
12 Ilmu Penting
dalam Kehidupan
Judul buku : Life Revolution, 12 Ilmu Penting
dalam Kehidupan
Penulis

: Tung Desem Waringin

Cetakan : Pertama, September 2018
Tebal

: 390 halaman

Penerbit : PT Gramedia Pustaka Utama
ISBN

: 978-602-06-1417-5

O

tak manusia akan bekerja dengan baik salah satunya

bagi pembaca. Salah satunya adalah kisah Wilma Rudolph, seorang

jika ditanya dengan pertanyaan yang produktif. Ketika

wanita penderita polio dan lumpuh, namun dengan ketekunannya

kita tanyakan pertanyaan yang produktif terus-menerus

dalam “menyontek” Carl Lewis, pemenang Olimpiade lari

kepada diri sendiri maupun kepada orang yang lebih sukses, kita

100 meter, justru Wilma Rudolph mampu memecahkan rekor

akan memperoleh jawaban yang luar biasa. Jika setiap hari kita

Olimpiade lari jarak pendek serta dinobatkan sebagai wanita

tekun bertanya, maka semakin hari jawaban luar biasa tersebut

tercepat di dunia dalam lintasan lari.

Pak Yunaidi, Cleaning
Service yang Kini Menjadi
Pegawai Andalan

akan mengerucut dan menjadi lebih bermakna bagi keseharian
kita. Tung Desem Waringin (TDW), salah satu motivator Indonesia,

Tak heran, buku Life Revolution memperoleh banyak testimonial

menuangkan berbagai pertanyaan yang penting dalam kehidupan

positif dari para tokoh, salah satunya dari Susilo Bambang

sehari-hari beserta jawaban yang efektif dalam buku terbarunya

Yudhoyono (SBY), Presiden RI ke-6. “Tung Desem Waringin

berjudul “Life Revolution, 12 Ilmu Penting dalam Kehidupan”.

memaparkan bagaimana cara belajar dan memahami kehidupan,
memahami setiap proses yang harus dilalui, sekaligus

Bersyukur atas segala kondisi dalam hidup seyogianya harus dilakukan oleh setiap orang. Berusaha melihat sisi positif

Berbeda dari buku karya TDW sebelumnya, buku ini menyajikan

mengajarkan strategi untuk meningkatkan dan mengelola

dari setiap keadaan akan mampu memberikan semangat untuk mengarungi berbagai situasi. Salah satu pegawai

banyak hal penting tentang kehidupan secara lebih komprehensif.

pengembangan diri dalam menggapai kesuksesan,” tulis SBY

Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat, Yunaidi, termasuk salah satu yang jeli melihat peluang positif. Tidak banyak

Terdapat 12 Ilmu yang diuraikan dalam buku ini, seperti Ilmu

dalam buku tersebut.

yang menyangka, karier Yunaidi yang saat ini dikenal mahir dalam teknis jaringan dirintis berkat kegigihan yang ia

Modelling tentang bagaimana cara efektif untuk “menyontek”

bangun sejak menjadi Cleaning Service di Kanwil DJPb tersebut.

orang sukses dalam bidang yang kita ingin sukses, Ilmu Mengelola

Membaca buku Life Revolution bisa menjadi cara kita untuk

Emosi yang juga penting dalam setiap pengambilan keputusan,

kembali memulai merencanakan hidup. Buku yang oleh penulis

Ilmu membuang kebiasaan buruk, hingga ilmu kesehatan,

dipersembahkan kepada bangsa Indonesia agar kehidupannya

kecerdasan keuangan, dan keluarga harmonis. Beberapa rujukan

lebih baik ini diharapkan mampu memberikan rujukan yang efektif

dari ilmu tersebut diperoleh melalui hasil belajar dari para

bagi masyarakat yang ingin meningkatkan pengembangan dirinya

tokoh seperti Anthony Robbins, sehingga bagi penulis buku Life

dalam berbagai hal yang vital dalam kehidupan sehari-hari,

Revolution tersebut merupakan sebuah masterpiece hasil renungan,

sehingga mampu mengajak masyarakat untuk tekun bertanya akan

belajar, dan praktik selama 50 tahun usianya.

hal yang penting bagi kehidupan, mencari jawaban terbaik, dan
menjalankan jawabannya agar hidup terus semakin baik.

Buku Life Revolution tidak hanya memaparkan teori agar hidup
menjadi lebih baik, tetapi juga dibumbui dengan beragam kisah
nyata yang mampu menginspirasi dan dapat dijadikan referensi

Teks: Dinar Rafikhalif

Y

unaidi atau akrab disapa dengan nama Yun (51)

Di tahun itu terdapat pemberitahuan bahwa ada seleksi

memulai kisahnya bekerja di Ditjen Perbendaharaan

pengangkatan pegawai honorer menjadi pegawai tetap dengan

sebagai pegawai honorer pada tahun 1992 dengan

syarat masa kerja di atas lima tahun. Yun yang kala itu tepat lima

pekerjaan utama layaknya seorang cleaning service seperti

tahun telah mengabdi sebagai honorer pun turut mengambil

menyapu dan membersihkan kantor. Pada saat itu, tidak ada

peluang untuk mengikuti tes tersebut.

sedikit pun terpikir dalam benaknya bahwa nantinya dia akan
diangkat menjadi pegawai tetap. Yang ada dalam pikirannya ialah

“Harapan saya sangat besar bisa diterima. Gaji saya saat menjadi

bekerja sebagai cleaning service dengan kesungguhan dan penuh

pegawai honorer Rp75.000, sementara untuk bubur anak saja

rasa syukur.

Rp2.500, sehari. Alhamdulillah, dapat banyak dukungan dari
kantor,” ujar Yun ketika menceritakan kisahnya. Beberapa bulan
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Barulah kemudian pada tahun 1997, komitmennya untuk terus

setelah itu, Yun dinyatakan lulus dan memulai karier barunya

bersungguh-sungguh dalam bekerja mulai berbuah harapan.

sebagai jajaran pegawai Ditjen Perbendaharaan.
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Pelita

KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Selalu Ada yang Bisa Disyukuri dalam
Setiap Kondisi
Meskipun telah diangkat sebagai pegawai,
Yun tampak tetap santun dan bersahaja.
Baginya, dalam setiap posisi pekerjaan
tetap selalu ada yang bisa disyukuri.
“Ketika masih jadi pegawai honorer, saya
bersyukur karena masih banyak orang sulit
mendapat pekerjaan. Setelah diangkat
menjadi pegawai, rasa syukur bertambah
karena saya bisa merasakan menjadi
pegawai Ditjen Perbendaharaan,” tutur
Yun.

Kemampuan Perlu Terus

Salah satu prinsip yang terus dipegang

Ditingkatkan

oleh Yun sejak dirinya menjadi petugas

Meskipun merintis kariernya

kebersihan hingga diangkat sebagai

dari pegawai honorer, Yun yang

pagawai yaitu jangan pernah kecewa dalam

tergolong sudah berumur bila

menjalani hidup, sebab segala sesuatunya

dibandingkan dengan pegawai lain

sudah ada yang mengatur. Posisinya

yang relatif masih muda justru

semula sebagai petugas kebersihan tidak

kini menjadi salah satu pegawai

membuatnya patah semangat, tetapi

andalan di kantor, khususnya

justru menjadikannya tidak berhenti untuk

dalam hal teknis jaringan kantor.

terus berusaha meningkatkan kapasitas
diri. Sehingga kini, di usianya yang sudah

Berawal dari tahun 2009, ketika

orang akan menjadi tidak produktif di usia

DJPb Provinsi Sumatera Barat pindah ke

tersebut, Yun justru menjadi salah satu

gedung bekas Kantor Tata Usaha Anggaran

pegawai andalan di Kanwil DJPb Provinsi

(KTUA), diperlukan banyak dukungan

Sumatera Barat.

dalam hal pemasangan jaringan. Yun,
dengan inisiatifnya sendiri, belajar secara

Haris Budi Susila, Kepala Bagian Umum

mandiri untuk menyiapkan jaringan kantor

Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat

agar terhubung dengan intranet.

yang kini menjadi salah satu atasan

Atasan Yun kala itu, Tisari Yona Geumila,

Yun, mengakui keterampilan Yun dalam

mulai terkesan dengan kinerja Yun yang

mengelola jaringan memang baik,

terampil dalam teknis jaringan padahal

sehingga dirinya kerap mempercayakan

belum pernah mengikuti diklat terkait

Yun untuk menjadi petugas penanggung
jawab jaringan untuk beberapa kegiatan
kantor.

Salah satu hal yang menarik baginya
adalah para pegawai yang dulunya dia

“Pak Yunaidi sering menjadi PIC untuk

layani ketika menjadi petugas kebersihan,

acara video conference. Orangnya selain

kini menjadi rekan kerjanya sendiri.

ringan tangan dan mudah menolong orang
lain, dia juga paling menguasai masalah

“Awalnya kaku atau risih, biasanya kita

jaringan internet dan listrik di kantor,”

yang bikinkan air minum, sekarang kita

papar atasan Yun tersebut.

Arti dari logo Ditjen Perbendaharaan tersebut adalah:

jaringan sama sekali. Hal tersebut

Kebanggaan menjadi salah satu bagian dari

membuat pak Yun akhirnya ditunjuk untuk

insan perbendaharaan begitu tertanam

mengikuti diklat jaringan komputer ke

dalam diri Yun. Kendati demikian, hal

Jakarta tahun 2010, padahal di kantor kala

tersebut tentunya akan menjadi sia-sia

itu masih banyak anak lulusan Sekolah

manakala tidak diiringi dengan semangat

Tinggi Akuntansi Negara (STAN) yang

kerja yang menggelora. Kerja keras yang

1. Warna biru tua dalam logo tersebut diambil dari warna biru pada logo Kementerian
Keuangan karena DJPb merupakan bagian dari keluarga besar Kementerian Keuangan,
sedangkan warna biru muda merupakan warna khas DJPb. Warna kuning keemasan
pada logo melambangkan prestasi dan kemakmuran, memiliki makna DJPb adalah unit
organisasi yang terus berupaya mengukir prestasi dengan gemilang.

usianya jauh lebih muda.

muncul dari hati, dengan terus diikuti

duduk bersebelahan meja. Kadang jadi
bahan candaan mereka, air minum sudah
dibikin belum? Hehe…,” Yun menirukan
temannya sambil tertawa.
Sejak masih menjadi petugas kebersihan,
Yun memang dikenal sebagai orang yang
rajin dan bertanggung jawab. Kebiasaan
tersebut terus dibawa hingga dirinya
diangkat menjadi pegawai.
“Kalau saya minta tolong, pak Yun selalu
mau menolong tanpa mengeluh, walaupun
dia sedang bekerja, dan mau meninggalkan
pekerjaannya sebentar,” cerita Lisna
Wahida, salah satu pegawai yang mengenal
Yun sejak masih menjadi pegawai honorer.
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tidak muda lagi, di mana bagi kebanyakan

terjadi gempa yang mengharuskan Kanwil
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dengan rasa syukur, akan menjadikan
“Saya sempat minta, yang pergi teman

insan perbendaharaan selalu menjadi

yang dari STAN saja, tapi kata atasan saya

pengawal APBN yang andal untuk

kalau mereka kan pindah-pindah, kalau

membangun negeri.

saya justru bukan dari STAN makanya
enggak pindah, jadi ilmunya bisa dipakai

Teks: Dinar Rafikhalif

terus untuk kantor ini,” kenang Yun.

Foto: Dok. Yunaidi

Penugasan itu sekaligus menjadi kali

2. Bentuk melingkar membentuk bola dunia menggambarkan institusi DJPb yang memiliki
visi “Menjadi pengelola perbendaharaan negara yang unggul di tingkat dunia”.
3. Bentuk runcing ke atas menggambarkan continuous improvement. DJPb selalu berupaya
dalam perbaikan dan perkembangan ke arah yang positif, dengan berkelanjutan.
4. Bentuk lengkung menggambarkan DJPb sebagai organisasi yang dinamis, adaptif, dan
responsif terhadap dinamika perubahan seiring perkembangan zaman.

pertama ia pergi ke Jakarta.

Ilustrasi : Sugeng Wistriono
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Secara geografis, KPPN Madiun terletak di Jalan Salak Nomor 52

pada saat tanya jawab antara tim penilai KPT dengan satu undangan

Kota Madiun. Arah sebelah barat kota Madiun merupakan Kabupaten

untuk memberikan nilai atas layanan KPPN Madiun, undangan yang

Magetan yang mempunyai tempat wisata Telaga Sarangan yang

merupakan petugas satker dari Kementerian Agama memberikan

terletak di lereng Gunung Lawu, sebelah timur merupakan Kabupaten

jawaban nilai 100 kepada layanan KPPN Madiun. Menurut keterangan

Madiun yang terdapat daerah perbukitan surga para pesepeda untuk

tim penilai, biasanya satker dari Kementerian Agama jarang

menikmati pemandangan alam sekaligus untuk berolahraga menjaga

memberikan nilai yang sempurna.

kesegaran jasmani dan rohani. Berbatasan dengan kota Madiun
sebelah selatan merupakan Kabupaten Ponorogo yang terkenal

Loyalitas untuk Kemajuan

dengan sate Ponorogo dan Reog Ponorogonya, sedangkan sebelah
barat laut merupakan Kabupaten Ngawi yang terkenal dengan situs

Dilihat dari sisi sumber daya manusia, KPPN Madiun memiliki

manusia purba dengan Museum Trinilnya.

pegawai lebih dari 73 persen berusia di atas 50 tahun, 25% antara
40 s.d. 49 tahun, dan hanya 2 persen di usia 30 sd 39 tahun. Dilihat

Kota Madiun bagian dari wilayah provinsi Jawa Timur bagian

dari segi usia, sebagian besar pegawai KPPN Madiun dibilang

barat, terletak di dataran rendah antara 7’-8’ Lintang Selatan

sudah dalam tahap memasuki masa purna tugas. Akan tetapi, dari

atau sepanjang 7,5 km bentang arah ke selatan, antara 111’-112’

segi etos kerja serta kekompakan, pegawai senior KPPN Madiun

Bujur Timur atau sepanjang 6 km bentang arah barat timur letak

mempunyai kemauan untuk tetap belajar, mau beradaptasi dengan

geografis Kota Madiun sangat strategis karena terletak pada simpul

perkembangan organisasi baik kebijakan maupun teknologi

jaringan jalan regional yang menghubungkan daerah-daerah di

informasi.

Jawa Timur dengan daerah-daerah di Jawa Tengah dan khususnya

Raihan Prestasi
Bermodal Semangat
Lintas Generasi

K

PPN Madiun berada di Kota Madiun yang berjarak sekitar 142 kilometer dari Surabaya, ibukota Provinsi
Jawa Timur. Sebagai bagian dari instansi vertikal Ditjen Perbendaharaan di bawah Kantor Wilayah Ditjen
Perbendaharaan Provinsi Jawa Timur, KPPN Madiun hadir melayani kebutuhan layanan perbendaharaan

bagi satuan kerja (satker) kementerian/lembaga pada 5 wilayah kerja yaitu Kota Madiun, Kabupaten Madiun,
Kabupaten Ngawi, Kabupaten Magetan, dan Kabupaten Ponorogo. Jumlah satuan kerjanya adalah sebanyak 154,
dan mengelola pagu dana APBN Tahun Anggaran 2019 yang mencapai sekitar Rp4,03 triliun rupiah, dengan rincian
DIPA Kementerian/Lembaga sekitar 2,803 trilliun rupiah dan Transfer Daerah sekitar 1,226 trilliun rupiah.

“Usia bukan kendala
dalam berprestasi.
Asal ada kemauan,
mau belajar, ada kerja
sama dan kebersamaan,
serta tidak lelah untuk
berusaha dan berinovasi,
insyaAllah semua bisa
terwujud.”

Semangat tinggi melayani pencairan dana APBN inilah yang mengantarkan KPPN Madiun meraih penghargaan
sebagai Pengelola Kinerja Terbaik Tipe A1 Non Propinsi pada Ditjen Perbendaharaan tahun 2018 dan puncaknya
meraih Kantor Pelayanan Terbaik (KPT) Kementerian Keuangan tahun 2018 dengan motto layanan KPPN Madiun
Pecel (Profesional, Efektif dan Efisien, Cepat, dan Langsung Selesai).

Tahun
2017
2018
2019

Pagu
3,733,007,519,000
3,922,517,202,000
4,030,527,864,000

Realisasi
3,630,879,068,001
3,799,524,246,901
636,195,392,681

%
97.26%
96.86%
15.78%

Plt. Kepala KPPN
Madiun

Tahun
2017
2018
2019

Pagu
3,733,007,519,000
3,922,517,202,000
4,030,527,864,000

Realisasi TW I
419,925,170,316
572,559,296,423
636,195,392,681

Selain itu dari segi loyalitas semua pegawai maupun PPNPN

Yogyakarta, Jakarta lewat Ngawi, Tawangmangu/Surakarta lewat

mendukung upaya pimpinan dalam mengikuti KPT dan WBK

Magetan, Pacitan-Trenggalek lewat Ponorogo, serta jalur Kereta Api

dengan menyumbangkan tenaga dan pemikirannya yang terlihat

Lintas Pulau Jawa Bagian Selatan yang menghubungkan Surabaya-

dari 20 inovasi layanan baik untuk eksternal maupun internal,

Jakarta lewat Purwokerto dan Surabaya – Bandung.

antara lain Star Short Course Program, Si PANDU (Sistem Informasi
Pelayanan PerbendaharaAN TerpaDU), juga e-office dan e-filing

Prestasi dari Layanan Pecel

SP2D. Keramahtamahan pegawai dalam melayani satker pun amat
diperhatikan.

Prestasi yang telah diraih tidak terlepas dari semangat Pecel yang
mengutamakan pentingnya aspek pelayanan dalam pelaksanaan

KPPN Madiun juga memiliki sarana prasarana sesuai dengan standar

tugas, yang di antaranya terwujud dari beberapa penghargaan yang

antara lain front office, ruang tunggu layanan yang nyaman, mini TLC,

KPPN Madiun terima selain sebagai Kantor Pelayanan Terbaik(KPT)

transit room, perpustakaan, poliklinik, aula yang luas, ruang GKM,

tahun 2018 selama kurun waktu Juni 2018 s.d Maret 2019 yaitu

ruang kerja pegawai, ruang arsip, ruang rapat, fasilitas pendukung

sebagai Pengelola Kinerja Terbaik Tipe A1 Non Provinsi Tahun 2018,

untuk para pegawai dan mitra kerja seperti musala, area parkir yang

Peraih Nilai Inovasi Tetinggi Semester I Tahun 2018 Tingkat Kanwil

luas, serta sarana pendukung berorientasi PUG seperti ruang bermain

DJPb Provinsi Jatim, Peringkat I KPPN tipe A1 dalam Penyusunan

anak, ruang laktasi, juga fasilitas disabilitas serta pojok literasi untuk

LK BUN Tahun 2017 Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jatim, Peringkat

mitra kerja.

II Nilai Kinerja Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa TA 2018
Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jatim, Peringkat I Kinerja Pelaksanaan

Dalam membangun hubungan dengan kantor pelayanan di kota

Anggaran KPPN Tahun 2017 Lingkup Kanwil DJPb Provinsi Jatim,

Madiun lainnya, KPPN Madiun juga bersinergi dengan KPKNL, KPP,

dan Peringkat terbaik II Atas Kinerja Penyaluran DAK Fisik Lingkup

BPJS, dan PT Taspen untuk memberikan pelayanan bersama dalam

Kanwil DJPb Provinsi Jatim.

satu atap dan segala bentuk pelayanan tidak ada biaya (Rp0) serta
bebas dari korupsi, gratifikasi (suap), kolusi, maupun nepotisme.

Beberapa kisah menarik muncul ketika proses seleksi seperti yang
diungkapkan beberapa pegawai KPPN Madiun. Di antaranya adalah

“Kehadiran KPPN Madiun di tengah-tengah semangat membangun dari masyarakat Madiun
sangat dirasa manfaat dan kontribusinya. Dengan Layanan Prima yang cepat, tepat, dan akuntabel

Data Realisasi Anggaran 2017 - 2019(sampai dengan Maret 2019)
Sonny Kurniawan,

menghubungkan Kota Madiun dengan kota-kota besar lainnya yaitu

%
11.25%
14.60%
15.78%

sangat membantu Pemerintah Kota Madiun dalam menjalankan akselerasi program-program
pembangunan di wilayah Kota Madiun. Harapan saya terus tingkatkan hubungan kerja sama ini”.
H. Sugeng Rismiyanto, S.H., M.Hum.
WALIKOTA MADIUN

Data triwulan I sampai dengan bulan Maret tahun berjalan
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Produk Inovasi unggulan
Si PANDU KPPN MADIUN (Sistem Informasi
Pelayanan PerbendaharaAN TerpaDU) sejak
Januari 2017, bersifat orisinil yaitu sebagai
tools pemberian informasi secara mandiri
untuk satker terkait standar dan jenis layanan,
saran dan pengaduan, serta survei kepuasan
harian. Dampak penerapannya adalah satker
dapat meng-update informasi terkini secara
mandiri, mengurangi antrian pada loket
customer service, satker menyampaikan saran/
pengaduan yang less paper dan dapat sekaligus
digunakan sebagai sarana survei kepuasan
harian.
Si Pintar (Sistem Pengendalian Informasi
Melalui Notifikasi Satuan Kerja)
Tujuan penggunaan aplikasi ini adalah
meminimalkan keterlambatan penyampaian
pertanggungjawaban TUP dan batas waktu
revolving GUP. Cara kerja aplikasi ini adalah
dengan menangkap data satker yang
mendekati batas waktu pertanggungjawaban
TUP dan batas waktu revolving GUP yang
merupakan kewajiban satker sebelum jatuh
tempo. Dari data yang tertangkap pada
aplikasi Si Pintar ini satker akan mendapat
notifikasi sms yang dikirim melalui sms
gateway KPPN Madiun.
STAR Short Course Program sejak Januari 2017,
aplikasi ini sebagai tools efektivitas edukasi
dan komunikasi. Pada tahun 2018 telah
dilengkapi pendaftaran online melalui website
KPPN Madiun dan mempunyai dampak
penerapan tingkat efektivitas edukasi dan
komunikasi meningkat, tingkat kepatuhan
satker terhadap ketentuan/peraturan
meningkat, indikator-indikator kinerja
meningkat.
e-office dan e-filing SP2D sejak Januari 2017,
bersifat replikasi. Aplikasi ini sebagai tools
persuratan dan pengarsipan. Manfaat aplikasi
ini adalah penataan dokumen arsip SP2D
secara elektronik mendukung kemudahan
pencarian dan mengurangi penggunaan kertas
pada tahun 2017 sebesar 30 persen.

Upaya Persiapan dalam Seleksi KPT dan WBK

Kiat-kiat menciptakan kantor layanan

Madiun, dan batik Manusia Purba Ngawi

Diharapkan, apa yang sudah diraih dan

yang baik juga ditempuh dengan

juga dipajang sebagai hiasan dinding

diterapkan oleh KPPN Madiun dapat

Berbagai persiapan dilakukan oleh KPPN Madiun

implementasi dan optimalisasi proses

pada ruangan KPPN Madiun.

menjadi role model bagi satuan kerja lain,

untuk menghadapi seleksi KPT dan Wilayah Bebas

bisnis dan compliance yaitu edukasi dan

dari Korupsi (WBK) tahun lalu. Dari sisi internal,

komunikasi. Inovasi Star Short Course

KPPN Madiun melakukan penyamaan visi dan

Program misalnya, bertujuan untuk

misi kepada seluruh pegawai dan PPNPN dalam

meningkatkan kemampuan satker

Tantangan yang paling dirasakan oleh

dengan baik, berkomitmen melaksanakan

mempersiapkan KPPN Madiun menuju KPT dan

dalam pengelolaan APBN melalui

KPPN Madiun dalam perjalanannya

prosedur tugas dan fungsi sesuai

WBK, melakukan dialog antara pimpinan, pegawai,

bimbingan teknis. Jenis bimbingan

mewujudkan prestasi salah satunya

ketentuan, juga terus mengembangkan

serta PPNPN guna menjaring saran dan kritik

yang diberikan sesuai permintaan

adalah pegawai yang berusia di atas

inovasi, menjalankan public campaign

atas pelayanan KPPN selama ini, serta melakukan

satker,. Secara keseluruhan, program

50 tahun berjumlah 73 persen. Usia

gerakan antikorupsi/gratifikasi yang

pembenahan dari segi sarana dan prasarana,

ini meliputi bimbingan semua aplikasi

tersebut merupakan angka yang

berkelanjutan, mempengaruhi unit lain

memperkuat inovasi demi mendukung pelayanan,

yang digunakan untuk pengelolaan

mendekati usia pensiun. Tantangannya

melalui teladan layanan yang terbaik

juga meningkatkan kualitas layanan petugas front

APBN, sedangkan secara spesifik bisa

adalah bagaimana merancang strategi

tanpa benturan kepentingan/gratifikasi,

office, customer service, satpam, hingga petugas

berupa bimbingan untuk Bendahara

optimalisasi SDM

kebersihan.

Pengeluaran atau bimbingan terkait

yang baik, supaya

Laporan Keuangan yang diselenggarakan

dengan kekuatan

sesuai dengan permintaan satker.

SDM yang ada

Usaha untuk meningkatkan kemampuan pegawai
juga dilakukan secara berkesinambungan melalui

baik dalam pelayanan maupun dalam
Harapan ke Depan

mewujudkan wilayah bebas dari korupsi,
berkomitmen menjaga predikat tersebut

KPPN Madiun

internal training secara berkelanjutan dan tepat

Kepemimpinan juga menjadi faktor

mampu melayani

sasaran, misalnya program MASAS (Mahir Sistem

penentu keberhasilan KPPN Madiun

kebutuhan satuan

Aplikasi Satker), sinergi intensif pegawai senior

meraih sejumlah prestasi di tahun

kerja dan tugas-

dan pegawai junior melalui pengembangan inovasi

2018. Pemimpin yang cerdas, tegas, dan

tugas lainnya

yang mensimplifikasi pelaksanaan tugas, dan

berwibawa menjadi motor penggerak

dengan tepat dan

intensifikasi pembinaan atasan langsung melalui

bagi seluruh pegawai dan PPNPN KPPN

cepat.

Dialog Kinerja Individu (DKI)/Coaching Clinic/

Madiun dengan mengimplementasikan

pendampingan pelaksanaan tugas, pelaksanaan

Plan, Do, Check, and Action dalam setiap

Harapan KPPN

Gugus Kendali Mutu tiap hari Rabu, dan Coffee

aksinya serta mendengarkan aspirasi

Madiun ke depan

Morning tiap hari Senin. Hal yang tak kalah

bawahan untuk menyempurnakan

adalah budaya

penting adalah meningkatkan kemampuan dan

rencana yang telah dibangun.

kerja dan kultur

strategi komunikasi pegawai kepada stakeholders.

kantor pelayanan terbaik menjadi

serta berupaya menuju status Wilayah

Diselenggarakan pula inisiasi training public

Pemanfaatan budaya atau kearifan lokal

cerminan sehari-hari bagi seluruh

Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

speaking mandiri dan writing skill agar mendorong

dan kekuatan personal kepemimpinan

pegawai KPPN Madiun, tidak hanya pada

pegawai untuk dapat berbicara di depan umum,

diejawantahkan dengan pemakaian batik

saat mengikuti lomba saja. Jadi, harus

Teks: Purwo Widiarto, Mahardika Argha

baik untuk menyampaikan pendapat maupun

Ponorogo sebagai seragam setiap hari

tetap selalu ada perbaikan pelayanan

Foto: Dok. KPPN Madiun

bercerita.

Selasa minggu pertama. Motif-motif

yang berkesinambungan demi kepuasan

batik lokal yaitu batik barong Ponorogo,

stakeholders.

Dalam hubungan eksternal, hal yang telah

batik Pring Sedapur Magetan, batik Pecel

dilakukan adalah dengan melakukan sosialisasi
inovasi-inovasi yang sudah dibuat agar satker
bisa memanfaatkan inovasi tersebut dengan
cepat. KPPN Madiun juga melaksanakan survei
untuk menjaring saran dan kritik dari satker yang
bermanfaat bagi kemajuan layanan KPPN Madiun,
dan melakukan dialog dengan satker untuk
meningkatkan pelayanan dengan memanfaatkan
media sosial baik whatsapp, website, maupun
aplikasi Si Pintar sebagai reminder bagi satker.

“Terima kasih, berkat KPPN Madiun yang sangat peduli pada dunia pendidikan dan ilmu
pengetahuan yang diwujudkan melalui Bimbingan Teknis maupun Sosialisasi Pelaksanaan
Anggaran, kami Akademi Perkeretaapian Indonesia selaku Satuan Kerja BLU yang baru sangat
puas atas layanan KPPN Madiun yang profesional. KPPN Madiun lanjutkan profesionalismenya!”
Dedy Cahyadi, S.Si.T, M.T.
DIRUT AKADEMI PERKERETAAPIAN INDONESIA (API) MADIUN

Inovasi lain adalah siaran radio Selamat Pagi
Perbendaharaan yang dilaksanakan Senin minggu
pertama setiap bulan di RRI Pro 1 Madiun dengan
tema seputar APBN, dan Intensifikasi Forum
Komunikasi Pemda.
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Kilometer

Kilometer
1

6

Lokasi :
1, 2 - Monumen Kresek Madiun
3 - Monumen Lokomotif Stasiun Madiun
4 - Aktivitas Warga Kampung Taman Madiun
5 - Wanawisata Grape
6 - Waduk Dawuhan Caruban
Foto: Purwo Widiarto, Mahardika Argha

5

4

2
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Persona

Persona

Menjadi Bermanfaat
Lebih Baik daripada
Sekedar Sempurna

“Salah satu motivasi saya yaitu ingin

disampaikan kepada pemerintah.” Hasil dari

tahun itu tidak mengalami kesalahan saat

membuktikan bahwa penyandang disabilitas

koordinasi tersebut ialah ditetapkannya

mengambil uang pakai ATM melalui rekaman

netra bisa diterima di pendidikan formal,

pendidikan inklusi melalui Peraturan

bukti transaksi. Alhamdulillah, berangsur

sebab saat itu belum ada program pendidikan

Walikota Surakarta Nomor 9 Tahun 2013.

para difabel dapat teradvokasi mendapatkan

inklusi. Untuk itu, saya perlu kendaraan
berupa organisasi,” terang Antok.

ATM,” katanya.
Kerja sama lainnya yang dilakukan FKTN
ialah menjalin koordinasi dengan Komisi

Jumlah kaum difabel yang mulai berinvestasi

Setelah satu tahun aktif di ITMI, Antok

Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kota

setiap tahun pun terus meningkat. Hingga

kemudian ditunjuk menjadi ketua organisasi.

Surakarta terkait Sosialisasi Penyelenggaraan

tahun 2018, terdapat lebih dari 20 nasabah

“Amanah itu datang karena memang saat

Pemilu tahun

difabel dari

Menjalani kehidupan dengan terus tumbuh menjadi manusia yang berkemampuan untuk memberi kontribusi positif

Surakarta yang

bagi banyak orang tentu akan lebih menyenangkan daripada tidak memiliki kemampuan yang dapat ditingkatkan sama

telah membuka

sekali. Terlepas bagaimana kondisi seseorang, setiap orang tentu memiliki kapasitas untuk berperan di dalam masyarakat

rekening

sehingga hidupnya akan lebih bermakna.

investasi pada
PT Indopremier

T

Sekuritas. Jika

ermasuk bagi orang-orang yang memiliki keterbatasan
dalam penglihatannya, mereka pun mempunyai

“Saat itu saya mulai mengenal dunia tuna netra. Tentunya

harapan yang kuat untuk dapat terus meningkatkan

mental saya sangat jatuh, bagaimana yang semula bisa melihat

keterampilannya mengikuti arus perkembangan teknologi masa

lalu mata ini kemudian seperti terbungkus, tidak bisa melihat,”

kini. Perjuangan mereka untuk terus berupaya meyakinkan

kenang Antok.

masyarakat bahwa kaum difabel netra juga bisa berkontribusi
dalam karya menggerakkan salah satu difabel netra dari

Proses untuk dapat memahami perubahan kondisi dirinya sangat

Surakarta bernama Ahmad Halim Yulianto untuk menjadi

tidak mudah. Antok terpaksa dikeluarkan dari sekolahnya karena

penggiat organisasi difabel netra di Surakarta.

saat itu penyandang disabilitas tidak dapat diikutkan dalam
pendidikan umum. Beruntung, Antok memiliki lingkungan

Kehilangan Penglihatan, Muncul Kepekaan

yang terus memberi dukungan dan motivasi untuk kembali

Yulianto (29), atau

bangkit. Sampai akhirnya, berangsur-angsur Antok mulai

kerap disapa Antok,

menguasai keterampilan yang justru tidak ia miliki sebelumnya.

sebelum divonis

Perjalanannya menjadi penggiat netra pun dimulai ketika

dokter mengalami

dirinya masuk ke salah satu program Rehabilitasi Sosial Netra di

kebutaan permanen

Surakarta.

adalah anak yang
memiliki penglihatan

“Saya mulai dikenalkan dengan huruf Braille. Saya diajari

normal. Di usianya

bagaimana mengetahui kondisi lingkungan sudah bersih atau

yang saat itu masih

tidak melalui kepekaan. Dulu saya pikir bagaimana caranya

13 tahun, dirinya

ke mana-mana hanya menggunakan tongkat, kini saya sudah

mengalami demam

hafal perbedaan mana pertigaan atau perempatan jalan. Saya

tinggi akibat

seperti dibukakan indra kepekaan saya dan diberi pemahaman

pemberian dosis

bagaimana menjadi seorang difabel netra,” jelasnya. Seiring

obat yang kurang

kepekaan itu datang, Antok menyadari bahwa ternyata masih

tepat. Antok tidak menduga, demam tersebut merupakan gejala

banyak hak para difabel netra yang perlu diperjuangkan untuk

sindrom Stevens-Johnson yang akhirnya menyebabkan kornea

memperoleh kesetaraan dengan masyarakat pada umumnya.

matanya melepuh.
Menjadi Penggiat Difabel Netra, Perjuangkan Hak Para
“Saat itu kulit melepuh dan mata menjadi lengket. Saking

Difabel

panasnya tubuh saya, air mata menjadi kering, akhirnya mata

Melalui program Rehabilitasi Sosial Netra, Antok dikenalkan

yang lengket itu membuat kornea mata saya rusak,” tutur Antok.

oleh salah satu pengurusnya dengan organisasi Ikatan Tunanetra

Antok sempat mendapatkan penanganan berupa operasi cangkok

Muslim Indonesia (ITMI) perwakilan Surakarta. Keinginan Antok

kornea. Namun setelah lima tahun, hasil operasi tersebut

untuk menjadi penggiat difabel netra menjadi dorongan bagi

mengalami disfungsi karena terdapat membran yang menutupi

dirinya untuk bergabung dalam organisasi tersebut.

kornea mata. Pada saat itulah, di usianya yang masih 19 tahun

dibandingkan
sebelumnya,
itu dibutuhkan ketua yang masih muda.

2018.

di tahun 2015,

Kompetensi yang dibutuhkan tidak sekadar

belum ada sama

leadership, tetapi juga harus mandiri.

“Saya membantu

Berhubung ITMI kantor perwakilan provinsi

memberi sosialisasi pemilu di komunitas

ada di Semarang, saya dituntut harus bisa

netra, memahamkan arti Pemilu, memberikan

berkoordinasi, menempuh perjalanan Solo

edukasi, maupun simulasi. Dari situ, KPU

Harapan Kesetaraan bagi Difabel Netra

– Semarang sendiri naik transportasi umum,

juga menjadi paham kebutuhan para difabel

Aktivitas Antok dalam berbagai komunitas

hanya pakai senjata tongkat sakti,” bapak dari

netra.”

tersebut kemudian menjadikan Pemkot

dua anak ini setengah bergurau.

sekali nasabah
dari difabel yang ikut terlibat.

Surakarta menunjuknya menjadi pelaksana
Berdasarkan data dari KPUD Surakarta,

harian Tim Advokasi Difabel. Sehingga kini

Karena sering berkoordinasi lintas organisasi,

keterlibatan langsung dengan para difabel

kesibukan sehari-harinya adalah menjadi

Antok memiliki banyak jaringan mulai dari

meningkatkan jumlah partisipan disabilitas

pengawas lapangan untuk beberapa proyek

lingkup organisasi difabel netra hingga

pada Pemilihan Gubernur dan Wakil

pemerintah yang memiliki keterkaitan

pemerintah Surakarta. Sampai akhirnya

Gubernur Jawa Tengah tahun 2018 sebesar

dengan para difabel.

terbentuk forum koordinasi pemerintah /

87% bila dibandingkan dengan Pemilihan

Kota Surakarta untuk menyusun peraturan

Kepala Daerah Surakarta tahun 2015.

walikota tentang pendidikan inklusi di tahun
2012.

Beberapa komunitas yang digagas Antok
hingga kini masih aktif beroperasi. Upayanya

Tidak berhenti sampai di sana, Antok bersama

tersebut semata berangkat dari keinginan

teman-teman difabel lainnya berinisiasi

agar para difabel secara berangsur dapat

“Ini seperti yang dulu saya inginkan, yaitu

membentuk komunitas Difabel Investor Pasar

memiliki kesetaraan dalam berbagai hal

memasukan unsur-unsur disabilitas ke

Modal (Difaversada) dengan Antok kembali

dengan masyarakat umum.

dalam pendidikan inklusi, sebab saya pernah

menjadi Ketua dan Koordinator. Komunitas

mengalami rasanya penolakan,” ungkap

ini mendorong pemahaman para difabel

“Saya ‘kan tidak selamanya bisa aktif di

Antok.

netra tentang dunia investasi dan perbankan.

komunitas. Semoga saat saya tidak aktif,

Bekerja sama dengan Bursa Efek Indonesia,

sudah banyak lahir kebijakan tentang

Karena banyaknya organisasi difabel netra

Antok masuk dalam tim edukasi disabilitas

kesetaraan teman-teman difabel. Bisa hidup

yang masih terkotak-kotak, maka dibentuk

untuk mengedukasi pasar modal. Antok juga

bermanfaat itu lebih baik daripada sekadar

aliansi bernama Forum Komunikasi Tuna

sempat didaulat oleh Bank BRI kota Surakarta

sempurna, sebab sempurna itu hanya milik

Netra (FKTN) kota Surakarta dengan Antok

menjalankan pilot project ATM untuk difabel

Sang Pencipta,” pungkasnya.

selaku Ketua Koordinator.

netra selama satu tahun pada tahun 2015.

“Tugas saya adalah menjembatani

“Dengan bantuan aplikasi smartphone,

kebutuhan teman-teman difabel netra untuk

saya harus bisa membuktikan selama satu

Teks: Dinar Rafikhalif
Foto: Dok. Ahmad Halim Yulianto

Antok mengalami kebutaan permanen.
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“Sinergi yang telah dibangun telah menyatukan kami,
sehingga kami tetap mampu memberi pelayanan yang terbaik
dalam mengelola APBN di seluruh wilayah tanah air”
- Direktur Jenderal Perbendaharaan Marwanto Harjowiryono

