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TAK LELAH UNTUK SELALU BERUBAH
Salam Treasury.
Pembaca yang budiman, Direktorat Jenderal (Ditjen) Perbendaharaan akan kembali
memasuki era barunya. Setelah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan nomor 169/
PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Ditjen Perbendaharaan,
babak lanjutan dari reformasi manajemen keuangan negara dan reformasi birokrasi yang
selama ini berjalan secara paralel terus berlangsung secara lebih masif lagi.
Treasury Indonesia mencoba untuk menyajikan spirit perubahan sebagai sebuah
motivasi dan harapan baru. Kala berbagai elemen dalam organisasi melakukan persiapan
implementasi Peraturan Menteri Keuangan nomor 169/PMK.01/2012, kami ingin berkontribusi dalam meningkatkan pemahaman utamanya dalam menyamakan persepsi mengenai
dinamika transformasi kelembagaan yang tengah bergulir pada Ditjen Perbendaharaan
bagi para pembaca. Kami meyakini adanya kesamaan persepsi akan mendorong terciptanya
kongruensi tujuan (goal congruence) yang akan memuluskan masa transisi perubahan dan
kesuksesan proses perubahan itu sendiri.
Edisi kali ini, Treasury Indonesia memuat berbagai ulasan terkait isu strategis reorganisasi
Ditjen Perbendaharaan antara lain isu transformasi kelembagaan yang pada hakikatnya
adalah penajaman tugas dan fungsi Ditjen Perbendaharaan. Sejalan dengan hal tersebut, kali
ini kami mengupas salah satu aspek dari transformasi tersebut yang menyangkut penguatan
monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan anggaran melalui spending review. Di samping
itu, kami juga mencoba menggali gagasan yang telah tertuang dalam peraturan terkait
dengan penajaman tugas dan fungsi instansi vertikal yakni Kanwil Ditjen Perbendaharaan
dan KPPN.
Kami menggenapkan sajian informasi dengan melakukan wawancara eksklusif bersama
Dirjen Perbendaharaan Agus Suprijanto terkait kebijakan spending review. Kami juga berupaya
menggali informasi secara mendalam dari sumber berwenang dan kompeten di bidangnya.
Pada kesempatan wawancara tersebut, Bapak Dirjen secara gamblang mengemukakan
pemikiran-pemikirannya kepada kami. Selanjutnya, dalam hal implementasi Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.01/2012, Treasury Indonesia melakukan wawancara
dengan Sekretaris Ditjen Perbendaharaan. Dalam sesi wawancara tersebut, Sekretaris Ditjen
Perbendaharaan menyampaikan langkah-langkah aplikatif yang perlu dilakukan oleh instansi
vertikal di daerah.
Selain itu, banyak sajian menarik yang dapat Anda temukan dalam edisi Treasury
Indonesia kali ini. Berbagai informasi kami berikan dalam rubrik-rubrik menarik. Pun kami
menfasilitasi berbagai opini dari kontributor lepas dalam menyumbangkan ide pemikirannya.
Kami ingin menjadi bagian dari sarana edukasi dan informasi bagi keberhasilan reorganisasi
Ditjen Perbendaharaan. Sekali lagi, kami ingin gelorakan semangat perubahan. Kami pun
yakin, seluruh insan perbendaharaan tak pernah lelah untuk terus berubah. ***
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SAMBUTAN MENTERI KEUANGAN

Assalamu ‘alaikum wa rahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera untuk kita semua,
Segala puji patut kita panjatkan ke
hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena
atas rahmat dan karunia-Nya kita diberikan
kekuatan untuk terus berkarya bagi negeri
tercinta.
Saudara-saudara sekalian,
Berbagai kebijakan pemerintah yang
tertuang dalam program dan aktivitas
yang diimplementasikan dalam konteks
reformasi bidang keuangan negara terus
dilakukan. Tujuan utamanya adalah untuk
meningkatkan kualitas pelayanan publik
yang berlandaskan pada prinsip-prinsip
pengelolaan keuangan negara yang baik.
Prinsip tersebut menyangkut efisiensi dan
efektivitas penggunaan uang rakyat (tax
payers’ money).
Sejak pertama kali diluncurkan tahun
2004, reformasi manajemen keuangan
negara terus menerus mendengungkan
signifikansi efisiensi dan efektivitas belanja
pemerintah. Utamanya melalui penerapan
pilar-pilar reformasi bidang keuangan
negara, yaitu antara lain penganggaran
berbasis kinerja, penerapan manajemen
kas dan investasi modern, serta
akuntansi berbasis akrual untuk
mengkoreksi berbagai permasalahan
dalam penganggaran tradisional
dan memperbaiki kualitas belanja
negara. Hasil monitoring dan evaluasi
pelaksanaan anggaran dalam beberapa
tahun belakangan menunjukkan bahwa
penyerapan anggaran belanja pemerintah
masih belum menunjukan kinerja yang
optimal, meskipun berbagai upaya
terobosan telah dilakukan. Salah satu isu
klasik yang masih merupakan tantangan
pengelolaan belanja saat ini terkait
dengan penyerapan anggaran yang
cenderung rendah di awal tahun dan
tereskalasi di akhir tahun. Gejala demikian
tentu saja sangat tidak ideal, baik dari
aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun
pertanggungjawaban belanja negara.

Sejalan dengan hal tersebut, pada
akhir tahun 2012, Direktorat Jenderal
Perbendaharaan (Ditjen PBN) telah
melakukan re-enginering monitoring dan
evaluasi pelaksanaan anggaran yang
dilakukan selama dua tahun terakhir.
Implementasinya melalui spending review
yang komprehensif untuk meningkatkan
tata kelola pengelolaan keuangan negara.
Spending review adalah salah satu upaya
perwujudan kinerja anggaran yang lebih
baik melalui peningkatan efisiensi dan
efektivitas pengelolaan anggaran. Dengan
demikian, kita mengambil kembali
tanggung jawab atas belanja pemerintah
dengan tidak hanya menekankan pada
aspek efisiensi, yakni melakukannya secara
benar (do it in the right way), namun juga
melakukan apa yang sesungguhnya benar
(do the right thing) dengan memberikan
jaminan bahwa pengeluaran telah
dilakukan secara efektif.
Seiring dengan upaya peningkatan
kualitas belanja negara tersebut,
transformasi kelembagaan telah dimulai
dan akan terus kita jalankan pada tahun
ini. Salah satunya adalah implementasi
PMK no. 169/PMK.01/2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal
Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
Tantangan utama dari penerapan
aturan itu yakni revitalisasi peran
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal
Perbendaharaan dan kesiapan institusi
yang menyangkut infrastruktur dan SDM
yang mendukung revitalisasi dimaksud.
Yang lebih penting lagi adalah peran
Kantor Wilayah Ditjen PBN yang semakin
strategis sebagai bentuk optimalisasi
fungsi perbendaharaan sekaligus model
representasi Kementerian Keuangan di
daerah. Implikasinya, tugas dan fungsinya
menjadi semakin beragam, mulai dari
penugasan dibidang penganggaran dan
perimbangan keuangan, operasionalisasi
spending review, pembinaan keuangan
BLU (pusat dan daerah), sampai dengan

bertanggung jawab atas fungsi kepatuhan
internal dalam lingkup kewenangannya.
Di samping itu, adalah suatu keharusan
untuk terus menjalin kemitraan yang lebih
erat dengan satker kementerian teknis di
daerah dan institusi pemerintah daerah
melalui Forum Komunikasi Kanwil Ditjen
Perbendaharaan dengan pemangku
kepentingan di daerah, serta bimbingan
teknis dan pendampingan dalam rangka
meningkatkan kualitas belanja dan
kebijakan fiskal di daerah.
Saudara-saudara sekalian,
Sekali lagi, saya sampaikan selamat
berkarya. Marilah kita raih prestasi setinggi
mungkin pada tahun 2013 ini dengan
serangkaian kerja keras dan kerja cerdas
dan juga tanpa henti-hentinya terus
menerapkan nilai-nilai budaya integritas,
profesionalisme, sinergi, pelayanan dan
kesempurnaan. Semoga Tuhan Yang Maha
Kuasa senantiasa memberikan kekuatan
dan bimbingan kepada kita semua
sehingga tugas-tugas yang diamanahkan
mampu kita tunaikan dengan sebaikbaiknya.
Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.

DAFTAR ISI

SAMBUTAN MENTERI KEUANGAN
SALAM REDAKSI
Tak Lelah untuk Selalu Berubah
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EDITORIAL

MENGUKUR KUALITAS BELANJA PEMERINTAH
APBN diperuntukkan sebesar-besarnya
bagi kemakmuran rakyat. Ya, tentu saja
kita sepakat dengan hal itu. Demikian
memang bunyi amanat konstitusi dalam
pasal 23 ayat 1 UUD 1945. Sehingga jelas,
APBN sudah sepatutnya diarahkan dalam
mencapai tujuan bernegara, berdasarkan
kewajiban negara dalam memenuhi hak
warga negara.
Memang benar, salah satu tujuan
kebijakan APBN adalah menjadi stimulus
bagi pertumbuhan perekonomian
nasional. Penyerapan anggaran yang
dilakukan satuan kerja memberikan
pengertian bahwa terjadi transaksi
atau aktivitas perekonomian di tengah
masyarakat. Berdasarkan logika tersebut,
semakin tinggi tingkat penyerapan, akan
semakin banyak kontribusi yang diberikan
bagi aktivitas dan perkembangan
perekonomian bangsa.
Namun sangat disayangkan, tujuan
kebijakan APBN belum sepenuhnya
disadari oleh para penanggung jawab
pelaksanaan APBN. Sampai saat ini, ukuran
keberhasilan pelaksanaan anggaran masih
dinilai pada tataran kuantitas belanja
pemerintah atau penyerapan anggaran.

Lalu, bagaimana dengan aspek
kualitas belanja?
Sebagai sebuah perbandingan
sederhana, volume APBN saat ini
terus meningkat sebesar tiga kali lipat
dibanding tahun 2005. Bila pada tahun
2005 volume APBN sebesar Rp509,6
triliun, sedangkan pada tahun 2011
jumlah APBN sebesar Rp1.320, 8 triliun.
Namun, kondisi itu ternyata belum diikuti
dengan peningkatan angka Human
Development Index (HDI) di Indonesia.
HDI Indonesia pada tahun 2005 berada
pada nilai 0,572, sedangkan nilai
pada tahun 2011 dalam angka 0,617.
Jika dibandingkan dengan negara Asia
lainnya, pertumbuhan nilai HDI Indonesia
masih berada di bawah Thailand dengan
nilai 0,682. Sedangkan Korea, yang
memulai pertumbuhannya pasca-krisis

lalu bersama dengan Indonesia, saat ini
nilai HDI Korea telah mencapai 0,897; jauh
di atas Indonesia.
Gambaran sederhana itu
menunjukkan rendahnya outcome belanja
pemerintah yang dilakukan satuan kerja
selama ini. Terdapat jarak yang cukup
besar antara input dan outcome belanja
pemerintah. Pembahasan tersebut
menjadi salah satu latar belakang
pelaksanaan spending review yang
dilakukan oleh Ditjen Perbendaharaan.
Spending review menjadi salah satu jurus
baru dalam mengukur kualitas belanja
pemerintah.
Metodologi spending review yang
terus dikembangkan sebelumnya
telah diujicobakan pada tahun 2012.
Data-data yang digunakan oleh Ditjen
Perbendaharaan masih terbatas dari 107
satuan kerja di 10 kementerian/lembaga.
Melalui data tersebut, dapat disimpulkan
masih terjadi beberapa kekurangan dari
pelaksanaan anggaran, misalnya inefisiensi
belanja dan duplikasi program/kegiatan.
Inefisiensi belanja barang pada 107
satuan kerja yang menjadi objek sampel
data mencapai 15,29 persen. Sedangkan
inefisiensi belanja modal pada sampel
data yang sama mencapai 17,17 persen.

money dari pengeluaran publik.
Meskipun merupakan tahap awal,
spending review tersebut dinilai sangat
penting oleh Menteri Keuangan Agus
D.W. Martowardojo. Sejauh ini, spending
review biasa dilakukan oleh pihak
eksternal Kementerian Keuangan dan
LSM. Untuk itu, Menteri Keuangan
memberikan apresiasinya terhadap
inisiasi spending review yang dilakukan
oleh Ditjen Perbendaharaan. Selain
APBN, APBD pun akan menjadi objek
spending review. Pelaksanaan spending
review APBD akan dilakukan oleh Kanwil
Ditjen Perbendaharaan di masing-masing
daerah.
Pada akhirnya, kita semua berharap
bahwa spending review akan berjalan
ideal. Kita menginginkan efektivitas
dan efisiensi APBN dapat lebih terukur,
sehingga gap antara input dan outcome
belanja pemerintah dapat dihilangkan.
Rakyat tentunya sudah merindukan
realisasi amanat UUD 1945, bahwa APBN
diperuntukan sebesar-besarnya bagi
kemakmuran rakyat. ***

Indonesia memang bukan negara
yang pertama kali melakukan spending
review. Spending review di Indonesia perlu
diletakkan pada konteks yang tepat, sesuai
dengan kebutuhannya. Jika di kebanyakan
negara maju, spending review ditujukan
terutama untuk memotong anggaran
dalam rangka mengurangi defisit
anggaran, di Indonesia konteks yang
lebih relevan adalah peningkatan
efisiensi, efektivitas, dan value for
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LAPORAN UTAMA

Spending Review,

JURUS BARU DITJEN PERBENDAHARAAN BARU
Sepanjang tahun 2012, beberapa perubahan terjadi di
lingkungan Ditjen Perbendaharaan. Perubahan yang terakhir
menyangkut reorganisasi kantor vertikal Ditjen Perbendaharaan
melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 169/PMK.01/2012
tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat
Jenderal Perbendaharaan. Perubahan tersebut dilatarbelakangi
oleh dua hal. Pertama, penyesuaian untuk mengantisipasi
implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara
(SPAN) di lingkungan Kanwil DJPBN dan (khususnya) KPPN pada
tahun 2013 ini. Kedua, penugasan atau mandat dari Menteri
Keuangan kepada Kanwil DJPBN untuk menjalankan peran sebagai
representasi Kementerian Keuangan di daerah. Kedua hal tersebut
mengharuskan adanya perubahan yang mendasar pada struktur,
tugas, dan fungsi Kanwil DJPBN.
Dengan tugas-tugas baru yang diemban oleh setiap Kanwil
DJPBN, menjadikan instansi vertikal yang berkedudukan di ibu
kota provinsi itu lebih berwarna ‘kantor pusat’. Uraian tugas baru
Kanwil DJPBN tersaji lebih jelas pada boks ‘Kini, Kantor Pusat Ada
di Setiap Provinsi’. Di situ akan diulas beberapa isu strategis terkait
tugas dan fungsi baru Kanwil DJPBN yang memberikan peran
semakin besar dan menegaskan kian pentingnya eksistensi kantorkantor DJPBN di daerah.
Agenda aktual terkait revitalisasi DJPBN yang relatif lebih
mengemuka adalah pengaplikasian sebuah metode manajemen
kinerja pelaksanaan anggaran negara yang bernama spending

4

review. Dengan diterapkannya spending review, pemerintah
meyakini bahwa pada waktu yang akan datang belanja yang
dikeluarkan oleh APBN dapat ditingkatkan efisiensi, efektivitas,
maupun manfaatnya. Nantinya, di samping berfokus pada tingkat
penyerapan (seperti yang sekarang menjadi tolok ukur kinerja
pelaksanaan anggaran negara), pemerintah juga harus lebih
berhitung dalam hal efisiensi. Lebih daripada itu, belanja anggaran
pun akan terdistribusi dengan lebih berkualitas. Pengeluaranpengeluaran yang tidak produktif akan bisa terminimalisasi.
Dengan begitu, ruang fiskal akan lebih leluasa untuk melakukan
belanja-belanja yang produktif sifatnya (yang selama ini porsinya
relatif kecil), seperti pembangunan infrastruktur dan investasi.
Tak ayal, pemberlakukan spending review, dengan potensi
benefitnya yang sedemikian besar bagi suksesnya programprogram kerja yang dijalankan oleh pemerintah, menambah
strategisnya peran yang dimainkan oleh DJPBN. Maka, jurus baru
manajemen pengeluaran dana publik itu semakin menjadikan
DJPBN baru (dengan peran dan fungsi yang kian penting) lebih
diperhitungkan keberadaannya. ***
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DAN

PERBAIKAN PENGELOLAAN KEUANGAN PUBLIK

Adalah 7th Annual meeting of SBO
Network on Performance and Results pada
9-10 November 2011 yang dihadiri oleh
Direktur Jenderal Perbendaharaan Agus
Suprijanto dan Sudarto (saat itu menjabat
sebagai Kasubdit Transformasi Proses
Bisnis Eksternal Direktorat Transformasi
Perbendaharaan) yang mengawali
semuanya.
Pada pertemuan tahunan yang
diselenggarakan oleh Organization for
Economic, Coorporation, and Development
(OECD) tersebut dipaparkan salah satunya,
Proposal for Analysis of Spending Reviews.
Dalam proposal tersebut dijelaskan
konsep dasar spending review, seperti
tipologi, karakteristik, dan tata kelola
yang dipraktikkan di negara-negara
anggota OECD. Spending review menjadi
isu yang menarik di kalangan negaranegara OECD pada saat krisis fiskal
tengah berlangsung di negara-negara
pinggiran (periferal) Eropa seperti, Yunani
dan Italia, yang ditakutkan merembet ke
negara-negara lain sekawasan. Inggris
yang telah mempraktikkan ‘comprehensive
spending review’ secara periodik sejak 1999
dapat dianggap sebagai penemu istilah
‘spending review’ ini.

Untuk Meningkatkan Kualitas
Belanja
Ide untuk mengadopsi spending review
dalam konteks Indonesia, yang merupakan
hasil keikutsertaan dalam forum OECD
tersebut, kemudian disampaikan kepada
Menteri Keuangan dan ternyata mendapat
respon yang antusias. Menteri Keuangan
menilai pentingnya spending review ini

dilakukan di Indonesia, mengingat isu
efisiensi dan efektivitas anggaran telah
lama menjadi sorotan.
Kita ingat suatu ketika pernah
terlontar penyataan kontroversial dari
Prof. Sumitro Djojohadikusumo pada era
Orde Baru mengenai ‘kebocoran anggaran’
sebesar 30%. ‘Kebocoran anggaran’
atau inefisiensi banyak disinonimkan
dengan korupsi sehingga pernyataan
ini sangat k ontroversial pada saat itu.
Walaupun kemudian Profesor Sumitro
telah meluruskan penyebutan ‘kebocoran
anggaran’ dengan menjelaskan
metodenya bahwa perhitungannya
menggunakan angka ICOR (Incremental
Capital Output Ratio), namun masyarakat
telah lekat dengan kesan bahwa selama
ini 30% dari anggaran pemerintah telah
‘dikorupsi’.
ICOR adalah suatu konsep efisiensi,
yang untuk Indonesia angkanya sekitar
sepertiga lebih tinggi dibandingkan
beberapa negara ASEAN lainnya pada
waktu itu. Jika diasumsikan bahwa input
yang diperlukan untuk menghasilkan
pertumbuhan ekonomi adalah investasi,
ICOR menunjukkan efisiensi investasi
dalam rangka mendorong pertumbuhan
ekonomi. Dengan ICOR sepertiga lebih
tinggi dari negara-negara sekawasan,
maka dapat dikatakan efisiensi Indonesia
relatif lebih rendah 30% dari negaranegara sekawasan.
Sebenarnya bagaimana kita dapat
mengukur efisiensi anggaran? spending
review berusaha menjawab tantangan
ini. Spending review pun dapat dijadikan

alat untuk tujuan lain, misalnya menilai
efektivitas atau dampak, atau lebih jauh
lagi mengukur keseluruhan kualitas
belanja dengan melihat manfaat dibandingkan dengan biayanya (value for
money).

Sebagai Elemen Pengelolaan
Keuangan Publik
Peran pemerintah dalam
perekonomian suatu negara tidak
habis-habisnya menjadi perdebatan
para ekonom. Berbagai mahzab dalam
perekonomian muncul sehubungan
dengan peran pemerintah dalam
perekonomian ini. Dimulai dari mahzab
klasik yang mengemuka pada abad
ke-18, Adam Smith dengan bukunya
Wealth of Nations, mempopulerkan istilah
‘invisible hand’ yang menggambarkan
efisiensi pasar dan menegasikan peran
pemerintah. Pandangan ini populer
sampai pertengahan abad ke-19 di
Barat. Namun seiring dengan terjadinya
Great Depression pada 1930 muncul
pandangan sebaliknya mengenai
pentingnya campur tangan pemerintah
untuk mendorong permintaan agregat.
Mahzab ini dilahirkan oleh John Maynard
Keynes - dengan demikian disebut
Keynesian - melalui tulisannya dalam The
General Theory of Employment, Interest,
and Money. Meski berhasil membebaskan
Amerika dari Great Depression, mahzab
Keynesian juga mendapat tantangan,
terbukti dengan terjadinya stagflasi
(stagnasi yang diiringi dengan inflasi)
tinggi di Amerika pada 1970. Sampai kini
polaritas dua kubu mengenai derajat
campur tangan pemerintah ini masih
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terjadi dan mewarnai perpolitikan dunia,
terutama di negara-negara maju, seperti
di Amerika, antara kubu Partai Republik,
yang pro-laissez-faire dengan kubu Partai
Demokrat yang cenderung menghalalkan
intervensi pemerintah.
Menilik sejarah ideologi perekonomian
ini, dapat kita tarik kesimpulan bahwa
tidak ada formula pasti yang dapat
menentukan derajat intervensi
pemerintah dalam perekonomian.
Dengan demikian, yang perlu dioptimalkan adalah fleksibilitas. Untuk memastikan
bahwa pemerintah memiliki fleksibilitas
yang cukup untuk mengintervensi
atau tidak mengintervensi diperlukan
ruang fiskal yang cukup. Ruang fiskal
(fiscal space) didefinisikan oleh IMF
sebagai ruang dalam anggaran yang
memastikan sumber daya tersedia saat
pemerintah perlu menjalankan suatu
program/kegiatan untuk mencapai
tujuan tertentu tanpa membahayakan
posisi keuangan secara keseluruhan
atau stabilitas ekonomi. Memperbesar
ruang gerak fiskal artinya meminimalkan
anggaran belanja pemerintah dari
pengeluaran-pengeluaran yang bersifat
mengikat, mengikis ketidakefisienan,
kebocoran anggaran (wasteful spending),
dan sebagainya. Selain memperbesar
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ruang fiskal, diperlukan pula alat untuk
memastikan bahwa terdapat justifikasi
yang cukup bagi suatu pengeluaran
pemerintah (intervensi), yakni bagaimana
efisiensi penyediaan suatu barang
dan layanan oleh pemerintah bila
dibandingkan dengan pasar (swasta), dan
bagaimana dampaknya.
Di sinilah peran spending review
menjadi elemen penting dalam
pengelolaan keuangan publik. Spending
review menjadi jembatan terhubungnya
pengelolaan keuangan publik dengan
kebijakan fiskal. Tiga tujuan kebijakan
fiskal (Musgravian), yaitu: alokasi sumber
daya, stabilisasi, dan keadilan, dapat secara
mudah terputus dengan pengelolaan
keuangan pemerintah, apabila tidak
ada alat untuk menjaga fleksibilitas
dan adaptabilitas dari pengeluaran
pemerintah. Spending review memberikan
jalan bagi pengeluaran pemerintah untuk
memaksimalkan ruang gerak fiskal dan
mengadaptasi perubahan ekonomi dan
kondisi ekstern lainnya.
Spending review di Indonesia perlu
diletakkan pada konteks yang tepat, sesuai
dengan kebutuhan. Jika di kebanyakan
negara maju spending review ditujukan
terutama untuk memotong anggaran

dalam rangka mengurangi defisit
anggaran, di Indonesia konteks yang lebih
relevan adalah peningkatan efisiensi,
efektivitas, dan value for money dari pengeluaran publik.
Dampak yang diharapkan dari inisiatif
spending review ini cukup mendasar dan
radikal. Dengan spending review kita
harapkan: pertama, terjadi pergeseran
paradigma dari disbursement-based
(fokus pada penyerapan) menjadi
efficiency-based (fokus pada efisiensi);
kedua, terjadi perbaikan kualitas belanja
melalui pengurangan pengeluaran
tidak produktif (misalnya, pengeluaranpengeluaran rutin/ administratif );
ketiga, lebih banyak ruang fiskal untuk
discretionary spending (contohnya, belanja
infrastruktur, investasi pemerintah, dan
lain-lain); keempat, tercapainya sasaran
pembangunan pemerintah dengan lebih
efektif; dan kelima, meningkatkan value
for money dari pengeluaran pemerintah
(membuat campur tangan pemerintah
terjustifikasi).*** (yogi)
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DALAM MONEV PELAKSANAAN ANGGARAN
Lalu, bagaimana sebenarnya
mekanisme spending review itu sendiri?
Selama ini kita mengenal apa yang
disebut sebagai monitoring dan evaluasi
pelaksanaan anggaran. Monev, atau
seringkali disebut sebagai M&E (M and E)
dalam terminologi internasional, dapat
dikatakan sebagai rumah besar dari
spending review. Melalui monitoring dan
evaluasi yang efektif, spending review yang
dihasilkan akan lebih valid dan konkrit
karena berdasarkan bukti-bukti dan fakta
di lapangan.
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan
anggaran merupakan kunci dari tata
kelola keuangan publik, memastikan
bahwa kebijakan fiskal telah didasarkan
pada bukti-bukti (evidence-based policy).
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan
anggaran dilaksanakan seiring dengan
tahap pelaksanaan, sehingga memberikan
alat pengawasan alternatif. Monitoring
dan evaluasi pelaksanaan anggaran
setidaknya dapat memberikan peringatan
dini akan adanya permasalahan dalam
pelaksanaan anggaran. Monitoring dan
evaluasi pelaksanaan anggaran yang
baik akan dapat memastikan kesesuaian
alokasi, meningkatkan adaptabilitas
terhadap perubahan makroekonomi,
mengidentifikasi, dan menyelesaikan
masalah pelaksanaan, serta memastikan
efisiensi dan efektivitas pengeluaran.
Spending review merupakan bagian
dari monitoring dan evaluasi. Melalui
spending review, temuan dan rekomendasi
yang dihasilkan monitoring dan evaluasi
akan dapat digunakan sebagai bahan
perencanaan dan penganggaran. Dari
sisi analisisnya, spending review dapat
saja serupa dengan evaluasi atau analisis
mengenai pelaksanaan anggaran yang
lain (contohnya: PER oleh Bank Dunia),
namun yang membedakan adalah

mencapai output tersebut telah
sesuai dengan standar sehingga
dapat dikatakan efisien atau apakah
efisiensi ini dapat ditingkatkan.
Beberapa metode pengukuran
efisiensi dapat diterapkan untuk
tingkat ini.

spending review secara institusional
dijadikan dasar bagi alokasi anggaran.
Inisiatif spending review, dengan demikian,
haruslah bersifat top-down, dan dilakukan
untuk tujuan yang spesifik.
Tipologi spending review beragam
tergantung dari fokus dan metodenya.
Menurut fokus dan metodenya, spending
review dapat dibagi menjadi dua, yakni
reviu fungsional dan reviu strategis.
Reviu fungsional lebih
mengedepankan efisiensi pelaksanaan
suatu program atau kebijakan dengan
fokus terhadap bagaimana pelaksanaan
program tersebut dapat dilakukan
dengan sumber daya yang lebih sedikit
(hemat). Sedangkan reviu strategis
memiliki fokus utama kepada efisiensi
pelaksanaan untuk pemprioritasan
belanja, serta lebih dalam lagi,
memberikan rekomendasi kepada
pemerintah tentang apa yang harus
dilakukan dan tidak dilakukan.
Dari objek dan kedalaman analisisnya,
monitoring dan evaluasi serta spending
review dapat dibagi menjadi tiga tingkat:
1.

Tingkat I memastikan ketercapaian
output. Dengan demikian isu-isu
dalam monitoring dan evaluasi serta
spending review tingkat I berada
dalam tataran pelaksanaan anggaran.
Mengidentifikasi apa saja hal-hal
yang mempengaruhi penyerapan
anggaran dan ketercapaian
output, mengidentifikasi sumber
permasalahan, dan memberikan
rekomendasi bagaimana
menyelesaikannya secara mendasar.

2.

Tingkat II memastikan bahwa setelah
output tercapai, apakah penggunaan
sumber daya dalam rangka

3.

Tingkat III memastikan bahwa
pengeluaran pemerintah telah
memberikan dampak sesuai dengan
tujuan pengeluaran tersebut. Pada
tingkat ini juga reviu akan dapat
memastikan bahwa pengeluaran
pemerintah telah mencapai kualitas
yang diharapkan, dengan kata lain
memiliki value for money. Beberapa
metode pengukuran dampak dan
analisis biaya manfaat merupakan
contoh alat analisis yang dapat
digunakan pada tingkat ini.

Beberapa Kerangka Analisis
Pengukuran Kualitas Belanja
Secara umum terdapat tiga
metode pengukuran kualitas belanja,
yakni value for money, efektivitas, dan
efisiensi. Value for money merefleksikan
kualitas belanja secara komprehensif,
di mana ketika kita dapat mengatakan
bahwa suatu input atau pengeluaran
publik telah mencapai hasil atau
memberikan dampak sesuai tujuan
nya, dan menilai seberapa besar
dampak tersebut, kita kemudian perlu
mempertanyakan adakah cara lain
yang lebih murah atau hemat untuk
kita mencapai dampak atau tujuan
tersebut. Dapat dikatakan bahwa
value for money merupakan ukuran
kombinasi dari efektivitas dan efisiensi.
Salah satu metode analisis value for
money adalah cost and benefit analysis.
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Sedangkan konsep efektivitas
melihat sampai ke dampak atau
tujuan akhir. Mengidentifikasi tujuan
akhir suatu pengeluaran publik
merupakan starting point yang bagus
untuk analisis efektivitas. Terdengar
mudah, namun pada praktiknya tidak,
karena sesuatu yang terjadi yang
akan kita klaim sebagai dampak suatu
tindakan, seringkali dipengaruhi oleh
faktor-faktor lain yang tidak semuanya
kita ketahui. Efektivitas seringkali
dicampuradukkan dengan efisiensi.
Secara sederhana, dapat dikatakan
bahwa efektivitas adalah melakukan
sesuatu ‘yang’ benar, sedangkan
efisiensi adalah bagaimana melakukan
sesuatu ‘dengan’ benar. Salah satu
contoh metode analisis efektivitas
atau dampak (impact analysis) adalah
meregresikan variabel outcome terhadap variabel input-nya, dengan
memasukkan variabel-variabel
pengendalinya.
Yang ketiga adalah efisiensi.
Efisiensi melihat berapa banyak
sumber daya yang digunakan (input)
untuk mencapai hasil tertentu (output).
Dengan demikian, unsur utama

BOKS

pengukur efisiensi adalah indikator
pengukur output dan indikator
pengukur input. Tingkat efisiensi baru
bisa dinilai (apakah efisien atau tidak
efisien) jika kita memiliki tolok ukur
(benchmark).
Dalam konteks pengelolaan
ke- uangan publik, indikator input
direpresentasikan oleh berapa jumlah
dana yang dikeluarkan atau realisasi
anggaran. Indikator yang tepat untuk
output relatif lebih tricky, karena ‘hasil’
dapat dilihat dari beberapa level. Pada
level paling rendah, keluaran langsung
dapat dijadikan indikator output, tapi
seringkali keluaran langsung ini masih
akan dikombinasikan dengan keluaran
lain untuk mencapai hasil akhir.
Demikian pula, yang disebut dengan
hasil akhir seringkali tidak mudah
ditentukan. Contohnya, dalam struktur
dokumen anggaran kita, dalam kolom
output ada yang merupakan output
akhir kegiatan, adapula output dari
subkegiatan. Sementara itu, ada
dampak (outcome) yang merupakan
hasil/ tujuan akhir yang diharapkan
dari pengeluaran negara. Pada
berbagai kajian mengenai efisiensi

Konsep efisiensi yang merupakan
rasio output-input. Ini seringkali
disebut sebagai operational atau
tehnical efficiency. Efisiensi secara luas
dapat pula mencakup elemen lain,
misalnya harga. Ketika menggunakan
kombinasi input, maka komposisi atau
proporsi beberapa input tersebut
menjadi faktor relevan yang harus
dipertimbangkan ketika harga dari
input tersebut berbeda-beda. Di
sinilah konsep technical efficiency
berkembang lebih jauh, menjadi
economic efficiency. Economic efficiency
adalah tingkat efisiensi dari rasio
output-input setelah memperhitungkan harga-harga input. Selanjutnya
lebih jauh, allocative efficiency adalah
apabila kita mempertimbangkan
tingkat efisiensi secara agregat.
Misalnya, dapat saja suatu unit sudah

BEBERAPA PRAKTIK SPENDING REVIEW
Di negara-negara lain inisiatif
spending review dilakukan dengan
berbagai metode yang berbeda, dan
disebut dengan istilah yang berlainan
pula. Sebagai contoh, di Jepang,
mengikuti pergantian pemangku
kekuasaan dari partai LDP ke DPJ,
salah satu gebrakan penting adalah
dilakukannya apa yang disebut
sebagai “Jigyo Shiwake”. Dalam Jigyo
Shiwake, satu persatu program atau
proyek atau kegiatan yang dilakukan
oleh satuan kerja ditelaah kembali
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pengeluaran publik, seringkali
indikator output didapatkan dari
outcome ini, misalnya indikator
output pengeluaran dalam bidang
pendidikan adalah tingkat melek
huruf (literacy rate) atau jumlah lulusan
pendidikan dasar dan menengah, dan
sebagainya.

efektivitas dan efisiensinya. Metode
yang digunakan adalah birokrat atau
pemilik proyek menjelaskan kepada
reviewer (shiwake-nin, yang terdiri dari
politikus anggota parlemen ditambah
dengan ahli yang biasanya berasal
dari akademisi) mengenai pentingnya
proyek atau kegiatan mereka.
Selanjutnya para reviewer memutuskan
perlu atau tidaknya proyek/ kegiatan
tersebut diteruskan atau seberapa besar
anggaran yang harus dialokasikan.
Secara total telah ditetapkan target

Seperti dikatakan sebelumnya,
tingkat efisiensi dapat dikatakan,
efisien, tidak efisien, kurang efisien,
atau lebih efisien jika kita mempunyai
tolok ukur. Tolok ukur ini bisa
ditentukan dari beberapa hal yang
relevan. Contohnya, untuk analisis
efisiensi yang sedang dikembangkan
saat ini oleh Direktorat Pelaksanaan
Anggaran, terdapat dua tolok ukur,
yakni target (rencana) dan kinerja
terbaik dalam kelompok (best practice
of peers).

tersebut akan dapat dikatakan, dibandingkan dengan targetnya, kinerja
aktual unit A lebih (kurang) efisien.
Untuk tolok ukur kedua, digunakan
kinerja unit/ kegiatan lain (sejenis)
yang dinilai paling efisien. Dengan
mengelompokkan unit-unit/
kegiatan-kegiatan sejenis, kita dapat
mengindentifikasikan unit/ kegiatan
yang beroperasi paling efisien. Unit
paling efisien inilah yang kita jadikan
sebagai tolok ukur untuk menilai
tingkat efisiensi unit lain.

Untuk tolok ukur yang pertama,
diasumsikan bahwa target atau rencana yang dibuat oleh satker telah
menggambarkan tingkat efisiensi
maksimal yang dapat mereka capai.
Dengan demikian, membandingkan
kinerja aktual dengan target/ rencana
akan menghasilkan ukuran tingkat
efisiensi. Dengan perbandingan

Demikianlah sekilas gambaran
tentang spending review, mengenai
hubungannya dengan monitoring
dan evaluasi pelaksanaan anggaran
dan metode-metodenya yang saat
ini masih terus kita eksplorasi. Kami
berharap bahwa siapapun insan
perbendaharaan, baik yang terlibat
langsung maupun yang secara
personal memiliki ketertarikan atas
wacana ini, dapat menyumbangkan
pikiran dan masukan, terutama
untuk mengeksplorasi metodemetode baru pengukuran efisiensi,
efektivitas, dan value for money dari
pengeluaran pemerintah. Dengan
membuat penilaian yang objektif

besar pemotongan anggaran yang akan
dilakukan, sehingga para reviewer
memiliki pedoman dalam melakukan
pemotongan. Proses seperti ini bukan
hal yang baru, namun Partai DPJ
membuat gebrakan dengan menyiarkan
proses perundingan ini dalam jaringan
internet yang dapat diakses oleh publik.
Tujuan dari proses reviu ini adalah
untuk mewujudkan janji Partai DPJ
untuk dapat memperbaiki kondisi
fiskal Jepang yang saat ini berada pada
titik rawan, dengan utang pemerintah

kumulatif sebesar 200% dari PDB-nya.
Di Inggris sendiri Comprehensive
Spending Review (CSR) dilakukan
sejak 1999, di saat Inggris mengalami
pertumbuhan ekonomi yang stabil.
Di sana CSR memiliki tujuan yang
berbeda-beda, sesuai dengan kondisi
yang dihadapi pada periode itu.
Sebagai contoh, CSR2007 dilakukan
untuk mengendalikan pertumbuhan
pengeluaran pemerintah, sedangkan
pada 2010 yang dibuat untuk
pengeluaran periode 2011/2012 sampai

mengenai efisiensi, efektivitas, dan
value for money dari pengeluaran
publik yang kita kelola akan dapat kita
pertanggungjawabkan penggunaan
uang pembayar pajak (uang rakyat).
Jika bukan kita sendiri, akan lebih
memprihatinkan jika suatu saat
pihak luar atau bahkan asing yang
membuka mata kita dengan hasil reviu
tentang betapa buruknya pengelolaan
keuangan publik kita. *** (yogi)

dengan 2014/2015 dilakukan dengan
tujuan memotong anggaran untuk
mengurangi defisit. Metode yang
digunakan, dengan demikian, juga
berubah-ubah, mengikuti tujuannya
tersebut. Salah satu analisis yang
dilakukan adalah analisis dampak
distribusi (distributional impact
analysis), yang dilakukan untuk
mengukur dampak (perubahan tingkat
kesejahteraan masyarakat) dari suatu
realokasi atau pemotongan anggaran.***
(yogi)
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mencapai technical dan economic
efficiency, namun ternyata jika input
tertentu dari unit tersebut kita realo
kasikan ke unit lain, dan realokasi
ini menyebabkan tingkat efisiensi
meningkat secara keseluruhan, maka
kita akan mendapatkan tingkat
allocative efficiency yang lebih tinggi.

LAPORAN UTAMA
Wawancara Dirjen Perbendaharaan :

Spending Review

AKAN MEMBUAT KITA SELALU ADA
Bagaimana awal mula spending
review ini bergulir?

Foto: Tino AP.

Spending review sebetulnya
merupakan bagian dari siklus
penganggaran. Bukan hal yang baru,
hanya saja memang kita belum pernah
melakukannya. Spending Review adalah
evaluasi setelah pelaksanaan, untuk
melihat apakah output atau outcome
yang direncanakan dalam budgeting
itu tercapai dengan anggaran yang
disediakan.

Direktur Jenderal Perbendaharaan
Agus Suprijanto menegaskan bahwa
implementasi spending review oleh
Ditjen Perbendaharaan akan menjadikan
institusi ini selalu ada, selalu dibutuhkan,
dan tetap eksis karenanya. Untuk itu,
kemampuan untuk mengadaptasi
berbagai perubahan termasuk perubahan
yang menyangkut tugas dan fungsi
sangat diperlukan. Beliau mengutip
teori Darwin mengenai evolusi, bahwa
species-species yang mampu bertahan
bukan yang besar dan kuat, namun yang
memiliki kapasitas untuk beradaptasi
terhadap perubahan. Demikian juga
halnya dengan organisasi dimana
kelenturan dalam beradaptasi (dalam
arti mengembang dan menyusut, red)
penting untuk kesinambungan organisasi
tersebut.
Memang, dengan spending review,
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paradigma pengelolaan belanja negara
akan benar-benar berubah. Belanja
negara yang selama ini kinerjanya diukur
dengan tingkat penyerapannya akan
lebih berorientasi pada tercapainya
efisiensi dan efektivitas. Seperti
mengingatkan kembali semangat
Penganggaran Berbasis Kinerja, pengukuran kualitas belanja negara akan
berfokus pada pencapaian output
dan outcome, serta tidak semata-mata
bersandar pada besaran input dan tingkat
penyerapan.
Proses implementasi spending review
berhasil dikupas dalam wawancara
antara Windraty A. Siallagan dan
Tino A. Prabowo dari Media Center
Ditjen Perbendaharaan dengan Dirjen
Perbendaharaan, seperti petikannya
berikut ini.

Ketika saya bersama pak Sudarto
(saat itu menjabat sebagai Kasubdit
Transformasi Proses Bisnis Eksternal
Direktorat Transformasi Perbendaharaan,
sekarang Direktur TP- red.) ditugaskan
oleh pak Menteri Keuangan untuk
menghadiri Konferensi OECD di Paris
pada bulan November 2011, di sana saya
masuk dalam kelompok yang membahas
topik budgeting dan treasury, bersama
dengan para wakil dari negara OECD.
Ada juga wakil dari Indonesia sebagai
pengamat dan enhanced member. Isu
yang dibahas di situ adalah spending
review. Cuma tujuannya waktu itu adalah
untuk mengatasi krisis fiskal yang terjadi
di negara-negara Uni Eropa, terutama
anggota-anggota OECD. Yaitu persoalanpersoalan defisit fiskal yang sangat
tinggi, utang fiskal yang sangat besar,
yang rasio-rasionya sudah luar biasa, ada
yang 100% dari GDP dan ada yang defisit
sampai 9 -10% dari GDP.
Spending review ditujukan untuk
mencari saving yang kemudian bisa
digunakan untuk mengurangi defisit atau
utang. Ada dua jenis reviu, functional
review dan strategic review, yang diterap-

Foto: Tino AP

kan dua-duanya karena memang
arahnya adalah untuk menyelamatkan
fiskal mereka. Metode yang mereka
gunakan sangat menarik, dan saya kira
bisa digunakan untuk hal yang sama di
Indonesia tetapi dengan tujuan yang
berbeda.
Setelah pulang dari OECD meeting
tersebut, saya membuat laporan kepada
Bapak Menteri mengenai spending
review itu. Beliau menyambut baik
rekomendasi dan laporan kita untuk
mulai menerapkan spending review di
Indonesia, yakni spending review APBN
kita. Itulah yang menjadi latar belakang
inisiatif spending review ini bergulir. Bapak
Menteri juga mengatakan, “mulailah
dengan yang simpel tapi konkrit dan ada
yang dilaksanakan.” Oleh karena itu, saya
menyiapkan paparan mengenai spending
review dengan versi simpelnya.
Intinya begini, mengapa kita perlu
melakukan spending review di Indonesia.
Kalau kita perkembangan anggaran kita,
size-nya itu meningkat luar biasa. Kalau
kita ambil tahun 2005, anggaran kita itu
paling banter 500 triliunan, tahun 2012
sudah menjadi 1.600 triliun. Naik tiga kali
lipat. Begitu juga dengan anggaran untuk
sektor pendidikan dan sektor kesehatan.
Anggarannya meningkat dengan
pesat beberapa kali lipat. Bahkan untuk
pendidikan besar sekali peningkatannya.
Karena komitmen untuk menyediakan
sebesar 20%, namun itu tidak disertai

dengan perkembangan pesat pada
kualitas hidup manusia Indonesia, yang
dicerminkan dalam indeks yang namanya
HDI (Human Development Index- red.).
Kalau kita plot HDI 2005 sampai dengan
2011, perubahannya datar-datar saja. Tidak
ada peningkatan yang cukup signifikan
yang dipengaruhi oleh meningkatnya
anggaran yang begitu besar. Sama halnya
dengan anggaran sektor pendidikan yang
saya bandingkan dengan indeks sektor
pendidikan, indeks kualitas hidup manusia
dari sektor pendidikan itu juga datar-datar
saja tapi anggarannya meningkat cukup
besar. Sektor kesehatan juga demikian.
Artinya, uang yang kita habiskan sampai
meningkat lima kali lipat itu tidak
menghasilkan outcome yang sejalan
dengan peningkatan nilai rupiahnya.
Jadi ada sesuatu yang salah disitu.
Ada yang tidak optimal, artinya kualitas
spending-nya tidak bagus. Jadi, banyak
uang-uang kita yang kita alokasikan
untuk berbagai kegiatan itu tidak
diprioritaskan untuk meningkatkan
kualitas hidup manusia. Oleh karena
itu, perlu kita lakukan reviu, dipakai apa
uangnya ini. Tapi melakukannya bukan
merupakan pekerjaan yang mudah. Jadi
kita lihat efisiensinya, kemudian kita lihat
adakah duplikasi-duplikasi. Lalu kita lihat
adakah alokasi-alokasi anggaran untuk
kegiatan yang alokasinya untuk satu
tahun, pekerjaannya sudah selesai tapi
anggarannya nemplok terus. Itu kan juga
pemborosan. Jadi ada tiga hal yang saya

Pada saat yang sama, informasi seperti
ini juga diperlukan dalam input perencanaan anggaran. Dalam sistem perencanaan anggaran itu, ketika menyusun
APBN, mereka selalu menge-set baseline.
Baseline itu postur dasar yang umumnya
didasarkan atas pelaksanaan anggaran
tahun sebelumnya. Jadi realisasi tahun
anggaran sebelumnya dijadikan baseline
untuk tahun berikutnya. Kalau tidak
dilakukan pembersihan dari inefisiensi,
duplikasi, dan einmalig, maka dia akan
selalu terbawa ke tahun berikutnya.
Itu sebabnya anggaran kita meningkat
dengan cepat, sedangkan outcome-nya
tidak.
Oleh karena itu, dalam penyusunan
APBN, khususnya dalam menentukan
baseline, maka realisasi yang menjadi dasar
penyusunan baseline itu, yaitu realisasi
tahun anggaran lalu, harus dikeluarkan dulu inefisiensinya, duplikasinya,
kemudian einmalig-nya. Setelah bersih,
itulah baseline baru ditambahkan dengan
inisiatif-inisiatif baru yang dirancang pada
tahun berikutnya.
Jadi, ada dua sasaran sebetulnya,
yang pertama, kita bicara soal kualitas
belanja: inefisiensi, duplikasi dan einmalig.
Kemudian yang kedua, menjadi input
untuk perencanaan anggaran tahun
anggaran berikutnya, sehingga bisa
mencegah peningkatan yang terlalu
tajam. Bayangkan, kalau realisasi tahun lalu
dijadikan baseline tanpa harus dikeluarkan
komponen-komponen yang tiga itu
(inefisiensi, duplikasi, dan einmalig- red.),
dia akan mendorong APBN kita selalu
bertambah dan bertambah.
Jadi saya paparkan itu. Saya
sampaikan metodologi mendeteksi
inefesiensi, metodenya mendeteksi
duplikasi, seperti apa einmalig, masingmasing saya kasih contoh kasusnya. Saya
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kupas dalam paparan itu. Yang pertama
inefisiensi, yang kedua duplikasi, dan yang
ketiga einmalig; saya meminjam istilah
Belanda untuk kegiatan yang sifatnya satu
kali selesai.

LAPORAN UTAMA
perlihatkan lembaran kerja itu dimana
ditemukan inefesiensi, dimana ditemukan
duplikasi, dan dimana ditemukan einmalig,
di perjalanan dinas, di belanja modal.
Angkanya cukup besar sekitar 50 triliun
hasil dari akumulasi tiga hal itu. Itu pun
hanya menggunakan sampel. Kita pakai
107 satker dari 10 kementerian/ lembaga
dengan anggaran yang terbesar. Kalau
sampel itu kita perluas sama dengan
populasi, mungkin hasilnya akan lebih
banyak.

pada 20 kementerian/ lembaga dengan
anggaran yang terbesar, yang pagunya
kalau ditotal berjumlah di atas 80% dari
pagu APBN sehingga cukup representatif
untuk mewakili. Ini tentu saja nggak bisa
dilakukan oleh Direktorat PA sendiri. Kita
mengerahkan kanwil-kanwil (Kanwil Ditjen
Perbendaharaan-red) di seluruh Indonesia
sehingga nanti bisa dikompilasi atau
dihimpun di Direktorat PA, dan hasilnya
diserahkan ke DJA untuk dijadikan bahan
penyusunan anggaran 2014.

Bagaimana tanggapan para pimpinan
terkait dengan inisiasi spending review
ini?

Bagaimana langkah-langkah persiapan
yang telah dilakukan oleh Ditjen
Perbendaharaan untuk pelaksanaan
spending review, dilihat dari aspek
kelembagaan, infrastruktur, termasuk
SDM dan produk hukumnya?

Tanggapan para pimpinan, terutama
Bapak Menteri dan Bapak Wamen, beliau
menyambut baik paparan itu dan minta
itu untuk diterapkan. Dirjen Anggaran
juga positif tanggapannya dan beliau
memberikan respon bahwa itu sebaiknya
dilakukan oleh Ditjen Perbendaharaan.
Karena Ditjen Perbendaharaan tidak
terlibat dalam perencanaan, maka analisisnya akan lebih objektif.
Itu kelak akan menjadi proses rutin
yang akan kita lakukan setiap tahun, dan
hasil dari spending review ini akan secara
rutin menjadi bagian dari proses perencanaan. Dan sambil mengembangkan
metodologi yang kita gunakan, mungkin
suatu hari kita tidak akan semata-mata
fokus pada tiga hal tadi, inefisiensi,
duplikasi, dan einmalig, tapi ada hal lain
yang bisa kita kembangkan.
Setidak-tidaknya untuk tahap pertama kita sudah melakukan sesuatu
yang konkrit dan bisa dilaksanakan.
Teman-teman di Direktorat PA sedang
mempersiapkan diri untuk melakukan
spending review secara keseluruhan untuk
tahun 2013. Tidak lagi berbasis sampel
yang terbatas, tapi akan mereviu seluruh
satker yang ada di kementerian/ lembaga
terbesar, bahkan saya minta ditingkatkan
untuk 15 kementerian/ lembaga sehingga
hasilnya bisa lebih realistis. Mungkin
bertambah menjadi seluruh satker
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Ada PMK 169/2012, di mana struktur
organisasi di kanwil juga berubah.
Kemudian pada saat yang sama ada
perubahan yang cukup besar ketika
proses penyusunan DIPA dialihkan ke DJA.
Oleh karena itu, Direktorat PA yang selama
ini mengurusi DIPA sekarang bisa fokus
pada spending review. Spending review ini
core business-nya Direktorat PA. Mereka
sudah mempersiapkan sistem, baik dalam
bentuk peraturan menteri keuangan,
perdirjen, serta terutama modul-modul
dan petunjuk teknis kepada instansi
vertikal Ditjen Perbendaharaan, yakni
teman-teman kanwil, bagaimana caranya
melakukan spending review. Untuk tahap
pertama, kita meminta mereka untuk
melakukan indentifikasi tiga hal tadi, yaitu
inefisiensi, duplikasi, dan einmalig, sambil
kita kembangkan metodologi yang lebih
baik.
Untuk SDM-nya, saya juga sudah
mulai melakukan mutasi-mutasi untuk
memperkuat jajaran di kantor-kantor
wilayah Ditjen Perbendaharaan, khususnya yang bisa menangani ini, yakni di
Bidang Pelaksanaan Anggaran Pusat. Saya
akan menempatkan orang-orang yang
mempunyai analytical skill untuk menjadi
motor kegiatan spending review ini. Untuk
infrastruktur, juga sedang dikembangkan

aplikasi-aplikasi seperti monev
(monitoring dan evaluasi). Kemudian
aplikasi-aplikasi atau model-model
untuk bisa mengindentifikasi inefisiensi
juga perlu kita bangun. Model-model
pelatihan yang lebih advanced harus kita
bangun, sehingga proses spending review
tidak perlu menyisir satu persatu RKA-KL.
Nggak praktis itu. Itu akan kita ganti
dengan model-model yang lebih simpel,
lebih akademis dengan standar error
seminimal mungkin. Kemudian nanti akan
dikembangkan untuk melakukan spending
review yang lebih berkualitas.

Bagaimana pembagian peran antara
Direktorat PA dan Kanwil Ditjen
Perbendaharaan dalam penyusunan
reviu sekarang dan ke depannya?
Karena kita ingin melakukan spending
review yang sifatnya menyeluruh, seluruh
satker di seluruh Indonesia tercakup,
maka diperlukan peran kanwil. Karena
satker-satker dari kementerian yang punya
instansi vertikal itu pada umumnya berada
di bawah pembinaan Bidang Pelaksanaan
Anggaran yang dilakukan oleh kanwil.
Sehingga tidak bisa dilakukan sendiri oleh
kantor pusat. Kalau hanya kantor pusat,
maka hanya bisa melakukan spending
review untuk satker-satker di tingkat pusat.
Oleh karena itu, dibagi, yang pusat oleh
Direktorat PA, sedangkan di daerah oleh
kanwil, dan hasilnya dikompilasi untuk
menjadi suatu laporan yang komprehensif
per kementerian/ lembaga.
Contohnya, Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan untuk level pusatnya
direviu oleh Direktorat PA, sedangkan
kanwil-kanwil maupun kantor dinasnya
direviu oleh kanwil-kanwil Ditjen
Perbendaharaan. Jadi, hasilnya kan
seluruh kanwil ditambah pusat, kita akan
memperoleh informasi spending review
secara utuh mengenai Kementerian
Pendidikan dan kebudayaan. Kombinasi
dan sinergi antara pusat dan daerah
sangat perlu sehingga hasilnya akan lebih
komprehensif.

Untuk awal-awal kita akan melakukan
functional review. Karena strategic review
butuh waktu. Strategic review biasanya
fokusnya ke outcome. Suatu belanja
bisa dua atau tiga tahun baru kelihatan
outcome-nya. Sebagai contoh, anggaran
pendidikan untuk beasiswa atau untuk
wajib belajar sembilan tahun. Pada tahun
itu belum bisa diukur. Mungkin tahun
pertama 50%, tahun kedua 70%, dan
tahun ketiga 100%. Program wajib belajar
sembilan tahun itu outcome-nya baru
terlihat setelah waktu yang cukup lama.
Oleh karena itu, untuk tahap pertama
kita tidak melakukan strategic review, tapi
functional review.
Functional review fokusnya pada
output. Kalau strategic review bisa berakibat implikasi yang luar biasa, yang
paling mendasar bisa terjadi sebuah
reformasi untuk suatu kementerian.
Bahkan yang paling ekstrim, bisa hilang
fungsi satu kementerian. Saya ikuti
beberapa diskusi, sebuah unit yang tidak
memberikan kontribusi atau outcome
apa-apa sebaiknya tidak perlu ada
daripada memboroskan uang, sehingga
ia perlu direformasi dengan dilebur
atau dilikuidasi. Tapi kita belum ke sana;
itu masih jauh. Itu terjadi karena setiap
unit dalam sistem harus memproduksi
sesuatu. Memproduksi sesuatu pun harus
sesuatu yang dibutuhkan oleh orang lain.
Kalau produk tidak dibutuhkan orang
lain menjadi tidak ada gunanya. Kalau
ada unit menerima anggaran tapi tidak
memproduksi apa-apa maka unit itu tidak
perlu ada sehingga perlu di-reform.
Itu prinsip-prinsip yang mereka
gunakan dalam spending review. Dari situ
mereka bisa menjaring efisiensi yang
lebih besar sehingga krisis fiskal atau
utangnya bisa berkurang. Tidak mudah
K/L menerima hal itu. Ada resistensi. Tapi
jika tidak dengan cara itu, krisis tidak akan
bisa selesai. Istilahnya mengencangkan
ikat pinggang. Kita tidak akan sampai ke

situ. Entah nanti di suatu masa. Tapi secara
parsial akan kita lakukan.
Kita akan melakukan strategic review
secara parsial, antara lain untuk melakukan
reviu anggaran Kementerian Pertanian.
Subsidi pupuknya seperti apa, kita lihat
outcome-nya: kesejahteraan petani
meningkat tidak. Kalau ada program

semacam ini.
TEPPA juga baru terbentuk, tapi fokus
mereka pada penyerapan anggaran.
Itu pun kalau menurut saya, salah kalau
mau mengukur kinerja anggaran, kok
penyerapannya yang dihitung. Harusnya
kan output yang dihasilkan, bukan uang
yang dibelanjakan. Ini membuat salah

Karena kita ingin melakukan spending review yang sifatnya
menyeluruh, seluruh satker di seluruh Indonesia tercakup, maka
diperlukan peran kanwil. Karena satker-satker dari kementerian
yang punya instansi vertikal itu pada umumnya berada di bawah
pembinaan Bidang Pelaksanaan Anggaran yang dilakukan oleh
kanwil. Sehingga tidak bisa dilakukan sendiri oleh kantor pusat.
Kalau hanya kantor pusat, maka hanya bisa melakukan spending
review untuk satker-satker di tingkat pusat. Oleh karena itu, dibagi,
yang pusat oleh Direktorat PA, sedangkan di daerah oleh kanwil, dan
hasilnya dikompilasi untuk menjadi suatu laporan yang komprehensif
per kementerian/ lembaga.

subsidi pertanian, outcome yang paling
nyata adalah kesejahteraan petani
meningkat.

Menurut Bapak, mengapa Ditjen
Perbendaharaan yang dipandang tepat
mengemban tugas untuk melakukan
spending review ini?
Yang pertama, karena ini penugasan
pimpinan. Bapak Menteri menunjuk
Ditjen Perbendaharaan untuk melakukan
ini. Pertimbangannya, kita dinilai akan
lebih objektif daripada yang lain. Banyak
institusi yang harusnya melakukan ini,
seperti Bappenas, TEPPA, tapi kurang fokus
karena mereka tidak menguasai data,
sementara kita berlimpah. Kita menguasai
data, karena itu tepat sekali kalau kita
yang melakukan. Kita terlibat langsung
menyalurkannya walaupun perencanaannya dilakukan unit lain. Kita yang paling
memungkinkan, untuk melakukan

persepsi, misleading. Orang jadi berlombalomba untuk menghabiskan anggaran,
padahal output-nya apa, tidak tahu. Oleh
karena itu harus dikombinasikan antara
anggaran belanja dengan kinerjanya.
Tidak selalu yang penyerapannya
rendah, misalnya hanya 70% dari pagu
anggaran itu buruk kinerjanya. Kalau
output-nya semuanya tercapai, berarti ada
efisiensi 30%. Selama ini kalau penyerapan
rendah lalu divonis tidak becus kerjanya.
Kita tidak tahu, mungkin dia sudah
mencapai semua targetnya. Ini harus kita
luruskan.
Dengan spending review, nanti ke
depan kita nggak akan gembar-gembor
soal serapan anggaran. Itu misleading,
karena hanya mengarahkan orang untuk
jor-joran menghabiskan anggaran.
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Apakah dalam tahap awal ini kita akan
melakukan sekaligus functional dan
strategic review?

LAPORAN UTAMA
Bagaimana sinergi dengan pihak lain,
seperti DJA dan Bappenas, mengingat
spending review ini akan memberikan
masukan kepada proses perencanaan
dan penganggaran?
Sinergi diperlukan karena kalau
tidak ada sinergi, maka nggak akan ada
gunanya kita melakukan itu. Sinergi
itu dibangun dari trust, saling percaya
antara Ditjen Perbendaharaan dan
DJA juga Bappenas. Direktur Jenderal
Anggaran mengatakan, bahwa memang
yang harus melakukan ini adalah Ditjen
Perbendaharaan, dan diharapkan
hasilnya dapat digunakan untuk
bahan perencanaan. Respon itu beliau
sampaikan pada saat saya mengakhiri
paparan. Kalau sudah ada trust dari awal
seperti ini, semuanya akan menjadi lebih
mudah.

berisi saran-saran, namun bagaimana
melaksanakan rekomendasi-rekomendasi
itu, kita masih harus memikirkan
lagi metode atau caranya. Sehingga
rekomendasi-rekomendasi tersebut tidak
operasional. Kalau dengan cara yang kita

Bagaimana spending review akan
dapat memberikan nilai tambah atau
menghasilkan perubahan yang berarti
mengingat telah banyak dilakukan
reviu, analisis, atau evaluasi terhadap
pengeluaran publik?
Kalau saya perhatikan, reviu-reviu
sejenis yang dilakukan oleh instansi atau
unit lain, secara teoritis bagus sekali. Tapi
kesulitan mereka adalah data. Mereka
tidak memiliki atau menguasai data yang
cukup. Sehingga kesimpulan yang mereka
berikan itu sangat kualitatif dan normatif,
yang untuk dapat diimplementasikan.
Orang masih perlu memikirkan lagi
caranya seperti apa karena kesimpulannya
kurang konkrit. Reviu-reviu sejenis

Sedangkan kita walaupun kecilkecilan tapi research-based, penelitian
yang didasarkan pada fakta (empirical),
dibangun dari data yang kita miliki
di lapangan. Sehingga apa yang kita
simpulkan itu riil. Spending review yang
kita lakukan juga begitu, didasarkan
pada fakta-fakta di lapangan berdasarkan
angka-angka atau figures yang
menggambarkan bagaimana mereka
melaksanakannya di lapangan untuk
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Mengenai dikotomi antara analisis
kualitatif dan kuantitatif. Tadi Bapak
bilang bahwa research-based itu

Bapak Menteri menunjuk Ditjen Perbendaharaan untuk melakukan
ini. Pertimbangannya, kita dinilai akan lebih objektif daripada yang
lain. Banyak institusi yang harusnya melakukan ini, seperti Bappenas,
TEPPA, tapi kurang fokus karena mereka tidak menguasai data,
sementara kita berlimpah. Kita menguasai data, karena itu tepat sekali
kalau kita yang melakukan. Kita terlibat langsung menyalurkannya
walaupun perencanaannya dilakukan unit lain.

lakukan itu (spending review, red) hasilnya
nyata dan kemudian bisa langsung
digunakan, mungkin akan lebih banyak
memberikan nilai tambah ketimbang
sifatnya kualitatif sekali. Dan kalau saya
lihat PEFA (Public Expenditure and Financial
Accountability- red.) itu lebih banyak
diagnostik mengenai pelaksanaan budget
system kita seperti apa, beserta kelebihan
dan kekurangannya. Hanya memberikan
indikasi mengenai plus-minusnya
pelaksanaan budgeting kita seperti apa.
Bagiamana memecahkan masalah yang
mereka temukan itu ‘it’s up to you’. Nggak
ada rumusan yang dia keluarkan. Karena
memang kualitatif, tidak empirical-based,
tidak berdasarkan studi empiris. Studi
empiris terbatas pada wawancara dan
text-book, tapi tidak mencerminkan data
sebenarnya.

Dengan Bappenas juga begitu. Nanti
akan kita sampaikan mengenai spending
review, khususnya strategic review yang
adalah domain Bappenas. Tapi kalau kita
bisa memberikan kontribusi yang lebih
banyak, hasil yang lebih banyak, dari
metode yang telah kita bangun, mungkin
mereka akan menjadi lebih tertarik
bersama-sama melakukan itu. Akan
menjadi lebih optimal hasilnya jika kita
melakukannya bersama-sama.

kemudian kita bangun suatu kesimpulan.

riil angkanya tapi mungkin tidak
bisa menggali konteks secara lebih
dalam/detail yang diperlukan dalam
melakukan analisis. Bagaimana
pendapat Bapak mengenai plus-minus
yang dijumpai mengenai hal itu?
Saya bisa melihat itu, masing-masing
ada kelebihan dan kekurangan. Sekarang
kita tinggal memutuskan menggunakan
mana, sebenarnya kita mau kemana.
Jika analisis itu untuk merumuskan
kebijakan, kita tidak bisa menggunakan
metode kualitatif, tapi harus bicara fakta di
lapangan. Secara teoritis betul, tapi tidak
sama dengan fakta lapangan sehingga
kadang bisa membuyarkan suatu teori
ketika kita melihat faktanya di lapangan.
Kuantitatif menjawab langsung persoalan,
tapi memang cakupan konteks menjadi
terbatas. Karena sasaran kita dalam
rangka memecahkan suatu persoalan,
tidak bisa dilakukan dengan analisis
kualitatif saja, karena tidak operasional
sehingga kadang-kadang stuck sampai
di level rekomendasi. Tapi kuantitatif
bisa langsung operasional karena
mendapatkan hasil atau rekomendasi
yang konkrit. Karena didasarkan pada
fakta. Kita lihat menggunakannya
untuk apa. Jika bicara policy yang lebih
makro, kualitatif perlu. Misalkan untuk

Menurut Bapak kendala apa yang
sekarang dihadapi dan potensi
permasalahan apa yang terkait dengan
implementasi spending review ini?
Sebetulnya kendala yang paling
mendasar itu pemahaman stakeholder,
khususnya satker kementerian/ lembaga
terhadap sistem pengelolaan keuangan
negara. Pemahaman mereka terhadap
sistem penganggaran berbasis kinerja ini
harus tuntas. Apa maksudnya berbasis
kinerja itu? Berbasis kinerja itu yang
paling nyata adalah berorientasi pada
kinerja, bukan pada input. Bukan ribut
menyusun pagu berdasarkan harga
kemudian lupa yang mau dihasilkan
itu apa. Ini yang belum bisa dipahami
secara menyeluruh. Lebih menghabiskan
waktu untuk menghitung berapa biaya
yang dibutuhkan untuk komponennya,
tapi tidak pernah disediakan waktu lebih
banyak untuk mengeksplorasi output-nya.
Output-nya apa? Dibutuhkan atau tidak?
Apa sesuai tupoksi yang dikerjakan?
Sehingga perlu reviu antara anggaran
dan output yang dihasilkan, apakah pas.
Efisien nggak? Apakah relevan? Itu yang
paling penting, bagaimana membuat
teman-teman memahami bahwa kita
sekarang sudah menganut penganggaran
berbasis kinerja. Orientasinya sekarang
adalah bukan input, tapi output. Dan
tidak berhenti sampai situ saja, audit
pun itu harus output-based. Tidak bisa
mengaudit, mana kuitansinya, invoice-nya.
Itu kuno. Harusnya yang mereka audit
adalah mana barangnya? Mana hasilnya?
Seperti apa kualitas gedungnya? Harus ke
sana. Soal mengalokasikan anggaran itu
sudah zaman dulu. Dengan output-based
seperti itu, maka kekhawatiran yang saya
sampaikan di depan itu akan terjawab.
Masalah HDI tidak meningkat, sementara
budget-nya meningkat itu akan terjawab.

Mengenai kendala, tadi Bapak
menyebutkan mengenai pemahaman
stakeholder. Apakah Bapak juga melihat
potensi kendala ke depan, terutama di
dalam tubuh Ditjen Perbendaharaan
sendiri dalam melaksanakan spending
review ini?
Di Ditjen Perbendaharaan sendiri yang
paling berat adalah mengubah mindset
atau cara kerja yang selama ini sangat
mekanistik. Kerja mekanistik umurnya
tidak panjang. Dia tidak tahan dengan
perubahan. Ketika ada perubahan kita
kelimpungan menyesuaikan diri. Itu
karena kita dipaksa untuk melaksanakan,
melaksanakan, dan melaksanakan, tapi
tidak mengembangkan pola pikir yang
dinamis dan analitis. Jika kita tidak bisa
beradaptasi dengan perubahan, maka
kayak dinosaurus itu. Kita akan punah.
Pasti. Darwin bilang species yang survive
di dunia ini itu bukan species yang kuat,
berani, dan pintar, tapi adalah species yang
pandai beradaptasi dengan perubahan.
Maka binatang-binatang yang zaman
dulu kuat-kuat itu, tapi karena tidak bisa
mengadaptasi perubahan akhirnya punah.
Organisasi juga begitu. Kalau organisasi
itu kulturnya mekanistik, ketika ada
perubahan, orang-orang di dalamnya
akan menentang habis-habisan. Ketika
perubahan itu harus terjadi, kita tidak bisa
terpakai. Kita menjadi barang antik yang
tidak bisa digunakan.
Hambatan yang paling berbahaya
yang saya lihat di Perbendaharaan ini
adalah mengubah mindset teman-teman.
Meski budaya kerjanya itu mekanistik, tapi
pada tingkat tertentu daya pikir, analisis,
kreativitas, memikirkan hal-hal ke depan
itu harus dikembangkan. Saya khawatir,
karena kita merasa besar, organisasi kita
besar. Kita terlena seakan-akan kita tidak
bisa diapa-apakan. Itu berbahaya. Salah
menurut saya. Dinosaurus itu juga adalah
species yang besar dan kuat apalagi yang
namanya T-Rex. Dia memakan segala
mangsa, tapi akhirnya punah karena tidak
bisa menyesuaikan diri. Kelenturannya
untuk menyesuaikan diri dengan
perubahan tidak banyak, Saya ingin

mindset teman-teman lentur, setiap ada
perubahan mudah menyesuaikan diri. Itu
bisa terbangun kalau kulturnya kita ubah.
Bayangkan, kalau SPAN sudah jadi,
smuanya pakai tombol. Saya bukan
menakut-nakuti. Suatu hari nanti orang
akan menyampaikan SPM itu secara
elektronik, dia tidak perlu datang ke KPPN
karena bisa melakukannya dari rumah,
atau dari kantornya. Makanya kita harus
memikirkan, misalnya kredit program itu
bisa disediakan oleh KPPN. Itu suatu cara
agar eksistensi KPPN itu tetap. Banyak
yang bisa dikerjakan kalau SPAN nanti
betul-betul efesien. Makanya, kita bikin
KPPN khusus Investasi. Kredit-kredit yang
selama ini disalurkan oleh bank kita ambil,
kita salurkan sendiri. Customer kita kan ada
di seluruh Indonesia, seperti pengusahapengusaha ekonomi lemah. Ini kesempatan untuk membuka loket-loket kredit
program di KPPN. Paling tidak, dua atau
tiga loket bisa eksis nantinya. Sementara
yang untuk APBN tidak perlu banyak loket
lagi, tapi cukup tiga atau empat loket.
Teman-teman kalau tidak lentur, tidak
punya daya kreativitas, itu berbahaya.
Jangan pikir kalau kita besar, kita bisa eksis.
Nggak. Itu salah. Bukan besarnya, bukan
kuatnya, tapi kelenturan kita menghadapi
perubahan.

Apa harapan Bapak terhadap
spending review ini sendiri?
Di bagian depan tadi, kualitas akan
menjadi lebih baik karena kita reviu.
Ada yang tidak efisien, duplikasi, dan
sebagainya. Orang akan lebih berhati-hati
melakukan perencanaan, lebih berhati-hati melakukan pembelanjaan,
dan karena diaudit output-nya mereka
akan fokus pada output-nya. Akhirnya,
pengelolaan keuangan negara akan lebih
baik, sama dengan standar internasional,
menjadi sama dengan standar negaranegara OECD. Itu yang paling riil.
Untuk Perbendaharaan sendiri,
dengan mengambil bagian atau
mengambil spending review sebagai core

Indonesia
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merumuskan undang-undang yang cukup
berhenti pada pokok-pokok pikiran. Tapi
ketika melakukan kebijakan yang levelnya
operasional harus kuantitatif, tidak cukup
dengan kualitatif.

LAPORAN UTAMA
Dinosaurus itu juga adalah species yang besar dan kuat apalagi
yang namanya T-Rex. Dia memakan segala mangsa, tapi akhirnya
punah karena tidak bisa menyesuaikan diri. Kelenturannya untuk
menyesuaikan diri dengan perubahan tidak banyak. Saya ingin mindset
teman-teman lentur, setiap ada perubahan mudah menyesuaikan diri.
Itu bisa terbangun kalau kulturnya kita ubah.

business, karena spending review adalah
bagian dari budget, akan membuat kita
selalu ada, selalu dibutuhkan. Output dari
spending review ini dibutuhkan untuk
perencanaan. Jadi kita menjadikan ini
bagian dari siklus APBN: perencanaan,
pelaksanaan, monitoring, spending
review, pertanggungjawaban, kemudian
perencanaan lagi. Kalau kita sudah
menjadi bagian dari siklus, kita tetap

berikan fakta, misalnya subsidi pertanian
di Kementerian Pertanian tidak benar,
unit yang menangani itu bisa di-dismiss,
di-reform. Anda harus bekerja lebih baik,
atau kalau tidak akan kita bubarkan. Itu
dari mana? Itu karena spending review
kita. Kita menjadi ujung tombak dari
perubahan. ***

eksis. Itu keuntungan yang tidak pernah
dipikirkan. Minimal Direktorat PA tidak
dilikuidasi, tapi menjadi semakin kuat
karena output-nya ditunggu-tunggu
customer-nya (i.e. Direktorat Jenderal
Anggaran)
Dan kalau melakukan strategic review,
kita akan menjadi pendorong terjadinya
reformasi di organisasi yang lain. Kalau kita

T
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BOLA SALJU TRANSFORMASI KELEMBAGAAN

Pada masa
kepemimpinan Sri Mulyani
Indrawati, Kementerian
Keuangan telah meletakkan
pondasi perubahan pada organisasi
Kementerian Keuangan, yang sering
disebut sebagai reformasi birokrasi. Usaha
tersebut dinilai mampu meningkatan
citra positif Kementerian Keuangan di
mata para stakeholders. Terpilihnya KPPN
Khusus Banda Aceh, KPPN Gorontalo
dan KPPN Semarang II adalah beberapa
contoh penilaian itu.
Di bawah kepemimpinan Agus
Martowardojo, reformasi birokrasi
Kementerian Keuangan dilanjutkan
melalui dua fokus pengembangan,
yaitu pertama pengembangan budaya
organisasi melalui proses internalisasi
nilai-nilai Kementerian Keuangan, dan
kedua, transformasi kelembagaan.
Transformasi kelembagaan bertujuan
agar setiap unit organisasi di dalam
Kementerian Keuangan melakukan reviu
kembali tugas dan fungsi serta proses
bisnis masing-masing. Di samping itu agar
dapat bersinergi dan mengeliminasi sekatsekat sektoral untuk menghasilkan output
dan kinerja terbaik serta memberikan
pelayanan optimal kepada pemangku
kepentingan. Salah satu bentuk implementasi transformasi kelembagaan adalah
wacana pengalihan pengesahan dan
revisi DIPA dari Ditjen Perbendaharaan
kepada Ditjen Anggaran dalam rangka
peningkatan pelayanan dan percepatan
penyerapan anggaran kementerian/
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PMK.01/2012, mengharuskan Kanwil
Ditjen Perbendaharaan berubah. Secara
fungsi, selain melaksanakan fungsi ‘aslinya’,
mereka juga melaksanakan sebagian
fungsi di bidang pengganggaran dan
perimbangan keuangan, yang merupakan
limpahan dari Ditjen Anggaran dan Ditjen
Perimbangan Keuangan. Di samping
itu, Kanwil Ditjen Perbendaharaan akan
melakukan tugas manajemen investasi
(monitoring pinjaman dan kredit
program), pembinaan BLU dan BLUD,
akuntabilitas keuangan (penyusunan
laporan konsolidasi LKPP dan LKPD serta
Government Financial Statistics/GFS),
monitoring dan evaluasi anggaran dalam
rangka spending review, serta kepatuhan
intern.

lembaga (K/L). Dari sini wacana terus
bergulir dan berkembang menjadi
pengkajian kembali terhadap tugas
dan fungsi Ditjen Anggaran dan Ditjen
Perimbangan Keuangan. Di samping itu,
Menteri Keuangan juga menghendaki
agar eksistensi Kementerian Keuangan di
daerah semakin nyata dan berperan aktif
dalam pembangunan ekonomi regional.
Di dalam pengkajian tersebut muncul
opsi pembentukan Kantor Wilayah Ditjen
Anggaran maupun Ditjen Perimbangan
Keuangan. Alasannya, agar dapat melaksanakan tugas dan fungsi secara
efektif serta memberikan pelayanan
yang lebih baik kepada satker K/L dan
pemerintah daerah. Namun, pimpinan
Kementerian Keuangan menilai dan
memutuskan bahwa beberapa tugas
dan fungsi kedua unit tersebut di daerah
dapat dilaksanakan melalui sinergi
dengan Ditjen P
 erbendaharaan yang
telah memiliki kantor wilayah. Penajaman
fungsi Kanwil Ditjen Perbendaharaan
dengan menjalankan sebagian tugas di
bidang penganggaran dan perimbangan
keuangan menjadi pilihan terbaik.
Perjalanan transformasi k elembagaan
Ditjen Perbendaharaan tidak berhenti
sampai disitu. PMK Nomor 169/

Dengan peran baru ini maka Kanwil
Ditjen Perbendaharaan dapat dikatakan
menjadi satu-satunya kantor wilayah di
Kementerian Keuangan yang memiliki
sifat holding company karena menjalankan
fungsi-fungsi di bidang perbendaharaan,
penganggaran, dan perimbangan
keuangan.
Dengan tugas dan peran baru Kanwil
Ditjen Perbendaharaan tersebut, para
stakeholders akan semakin dimanjakan.
Mereka tidak perlu lagi direpotkan dengan
pergi ke Jakarta untuk berurusan dengan
Ditjen Anggaran dan Ditjen P
 erimbangan
Keuangan untuk pembiayaan pembangunan daerahnya. Semua urusan
berkaitan dengan perencanaan penganggaran dan dana perimbangan kini
dilaksanakan di setiap Kanwil Ditjen
Perbendaharaan yang terdapat di setiap
ibu kota provinsi.
Melalui PMK Nomor 169/PMK.01/2012
tersebut, Kanwil Ditjen Perbendaharaan
akan melaksanakan tugas pembinaan dan
bimbingan teknis (bimtek) perencanaan
anggaran, monitoring penyetoran dan
penggunaan PNBP, serta penyiapan bahan
sumbangan standar biaya masukan. Tugas
ini memberikan jaminan kepada para
pemangku kepentingan bahwa mereka
akan dapat menyusun rencana anggarannya dengan baik.

Demikian pula dengan pengelolaan
PNBP. Tugas dan fungsi baru Kanwil Ditjen
Perbendaharaan diyakini akan dapat
membantu meningkatkan pendapatan.
Kanwil Ditjen Perbendaharaan yang
tersebar di seluruh provinsi di Indonesia
akan melakukan pemantauan terhadap
pengelolaan PNBP ini. Sekedar informasi,
PNBP atau Penerimaan Negara Bukan
Pajak, saat ini sedang menjadi salah satu
fokus pemerintah. Pemerintah mendorong
agar dilakukan peningkatan sehingga
dapat menyamai penerimaan perpajakan.
Dengan tugas barunya, setiap Kanwil

Ditjen Perbendaharaan dapat melakukan
intensifikasi, evaluasi target, dan
menjaga ketertiban dalam penyetoran
PNBP. Di samping itu, pemantauan atas
penggunaan PNBP bertujuan meningkatkan disiplin anggaran dan mengurangi
penyimpangan terhadap aturan, seperti
penggunaan langsung.
Dalam hal penyusunan standar
biaya masukan (SBM), keterlibatan
jejaring institusi di daerah dalam proses
pengumpulan dan kompilasi data
sangat dibutuhkan untuk mendapatkan
data yang cukup secara kuantitas dan
kualitasnya sesuai spesifikasi yang
dibutuhkan. Dengan demikian Kanwil
Ditjen Perbendaharaan dapat berperan
dalam meningkatkan kualitas standar
biaya masukan yang berfungsi sebagai
salah satu elemen dasar dalam proses
penyusunan anggaran.
Tugas dan fungsi tersebut di atas
selain memiliki nilai strategis dalam proses
penganggaran, juga memiliki komplek-

sitas dan volume kerja yang cukup tinggi
dalam melakasanakannya. Tidak kurang
dari puluhan ribu satker K/L sebagai objek
pembinaan dan bimtek, ratusan jenis
PNBP yang harus dipantau penyetoran
maupun penggunaannya, serta variabilitas, kuantitas data, dan lokasi sebagai
obyek penyiapan bahan sumbangan SBM.
Dengan demikian, tugas Kanwil Ditjen
Perbendaharaan di bidang ini akan cukup
berat dalam pelaksanaannya.
Dalam fungsi barunya, Kanwil Ditjen
Perbendaharaan akan melaksanakan
tugas pembinaan dan bimtek, objeknya
pengelola keuangan p
 emerintah
daerah, melakukan monitoring terhadap
penerimaan dan penggunaan dana
transfer serta fasilitasi pengiriman data
sistem informasi keuangan daerah
(SIKD) melalui fasilitas elektronik. Dalam
kaitannya dengan transfer dan hibah
kepada daerah, pemantauan terhadap
tertib administrasi dan kepatuhan
dalam melaporkan penerimaan dana

KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN
TUGAS DAN FUNGSI EXISTING

PENUGASAN INTERNAL
Manajemen Investasi
Bimbingan teknis manjemen investasi

Pengelolaan Kas

1.
2.
3.
4.

Bimbingan teknis penglolaan kas
5.
Pengelolaan PPK-BLU
Bimbingan teknis penglolaan PPK-BLU
Spending Review PA

Supervisi KPPN & Kepatuhan Internal
1. Supervisi, Bimtek aplikasi SPAN
dan SAKTI
2. Pengendalian internal,
pengelolaan resiko dan
pemantauan tindak lanjut hasil
pengawasan
Akuntansi dan Pelaporan
1.
2.

Penyusunan GFS
Konsolidasi LKPP dan LKPD

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Dokumen pelaksanaan anggaran
Revisi dokumen pelaksanaan
anggaran
Bimbingan teknis pelaksanaan
pedoman peraturan di bidang
pelaksanaan anggaran
Pemantauan dan penilaian
keserasian antara rencana anggaran
dengan pelaksaannya
Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyaluran dana perimbangan
Pembinaan PPK-BLU
Pembinaan PNBP
Pengelolaan dana Investasi dan
Pemberian Pinjaman Kepada
Pemerintah Daerah /BUMN
Persetujuan/Penolakan Permintaan
Izin/ Rekomendasi dan penggunaan
dana
Pembinaan Pelaksanaan dan
Penatausahaan anggaran
Penambahan Uang Kas Antar KPPN
Pengawasan Pelaksanaan
kewenangan perbendaharaan dan
BUN
Penyuluhan SAPP dan SAPD
Konsolidasi dan rekonsiliasi LK
wilayah

Penugasan Eksternal
Bidang Penganggaran
1.
2.
3.
4.

Bimbingan teknis terkait perencanaan anggaran kepada satuan
kerja di daerah
Penyiapan sumbangan bahan
penyusunan Standar Biaya
Masukan
Monitoring penyetoran PNBP
yang dilakukan oleh satuan kerja
K/L
Monitoring penggunaan belanja
PNBP yang dilakukan oleh satuan
kerja K/L

Bidang Perimbangan Keuangan
1.
2.
3.
4.

Indonesia

Pelaksanaan pemantauan atas
penerimaan dana transfer dan
hibah ke daerah di daerah
Koordinasi pemantauan laporan
realisai penggunaan dana transfer
dari kepala daerah kepada DJPK
Fasilitas penyampaian informasi
keuangan daerah melalui sistem
elektronik
Bimbingan teknis pengelolaan
keuangan daerah
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Sudah menjadi rahasia umum
bahwa selama ini salah satu faktor
terlambatnya penyerapan anggaran
terletak pada ketidakakuratan dalam
melakukan perencanaan oleh para Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA). Melalui tugas
baru Kanwil Ditjen Perbendaharaan ini
dipastikan bahwa mereka akan dengan
mudah mendapatkan bimbingan dalam
menyusun RKA K/L-nya.

LAPORAN UTAMA
transfer/hibah lebih ditekankan di sini.
Sedangkan tugas yang lebih besar adalah
melakukan pemantauan terhadap laporan
penggunaan dana transfer, yang saat ini
belum mampu dilaksanakan sepenuhnya
oleh Ditjen Perimbangan Keuangan. Selain
itu, penugasan fasilitasi penyampaian
informasi keuangan daerah secara
elektronik akan menjadi pintu masuk
bagi Kanwil Ditjen Perbendaharaan untuk
memperoleh data informasi mengenai
keuangan daerah yang akan di-share
melalui aplikasi Komandan.
Pembinaan dan bimtek keuangan
daerah meliputi lebih dari 500 pemerintah
daerah tingkat II yang memiliki sistem
dan teknologi informasi keuangan yang
berbeda satu sama lain. Di samping itu
pemantauan atas penggunaan dana
transfer akan meliputi tidak kurang dari
16 bidang pada dana alokasi khusus
(DAK) dan belanja daerah di bidang
pendidikan dan kesehatan. Hasil dari
pemantauan ini, ditambah dengan
informasi keuangan daerah yang diperoleh
dari aplikasi Komandan akan menjadi
input dalam melakukan analisis dan kajian

BOKS

Pelaksanaan monitoring dan
evaluasi (monev) pelaksanaan
anggaran dalam rangka spending
review.
Dalam jangka pendek
reviu dilakukan masih terbatas
kepada belanja pemerintah
pusat (APBN). Namun milestone
berikutnya adalah melakukan
kajian terhadap belanja
pemerintah daerah, saat Kanwil
Ditjen Perbendaharaan memiliki
informasi memadai mengenai

20
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Di samping tambahan tugas dan
fungsi baru dari Ditjen Anggaran dan
Ditjen Perimbangan Keuangan tersebut,
Kanwil Ditjen Perbendaharaan mendapatkan limpahan tugas kantor pusat Ditjen
Perbendaharaan sebagai atasannya. ( lihat
boks).*** (moudy)

KINI, KANTOR PUSAT ADA DI SETIAP PROVINSI

Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 169/PMK.01/2012 memberi
warna baru bagi Kantor Wilayah
Ditjen Perbendaharaan. Banyak tugas
dan fungsi yang tadinya hanya ada dan
dilakukan di kantor pusat, kini ada di
kanwil. Berikut uraiannya.
1.

pengelolaan keuangan, pelaksanaan
anggaran dan spending review regional.
Hal ini menggambarkan betapa penting
dan besarnya tugas yang diemban oleh
Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Output
yang dihasilkan juga akan bermanfaat
dalam kerangka penugasan bagi Ditjen
Perimbangan Keuangan maupun secara
fungsional kepada kantor pusat Ditjen
Perbendaharaan.

keuangan daerah berdasarkan
data yang diperoleh dari hasil
pemantauan penggunaan dana
transfer/ hibah dan data informasi
keuangan daerah yang di-share
dari aplikasi Komandan.
Tugas dalam bidang monev
belanja dan pelaksanaan anggaran
pemerintah akan semakin
lengkap dengan keterlibatan
ekonom regional dalam meningkatkan kapasitas analisis
dan pengembangan kajian fiskal
yang dilakukan oleh Kanwil
Ditjen Perbendaharaan. Saat ini
Badan Kebijakan Fiskal (BKF)
bersama kantor pusat Ditjen
Perbendaharaan sedang menjajaki
kerjasama antara Kantor Wilayah
dengan ekonom regional
di beberapa provinsi untuk
menghasilkan kajian ekonomi

regional sesuai tema-tema yang
sedang berkembang di bidang
kebijakan fiskal. Kegiatan ini
telah dilaksanakan pada tahun
2012, dan pada tahun 2013
program ini akan dikembangkan
melalui kerjasama dengan Kantor
Wilayah lingkup Kementerian
Keuangan.
2.

Konsolidasi laporan keuangan
pemerintah pusat (LKPP) dan
laporan keuangan pemerintah
daerah (LKPD) yang berujung
antara lain pada penyusunan
statistik keuangan pemerintah
(GFS) sesuai standar dari IMF.
Saat ini GFS telah dapat
disusun secara terpusat oleh
Direktorat Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan (APK)
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Era Baru
KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN
Dalam rangka implementasi PMK
nomor 169/PMK.01/2012 pada tahun ini,
saat ini tengah dipersiapkan serangkaian
regulasi yang akan menjadi landasan legal
yang mengatur tata kelola, proses bisnis,
dan tata hubungan antara kantor pusat
Ditjen Perbendaharaan, Ditjen Anggaran
dan Ditjen Perimbangan Keuangan
dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan.
Disamping dokumen pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi
seperti SOP, uraian jabatan dan peringkat
jabatan, akan disusun petunjuk teknis
berupa modul pelaksanaan tugas Kanwil
Ditjen Perbendaharaan. Selama ini setiap
ada perubahan atau penugasan baru
kepada kantor vertikal, hanya didasarkan
kepada Peraturan atau bahkan Surat
Edaran Direktur Jenderal. Mengingat
perubahan tugas, fungsi dan struktur yang
terjadi cukup mendasar, maka disusun
suatu kompilasi petunjuk teknis dalam
bentuk modul yang mencakup seluruh
tugas baru Kanwil Ditjen Perbendaharaan.
Modul tersebut akan menjadi bagian dari
regulasi di bidang tata kelola dan proses
bisnis yang akan ditetapkan oleh Direktur

bekerjasama dengan Ditjen
Perimbangan Keuangan, namun
pendekatannya tidak hirarkis
dalam proses konsolidasi
laporannya. Dengan pendekatan
konsolidasi LKPP dan LKPD
di tingkat kanwil, maka
dapat diperoleh output GFS
sebagai referensi yang dapat
diperbandingkan dengan GFS
yang dihasilkan secara terpusat.
Di samping itu, GFS regional yang
dihasilkan oleh Kanwil Ditjen
Perbendaharaan akan sangat
bermanfaat sebagai input dalam
melakukan kajian/analisis belanja
(spending review) maupun fiskal
regional.
3.

Supervisi kepada KPPN
Sejalan dengan implementasi
SPAN yang dijadwalkan akan

Jenderal Perbendaharaan maupun
penetapan bersama dengan Direktur
Jenderal Anggaran dan Direktur Jenderal
Perimbangan Keuangan untuk masingmasing penugasan terkait proses bisnis
dan SOP link.
Disamping penyusunan regulasi
dan dokumen petunjuk teknis dalam
hal proses bisnis, tata kelola dan tata
hubungan dalam pelaksanaan tugas
Kanwil Ditjen Perbendaharaan, yang tidak
kalah penting adalah persiapan sumber
daya manusia (SDM) dalam menghadapi
perubahan yang terjadi. Kesiapan SDM
dalam hal ini menyangkut dua hal yaitu
softskill dan hardskill, dan juga meliputi
setiap level organisasi mulai dari pimpinan
tertinggi (Kepala Kanwil) sampai dengan
pelaksana. Kesiapan softskill menyangkut
kemampuan SDM melakukan adaptasi
tidak saja terhadap perubahan materi
dari tugas dan fungsi organisasi, tetapi
lebih dari itu bagaimana SDM Kanwil
Ditjen Perbendaharaan mampu bersikap
terbuka menerima perubahan paradigma
dalam bekerja, sehingga tidak terjadi

dimulai pada pertengahan
tahun 2013, maka peran Kanwil
Ditjen Perbendaharaan pada tahapan persiapan, implementasi
maupun evaluasi sangat krusial.
Ia bertugas menjamin suksesnya
implementasi SPAN di KPPN
maupun pemangku kepentingan
lainnya.
4.

Pelaksanaan manajemen resiko
dan kepatuhan intern
Tugas yang secara spesifik
dilakukan oleh Unit Kepatuhan
Intern (UKI) ini merupakan
salah satu bentuk dari program
akuntabilitas publik, khususnya
di Ditjen Perbendaharaan,
yang selama ini belum banyak
tersentuh ataupun tidak terinstitusionalisasi di kalangan
birokrasi pemerintahan. Dengan

resistensi yang dapat berpengaruh kepada
kinerja organisasi. Dengan sikap yang
tepat dalam menghadapi perubahan
dan menyesuaikan diri, maka diharapkan
SDM Kanwil Ditjen Perbendaharaan
menjadi bersemangat untuk belajar dan
mengembangkan diri sehingga dapat
menyelesaikan tugas-tugas yang baru
dengan hasil yang optimal.
Hal yang juga sangat penting dan
berpengaruh dalam kinerja Kanwil
Ditjen Perbendaharaan yang baru adalah
kapasitas dan kapabilitas SDM dalam hal
hardskill atau kompetensi teknis pada
setiap lini organisasi. Pada tingkat Kepala
Kanwil, Kepala Bidang maupun Kepala
Seksi diharapkan memiliki ketrampilan
komunikasi yang baik dan penguasaan
terhadap bidang makro fiskal pada
tataran regional. Kemampuan komunikasi
dibutuhkan untuk menjalin hubungan
dan memperluas jaringan dengan para
pemangku kepentingan di daerah (satker
K/L dan pemerintah daerah). Melalui
forum komunikasi Kanwil dan pendekatan
informal antar pimpinan yang baik,

UKI yang independen dan
bertanggung jawab langsung kepada pimpinan instansi, maka
kepatuhan terhadap regulasi,
proses bisnis, baik yang sifatnya
intern maupun ekstern organisasi
akan lebih terjamin.
Di samping itu, unit ini berfungsi
sebagai mitigator terhadap resiko yang
dihadapi organisasi maupun individu
dalam pelaksanaan tugasnya. UKI
juga berperan sebagai saluran dan
katalisator dari setiap pengaduanpengaduan yang masuk terkait
kepatuhan intern organisasi agar
lebih terarah dan dan terdokumentasi
dengan baik, sebagai bahan untuk
melakukan tindak lanjut atas
pengaduan.*** (moudy)
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diharapkan para pemangku kepentingan
mau bekerjasama dan bersinergi serta
berbagi informasi, untuk menunjang pelaksanaan tugas kanwil yang baru.
Kemudian kompetensi di bidang
makro fiskal (hard competency-red) juga
harus dimiliki pada level pimpinan agar
mampu menginterpretasi dan memberikan rekomendasi atas kajian atau
reviu yang dihasilkan. Demikian pula
halnya pada pimpinan level menengah
(kepala seksi) dan pelaksana, harus memiliki kompetensi teknis terkait tugas
dan fungsi yang baru pada Kanwil Ditjen
Perbendaharaan. Mengingat tugas-tugas
tersebut banyak yang menggunakan
kemampuan analisis, maka SDM kanwil
harus mengembangkan pengetahuannya, mengasah kreativitas dan nalar, serta
pemikiran yang kritis terhadap tugas yang
dilaksanakan.
Untuk itu, Kantor Pusat Ditjen
Perbendaharaan, Ditjen Anggaran,
Ditjen Perimbangan Keuangan dan
Badan Pendidikan dan Pelatihan
Keuangan harus bersinergi dengan
baik untuk memberikan pembekalan
dan mengembangkan pengetahuan
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Foto: Media Center

Yang perlu dipahami
terkait
pelaksanaan
tugas dari Ditjen lain
adalah bahwa tugas yang
dilaksanakan
bukan
hanya sekedar membantu
unit lain dalam mencapai
kinerjanya, tapi lebih
daripada itu bahwa tugastugas baru ini adalah
satu kesatuan utuh yang
membuat Kanwil Ditjen
Perbendaharaan menjadi
komplit.

SDM kanwil di bidang hard competency
tersebut. Program-program pendidikan
dan pelatihan teknis serta pengembangan diri tersebut harus dilaksanakan sesuai
dengan kebutuhan kanwil baik dari
segi materinya, jumlah pegawai yang
mengikuti, maupun waktu pelaksanaannya, agar Kanwil Ditjen Perbendaharaan
tidak ketinggalan momen dalam memberikan kinerja terbaik dalam pelaksanaan
tugasnya yang baru.

Kita Bekerja Maka Kita Ada
Akhirnya, tugas-tugas yang baru pada
Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai
representasi Kementerian Keuangan di
daerah sudah ditetapkan oleh pimpinan
tertinggi Menteri Keuangan. Yang perlu
dipahami terkait pelaksanaan tugas dari
Ditjen lain adalah bahwa tugas yang
dilaksanakan bukan hanya sekedar
membantu unit lain dalam mencapai
kinerjanya, tapi lebih daripada itu bahwa
tugas-tugas baru ini adalah satu kesatuan
utuh yang membuat Kanwil Ditjen
Perbendaharaan menjadi komplit. Tanpa
melaksanakan tugas-tugas tersebut maka
kanwil tidaklah utuh sebagai representasi
Kementerian Keuangan di daerah

Kita juga tidak perlu lagi waktu untuk
mengkaji ulang dan mempertanyakan
kembali kebijakan penugasan ini apakah
tepat dan mampu dilaksanakan oleh
Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Resistensi
dan sikap menutup diri terhadap
perubahan hanya akan mengalienasi
diri dan organisasi kita di dalam rumah
besar Kementerian Keuangan. Yang lebih
diperlukan saat ini adalah kemauan untuk
bertindak dan bersiap diri menghadapi
perubahan. Kita harus segera berbenah
diri menjelang diimplementasikannya
peran Kanwil Ditjen Perbendaharaan
yang baru : menata regulasi dan
proses bisnis, mengembangkan metodologi dan berinovasi dalam bekerja
dan menghasilkan sesuatu, serta
mengembangkan kompetensi SDM
yang analitis, kritis dan kreatif. Semua hal
tersebut bertujuan untuk memberikan
kinerja dan pelayanan terbaik, dan
akan bermuara kepada semakin tinggi
dan strategis nilai kita secara individu
dan organisasi di mata pemangku
kepentingan sebagai ‘wakil’ dari Menteri
Keuangan di daerah masing-masing. ***
(moudy)
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Wawancara Sekretaris Ditjen Perbendaharaan :

OPTIMIS MENGEMBAN PERAN STRATEGIS

Terbitnya Peraturan Menteri Keuangan nomor 169/PMK.01/2012 tanggal 6
November 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal
Perbendaharaan mengisyaratkan perubahan yang sangat signifikan bagi institusi
kita ini. Ditjen Perbendaharaan ditahbiskan menjadi organisasi yang berperan lebih
strategis melalui optimalisasi tugas dan fungsi instansi vertikalnya, yakni kantor
wilayah dan KPPN. Bahkan, Kanwil Ditjen Perbendaharaan kini diposisikan sebagai
representasi Kementerian Keuangan di daerah.

Foto: Tino AP.

Mengapa tugas baru itu diamanatkan kepada kita? Dan bagaimana tugas baru
itu akan kita laksanakan? Awak Media Center Ditjen Perbendaharaan Hendy S.
Yudhiyanto dan Tino Adi Prabowo berhasil mewawancarai Sekretaris Ditjen
Perbendaharaan Tata Suntara. Berikut petikan wawancaranya

Berdasarkan PMK nomor 169 tahun
2012, peran dan fungsi Kantor Wilayah
Ditjen Perbendaharaan dan KPPN
menjadi semakin penting dan strategis,
yakni sebagai representasi Kementerian
Keuangan di daerah. Apa yang
melatarbelakangi dikeluarkannya PMK
tersebut?
Penugasan Kantor Wilayah Ditjen
Perbendaharaan sebagai representasi
Kementerian Keuangan di daerah merupakan kebijakan Menteri Keuangan yang
mencanangkan transformasi kelembagaan.
Kebijakan transformasi kelembagaan itu
menuntut organisasi-organisasi eselon I
Kementerian Keuangan menghilangkan silo
dan saling bersinergi untuk mencapai visi
dan misi Kementerian Keuangan sebagai
pengelola fiskal dan Bendahara Umum
Negara.
Dalam rangka melaksanakan visi dan
misi di bidang fiskal, khususnya di dalam
aspek pengelolaan keuangan negara,
hanya Ditjen Perbendaharaan yang mempunyai unit organisasi sampai ke tingkat
daerah, ada kantor wilayah dan KPPN.
Kantor wilayah yang membawahi KPPN di
wilayah kerjanya memiliki potensi untuk
melaksanakan fungsi pembinaan keuangan
pusat dan daerah, serta menyajikan data
dan informasi keuangan pemerintah yang
utuh di tingkat regional.

Mengapa yang dipilih adalah Ditjen
Perbendaharaan, bukannya Ditjen
Kekayaan Negara atau Ditjen Pajak
misalnya?
Ditjen Kekayaan Negara mengurusi
aset, sedangkan Ditjen Pajak khusus
terkait dengan pajak. Jadi yang paling
memungkinkan adalah Kanwil Ditjen
Perbendaharaan untuk berperan sebagai
perpanjangan tangan tiga ditjen, yakni
Ditjen Perbendaharaan sendiri, Ditjen
Anggaran, dan Ditjen Perimbangan
Keuangan.

Apakah hanya sebatas itu alasannya?
Tidak adakah alasan lain yang
melatarbelakangi penyinergian itu selain
‘kedekatan’ fungsi dan wewenang?
Dalam konteks transformasi kelembagaan, itu dikaitkan dengan misi fiskal
Kementerian Keuangan. Di sana terdapat
cluster misi meningkatkan efektivitas
dan efisiensi di bidang penganggaran,
perbendaharaan, dan perimbangan keuangan pusat-daerah. Jadi dalam rangka
optimalisasi misi tersebut, unit eselon yang
terkait adalah Ditjen Perbendaharaan,
Ditjen Anggaran, dan Ditjen Perimbangan
Keuangan. Dari ketiga unit eselon I tersebut, hanya Ditjen Perbendaharaan yang
memiliki kantor vertikal di daerah, yang
tidak dimiliki oleh Ditjen Anggaran dan

Ditjen Perimbangan Keuangan.
Untuk mencapai misi tersebut lebih
optimal di daerah, baik terhadap satuan
kerja kementerian/ lembaga maupun
pemerintah daerah, Ditjen Anggaran dan
Ditjen Perimbangan Keuangan memberikan sebagian tugas dan fungsinya
untuk dilaksanakan oleh Kanwil Ditjen
Perbendaharaan. Dalam rangka penugasan
di bidang penganggaran, Ditjen Anggaran
memberikan tugas dalam pembinaan
perencanaan anggaran, monitoring
dan evaluasi pengelolaan PNBP, serta
penyusunan standar biaya masukan.
Sedangkan dalam bidang perimbangan
keuangan, Ditjen Perimbangan Keuangan
menugaskan untuk melakukan monitoring
dan evaluasi dana transfer, fasilitasi
sistem keuangan daerah, dan pembinaan
keuangan daerah.
Tugas-tugas Ditjen Anggaran dan
Ditjen Perimbangan Keuangan tersebut
melebur menjadi tugas Kanwil Ditjen
Perbendaharaan, namun dalam pelaksanaannya dilakukan sinergi dengan
Ditjen Anggaran, dan Ditjen Perimbangan
Keuangan. Hasilnya pun dapat dimanfaatkan, baik oleh Ditjen Anggaran maupun
Ditjen Perimbangan Keuangan. Jadi kita
bersama-sama merumuskan pelaksanaan
tugas dan mekanisme pelaporannya.
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Tentang pembinaan pengelolaan
keuangan daerah, sebelumnya Ditjen
Perimbangan Keuangan tidak sebegitu
dekat dengan pemda karena posisinya
di Jakarta. Sedangkan ketika peran dan
fungsi itu diserahkan ke Kanwil Ditjen
Perbendaharaan, posisinya kini lebih
dekat karena kanwil di daerah, pemda
pun di daerah. Bagaimana strategi untuk
lebih mengefektifkan kedekatan itu
dalam rangka pelaksanaan peran dan
fungsi kita yang baru?
Selalu melaksanakan koordinasi dengan
pemerintah daerah secara terus-menerus.
Pendekatan harus dilakukan secara intelektual, membangun forum komunikasi, juga
sharing knowledge. Kita harus menunjukkan
bahwa kita mempunyai kompetensi
di bidang keuangan negara, sehingga
pendekatannya harus secara intelektual.
Tapi itu kan tugas baru. Artinya, kita
butuh beradaptasi, butuh belajar. Harus
belajar. Harus banyak belajar melaksanakan
tugas baru ini.
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Seberapa besar kesiapan rekan-rekan
kita di daerah terkait dengan tugas baru
yang kini diemban oleh mereka?
Kanwil dan KPPN sudah mulai aktif
untuk mengubah mindset yang tadinya
banyak menyelesaikan tugas-tugas yang
administratif dan klerikal menjadi tugastugas yang analitis.
Ada Forum Grup Diskusi (FGD). Dalam
masa transisi ini dibentuk juga kelompokkelompok kerja yang nantinya berkonsentrasi di bidang-bidang yang sesuai
dengan tugas-tugas di PMK 169 itu. Jadi
rekan-rekan kita di daerah sudah aktif untuk
mempertajam pelaksanaan tugas-tugas
baru ini.

Bagaimana upaya pimpinan untuk
menyadarkan seluruh pegawai untuk
melakukan hal itu?
Setiap ada rapat pimpinan, baik yang
dihadiri oleh kepala-kepala kanwil maupun
kepala KPPN, kami selalu mengingatkan
bahwa kita sekarang telah berubah dengan

adanya tugas-tugas baru yang memerlukan
analisis. Bukan lagi pekerjaan-pekerjaan
yang klerikal dan administratif. Karenanya,
harus diubah pula cara kerjanya.
Ini yang selalu kita ingatkan. Dan selanjutnya mereka (kepala kanwil dan kepala
KPPN- red.) meneruskan pesan itu kepada
seluruh pegawai.

Selain SDM, ada aspek-aspek lain, seperti
infrastruktur. Bagaimana kesiapannya?
Kita sudah mempunyai kanwil di 30
provinsi, tinggal menambah 3 kanwil baru.
Penambahan itu akan kita realisasikan
dalam waktu dekat. Demikian juga KPPN.
Saya kira kita sudah sangat siap. Nggak ada
masalah dengan sarana dan prasarana.
Apa bentuk dukungan dan bantuan
yang diberikan oleh Ditjen Anggaran dan
Ditjen Perimbangan Keuangan kepada
Ditjen Perbendaharaan terkait dengan
pelaksanaan tugas-tugas baru tersebut?
Ditjen Perbendaharaan, Ditjen

Kita sedang menyiapkan modul-modul
supaya tugas itu bisa jalan. Juga, pada
rapat-rapat di Ditjen Anggaran dan Ditjen
Perimbangan Keuangan diupayakan selalu
melibatkan kantor-kantor wilayah Ditjen
Perbendaharaan.

Adakah kendala dalam proses sinergi
itu dan dalam pelaksanaan tugas-tugas
baru kita?
Ada banyak kendala, baik intern
maupun ekstern. Kendala intern, antara lain
masih adanya pemahaman bahwa tugas itu
merupakan beban dan bersifat sementara,
serta hanya ‘bantu-bantu’ DJA dan DJPK. Itu
merupakan anggapan yang kurang pas.
Sedangkan kendala ekstern, utamanya
adalah masalah koordinasi yang harus
ditingkatkan antara Ditjen Perbendaharaan
dengan Ditjen Anggaran dan Ditjen Perimbangan Keuangan maupun nanti dengan
pemerintah daerah.
Itu semua tidak bisa dilakukan seperti
membalikkan telapak tangan, apalagi
karena ini semua baru buat kita.
Mengatasinya, kalau kendala intern,
adalah dengan memberikan pemahaman
bahwa penugasan di bidang penganggaran dan perimbangan keuangan merupakan amanah dari Menteri Keuangan,
yang harus kita laksanakan dengan sebaikbaiknya. Bukan amanah dari salah satu
dirjen, Dirjen Anggaran ataupun Dirjen
Perimbangan Keuangan. Dengan adanya
PMK 169 itu berarti tugas-tugas tersebut
merupakan bagian dari tugas dan fungsi
Kanwil Ditjen Perbendaharaan secara legal,
bukan ad-hoc atau sementara.
Sedangkan mengatasi masalah ekstern,
kita perlu meningkatkan koordinasi dengan
Ditjen Anggaran dan Ditjen Perimbangan

Keuangan. Perlu diyakinkan bahwa
pelaksanaan tugas oleh Kanwil Ditjen
Perbendaharaan itu akan meningkatkan
kualitas kebijakan penganggaran dan
perimbangan keuangan. Kanwil Ditjen
Perbendaharaan juga dapat memberikan
data, informasi, dan analisis yang lebih
konkrit dan menyeluruh. Dan dengan pemerintah daerah pun kita harus melakukan
koordinasi yang terus-menerus. Caranya
dengan pendekatan yang intelektual,
membangun forum komunikasi, dan
melakukan sharing knowledge.
Saya sangat yakin, kendala-kendala
tersebut akan sanggup kita atasi. Tugas
tersebut merupakan kebijakan pimpinan,
jadi harus kita laksanakan dengan sebaikbaiknya.

Adakah pesan dan harapan para
pimpinan kita, Pak Menteri Keuangan,
Pak Direktur Jenderal Perbendaharaan,
dan Bapak sendiri, kepada seluruh
pegawai Ditjen Perbendaharaan, terkait
dengan tugas dan peran baru tersebut?
Harapan Menteri Keuangan dan
pimpinan Ditjen Perbendaharaan, agar
kantor-kantor wilayah Ditjen Perbendaharaan dapat segera menyesuaikan diri
dengan perubahan-perubahan tersebut.
Penugasan Kanwil Ditjen Perbendaharaan sebagai representasi Kementerian
Keuangan di bidang fiskal adalah final.
Nggak bisa lagi ditawar-tawar. Kita harus
percaya diri, yakin bahwa kita akan mampu
melaksanakannya.
Kanwil harus segera melakukan
perubahan mindset dan meningkatkan
kapasitas. Peran manajerial pimpinan
kanwil sangat diharapkan. Pejabat-pejabat
di kanwil mulai diisi oleh orang-orang
yang mempunyai kemampuan untuk
melaksanakan tugas tersebut. Tinggal
bagaimana mereka dapat mengoptimalkan seluruh kemampuannya untuk
melaksanakan tugas yang baru. Dalam
waktu dekat, yakni paling lambat pada
akhir semester I 2013 ini, hasil penugasan
tersebut harus kelihatan wujudnya. Menteri
Keuangan akan menagih output dari
optimalisasi peran kanwil ini.

Maka dari itu, marilah kita bersamasama bekerja keras untuk mempersiapkan
dan melaksanakan tugas tersebut.
Menteri Keuangan dan jajaran pimpinan
Kementerian Keuangan berharap banyak
dan menaruh ekspektasi tinggi terhadap
keberhasilan kanwil melaksanakan tugas
baru tersebut. Karena hasil optimalisasi ini
sangat bermanfaat untuk meningkatkan
tata kelola keuangan negara dan meningkatkan kesejehteraan rakyat.
Jangan sia-siakan peran strategis ini!
Jangan sampai kepercayaan pimpinan
yang tinggi itu kita sia-siakan!

Adakah pola manajemen yang
dilakukan oleh pimpinan, reward and
punishment barangkali, agar harapan
itu lekas tercapai?
Dalam masa transisi ini pimpinan di
kantor pusat terus melakukan pembinaan
kepada rekan-rekan kita di daerah, terutama dalam rangka perubahan mindset
itu. Kita juga akan selalu melakukan
ker- jasama yang terus-menerus dengan
kawan-kawan di Ditjen Anggaran dan
Ditjen Perimbangan Keuangan untuk
menyukseskan amanah ini, termasuk
menyusun modul-modulnya untuk segera
kita sosialisasikan ke semua kantor kita di
daerah. Kita juga akan melakukan diskusidiskusi kalau ada materi modul yang belum
jelas.
Untuk memintarkan pegawai-pegawai
kita di daerah, kita akan bekerjasama
dengan Badan Kebijakan Fiskal dan para
ekonom di universitas-universitas daerah.
Mereka akan dapat berdiskusi mengenai
ekonomi makro maupun kebijakan fiskal.

Kapan pastinya tugas baru itu harus
dimulai?
Harus sudah dimulai. Walaupun
sekarang baru mulai pemanasan. Nanti
lebih konkritnya setelah modul-modul itu
selesai. Tapi karena sudah ada aturannya,
yaitu PMK 169, kita harus mulai bergerak.
Target penyelesaian modul-modul tersebut
adalah 1 April 2013 ini. ***
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Anggaran, dan Ditjen Perimbangan
Keuangan bersinergi untuk melaksanakan
tugas-tugas yang diamanatkan oleh Bapak
Menteri Keuangan. Tugas Kanwil Ditjen
Perbendaharaan sebagai representasi
Kementerian Keuangan di daerah itu harus
jalan. Karenanya, kita harus bersinergi.

“Organisasi publik yang eksis dan strategis adalah organisasi publik yang mampu untuk menjawab tantangan, menyesuaikan diri
dengan perubahan, memiliki posisi yang jelas, dan selalu tumbuh belajar”.
(Hal G. Rainey, Understanding and Managing Public Organizations, 1996)

MENATA PERBENDAHARAAN
Oleh Didyk Choiroel *

Penataan organisasi Ditjen
Perbendaharaan tidak terlepas dari
perkembangan reformasi pengelolaan
keuangan negara, reformasi birokrasi,
dan saat ini transformasi kelembagaan
Kementerian Keuangan.
Reformasi keuangan negara,
menuntut penyesuaian penerapan
prinsip-prinsip pengelolaan keuangan
negara sesuai UU nomor 17 tahun
2003 dan UU nomor 1 tahun 2004 ke
dalam institusi pengelola keuangan
negara. Untuk itu, pada tahun 2005,
Ditjen Perbendaharaan dibentuk

26

guna melaksanakan tugas dan fungsi
pengelolaan perbendaharaan negara.
Struktur, tugas dan fungsi organisasi
Ditjen Perbendaharaan disesuaikan
dengan siklus treasury management,
dari pelaksanaan anggaran, pengelolaan
kas, pengelolaan barang milik negara,
pengelolaan utang, dan akuntansi
pelaporan keuangan. Sedangkan
pada kantor vertikal ditandai dengan
pembentukan Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN) untuk
menjalankan tugas sebagai Kuasa
Bendahara Umum Negara.

Periode berikutnya dari penerapan
reformasi keuangan negara adalah
reformasi birokrasi. Penerapan prinsipprinsip good governance dan clean
government dalam pengelolaan
keuangan membawa konsekuensi
untuk menyesuaikan struktur organisasi,
proses bisnis, dan sumber daya manusia
dengan prinsip integritas, transparansi,
akuntabilitas dan bebas korupsi. Dalam
perkembangan organisasi Ditjen
Perbendaharaan, periode ini ditandai
dengan pembentukan KPPN Percontohan
dan layanan Kanwil Unggulan pada
rentang waktu tahun 2007-2010.

Foto: Tino AP
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Setelah melakukan reformasi
keuangan negara dan reformasi
birokrasi, Kementerian Keuangan
mencanangkan program transformasi
kelembagaan pada tahun 2010.
Program transformasi kelembagaan
secara ringkas diartikan sebagai upaya
membentuk pengelola keuangan
negara yang terintegrasi, strategis, dan
komprehensif untuk diarahkan mencapai
visi dan misi Kementerian Keuangan.
Dengan transformasi kelembagaan,
masing-masing pengelola keuangan
negara, (kebijakan fiskal, perimbangan
keuangan, perpajakan, penganggaran,
perbendaharaan, pengelolaan
aset, dan pengelolaan utang) yang
dicerminkan dari unit-unit eselon I harus
menghilangkan silo untuk bersama-sama
melaksanakan tugas dengan berorientasi
pada pengelolaan fiskal dan fungsi
bendahara umum negara secara
efektif, efisien, dan akuntabel. Dengan
transformasi kelembagaan tersebut, Ditjen
Perbendaharaan harus menyesuaikan
kembali organisasinya.

Transformasi Kelembagaan:
Momentum Perubahan Organisasi
Bersamaan dengan tuntutan
perubahan organisasi karena transformasi
kelembagaan, pada saat yang sama
terjadi momentum-momentum pada
Ditjen Perbendaharaan yang juga
mengakibatkan penyesuaian dalam
organisasi.
Momentum pertama adalah
implementasi SPAN. Pada tahun 2010
SPAN telah menyelesaikan tahapan
perumusan proses bisnis (business process
improvement), dan melangkah kepada
tahapan berikutnya, yakni pengembangan
sistem aplikasi dan teknologi informasi,
serta penyiapan sumber daya manusia
dan manajemen perubahan (change
management). Pada tahap ini SPAN telah
mampu menghasilkan modul-modul
proses bisnis baru. SPAN pun telah dapat
mengidentifikasikan perubahan tata
laksana dan beban kerja yang harus diikuti
dengan penyesuaian struktur dan tugas
fungsi.
Momentum kedua adalah
penajaman fungsi perbendaharaan.
Pengelolaan perbendaharaan
dituntut semakin profesional dari
waktu ke waktu. Profesional di sini
adalah, bahwa pelaksanaan proses
bisnis pengelolaan perbendaharaan
seharusnya dilakukan sesuai dengan
best practices karena prinsip-prinsip
pengelolaan keuangan dalam Paket
Undang-Undang Bidang Keuangan
Negara adalah juga berbasiskan best
practices. Pengelolaan perbendaharaan
sesuai dengan best practices, artinya
pengelolaan perbendaharaan harus
dapat memiliki referensi teoritis dan
dapat dibandingkan dengan praktik di
negara-negara lain. Penajaman fungsi
dalam rangka profesionalisasi pengelolaan
perbendaharaan dilakukan dalam
integrasi dengan pengelolaan kas dan
modernisasi manajemen investasi. Dalam
perjalanan waktu berikutnya, fungsi
yang lain pun dituntut untuk dilakukan
penajaman.

Sementara itu, transformasi
kelembagaan itu sendiri menuntut Ditjen
Perbendaharaan untuk mengorientasikan
tugas dan fungsinya dalam rangka
mendukung kebijakan fiskal nasional.
Pengelolaan perbendaharaan harus dapat
menjamin optimalisasi penerimaan,
efektivitas dan efisiensi belanja, efisiensi
pembiayaan, peningkatan kapasitas
dan tata kelola keuangan negara, dan
penguasaan informasi fiskal nasional.
Demikian pula, untuk menjamin tata
kelola organisasi yang baik, perlu
ada institusionalisasi fungsi sistem
pengendalian/kepatuhan internal.
Seluruh momentum tersebut menjadi
alasan utama tentang perlunya penataan
kembali organisasi Ditjen Perbendaharaan.

Tahapan Penataan Organisasi
Penataan organisasi yang baik tidak
dapat dilakukan dengan serta-merta.
Penataan organisasi harus mengikuti siklus
manajemen stratejik dan pengembangan
organisasi. Penataan organisasi dimulai
dengan analisis perubahan lingkungan,
baik ekstern maupun intern, analisis
tuntutan stakeholders dan customers,
perumusan visi dan misi, penetapan
strategi dan sasaran kinerja, redefinisi
tugas dan fungsi, dan baru penyusunan
disain organisasi.
Secara ringkas, analisis perubahan
lingkungan, secara ekstern berasal dari
transformasi kelambagaan Kementerian
Keuangan, sedangkan secara intern
berasal dari implementasi SPAN dan
penajaman fungsi perbendaharaan.
Analisis tuntutan stakeholders
adalah tuntutan para pemangku
kepentingan, dari pemerintah dan
pimpinan Kementerian Keuangan.
Bahwa Ditjen Perbendaharaan harus
dapat menjawab kebutuhan untuk
peningkatan pertumbuhan ekonomi,
efektivitas APBN, perbaikan tata kelola
keuangan, dan akuntabilitas pengelolaan
keuangan pemerintah. Sedangkan analisis
tuntutan customers adalah peningkatan
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Selama periode reformasi keuangan
negara dan reformasi birokrasi, organisasi
Ditjen Perbendaharaan juga mengalami
beberapa perubahan penting disesuaikan
dengan kebijakan Kementerian Keuangan
dan kebutuhan penajaman fungsi
perbendaharaan. Pemisahan tugas
dan fungsi pengelolaan barang milik
negara dan pengelolaan utang, adalah
implikasi dari kebijakan Kementerian
Keuangan. Sedangkan pembentukan
Direktorat Pengelolaan Dana Investasi
- selanjutnya menjadi Direktorat Sistem
Manajemen Investasi, Direktorat
Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLU,
dan Direktorat Sistem Perbendaharaan
adalah implikasi dari penajaman fungsi
dan peningkatan tata kelola pengelolaan
proses bisnis perbendaharaan. Sementara
itu juga, untuk memenuhi kebutuhan
untuk transformasi dan modernisasi
perbendaharaan yang digagas melalui
SPAN, dibentuk pula Direktorat
Transformasi Perbendaharaan.

OPINI
kebutuhan para pengguna layanan, yakni
kementerian/ lembaga, satker, perbankan,
dan masyarakat, tentang layanan perbendaharaan, yang tidak hanya bersih,
tapi juga cepat, efisien, dan modern, berbasiskan teknologi informasi.
Perumusan visi dan misi dilakukan
dengan merumuskan visi yang jelas dan
terukur untuk tahun 2014, yaitu: Menjadi
Pengelola Perbendaharaan Negara yang
Profesional, Modern, dan Akuntabel untuk
Mewujudkan Manajemen Keuangan
Pemerintah yang Efektif dan Efisien.
Setiap frase kata dalam visi tersebut
dapat diartikan secara konkrit dan dapat
diukur secara kuantitatif. Visi juga dapat
dilaksanakan dalam misi-misi yang
dirumuskan berdasarkan fungsi-fungsi
perbendaharaan. Dan selanjutnya setiap
misi dirumuskan sasaran strategisnya dan
ditetapkan indikator kinerjanya. Di sini
metode balanced scorecard menemukan
interelasinya dengan manajemen stratejik.
Redefinisi tugas dan fungsi dilakukan
berdasarkan pemetaan dan penajaman
proses bisnis dalam rangka pencapaian
sasaran strategis. Tugas dan fungsi dibedakan antara yang bersifat regulasi dan
kebijakan dengan operasional (eksekusi,
pelayanan, serta merumuskan fungsi
koordinasi dan supervisi) untuk menjamin
efektivitas kebijakan organisasi dalam
rentang kendali.
Tahap terakhir adalah penyusunan
disain organisasi. Atas dasar metodologi
tersebut, dalam penyusunan disain
organisasi yang perlu diperhatikan
adalah tugas dan fungsi dibagi habis
ke dalam struktur. Setiap struktur harus
jelas, tajam, tidak tumpang tindih, dan
memiliki tugas strategis. Dalam rentang
kendali organisasi, kantor pusat berfokus
kepada regulasi dan kebijakan. KPPN
berfokus kepada operasional dan layanan,
sementara kantor wilayah mengambil
posisi sebagai wakil kantor pusat untuk
melakukan tugas koordinasi pelaksanaan
kebijakan dan supervisi kantor
operasional.
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Implementasi Penataan Organisasi
Dalam penataan organisasi Ditjen
Perbendaharaan, penetapan penataan
organisasi merupakan legalisasi formal
struktur, tugas, dan fungsi organisasi.
Namun demikian, proses penataan
secara subtansial telah diupayakan secara sistematis sepanjang proses legal
formalnya.
Pada penataan organisasi kantor
vertikal secara bertahap seluruh tugas
dan fungsi operasional dilaksanakan
oleh KPPN. KPPN disiapkan untuk
menjadi kantor layanan yang memiliki
standardisasi proses bisnis, sumber daya
manusia, dan sarana prasarana. KPPN
harus memperlihatkan image profesional
dan modern dalam seluruh aspeknya.
Pembentukan seluruh KPPN menjadi
KPPN Percontohan adalah media strategis
untuk menjamin standardisasi tersebut.
Dengan menjadikan seluruh KPPN
menjadi “Percontohan”, akan ada baseline
ideal terhadap suatu treasury office.
Standardisasi KPPN ini juga memberikan
wadah bagi implementasi SPAN,
sehingga SPAN tidak hanya dimaknai
sebagai sekedar perubahan aplikasi, tapi
menyeluruh: proses bisnis, teknologi
informasi, dan sumber daya manusia.
Demikian pula standarisasi sarana
prasarana, dilakukan untuk memberikan
landasan kecukupan infratruktur untuk
mendukung struktur dan proses bisnis,
selain untuk membangun brand image
organisasi.
Organisasi KPPN sendiri didisain
untuk melaksanakan tugas operasional
dan layanan. Tugas dan fungsi disesuaikan dengan proses bisnis dalam
SPAN ke depan. Pembentukan tugas
Manajemen Satker dilakukan untuk
memberikan landasan bagi KPPN dalam
menstandardisasi tata kelola keuangan di
satuan kerja.
Pada Kantor Wilayah Ditjen
Perbendaharaan positioning dan revitalisasi menjadi kata kunci. Transformasi
kelembagaan menuntut Kanwil Ditjen

Perbendaharaan dapat menjadi
representasi Kementerian Keuangan
di bidang fiskal. Penguasaan informasi
fiskal yang komprehensif (pusat dan
daerah) menjadi tugas utama. Analisis dan
rekomendasi kebijakan stratejik di tingkat
regional menjadi kinerja utama. Lingkup
tugas sesuai dengan siklus manajemen
keuangan (pelaksanaan anggaran,
pengelolaan kas, akuntansi pelaporan
keuangan), baik pusat maupun daerah.
Selain itu, Kanwil Ditjen Perbendaharaan
melaksanakan tugas koordinasi dan
supervisi terhadap KPPN di wilayah
kerjanya.
Disain struktur, tugas, dan fungsi
Kanwil Ditjen Perbendaharaan diarahkan
agar kanwil dapat menjadi sentra
informasi dan kebijakan fiskal pemerintah.
Dengan penguasaan informasi dan
akses kebijakan yang menyeluruh (tidak
hanya dari aspek perbendaharaan), tapi
juga penganggaran dan perimbangan
keuangan, kanwil diharapkan dapat
menghasilkan analisis fiskal regional yang
bermanfaat untuk pengambilan kebijakan
keuangan pemerintah (dalam arti luas).
Ketika Kantor Pusat Ditjen
Perbendaharaan sedang dalam proses
menajamkan fungsinya, Direktorat
Pelaksanaan Anggaran diarahkan untuk
menjamin efektivitas dan efisiensi belanja
pemerintah melalui Monev dan Spending
Review. Direktorat Pengelolaan Kas
Negara diarahkan untuk melaksanakan
manajemen kas yang modern, profesional,
dan terintegrasi, termasuk dengan
pembentukan Treasury Dealing Room.
Direktorat Sistem Manajemen Investasi
diarahkan untuk menjalankan fungsi
manajemen investasi yang utuh dan
terintegrasi. Direktorat Pembinaan
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum, diarahkan untuk menjamin
efektivitas dan efisiensi tata kelola dan
kinerja Badan Layanan Umum. Direktorat
Akuntansi Pelaporan Keuangan diarahkan
untuk meningkatkan kualitas laporan
keuangan, pengembangan sistem
akuntansi pemerintah, dan penyajian
statistik keuangan pemerintah sesuai
Government Financial Statistics (GFS).

Tantangan dan Prasyarat
Keberhasilan
Dalam organisasi publik, setiap
upaya perubahan dan pengembangan
senantiasa didapatkan pada tantangan
tipikal birokrasi. Model birokrasi
distigmakan sebagai organisasi
yang mapan, lambat, kaku, pasif,
dan prosedural. Melalui reinventing
government, organisasi pemerintahan
diarahkan untuk bersifat katalis, antisipatif,
penguatan kapasitas, dikendalikan oleh
visi dan misi strategis, berorientasi pada
pemangku kepentingan dan pengguna
layanan (stakeholders dan customers), serta
menerapkan prinsip-prinsip korporasi,
profesionalisme, dan merit system.
Demikian pula dalam perubahan
organisasi Ditjen Perbendaharaan.
Tantangan yang mengemuka adalah
apakah perubahan tugas yang baru
malah menciptakan kesulitan? Apakah
tugas-tugas baru dapat realistis
untuk dilaksanakan dengan cepat?
Apakah tugas-tugas baru merupakan
kewenangan kita? Apakah pelaksanaan
tugas baru disertai dengan otoritas? Dan
apakah telah disusun peraturan yang
menjadi pedoman dalam melaksanakan
tugas-tugas baru tersebut?
Dengan menggunakan prinsipprinsip dalam reinventing government,
diharapkan tantangan-tantangan tersebut

dapat dijawab, dan membawa keyakinan
bahwa penataan organisasi Ditjen
Perbendaharaan dapat mewujudkan
pengelola perbendaharaan yang
profesional, modern, dan akuntabel.
Pertama, perubahan organisasi, tugas,
dan fungsi mengakibatkan perubahan
mekanisme pekerjaan ke arah strategis.
Perubahan pelaksanaan tugas dapat
diartikan lebih sulit, namun membuka
ruang pembelajaran dan peningkatan
kapasitas (baik organisasi, proses bisnis,
maupun sumber daya manusia). Istilah
singkatnya: perubahan membuat Ditjen
Perbendaharaan naik kelas.
Kedua, penataan organisasi lebih
ditujukan ke arah memberikan landasan
untuk mencapai visi dan misi serta
memenuhi tuntutan stakeholders dan
customers. Berdasarkan analisis tersebut,
seluruh tugas baru adalah amanah dari
stakeholders dan tuntutan customers.
Tugas-tugas baru realistis dilaksanakan
karena merupakan bagian dari
manajemen keuangan publik. Sedangkan
kecepatan untuk melaksanakan dikaitkan
dengan target pencapaian sasaran
strategis dan kinerja utama.
Ketiga, penataan organisasi diarahkan
pada penerapan prinsip-prinsip organisasi
yang modern, yaitu yang berlandaskan
pada optimalisasi teknologi, penguasaan
informasi, dan analisis stratejik. Dalam
hal ini, kewenangan dan otoritas secara
rasional dibentuk dari sejauh mana
organisasi Ditjen Perbendaharaan
memiliki penguasaan data informasi
dan menyajikannya dalam analisis
stratejik, sehingga memberikan posisi
yang kuat dalam bidang pengelolaan
perbendaharaan (dalam perspektif
stakeholders).
Keempat, penataan organisasi selalu
harus diikuti dengan perumusan proses
bisnis, regulasi, dan penetapan sistem
dan prosedur. Penyusunan proses
bisnis, regulasi, dan sistem prosedur
dilakukan secara bertahap sesuai dengan
kebutuhan. Namun demikian, diperlukan
pemahaman yang komprehensif
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Direktorat Sistem Perbendaharaan
diarahkan untuk menjadi sentra
kebijakan dan pengembangan sistem
perbendaharaan serta peningkatan
kapasitas pengelolaan perbendaharaan.
Pada saat SPAN telah berjalan, dibentuk
Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi
Perbendaharaan, yang diarahkan untuk
pengembangan sistem informasi,
pemeliharaan sistem SPAN, dan
pengelolaan data referensi. Sedangkan
Sekretariat Ditjen Perbendaharaan,
diarahkan untuk menjadi strategic unit,
yang mengelola manajemen organisasi,
manajemen sumber daya manusia,
manajemen keuangan, manajemen aset,
dan sistem pengendalian intern.

terhadap seluruh tugas dan fungsi.
Dengan demikian, keberhasilan
implementasi penataan organisasi
ditentukan oleh kesiapan sumber daya
organisasi, baik proses bisnis, sumber
daya manusia, maupun infrastruktur
sarana prasarana dan teknologi informasi. Kesiapan tersebut lebih cepat
apabila seluruh sumber daya organisasi
dapat bersikap optimis, antipatif, dan
berorientasi pada solusi.

Konklusi
Penataan organisasi Ditjen
Perbendaharaan ditujukan untuk
mewujudkan visi pengelola perbendaharaan negara yang profesional,
modern, dan akuntabel. Selain itu,
penataan organisasi dilakukan untuk
memenuhi tuntutan stakeholders,
peningkatan efektivitas dan efisiensi,
serta akuntabilitas pengelolaan keuangan
pemerintah. Penataan organisasi juga
untuk memenuhi tuntutan customers,
peningkatan pelayanan, transparansi,
dan efisiensi. Dalam hal ini penataan
organisasi hendaknya diyakini untuk
mempertahankan eksistensi Ditjen
Perbendaharaan dan membuat tugas
dan fungsi menjadi lebih strategis dan
bermanfaat bagi publik.
Keberhasilan implementasi ditentukan
oleh kesiapan dan kebersamaan seluruh
sumber daya organisasi untuk memahami
tugas dan fungsi baru, menyesuaikan diri,
dan memberikan kontribusi positif pada
setiap tahapan implementasi. Ke depan,
tantangan untuk meningkatkan fungsi
strategis organisasi semakin berat, dan
hanya organisasi yang mampu untuk
menjawab tantangan, menyesuaikan diri
dengan perubahan, memiliki posisi yang
jelas dan selalu tumbuh belajar yang
dapat bertahan eksistensinya.***

* Penulis adalah Kepala Bagian Organisasi
dan Tata Laksana
Setditjen Perbendaharaan
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BENDAHARA,
		 MANA TANGGUNG JAWABMU ?
Oleh Sarimin *
Tanggung jawab seorang pejabat biasanya diukur dari sebatas apa yang dia lakukan. Begitu halnya dengan Bendahara Pengeluaran.
Dia bertugas untuk mengelola Uang Persediaan sehingga dia pun bertanggung jawab atas pembayaran melalui Uang Persediaan.
Akan tetapi, pada kenyataannya, Bendahara Pengeluaran bukan hanya mengurusi pengeluaran secara Uang Persediaan (UP) tetapi juga
Langsung (LS). Lebih jauh lagi, sebelum membayar, Bendahara Pengeluaran juga harus mengecek ketersediaan dana/pagu anggaran
terkait. Sedangkan pembayaran secara LS juga turut menjadi realisasi anggaran yang artinya mengurangi ketersediaan pagu anggaran.
Selain itu, Bendahara Pengeluaran juga harus menyusun pembukuan dan menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Bagai
manakah menyikapi kontradiksi ini?

DASAR PEMIKIRAN
Dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, pasal 21 mengatur bahwa
Bendahara Pengeluaran mengelola Uang Persediaan yang
diberikan kepada Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna
Anggaran untuk kelancaran pelaksanaan tugas. Bendahara
Pengeluaran melaksanakan pembayaran dari Uang
Persediaan yang dikelolanya setelah :
1.

Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang
diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa
Pengguna Anggaran;

2.

Menguji kebenaran perhitungan tagihan yang
tercantum dalam perintah pembayaran;

3.

Menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
Dari hal tersebut di atas, bisa diambil kesimpulan

30

bahwa Bendahara Pengeluaran hanya mengelola Uang
Persediaan. Uang tersebutlah yang menjadi tanggung
jawab Bendahara Pengeluaran secara pribadi. Tanggung
jawab itu bisa menjangkau hingga ahli warisnya.
Karenanya, Bendahara Pengeluaran wajib menolak
perintah bayar dari Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna
Anggaran bila tidak memenuhi syarat.
Bendahara Pengeluaran juga ditetapkan sebagai
sebagai wajib pungut PPh sebagaimana diatur UU nomor
36 tahun 2008 pasal 21 ayat 1 huruf b dan pasal 22 ayat 1
huruf a sekaligus sebagai wajib pungut PPN sebagaimana
ketentuan UU No. 42 tahun 2009. Artinya, Bendahara
Pengeluaran mau tidak mau harus mengelola uang pajak
yang dia pungut sebelum disetor. Belum lagi Bendahara

Bendahara Pengeluaran memegang peran sebagai pihak
yang melakukan pembayaran atas keperluan yang tidak dapat
dilakukan langsung oleh Kuasa Bendahara Umum Negara
kepada pihak yang menyediakan barang dan/atau jasa. Untuk
itu, menteri/pimpinan lembaga mengangkat bendahara
untuk mengelola uang yang harus dipertanggungjawabkan
dalam rangka pelaksanaan pengeluaran kementerian negara/
lembaga sebagaimana pasal 31 UU No. 1 tahun 2004. Dalam
penjelasannya, penggunaan dan mekanisme pertanggung
jawaban uang persediaan tersebut ditetapkan oleh Bendahara

Umum Negara sesuai dengan peraturan pemerintah mengenai
pengelolaan uang negara.
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Pengeluaran juga punya tanggung jawab terkait adanya uang
pembayaran LS Bendahara. Uang itu bisa berada dalam brankas
maupun dalam rekening.

Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah pengelolaan
uang negara adalah PP No. 39 tahun 2007. Dalam pasal 29,
dijelaskan bahwa pembukuan, pelaporan, dan pertanggung
jawaban Uang Persediaan yang dikelola oleh Bendahara
Pengeluaran diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan.
PMK manakah yang mengatur masalah tersebut? Tidak bisa
di pungkiri bahwa PMK yang mengatur masalah itu adalah
PMK No. 73/PMK.05/2008. PMK itu diturunkan dalam bentuk
Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-47/
PB/2009.

PERMASALAHAN

Lebih jauh lagi, PMK No. 73/PMK.05/2008 sebagai satusatunya PMK yang mengatur masalah pembukuan dan
pertanggungjawaban Bendahara ternyata tidak menjadikan
PP No. 39 tahun 2007 sebagai dasar pertimbangan melainkan
Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara
Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban
Bendahara Kementerian Negara/Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.
Meskipun sama-sama mengatur laporan pertanggungjawaban,
tetapi PP No. 8 tahun 2006 tidak mengamanahkan kewajiban
pembukuan. Maka, apakah dengan kondisi itu, PMK No.73/
PMK.05/2008 menjadi cacat hukum?
Lebih jauh, menilik tatacara pembukuan dalam PER-47/
PB/2009 sebagai satu-satunya aturan penjelas dari PMK No. 73/
PMK.05/2008, ternyata bukan hanya mengatur UP. Di dalamnya,
juga diatur tatacara pembukuan LS, LS Bendahara, Pajak,
Uang Muka Perjalanan Dinas. Di situ juga diatur pembukuan
pengawasan anggaran yang berfungsi untuk mengetahui
ketersediaan dana/pagu anggaran dalam DIPA.
Format LPJ yang diatur menggambarkan kondisi uang
yang ada, baik pemegang/keberadaan uang apakah di Kas
Bendahara Pengeluaran, pegawai yang melakukan Perjalanan
Dinas atau yang ada di Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP)
sebagaimana tergambar dalam bagian A maupun jenis uang

Foto: Tino AP.

Fakta bahwa Bendahara Pengeluaran bukan hanya
mengelola Uang Persediaan tetapi juga uang dari LS Bendahara,
uang pajak ataupun uang lainnya (contoh : uang TKPKN bagi
satker di lingkungan Kementerian Keuangan). Hal itu menimbulkan kerancuan tentang tanggung jawab sebenarnya seorang
Bendahara Pengeluaran. Sebab, tanggung jawab itu juga berpengaruh pada apa yang menjadi lingkup pembukuan dan
laporan pertanggungjawabannya.

yang ada apakah Uang Persediaan, LS Bendahara, Pajak atau
lainnya sebagaimana dalam bagian B.
Perdirjen tersebut juga mengamanahkan adanya rekonsiliasi
antara UAKPA dengan pembukuan bendahara. Dari rekonsiliasi
tersebut bisa mengetahui berapa sebenarnya sisa dana yang
tersedia dalam DIPA. Sebab kuitansi atau pengeluaran lain
melalui UP belum dianggap sebagai realisasi sebelum di-GUkan. Dalam hal ini, data pembukuan Bendahara lebih bisa
diandalkan.
Setelah pembahasan di atas dan mengingat besarnya
manfaat pembukuan dan laporan pertanggungjawaban
yang disusun oleh Bendahara Pengeluaran, masihkah harus
keukeuh bahwa Bendahara Pengeluaran hanya mengurusi Uang
Persediaan?
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SOLUSI
Memang tak bisa dipungkiri
bahwa yang menjadi amanah dalam
Undang-Undang bagi Bendahara
Pengeluaran hanyalah Uang Persediaan. Akan tetapi, adalah amanah
Undang-undang juga bahwa
Bendahara Pengeluaran berlaku
sebagai Wajib Pungut. Dan amanah
Undang-Undang juga bahwa
Menteri Keuangan mengatur teknis
pengelolaan uang negara di mana
akhirnya bendahara juga mengurusi
masalah selain UP dan pajak. Untuk
itu, perlu dilakukan kompromi dalam

Tatacara pembukuan dan
pelaporan pertanggungjawaban
Bendahara yang selama ini diatur
dalam PMK No. 73/PMK.05/2008
dan Perdirjen Perbendaharaan
No. PER-47/PB/2009 sudah cukup
mengakomodasi hal itu semua.
Hanya saja, perlu diperkuat agar
bisa berjalan dengan lebih disiplin.
Selain itu, kiranya perlu dilakukan
perbaikan/revisi terhadap PMK No.
73/PMK.05/2008 dan PER-47/PB/2009
dengan antara lain:
1.

PENUTUP
Tugas dan lingkup tanggung jawab
bendahara sebagai pejabat perbendaharaan memang saling terkait dengan
pengelolaan lainnya yang melekat pada
tugas tersebut. Akibatnya, tak terelakkan
bila akhirnya bendahara dituntut untuk
menatausahakan semua tugas tersebut
. Maka, perlu kiranya melihat peraturan
terkait bendahara dengan lebih bijak dan
menyeluruh agar bendahara terbantu dan
bisa menjalankan semua tugasnya dengan
baik. Namun, tetap membedakan mana
yang menjadi tanggung jawab Bendahara
dengan yang hanya ditatausahakan oleh
Bendahara. ***

* Penulis adalah staff pada Direktorat PKN
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yang terkait dasar hukum tugas,
pembukuan dan pertanggungjawaban bendahara selain yang
tercantum saat ini

mengakomodasi amanah-amanah
tersebut.

Menambahkan dasar hukum

2.

Memperjelas lingkup yang
selama ini sering menjadi
pertanyaan, misalnya apakah
Bendahara BLU juga termasuk
dalam lingkup peraturan ini

3.

Mempertegas status antara BPP
dengan PUM

Kemungkinan wacana adanya BPP
bagi satker yang memiliki karakteristik
rumit dan berjauhan sebagaimana
BPP.

Alvin Toffler, dalam Future Shock

Foto: Tino AP

Oleh : Windraty Ariane Siallagan

INTENSI YANG BAIK TIDAK PERNAH CUKUP DALAM
MENGAMANKAN PROSES I MPLEMENTASI:

PERLUKAH DIBENTUK UNIT (DIREKTORAT) KHUSUS?
Oleh Windraty A. Siallagan*
Kutipan futuris Alvin Toffler di atas memiliki makna bahwa dinamika organisasi
tidak dapat dihindari karena perubahan itu
sendiri sudah menjadi kehidupan. Bahkan,
kadangkala kecepatan perubahan sudah
melampaui kemampuan individu dan
organisasi yang perlu direspon dengan
adaptasi. Perubahan yang akselerasinya
sangat tinggi pada era ini berdampak pada
munculnya berbagai tantangan baru bagi
organisasi yang mensyaratkan kelincahan
organisasi (corporate agility) untuk dapat
bertahan dan berkesinambungan melalui
proses adaptasi dengan lingkungan global
yang berubah terus-menerus (Grantham et
al., 2007).
Perubahan juga tidak dapat dihindari
pada institusi Kementerian Keuangan untuk
mengadaptasi berbagai dinamika reformasi
manajemen keuangan yang diluncurkan
sejak tahun 2004. Begitu juga dalam tubuh
Direktorat Jenderal Perbendaharaan, transformasi kelembagaan terus berlangsung
utamanya melalui penerbitan PMK no. 169/
PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal
Perbendaharaan dan berbagai rencana
perubahan, yang memerlukan upaya
pengamanan proses implementasi untuk
memastikan tujuan transformasi dalam
konteks reformasi manajemen keuangan
dapat tercapai. Tanpa kesuksesan proses
implementasi, intensi pembuat kebijakan
tidak memiliki nilai apapun karena policy
outcome tidak dapat dicapai. Begitu juga
sebaliknya, kebijakan yang tidak konsisten,
tidak jelas, dan tidak logis berkontribusi
negatif terhadap kesuksesan implementasi
dan pencapaian tujuan kebijakan.
Secara umum, tantangan yang dihadapi Ditjen Perbendaharaan dalam
aspek ketatalaksanaan, antara lain terkait
dengan penajaman fungsi pelaksanaan
anggaran dan optimalisasi treasury. Dalam
kerangka tersebut, upaya yang dilakukan
meliputi implementasi SPAN, operasionalisasi Treasury Dealing Room, pengelolaan
dana investasi pemerintah, pembinaan
pengelolaan keuangan BLU, penerapan
full-fledged accrual accounting dan

Government Finance Statistics, serta optimalisasi peran Kanwil Ditjen P
 erbendaharaan
sebagai representasi Kementerian
Keuangan di daerah. Dari aspek organisasi,
tantangan yang timbul di antaranya adalah
bagaimana struktur organisasi dapat sejalan
dengan strategi yang telah ditetapkan
pimpinan (structure follows strategy) sehingga sanggup menciptakan organisasi
yang efektif, misalnya melalui mekanisme
check and balance dan koordinasi internal.
Dari aspek kepegawaian, perubahan sifat
pekerjaan klerikal menjadi pekerjaan
analitis menimbulkan tantangan tersendiri
untuk mengembangkan suatu Human
Resource Information System (HRIS)
yang komprehensif dan terintegrasi.
Sistem tersebut diterapkan agar dapat
memberikan feedback bagi pembuat
keputusan dalam mengimplementasikan
berbagai kebijakan kepegawaian antara
lain terkait dengan regenerasi, revitalisasi,
dan penyebaran pegawai dalam organisasi,
serta internalisasi budaya yang mendukung
perubahan tersebut.
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Opini

“Change is
not merely
necessary to life
– it is life. By the
same token, life
is adaptation.”

OPINI
strategis organisasi telah berada
pada arah yang tepat (on the track)
dan terintegrasi dengan fungsiDalam konteks perubahan yang terus berlangsung, pembentukan suatu
fungsi yang ada dalam organisasi.
unit strategis pada level eselon II (bisa disebut sebagai direktorat strategis)
Melalui perannya, unit strategis
dapat dipertimbangkan untuk memastikan berbagai kebijakan atau arah
akan membantu pimpinan
organisasi yang telah ditetapkan oleh top management, dalam hal ini pejabat
(high-level decision maker) dalam
merumuskan kebijakan yang dapat
eselon I (dirjen), bersifat realistis untuk dapat diimplementasikan atau
dioperasionalisasikan. Di samping
dioperasionalisasikan di lapangan.
itu, direktorat strategis dapat
menjembatani komunikasi dan
dapat meningkatkan efektivitas
koordinasi antarunit teknis yang
kerap menjadi alasan terjadinya
kegagalan
pada tahapan implementasi
yang
sangat
cepat
(Whelen
&
Hunger,
Dalam rangka mengoperasionalisasikan
kebijakan.
2008).
kebijakan, perhatian perlu diberikan bukan
hanya kepada intensi dan konten kebijakan
Beberapa tugas direktorat strategis
Saat ini kajian atas isu-isu konseptual
dimaksud, tetapi juga pada proses impleyang dapat dipertimbangkan antara lain:
terkait dengan proses perbendaharaan,
mentasinya. Sejalan dengan pentingnya
satu, memformulasi kebijakan yang akan
termasuk implementasinya, dilakukan oleh
implementasi dalam pencapaian tujuan
dituangkan dalam perencanaan strategis
masing-masing direktorat teknis. Akan
kebijakan, perhatian terhadap operasionalorganisasi yang merupakan keputusan
tetapi, tugas ini sepertinya cukup besar
isasi kebijakan dipandang perlu terutama
top management (Menteri Keuangan dan
tantangannya untuk dilaksanakan secara
karena isu-isu terkait dengan reformasi
Direktur Jenderal) melalui analisis yang
optimal oleh direktorat teknis mengingat
manajemen keuangan (misalnya mengenai
bersifat strategis, in-depth, dan komprebeberapa hal, seperti tingkat kesulitan
manajemen kinerja dan akuntansi akrual)
hensif, serta realistis untuk diterapkan.
dan kompleksitas isu-isu konseptual, serta
secara konseptual sangatlah sulit dan
Sebagai langkah awal formulasi dimaksud,
beban kerja yang sudah cukup berat,
mengalami berbagai tantangan dalam
direktorat strategis melakukan scanning dan
utamanya dalam rangka penerjemahan
implementasinya (Curristine et al., 2007,
evaluasi terhadap lingkungan eksternal dan
konsep-konsep dimaksud ke dalam impleBlöndal, 2003).
internal organisasi, dan memilih faktormentasinya, termasuk belum optimalnya
faktor strategis, termasuk mengidentifisinergi antarunit organisasi karena belum
kasikan hal-hal apa yang perlu dikondisikan
efektifnya koordinasi dan komunikasi,
dalam bentuk rencana strategis agar
maupun
berbagai
isu
implementasi
lainnya.
Direktorat Strategis: Suatu Alternatif
kebijakan bisa lebih realistis dan mudah
dalam Mengamankan Proses
diimplementasikan. Contohnya, kajian
Dalam
konteks
perubahan
yang
terus
Implementasi?
awal melalui survei-survei ke mitra kerja
berlangsung, pembentukan suatu unit
dan stakeholder yang dapat dijadikan input
strategis
pada
level
eselon
II
(bisa
disebut
Salah satu cara untuk memastikan
untuk proses perumusan kebijakan.
sebagai direktorat strategis) dapat diperbahwa kebijakan dapat diimplementasikan
timbangkan untuk memastikan berbagai
di lapangan adalah dengan mematangkan
Dua, menyelaraskan arah kebijakan,
kebijakan atau arah organisasi yang telah
berbagai konsep kebijakan yang nantinya
program, dan kegiatan seluruh unit
ditetapkan oleh top management, dalam
akan dituangkan ke dalam berbagai
Ditjen Perbendaharaan sehingga koheren
hal ini pejabat eselon I (dirjen), bersifat
peraturan sebelum masuk pada tahapan
dan terintegrasi. Dengan disatukannya
realistis untuk dapat diimplementasikan
implementasinya. Mengingat kesulitan
pematangan konsep dalam suatu unit
atau dioperasionalisasikan di lapangan.
konseptual terkait dengan isu-isu treasury
strategis, terciptanya koherensi dan
Unit strategis berperan utama dalam
modern, peran suatu unit yang bersifat
integrasi arah kebijakan, program, dan
mengkaji secara in-depth isu-isu baru
strategis layak dipertimbangkan. Unit
kegiatan antarunit dalam Ditjen Perbendayang diperlukan dalam mengadaptasi
strategis diharapkan dapat melaksanakan
haraan akan lebih mudah dicapai.
perubahan, yang tentunya memerlukan
fungsi manajemen strategis secara lebih
pengembangan dan pematangan dari sisi
fokus dengan memberikan kejelasan
Tiga, mengkomunikasikan isu-isu
konsep, termasuk isu-isu yang memerlukan
(clarity) akan visi strategis organisasi,
strategis kepada seluruh unit-unit teknis
penyesuaian atau perubahan. Unit strategis
menajamkan fokus mengenai isu-isu
dan menjembatani koordinasi antara
memiliki tujuan agar semua kebijakan yang
strategis yang penting, dan meningkatkan
unit-unit teknis terkait. Direktorat strategis
secara umum dituangkan dalam rencana
pemahaman akan perubahan lingkungan
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Empat, memastikan bahwa aktivitas
harian (daily activities) unit-unit organisasi
sesuai dengan strategi yang ditetapkan
oleh Ditjen Perbendaharaan. Peran
direktorat strategis di sini adalah melakukan
evaluasi atas implementasi kebijakan atau
rencana strategis yang telah ditetapkan,
dan melakukan berbagai modifikasi
atau perubahan yang diperlukan. Dalam
memainkan peran tersebut, fungsi-fungsi
unit kepatuhan internal dapat dipertimbangkan untuk diintegrasikan dalam fungsi
direktorat strategis. Fungsi tersebut dapat
memberikan rekomendasi dalam aktivitas
evaluasi yang dilakukan oleh direktorat
strategis. Dengan demikian, direktorat
teknis akan lebih terfokus pada tugas
mengawal proses implementasi. Peran
Direktorat Strategis dalam hal ini cukup
krusial dan bisa diarahkan kepada upaya
memelihara kestabilan proses research
and development dalam internal organisasi
sehingga dapat berkesinambungan.
Sebagai exercise, berikut ini adalah
beberapa contoh gagasan mengenai tugas
dan fungsi unit strategis. Terkait rencana
penajaman fungsi pelaksanaan anggaran
melalui tugas melaksanakan spending
review, tugas unit atau direktorat strategis
adalah mencoba mengkaji hal ini dari
tataran konseptual. Organisasi pelaksana
(direktorat teknis, kanwil, dan KPPN)
nantinya akan mengimplementasikan
konsep dimaksud dalam tataran yang
lebih detail dan teknis. Tugas pelaksanaan
spending review ini tentunya tidak mudah,
mengingat cakupan reviu yang cukup luas
(misalnya di tingkat daerah mandat ini
akan diberikan kepada 30 Kanwil dan 177
KPPN untuk mereviu 11 fungsi APBN yang
diterjemahkan dalam ratusan program dan
ribuan kegiatan pada 86 bagian anggaran/
kementerian/ lembaga) dan berbagai
organizational constraints yang ada, termasuk kompetensi SDM. Agar hasil reviu

tersebut mampu memberikan feedback
konkrit terhadap kerangka pengelolaan
fiskal, spending review perlu diawali kajian
yang bersifat strategis, yang antara lain
dapat dilakukan oleh direktorat strategis.
Kajian yang bersifat strategis diperlukan
agar nantinya reviu yang dilaksanakan
betul-betul dapat membantu pembuatan
kebijakan yang lebih baik. Hal ini, misalnya,
dapat dimulai dengan kajian strategis
melalui mapping program-program dan
kegiatan-kegiatan yang masuk ke dalam
pengarusutamaan dan kegiatan prioritas
sesuai dengan agenda pembangunan yang
tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah
(RKP). Berdasarkan mapping tersebut dapat
diidentifikasi kegiatan-kegiatan yang perlu
atau tidak perlu dilakukan reviu, yang
dikaji dari tingkat signifikansinya terhadap
prioritas pembangunan dan dampak
(outcome) ataupun manfaatnya. Contoh,
identifikasi isu konseptual seperti di atas
akan lebih memudahkan operasionalisasi
tugas reviu yang dilakukan unit pelaksana
(dalam hal ini Direktorat PA, Kanwil Ditjen
Perbendaharaan, dan KPPN) sehingga bisa
lebih terfokus dan bermakna.
Terkait dengan kajian mengenai
penerapan GFS secara nasional yang
melibatkan beberapa institusi di luar
Kementerian Keuangan seperti BPS, BI,
BUMN/ BUMD, maka hal-hal yang terkait
dengan operasionalisasi sistem yang
kompatibel dalam pencatatan data statistik
dapat diformalisasi melalui unit strategis
sebelum diberikan kepada kantor-kantor
teknis untuk diimplementasikan. Dengan
demikian, direktorat teknis akan lebih fokus
terhadap isu-isu implementasi lainnya.

organisasi yang bersifat strategis, yakni
unit atau direktorat strategis. Direktorat
Strategis akan mengkaji isu-isu konseptual,
kemudian menformulasikannya ke dalam
perencanaan strategis sebelum dijabarkan
ke dalam tataran yang lebih teknis atau
detail. Selain memudahkan operasionalisasi
kebijakan, unit strategis dapat memudahkan proses implementasi melalui kapasitasnya dalam mengatasi isu-isu implementasi
lainnya, seperti koordinasi, yang hanya
bisa secara efektif dilakukan apabila inisiasi
tersebut berada pada level kebijakan
strategis (high-level decision). ***

Opini

dapat memudahkan koordinasi dengan
meningkatkan komunikasi antara unit-unit
teknis terkait dan menyamakan persepsi
dari unit-unit teknis sehingga tercipta goal
congruent yang memudahkan pelaksanaan
koordinasi.
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Intensi yang Baik Saja Tak Cukup
Berbagai intensi yang baik yang
tertuang dalam berbagai peraturan
perundang-undangan tidak pernah
cukup dalam upaya pencapaian tujuan
suatu kebijakan. Implementasi adalah
suatu tahapan yang harus diamankan
dalam rangka mencapai policy outcome.
Memastikan berbagai kebijakan mampu
diimplementasikan dapat ditangani
dengan adanya suatu think-thank dalam

* Penulis adalah Kasubag Pengembangan
Kompetensi Bagian Pengembangan Pegawai
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OPINI

TAK KUNJUNG TUNTAS,

KASUS RUMAH DINAS PENSIUNAN
Oleh Abu Samman Lubis *
Rumah dinas atau rumah negara yang ditempati pejabat atau
pegawai negeri adalah barang milik negara. Oleh karenanya,
rumah dinas harus dikelola dengan baik.
Kasus-kasus aset negara yang bermasalah sebagian besar
telah dikuasai oleh pihak ketiga. Kasus-kasus yang menonjol akhirakhir ini seperti kasus rumah dinas Perum Pegadaian, rumah dinas
TNI, rumah dinas BPKP, dan rumah dinas Kementerian Keuangan.
Memang tidak dapat dipungkiri bahwa sepanjang sejarahnya,
kedudukan dan peranan pegawai negeri adalah sangat penting
dan menentukan. Pegawai negeri sebagai unsur aparatur dan
abdi negara bertugas untuk memberikan pelayanan kepada
masyarakat secara jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan
tugas negara, pemerintah, dan pembangunan. Demi kelancaran
penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan, maka
pemerintah dengan kemampuan yang terbatas memberikan
fasilitas perumahan kepada pegawai beserta keluarganya untuk
menunjang pelaksanaan tugas pegawai/ pejabat berkenaan.
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Di dalam Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun 1980
tentang Peraturan Disiplin PNS, sebagian kewajiban PNS memuat,
bahwa: (1) setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, UndangUndang Dasar 1945, negara, dan pemerintah; (2) mengutamakan
kepentingan negara di atas kepentingan golongan atau diri
sendiri, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan negara oleh kepentingan golongan, diri
sendiri, atau pihak lain; (3) menjunjung tinggi kehormatan dan
martabat negara, pemerintah, dan PNS; dan (4) mengangkat
dan mentaati sumpah/ janji PNS dan sumpah/ janji jabatan
berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.
Di dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah nomor 30 tahun
1980 terdapat larangan-larangan PNS, yaitu melakukan hal-hal
yang dapat menurunkan kehormatan dan martabat negara,
pemerintah, dan PNS, menyalahgunakan wewenang, menyalahgunakan barang-barang, uang, atau surat-surat berharga milik
negara.

Opini
Antara Fakta dan Aspek Hukum
Dalam tulisan ini penulis
 engemukakan berbagai kasus
m
yang mencuat ke permukaan, yaitu
rumah dinas yang ditempati oleh para
pensiunan, yang menimbulkan konflik
antara pensiunan dan instansi tempat
pensiunan tersebut dulu bekerja.
Seorang pensiunan pegawai
Badan Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP) pernah menggugat
Kepala BPKP karena tidak diperkenankan
untuk membeli rumah dinas BPKP yang
dibangunnya atas biaya sendiri. Seorang
nenek yang ingin memiliki rumah dinas
milik Perum Pegadaian, kasusnya sampai
berlanjut ke pengadilan. Di Kementerian
Keuangan, terjadi kasus rumah dinas
Direktorat Jenderal Pajak di K emanggisan
yang ditempati para pensiunan, yang
penanganan kasusnya sampai ke
Pengadilan Tata Usaha Negara.
Yang dimaksud dengan rumah
negara adalah bangunan yang dimiliki
negara dan berfungsi sebagai tempat
tinggal atau hunian dan sarana pembinaan keluarga, serta menunjang
pelaksanaan tugas pejabat dan/ atau
pegawai negeri. Dikatakan rumah negara
karena pelaksanaan pengadaan dan
pemeliharaannya dibebankan kepada
keuangan negara (APBN). Sedangkan
pegawai negeri adalah unsur aparatur
negara. Dengan demikian, pejabat atau
pegawai negeri dapat menempati rumah
negara dengan persyaratan yang ditentukan.
Selanjutnya, berkenaan status yang
berkaitan dengan fungsinya, maka
rumah dinas/ negara tersebut dibedakan
menjadi: (1) rumah negara golongan I,
dipergunakan bagi pemegang jabatan
tertentu, dan karena sifat jabatannya harus
bertempat tinggal di rumah tersebut,
serta hak penghuniannya terbatas
selama pejabat yang bersangkutan masih
memegang jabatan; (2) rumah negara
golongan II, mempunyai hubungan yang

tidak dapat dipisahkan dari suatu instansi,
dan hanya disediakan untuk didiami
oleh pegawai negeri. Apabila si pegawai/
pejabat telah berhenti atau pensiun, maka
rumah negera tersebut dikembalikan
kepada negara; dan (3) rumah negara
golongan III, tidak termasuk golongan I
dan golongan II, yang dapat dijual kepada
penghuninya.
Oleh karena itu, dapat disimpulkan
bahwa rumah yang dapat dijual kepada
penghuninya adalah rumah negara
golongan III. Rumah negara golongan
III adalah rumah negara yang statusnya
sudah mendapat persetujuan dari Menteri
Keuangan sebagai pengelola barang milik
negara secara nasional untuk ditetapkan
statusnya menjadi rumah golongan III.
Rumah negara golongan III itu berasal dari
rumah negara golongan II yang karena
sesuatu hal dialihkan statusnya menjadi
rumah negara golongan III. Rumah
negara golongan I karena sesuatu hal
dapat dialihkan menjadi rumah negara
golongan II, sebaliknya rumah negara
golongan II dapat dijadikan rumah negara
golongan I.

diberikan oleh hukum kepada penghuni
dalam hal ini berupa membayar sewa
rumah, memelihara rumah, dan memanfaatkan rumah sesuai dengan fungsinya.
Selanjutnya, penghuni rumah negara
dilarang: (1) menyerahkan sebagian atau
seluruh rumah kepada pihak lain; (2)
mengubah sebagian atau seluruh bentuk
rumah; dan (3) menggunakan rumah tidak
sesuai dengan fungsinya.
Di samping mempunyai hak, dapat
terjadi penyalahgunaan hak (misbruik van
recht, abus de droit), dianggap telah terjadi
manakala seseorang menggunakan
haknya dengan cara yang bertentangan
dengan tujuan untuk mana hak itu
diberikan.

Hak dan kewajiban

Sebagaimana diketahui, bahwa
menurut peruntukan awalnya, rumah
negara tersebut diberikan hak oleh
negara untuk menempati rumah tersebut
dimaksudkan untuk memudahkan pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugasnya sehingga fokus melayani
masyarakat. Dengan demikian, pensiunan
dapat dituntut di muka pengadilan karena
penyalahgunaan hak.

Hak dalam hal ini adalah kewenangan
yang diberikan oleh hukum kepada penghuni. Kewenangan dimaksud adalah
berhak menempati rumah dinas, setelah
memiliki Surat Izin Penghunian (SIP).
Sedangkan kewajiban adalah beban yang

Bila pensiunan menuntut haknya
untuk mendapatkan rumah negara
untuk dimiliki haruslah menempatkan
rumah negara tersebut pada rumah
negara golongan III, selanjutnya barang
milik negara tersebut diusulkan untuk

Sebagaimana diketahui, bahwa menurut peruntukan awalnya, rumah
negara tersebut diberikan hak oleh negara untuk menempati rumah
tersebut dimaksudkan untuk memudahkan pejabat atau pegawai
dalam melaksanakan tugasnya sehingga fokus melayani masyarakat.
Dengan demikian, pensiunan dapat dituntut di muka pengadilan karena
penyalahgunaan hak.
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dihapuskan. Penghapusan barang
milik negara atau rumah negara dapat
dilakukan karena: (1) tidak layak huni; (2)
terkena rencana tata ruang; (3) terkena
bencana; dan (4) dialihkan haknya kepada
penghuni.
Pengalihan hak kepada penghuni
menurut peraturan: (1) penghuni masih
berhak menempati rumah dinas tersebut
dengan memiliki Surat Izin Penghunian
(SIP), sebab kalau sudah pensiun haknya
telah gugur; (2) rumah yang dapat
dialihkan haknya adalah rumah negara
golongan III (telah berstatus menjadi
golongan III) yang berasal hanya dari
rumah negara golongan II; (3) permohonan dari penghuni yang masih aktif;
(4) mempunyai masa kerja sekurangkurangnya sepuluh tahun; dan (5) belum
pernah dengan jalan/ cara apapun
memperoleh/ membeli rumah dari negara
berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
Berdasarkan pasal 7 Undang-Undang
nomor 4 tahun 1992, penghunian rumah
negara hanya dapat diberikan kepada
pejabat atau pegawai negeri. Dengan
demikian, hal yang berkaitan dengan
pengalihan hak maka permohonan hanya
dapat dialihkan haknya atas permohonan penghuni, pada saat penghuni
masih berhak menempati rumah negara
(pegawai aktif ).

Simpulan
Banyaknya kasus rumah dinas yang
tidak tuntas merupakan kewajiban
pemerintah/ Pengguna Anggaran/
Kuasa Penguasa Anggaran/ Barang
untuk menyelesaikannya sesuai dengan
koridor hukum. Dalam hal ini berdasarkan
Undang-Undang Perbendaharaan pasal
42 dan 43, bahwa kepala kantor dalam
lingkungan kementerian negara/ lembaga
adalah kuasa pengguna barang dalam
lingkungan kantor yang bersangkutan.
Dengan demikian, wajib mengelola dan
menatausahakan barang milik negara
atau daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
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Kepala kantor tidak boleh berdiam
diri membiarkan rumah-rumah dinas
dikuasai oleh pihak ketiga. Di dalam asas
negara dikenal dengan istilah qui tacet
consentire videtur, siapa yang berdiam diri
dianggap menyetujui. Asas hukum tidak
mempunyai sanksi, namun merupakan
landasan bagi lahirnya peraturan negara.
Undang-Undang nomor 1 tahun 2004
tentang Perbendaharaan Negara menyatakan bahwa setiap kerugian negara yang
disebabkan oleh tindakan melanggar
hukum atau kelalaian seseorang harus
diganti oleh pihak yang bersalah. Di dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUH Perdata) apa yang disebut dengan
daluarsa akuisitif, yaitu lewatnya waktu
sebagai cara untuk memperoleh hak milik
atas suatu benda. Apabila suatu barang
tidak bergerak (rumah) tidak ada yang
mengurusnya atau membiarkan rumah
tersebut ditempati orang lain selama 30
tahun, maka rumah tersebut menurut
hukum dapat menjadi milik orang yang
menempatinya.
Oleh karena itu, kepala kantor harus
berperan aktif untuk menyelesaikan
rumah yang ditempati oleh pensiunan
sehingga tidak disebut sebagai pejabat
yang membiarkan barang milik negara
terlantar. Aset-aset yang diterlantarkan
dapat merugikan negara, dan akan
dituntut ganti rugi bagi mereka yang
merugikan negara.
Hal yang perlu diperhatikan lagi
adalah dengan masih banyaknya
pensiunan menempati rumah negara,
berapa uang negara yang harus
disediakan untuk membayar bantuan
kontrak rumah bagi pejabat/ pegawai
yang dimutasikan ke suatu tempat/ kota
lain, sedangkan di kota tersebut tidak
tersedia lagi rumah negara. Padahal setiap
SK mutasi karena dinas mendapatkan
rumah negara.
Sekarang tidak tersedia rumah negara
bagi pejabat-pejabat yang dimutasikan.
Padahal mereka itu pejabat aktif. Pejabat
atau pegawai tersebut harus dipikirkan
tempat tinggal mereka agar mereka

nyaman untuk bekerja. Pemberian
pesangon pindah yang hanya untuk tiga
bulan, lalu memikirkan rumah kontrakan
dengan harga tinggi dan tidak sepadan
dengan uang bantuan sewa rumah
sebesar Rp2.500.000,- setahun, dan
bahkan tidak cukup untuk membayar
sewa walaupun di daerah terpencil.
Berapa uang yang harus disediakan oleh
negara karena para pensiunan menguasai
rumah-rumah negara?
Pensiunan harus konsisten terhadap
klausul dari SIP sehingga apabila ia
menyalahgunakan hak yang diberikan
negara, maka harus ada kekuatan hukum
untuk memaksanya melepaskan rumah
negara yang ditempati. Apakah ini
melanggar hak asasi manusia?
Memang di dalam penegakan hukum
harus juga memperhatikan nilai-nilai
keadilan. Artinya, selain harus sesuai
dengan peraturan formal atau hukum
tertulis, penegakan hukum juga harus
memperhatikan nilai-nilai keadilan
yang terkandung di dalamnya. Keadilan
dimaksud berupa keadilan bagi negara
dan para pensiunan, yang pada prinsipnya
mematuhi hak dan kewajiban masingmasing. ***

* Penulis adalah Widyaiswara Muda BDK Pontianak
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INTEGRASI

LAPORAN KEUANGAN DAN LAPORAN KINERJA DALAM SPAN
Ke Palembang membeli duku
Makan laksa berkuah santan
Rekan-rekan harus tahu
Ada LIA dalam SPAN
Mungkin sebagian pembaca akan
bertanya apa itu LIA. LIA merupakan
singkatan dari Laporan Kinerja, yang
dikembangkan dalam SPAN. Laporan
Kinerja tersebut berangkat dari adanya
perubahan paradigma penganggaran dari
line-item budgeting yang menekankan
pada input menjadi performance budgeting
yang fokus pada pencapaian kinerja
(output) dari pelaksanaan suatu kegiatan.
Dengan penerapan penganggaran
berbasis kinerja, maka diperlukan suatu
mekanisme pelaporan yang tidak hanya
menyajikan posisi keuangan tetapi
juga dapat menyajikan pencapaian
kinerja berupa output suatu kegiatan,
yang bertujuan untuk meningkatkan
transparansi dan akuntabilitas dalam
pengelolaan keuangan negara.

Laporan Kinerja Saat Ini
Undang‐Undang No. 17 tahun 2003
tentang Keuangan Negara dan Undang‐
Undang No. 1 tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara mewajibkan
kepada Menteri/Pimpinan Lembaga
Pengguna Anggaran/Barang menyusun
dan menyampaikan laporan keuangan
Kementerian Negara/Lembaga yang
dipimpinnya, dan Menteri Keuangan
juga diwajibkan menyusun Laporan
Keuangan sebagai pertanggungjawaban
pelaksanaan APBN. Berdasarkan hal
tersebut, Menteri Keuangan selaku
Bendahara Umum Negara menetapkan
sistem akuntansi dan pelaporan

Oleh Ingelia Puspita dan Haris Roseno *

keuangan negara, berupa Sistem
Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP)
yang sesuai dengan standar akuntansi
pemerintahan, yang terdiri dari Sistem
Akuntansi Bendahara Umum Negara
yang dilaksanakan oleh Kementerian
Keuangan dan Sistem Akuntansi Instansi
yang dilaksanakan oleh kementerian/
lembaga. Tujuan dari SAPP tersebut
adalah menyediakan informasi yang
akurat dan tepat waktu tentang anggaran
dan kegiatan keuangan pemerintah
pusat, baik secara nasional maupun
instansi sebagai dasar penilaian kinerja,
menentukan ketaatan terhadap otorisasi
anggaran, tujuan akuntabilitas dan
menyediakan informasi keuangan yang
berguna untuk perencanaan, pengelolaan,
dan pengendalian kegiatan dan keuangan
pemerintah secara efisien.
Pertanggungjawaban pengelolaan
keuangan negara oleh setiap entitas
pelaporan dan/atau entitas akuntansi
harus menyertakan capaian kinerja dari
setiap kegiatan yang menggunakan
anggaran negara, serta harus ada
kesesuaian antara anggaran yang
dialokasikan dengan target kegiatan
yang harus dicapai, sehingga untuk
menghasilkan dan menyajikan laporan
kinerja tersebut maka setiap pengguna
anggaran perlu mengembangkan
Sistem Akuntabilitas dan Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP).
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun

2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja Instansi Pemerintah menyatakan
SAKIP harus terintegrasi dengan sistem
perencanaan, sistem penganggaran,
sistem perbendaharaan, dan sistem
akuntansi pemerintahan. Dari sistem
akuntabilitas kinerja yang terintegrasi
dengan laporan keuangan tersebut
dapat dihasilkan laporan keuangan dan
laporan kinerja yang terpadu. SAKIP
menghasilkan Laporan Akuntabilitas dan
Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang
berisi ringkasan tentang keluaran dari
masing‐masing kegiatan dan hasil yang
dicapai dari masing‐masing program
sebagaimana yang ditetapkan dalam
dokumen pelaksanaan APBN/D. LAKIP
disusun dengan membandingkan
antara realisasi belanja dan capaian
keluaran yang telah dilakukan oleh
Entitas Akuntabilitas Kinerja berdasarkan
penggunaan anggaran yang telah
dialokasikan. Penyusunan LAKIP yang
terdiri dari laporan kinerja tahunan
dan laporan kinerja interim (bulanan
atau triwulanan) dilakukan oleh setiap
entitas akuntansi dan/atau pelaporan
dimulai dari satuan kerja yang kemudian
menyampaikan secara berjenjang kepada
level di atasnya. LAKIP pada tingkat
kementerian/lembaga yang telah disusun
digabung dengan LAKIP yang telah dibuat
pada level sebelumnya menjadi LAKIP
tingkat K/L. LAKIP tingkat K/L ini akan
disampaikan kepada Menteri Keuangan,
Menteri Negara PPN/Kepala BAPPENAS
dan Menteri Pendayagunaan Aparatur
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Negara. Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara selanjutnya melakukan kompilasi
LAKIP K/L dari setiap kementerian/
lembaga menjadi LAKIP Pemerintah
Pusat dan menyampaikannya kepada
presiden melalui Menteri Keuangan.
LAKIP Pemerintah Pusat tersebut
kemudian akan disampaikan bersama
dengan Laporan Keuangan Pemerintah
Pusat (LKPP) kepada presiden untuk
dipertanggungjawabkan pada DPR.

menghasilkan laporan kinerja tingkat unit
organisasi dan K/L. Proses penyusunan
laporan kinerja diilustrasikan pada Gambar
1 berikut:

	
  

Laporan Kinerja dalam SPAN
Sistem Perbendaharaan dan
Anggaran Negara (SPAN) merupakan
suatu sistem yang mengintegrasikan
proses pengelolaan keuangan negara
mulai dari penganggaran, pelaksanaan
anggaran hingga pelaporan keuangan.
SPAN mendasarkan pada penyempurnaan
proses bisnis saat ini dengan dukungan
teknologi informasi dan manajemen
perubahan. Penyempurnaan proses
bisnis tersebut dilaksanakan melalui
beberapa modul, yaitu penyusunan
anggaran, manajemen DIPA, manajemen
komitmen, manajemen pembayaran,
manajemen penerimaan, manajemen
kas, dan akuntansi dan pelaporan. Proses
pengembangan dan penyempurnaan
proses bisnis yang terkait dengan Laporan
Kinerja dilakukan pada Modul Akuntansi
dan Pelaporan berupa integrasi pelaporan
keuangan dan kinerja instansi pemerintah.
Program yang dibangun pada aplikasi
SPAN akan dapat menghasilkan laporan
kinerja pada tingkat satker, unit organisasi
(eselon I) dan tingkat kementerian/
lembaga. SPAN dengan penggunaan
single database menjadikan setiap data
transaksi yang terjadi pada setiap proses
pengelolaan keuangan negara mulai
dari penganggaran hingga pelaporan
akan menggunakan satu database yang
sama, sehingga penyusunan laporan
keuangan dan laporan kinerja didasarkan
pada sumber data yang sama. Data
sebagai sumber informasi penyusunan
laporan kinerja yang masuk di KPPN dapat
digunakan oleh Direktorat APK untuk
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Gambar 1 Proses Penyusunan Laporan Kinerja

Jurnal Statistik
Laporan kinerja menyandingkan
antara data anggaran dan realisasinya
dengan data keluaran (output) yang
telah dicapai atas penggunaan anggaran
tersebut. Sumber data untuk informasi
keuangan, baik untuk anggaran dan
realisasi berasal dari data DIPA dan realisasi
dari penerbitan SP2D. Sedangkan untuk
Informasi Kinerja (output) berasal dari
rencana/target capaian diisi dari DIPA dan
realisasi capaian output diisi dari informasi
yang dikirim secara periodik (bulanan/
triwulanan) oleh satker melalui ADK ke
KPPN. Penyusunan laporan kinerja diawali
dengan pengiriman ADK kinerja dari satker
yang berisi capaian output oleh satker ke
KPPN untuk di upload ke database SPAN.
Data berupa jurnal kinerja yang harus di
posting terlebih dahulu agar data tersebut
dapat masuk pada laporan kinerja tingkat
satker. Dalam penyusunan laporan
kinerja unit organisasi dan kementerian/
lembaga, data kinerja seluruh satker yang

sudah masuk ke dalam database SPAN
akan dikelompokkan berdasarkan unit
organisasi dan K/L-nya sehingga dapat
dihasilkan laporan kinerja unit organisasi
dan kementerian/lembaga.
Data capaian satker dihasilkan dengan
melakukan jurnal statistik sebagaimana
terlihat pada Gambar 2. Jurnal statistik
merupakan cara pencatatan output
dengan menggunakan mekanisme
penjurnalan single entry. Dengan mengisi
12 struktur Bagan Akun Standar, maka
Satker menggunakan akun 831111
dengan uraian Output Kinerja, akan
mengisikan jumlah capaian output pada
kolom debit. Sementara STAT yang
merupakan singkatan dari statistik adalah
penanda mata uang yang digunakan
selain IDR untuk monetary, sehingga
data realisasi output tidak dinilai sebagai
realisasi anggaran dalam rupiah. Periode
penyusunan laporan kinerja dibuat
dengan format yang disesuaikan dengan
kebutuhan pengguna, namun yang
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ditetapkan dalam SPAN adalah periode
bulanan sehingga dapat dibandingkan
dengan Laporan Realisasi Anggaran dan
setiap realisasi penggunaan anggaran
untuk setiap program kegiatan oleh
satker, unit eselon 1 maupun K/L dapat
terketahui capaian output-nya.
Pada masa transisi sebelum penggunaan aplikasi untuk satker berupa
SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan
Tingkat Instansi) yang saat ini sedang
dikembangkan, maka satker akan menggunakan jurnal template web ADI sebagai
ADK yang berisi capaian output satker
dan kementerian/lembaga terkait. Format
tampilan jurnal template web ADI sebagai
berikut Gambar 2 :

Gambar 2. Format File Web ADI Template Journal

Tampilan Laporan Kinerja
Laporan Kinerja untuk Satker dapat
dilihat pada Gambar 3 di sebelah ini:

Gambar 3. Laporan Kinerja Satker
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Roadmap

KEPATUHAN INTERNAL DITJEN PERBENDAHARAAN
Oleh Jordan *
Kementerian Keuangan telah menjadi
lokomotif dalam sejarah reformasi
birokrasi di Indonesia. Seluruh unit kerja
yang bernaung di dalam Kementerian
Keuangan secara sadar bersama-sama
menegakkan pilar-pilar reformasi
birokrasi yang telah dicanangkan sejak
tahun 2007, yaitu penataan organisasi,
penyempurnaan proses bisnis, dan
manajemen sumber daya manusia. Saat
ini capaian penegakan pilar reformasi
birokrasi tersebut telah banyak dirasakan
hasilnya, baik oleh pihak intern maupun
ekstern Kementerian Keuangan, khususnya Ditjen Perbendaharaan, seperti
reward berdasarkan kinerja yang terukur
maupun kepastian pemberian layanan
(dalam hal waktu penyelesaian, bebas
gratifikasi, proses, dan prosedur layanan)
sebagaimana tergambar pada hasil Survei
Kepuasan Pegawai dengan indeks 3,42
(skala 5) dan Survei Kepuasan Pelanggan
dengan indeks 4,05 (skala 5). Kedua survei
itu diadakan oleh Institut Pertanian Bogor
pada tahun 2012.

sejatinya sesuai dengan amanat UndangUndang nomor 1 tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara pasal 58 yang
menyebutkan bahwa presiden selaku
kepala pemerintahan mengatur dan
menyelenggarakan sistem pengendalian
intern di lingkungan pemerintahan
secara menyeluruh. Amanat tersebut
selanjutnya diatur dalam Peraturan
Pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
Namun dalam pelaksanaannya, berbeda
dengan kementerian/ lembaga lain di
mana fungsi kepatuhan internal ada di
inspektorat jenderal masing-masing,
Kementerian Keuangan menjadi institusi
publik pertama di Indonesia yang mengadopsi best practices internasional, yaitu
Committee of Sponsoring Organizations on
the Treading Commission (COSO) Internal
Control Integrated Framework, di mana
fungsi kepatuhan atau pengendalian
intern melekat mulai dari tingkat unit
operasional, Unit Kepatuhan Internal, dan
unit inspektorat jenderal.

Sebagai sebuah learning organization, hasil tersebut tidak menyurutkan
Kementerian Keuangan untuk terus
memantapkan program reformasi
birokrasi ke arah yang lebih baik.
Agenda besar pemantapan pelaksanaan
reformasi birokrasi tersebut salah satunya
diwujudkan dalam Keputusan Menteri
Keuangan nomor 152/KMK.09/2011
tentang Peningkatan Penerapan
Pengendalian Intern di Lingkungan
Kementerian Keuangan, yang dilaksanakan dalam bentuk kepatuhan internal
pada seluruh unit kerja Kementerian
Keuangan, termasuk Direktorat Jenderal
Perbendaharaan.

Dukungan Menteri Keuangan
pada pembangunan kepatuhan
intern dicerminkan salah satunya
dalam instruksi pada Rapat Koordinasi
Peningkatan Penerapan Pengendalian
Intern di Lingkungan Kementerian
Keuangan tanggal 11 Januari 2012,
yang memerintahkan agar dibentuk
Unit Kepatuhan Internal (UKI) di seluruh
unit eselon I, yang dapat langsung
bertanggung jawab dan melapor kepada
pimpinan unit eselon I masing-masing
dan Inspektorat Jenderal Kementerian
Keuangan. Selain itu Menteri Keuangan
meminta agar UKI ini berfungsi sebagai
advisor yang dapat memberikan saran
perbaikan terhadap proses bisnis, kualitas
pertanggungjawaban, dan penataan
organisasi.

Pelaksanaan tugas kepatuhan internal
di Kementerian Keuangan tersebut
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Sebagaimana Keputusan Menteri
Keuangan nomor 32/KMK.09/2013
tentang Kerangka Kerja Penerapan
Pengendalian Intern dan Pedoman
Teknis Pemantauan Pengendalian Intern
di Lingkungan Kementerian Keuangan,
penerapan pengendalian intern adalah
suatu proses yang integral pada tindakan
dan kegiatan yang dilakukan secara terusmenerus oleh pimpinan dan seluruh
pegawai, bertujuan untuk memberikan
keyakinan yang memadai (reasonable
assurance) terhadap pencapaian tujuan
organisasi. Selanjutnya, manfaat dari
penerapan pengendalian intern tersebut,
antara lain: meningkatnya efektivitas
dan efisiensi operasi, meningkatnya
kualitas tata kelola dan sistem pelaporan,
terjaganya kepatuhan terhadap hukum
dan peraturan perundang-undangan,
meningkatnya pengamanan terhadap
aset negara, serta meningkatnya reputasi
organisasi dan kepercayaan para
pemangku kepentingan.
Untuk mengkoordinasikan dan
memantau pengendalian internal
lingkup unit eselon I Kementerian
Keuangan, maka dibentuk UKI pada
kantor pusat, dan kantor wilayah
sampai kantor pelayanan. Sebagaimana
Peraturan Menteri Keuangan nomor 169/
PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal
Perbendaharaan, fungsi kepatuhan
intern di kanwil dilaksanakan oleh Bidang
Supervisi KPPN dan Kepatuhan Internal,
sedangkan di KPPN dijalankan oleh
Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan
Internal atau Seksi Verifikasi, Akuntansi,
dan Kepatuhan Internal. Sesuai struktur,
Unit Kepatuhan Internal tersebut secara
matriks dapat langsung memberikan
laporan kepada pimpinan unit kerjanya,
Unit Kepatuhan Internal di atasnya,

Untuk memantapkan pelaksanaan
tugas kepatuhan intern di seluruh
struktur di lingkungan Direktorat Jenderal
Perbendaharaan, pada tahun 2013
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
melaksanakan proses penetapan struktur
Unit Kepatuhan Internal permanen
pada Kantor Pusat Direktorat Jenderal
Perbendaharaan, yaitu setingkat
unit eselon III di bawah Sekretariat
Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
Selain itu, sedang dijalankan beberapa
persiapan agar tugas kepatuhan internal
dilaksanakan secara optimal, seperti
penyusunan Modul Kepatuhan Internal
untuk Kanwil Ditjen Perbendaharaan,
penyusunan uraian jabatan dan SOP, serta
petunjuk teknis pelaksanaan tugas-tugas
kepatuhan intern.
UKI harus memiliki beberapa alat
untuk menjalankan fungsi pengendalian
intern di unit kerja masing-masing.
Beberapa unsur pengendalian intern

yang digunakan sebagai tools adalah
manajemen risiko, pemantauan pengendalian intern, pengelolaan tindak lanjut
hasil pemeriksaan aparat pengawasan
fungsional, pemantauan penerapan
kode etik dan disiplin pegawai, serta
pengelolaan pengaduan. Pada D
 irektorat
Jenderal Perbendaharaan, kelima unsur
pengendalian intern tersebut dilaksanakan secara terintegrasi, di mana
output atas satu unsur menjadi input
atas unsur berikutnya, sebagaimana

bagan alur di atas Integrasi pelaksanaan
antarunsur pengendalian intern tersebut
dilaksanakan dalam rangka mensinergikan
penyempurnaan kebijakan, proses bisnis,
dan sarana prasarana untuk mendukung
pencapaian tugas dan fungsi Direktorat
Jenderal Perbendaharaan.
Agar tools kepatuhan intern tersebut
dapat terlaksana secara optimal,
dibutuhkan dukungan sumber daya

manusia dengan kompetensi tertentu.
Sesuai rancangan ketentuan mengenai
SDM pelaksana tugas kepatuhan intern
di lingkungan Kementerian Keuangan
dan memperhatikan instruksi Menteri
Keuangan, ditetapkan bahwa pegawai
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
yang akan ditempatkan pada UKI
perlu diberikan capacity building untuk
memenuhi kompetensi umum, kompetensi inti, dan kompetensi khusus sesuai
Standar Kompetensi Jabatan Kementerian
Keuangan. Pejabat di lingkungan UKI
memiliki kompetensi khusus, sekurangkurangnya yaitu courage of convictions
(keberanian berdasarkan keyakinan),
resilience (ketabahan), dan relationship
management (mengelola hubungan),
dalam rangka menganalisis permasalahan
atau suasana dengan rekan kerja yang
mungkin tidak nyaman sebagai akibat
predikat kepatuhan intern.
Dengan seluruh keseriusan, upaya
untuk mempersiapkan pelaksanaan
tugas kepatuhan internal di lingkungan
Ditjen Perbendaharaan terus dilakukan.
Disertai arahan Menteri Keuangan
diharapkan peran UKI sebagai advisor
dapat terwujud. Dengan demikian,
UKI bukanlah menjadi superbody atau
struktur birokrasi yang menghakimi,
namun sebagai mitra pimpinan atau
strategic partner dalam pencapaian
tujuan organisasi di lingkungan Direktorat Jenderal P
 erbendaharaan pada
khususnya, dan Kementerian Keuangan
pada umumnya.***

	
  

* Penulis adalah Kepala Subbagian Evaluasi Hasil Pemeriksaan dan Kinerja
Bagian Organisasi dan Tatalaksana - Setditjen Perbendaharaan
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Tupoksi

pimpinan unit eselon I, dan Inspektur
Jenderal Kementerian Keuangan, dengan
kerangka umum sebagaimana gambar
di bawah ini. Garis matriks tersebut
diperlukan untuk mengakomodasi prinsip
independensi dalam penerapan pengendalian intern. Selain itu, dengan proses
eskalasi secara cepat ke pimpinan, maka
diharapkan permasalahan dapat segera
dikendalikan atau diselesaikan sebelum
berdampak lebih luas.

MANAJEMEN SDM

PROMOSI BERBASIS KOMPETENSI
Oleh Irwan Diko Purba *
Promosi jabatan merupakan impian
semua pegawai, namun a
 ssessment
menjadi sebuah momok yang
ditakuti dalam upaya mewujudkannya. Bagi pegawai yang lulus
assessment, kebahagiaan muncul
ditemani dengan kenaikan rasa percaya diri.
Sedangkan bagi pegawai yang tidak lulus,
selain rasa kecewa, muncul pula pandangan
bahwa ia tidak akan mungkin lagi mendapatkan promosi jabatan yang diidamkan.
Perlukah assessment ditakuti? Benarkah
bahwa tidak lulus assessment berarti
‘kartu merah’ untuk mendapatkan
promosi jabatan?

Promosi Jabatan = Rekrutmen Intern
Untuk pengisian jabatan yang lowong,
organisasi dapat memilih dua alternatif
sumber yang berbeda. Sumber pertama
berasal dari pegawai yang saat ini telah
dikaryakan organisasi tersebut yang dikenal
dengan rekrutmen intern. Sumber kedua
berasal dari individu-individu yang tidak
berkerja atau dikaryakan oleh organisasi
yang dikenal dengan rekrutmen eksternal.
Henry Simamora (1997) menyebutkan bahwa banyak perusahaan yang
menganut kebijakan rekrutmen internal
mencerminkan anggapan manajemen
bahwa sumber daya manusia sebagai
aset untuk dikembangkan dan dipelihara,
karena penggunaan rekrutmen internal
akan cenderung mengeluarkan r elatif lebih
banyak biaya untuk program pelatihan dan
pengembangan karyawan. Bagi karyawan
yang ingin berkembang di dalam organisasi, penerapan rekrutmen internal akan
lebih memotivasi manakala karyawan
mengetahui bahwa kinerja yang baik akan
diimbali dengan promosi. Selain itu,
penerapan rekrutmen internal
juga memberikan efek berantai
pada promosi, yakni pengisian
suatu jabatan yang lowong akan
menghasilkan dua atau lebih
promosi. Contohnya, apabila jabatan sasaran
(job target) promosi adalah jabatan eselon
III yang diisi dari jabatan sumber (job feeder)
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JOB TARGET

ESELON I
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JOB TARGET

JOB FEEDER

ESELON II

JOB FEEDER

ESELON III

JOB TARGET

JOB FEEDER

JOB TARGET

ESELON IV

JOB FEEDER

PELAKSANA

PROMOSI

PROMOSI

EKSTERNAL REKRUTMEN

PROMOSI

Pada lingkup Kementerian
Keuangan pengisian jabatan untuk
tingkat eselon IV, III, dan II menggunakan sumber intern, sedangkan
pengisian jabatan untuk tingkat
eselon I menggunakan sumber
ekstern maupun sumber intern.
Sedangkan pengisian pelaksana
sebagai posisi entry level dilakukan
dengan menggunakan sumber
ekstern. Pengisian dengan menggunakan rekrutmen internal dan
ekstern Kementerian Keuangan
pada umumnya, dan Ditjen

 erbendaharaan pada khususnya, digamP
barkan pada diagramdi bawah.

PROMOSI

eselon IV, maka akan menghasilkan
sebuah promosi dari jabatan pelaksana
sebagai jabatan sumber (job feeder) untuk
mengisi kursi jabatan eselon IV yang
ditinggalkan sebagai jabatan sasaran
(job target).

EKSTERNAL REKRUTMEN

Kompetensi sebagai dasar p
 emberian
promosi
Gary Dessler (2006) mengatakan
bahwa definisi sederhana dari kompetensi adalah karakteristik dari kemampuan
seseorang yang dapat dibuktikan sehingga
memunculkan suatu prestasi. Namun,
ketika keluar dari definisi sederhana
tersebut, apa yang dimaksud dengan
kompetensi dapat didefenisikan berbeda
oleh organisasi yang berbeda.

enam langkah, yakni diawali dengan
identifikasi jabatan, pengembangan
model kompetensi, penilaian (assessment)
kandidat, pembuatan keputusan, pengembangan Human Resource Management
Information System, kemudian dilanjutkan
dengan penyusunan program pengembangan pegawai.

Proses seleksi dalam pemberian
promosi merupakan proses pencocokkan
antara pegawai dengan jabatan.
Penggunaan kompetensi sebagai basis
pemberian promosi didasari pada
keyakinan bahwa semakin baik kesesuaian
antara persyaratan kompetensi jabatan
dengan kompetensi yang dimiliki
pemangku jabatan, maka akan semakin
tinggi kinerja dan kepuasan kerja.

Langkah pertama yakni mengidentifikasi jabatan-jabatan yang ada pada
struktur organisasi. Mengidentifikasi nilai
tambah (value added) dari tiap jabatan
bagi pencapaian strategi organisasi, serta
menentukan kemungkinan job feeder
untuk setiap job target. Selain jabatan
yang sudah ada saat ini, identifikasi juga
dilakukan untuk jabatan yang mungkin
akan dibentuk perusahaan di waktu yang
akan datang.

Penerapan kompetensi sebagai basis
seleksi pemberian promosi menurut
Spencer & Spencer (1993) harus melalui

Kedua, mengembangkan kompetensi model. Kompetensi yang digunakan
sebagai dasar pemberian promosi lebih

dikenal sebagai model kompetensi. Model
kompetensi suatu jabatan dikembangkan
berdasarkan pada pegawai yang memiliki
kinerja unggulan.
Pengembangan model kompetensi
diawali dengan menentukan ukuranukuran yang tepat untuk mendefinisikan
kinerja unggulan dan kinerja biasa, seperti
tingkat penjualan atau keuntungan bagi
seorang manajer bisnis. Berdasarkan
ukuran kinerja tersebut selanjutnya
dibentuk tiga kelompok sampel, yang
terdiri dari pegawai berkinerja unggulan,
berkinerja biasa, dan berkinerja rendah.
Dengan menggunakan berbagai
metode pengumpulan data, dilakukan
pengumpulan data karakteristik yang
berkaitan dengan kinerja dari masingmasing kelompok. Data karakteristik yang
sudah terkumpul selanjutnya dianalisis
untuk membangun model kompetensi.
Proses analisis ini dikenal dengan pengembangan hipotesis, analisis tematik, atau
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pembentukan konsep.
Sebelum model kompetensi
digunakan, terlebih dahulu dilakukan
validasi. Validasi dapat dilakukan dengan
tiga cara, yakni concurrent cross-validition,
concurrent construct validation, atau
predictive validity. Pada concurrent crossvalidation, validasi didapatkan dengan
cara melakukan proses pengumpulan
data dan analisis data dari kelompok
sampel yang baru dan membandingkan
model kompetensi yang didapatkan
sebelumnya dengan model kompetensi
yang didapatkan dengan menggunakan sampel yang baru. Sedangkan
metode cuncurrent construct validation
membandingkan model kompetensi
yang dihasilkan dengan sampel yang
baru, apakah seorang pegawai berkinerja
unggulan pada sampel yang baru
memang memiliki nilai sesuai dengan
model kompetensi yang didapatkan
sebelumnya. Predictive validity mevalidasi
model kompetensi dengan cara
merekrut atau melatih seseorang sesuai
dengan model kompetensi, kemudian
melihat kinerjanya. Apabila pegawai
yang sesuai dengan model kompetensi
tersebut memang menunjukkan kinerja
unggulan, maka model kompetensi yang
dikembangkan dinyatakan valid. Setelah
model kompetensi dinyatakan valid,
model tersebut dapat digunakan dalam
berbagai bidang manajemen sumber
daya manusia. Selain dalam pemberian
promosi, model kompetensi juga
digunakan dalam manajemen kinerja,
pelatihan dan pengembangan pegawai,
skema pemberian kompensasi, dan
manajemen sistem informasi.
Ketiga, menilai kandidat. Penilaian
(assessment) bertujuan untuk mengetahui kompetensi yang dimiliki seorang
kandidat, untuk kemudian dibandingkan
dengan model kompetensi dari jabatan
yang akan diisi. Terdapat beberapa
metode assessment, antara lain assessment
centers, behavioral event interview, dan
work sample tests. Pemilihan metode
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assessment didasari pada keakuratan dan
biaya penggunaan metode tersebut.
Keempat, berdasarkan hasil
pencocokan antara kompetensi yang
dimiliki seseorang dengan model
kompetensi, maka terdapat tiga kemungkinan keputusan yang dibuat. Ketiganya
itu antara lain: 1) layak dipromosikan
saat ini atau nanti setelah memperoleh
beberapa pengembangan kompetensi
yang dibutuhkan untuk memangku
jabatan tersebut; 2) tidak layak dipromosikan namun kompeten pada jabatan
yang dipangkunya saat ini atau memiliki
potensi untuk dimutasi secara horisontal
ke jabatan yang sama dengan yang
sedang dipangkunya; 3) tidak kompeten
di jabatannya saat ini dan tidak pula sesuai
untuk jabatan yang lainnya.
Kelima, sebuah sistem informasi
diperlukan untuk merekam persyaratan
kompetensi setiap jabatan, kompetensi
yang dimiliki oleh setiap pegawai, dan
data pekerjaan yang sesuai dengan
pegawai. Penggunaan data kompetensi
yang dipersyaratkan setiap jabatan dan
data kompetensi yang dimiliki pegawai,
selain pemberian promosi, pada setiap
subfungsi manajemen sumber daya
manusia (seperti : pengembangan dan
pelatihan, penilaian kinerja, dan lain-lain)
akan melahirkan Integrated Human
Resource Management System yang
berbasis kompetensi.
Keenam, penerapan promosi berbasis
kompetensi akan menuntut adanya
program pengembangan pengawai yang
berbasis kompetensi. Tuntutan ini muncul
dari sisi karyawan maupun organisasi.
Ketika karyawan mengetahui persyaratan
kompetensi untuk menduduki sebuah
jabatan dan adanya gap dengan kompetensi yang dimiliki, maka karyawan akan
membutuhkan fasilitas pengembangan
kompetensi untuk menutupi gap
kompetensi yang dimilikinya dengan
persyaratan kompetensi suatu jabatan.
Sedangkan bagi organisasi, adanya gap

antara kompetensi yang dibutuhkan
untuk menduduki jabatan di struktur
organisasi dengan kompetensi yang
dimiliki karyawan, pengembangan
pegawai adalah solusi untuk mengatasi
gap tersebut.

Perlukah assessment ditakuti?
Sebagaimana telah diuraikan di atas,
assessment dilakukan untuk mengetahui kompetensi yang dimiliki oleh
pegawai, dan penggunaan informasi
kompetensi sebagai dasar pemberian
promosi merupakan potongan kecil
dari bangunan manfaat yang besar.
Ditjen Perbendaharaan perlu mengetahui kompetensi pegawainya untuk
mengetahui ada tidaknya gap dengan
kompetensi yang dipersyaratkan
untuk mewujudkan visi dan misinya.
Berdasarkan informasi gap tersebut
kemudian Ditjen Perbendaharaan dapat
menerapkan kebijakan-kebijakan yang
tepat.
Awal lahirnya KPPN Percontohan
menjadi sebuah bukti sejarah bagaimana
assessment menyadarkan kita bahwa
kompetensi yang kita miliki pada waktu
itu masih jauh dari yang dipersyaratkan.
Besarnya gap kompetensi kala itu,
membuat Siswo Sujanto selaku Sekretaris Ditjen Perbendaharaan terkejut dan
pada akhirnya memunculkan kebijakan
pengurangan jumlah KPPN Percontohan
yang dibuka.
Selain dari sisi organisasi, assessment
dari sisi karyawan selayaknya dipandang
sebagai kesempatan untuk mendapatkan
masukan (feedback) yang sifatnya meningkatkan kualitas diri karyawan. Melalui
assessment, pegawai akan mengetahui
kompetensi yang sudah dimiliki dan
yang belum dimiliki, namun perlu untuk
peningkatan karirnya. Dengan mengetahui gap kompetensi tersebut, upaya
pengembangan diri yang dilakukan oleh
pegawai akan lebih terfokus dan terarah,
sehingga menghindari pegawai dari

Tidak lulus tak berarti ‘kartu merah’
untuk promosi
Hasil assessment sebagian besar dapat
digolongkan kepada pemberian promosi
atau tidak. Promosi diberikan hanya
kepada kandidat yang memang sudah
memiliki kompetensi yang dipersyaratkan,
sedangkan tidak dipromosikan dapat
berarti belum siap. Jika tidak promosi
karena belum siap, maka pengembangan
kompetensi yang dipersyaratkan akan
menjadi kunci untuk menduduki jabatan
yang diidamkan.
Meskipun kompetensi inti (motives,
trait, dan self-concept) cenderung lebih
sulit untuk dikembangkan, bukan berarti
tidak dapat dikembangkan, sebagaimana
dituliskan oleh Spencer & Spencer (1993)
dalam ‘competencies can be taught’.
Pengembangan kompetensi inti dapat
dilakukan dengan mengikuti pelatihan
soft skills, sebagaimana disampaikan
dalam salah satu tulisan majalah Human
Capital edisi 48 Maret 2008, bahwa
pelatihan soft skill merupakan salah satu
pemecah masalah yang sering dialami
organisasi abad ini, seperti masalah sikap
dan perilaku, lesunya motivasi, buruknya
kualitas dalam komunikasi, maupun
ketidakcakapan memimpin.
Berdasarkan langkah-langkah
penerapan promosi berbasis kompetensi yang telah diuraikan di atas, maka
terdapat beberapa hal yang menjadi
pekerjaan rumah Ditjen Perbendaharaan,
khususnya fungsi pengelolaan sumber
daya manusia, antara lain: pertama,
penyusunan program pengembangan
dan pelatihan pegawai yang berbasis
kompetensi. Pemberian pelatihan
dan pengembangan pegawai harus
memperhatikan jalur karir dan gap
antara kompetensi yang dimiliki pegawai
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penggunaan tenaga, sumber daya, dan
pikiran untuk pengembangan diri yang
tidak memberikan nilai tambah pada
pengembangan karirnya.

dengan persyaratan kompetensi jabatan
yang akan ditujunya di masa yang akan
datang. Persyaratan kompetensi suatu
jabatan menjadi acuan pengembangan
dan pelatihan pegawai. Pegawai yang
dinilai memiliki salah satu kompetensi
yang kurang, dapat diarakan ke sebuah
program pengembangan yang didesain
untuk mengajarkan kompetensi tersebut.
Kedua, pengembangan Sistem
Informasi Manajemen Sumber Daya
Manusia. Dengan semakin banyaknya
jabatan yang sudah dikembangkan
model kompetensinya dan pegawai yang
telah di-assess, maka Sistem Informasi
Manajemen Sumber Daya Manusia
merupakan suatu keharusan. Sistem yang
dibangun harus mampu memberikan
masukan mengenai kesesuaian pekerjaan
dan kompetensi yang dimiliki oleh
seorang pegawai.
Ketiga, keterbukaan dan pemberian
informasi model kompetensi suatu
jabatan. Mengetahui persyaratan kompetensi jabatan yang sedang diemban akan
mendorong pegawai mengembangkan
diri untuk menutupi gap kompetensi saat
ini. Selain itu, mengetahui persyaratan
kompetensi jabatan yang diidamkan akan
memacu pegawai untuk meningkatkan
kompetensinya sesuai dengan jabatan
tersebut sesuai dengan jenjang karir yang
diinginkannya.***
Referensi :
-- Dessler Garry (2006). Manajemen Sumber
Daya Manusia. Indeks
-- Human Capital edisi 48 Maret 2008
-- Simamora, Hanry (1997). Manajemen
Sumber Daya Manusia. STIE
-- Spencer & Spencer (1993). Competence at
Work Models for Superior Performance.
Jhon Wiley & Son Inc. United States of
America

* Penulis adalah Staff pada Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Prov. Kalimantan Barat
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PERSONALIA

HAJI & UMRAH
RENCANAKAN SEJAK DINI
Oleh Bagian Administrasi Kepegawaian
Kalau kita melihat data pegawai
Ditjen Perbendaharaan yang melakukan
ibadah umroh dan haji, maka kita akan
berbangga hati. Selama empat tahun
berturut-turut angkanya di atas 100 orang,
perhatikan grafik.
Melaksanakan ibadah adalah hak
asasi setiap orang. Namun demikian,
sebagai PNS kita terikat oleh aturan
perizinan sebelum kita berangkat ke
tanah suci. Dalam PP nomor 53 tahun
2010 tentang Disiplin PNS, disebutkan
bahwa salah satu kewajiban PNS adalah
menaati segala ketentuan peraturan
perundang-undangan. Dalam kaitannya
dengan naik haji dan umroh, maka kita
sebagai PNS Kementerian Keuangan,
khususnya Ditjen Perbendaharaan, harus
mengetahui beberapa ketentuan terkait
cuti yang digunakan, dan proses untuk
memperoleh izin pergi ke luar negeri.
Selama ini masih saja muncul
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beberapa permasalahan terkait izin ke
luar negeri. Permasalahan ini lebih karena
ketidakpahaman pegawai dan pengelola
kepegawaian. Pertama, masih ditemukan
pegawai yang ‘ngotot’ menggunakan
cuti alasan penting untuk beribadah
haji. Padahal hal ini jelas dilarang dan
pasti akan ditolak oleh Biro SDM Setjen
Kementerian Keuangan. Kedua, kurangnya
perencanaan sejak awal sehingga
pengajuan izin ke luar negeri yang
terlalu mepet dengan jadwal keberangkatan. Akibatnya, pegawai berangkat
ke tanah suci sementara izin belum
keluar, bahkan ternyata ditolak. Ketiga,
adanya keengganan pegawai khususnya
pejabat untuk menggunakan cuti besar
dalam rangka ibadah haji, dengan alasan
TKPKN dan tunjangan jabatan yang tidak
dibayarkan. Keempat, jadwal waktu yang
berubah-ubah, yang berakibat pada
proses perizinan yang datanya harus
direvisi, dan itu akan menambah waktu
keluarnya surat izin.

Agar permasalahan di atas tidak
terjadi, maka sangat dianjurkan bagi para
pegawai dan pengelola kepegawaian
untuk memahami beberapa ketentuan, di
antaranya Surat Edaran Menteri Keuangan
nomor 3559/MK.1/2009 tentang
pelaksanaan cuti bagi pegawai lingkup
Kementerian Keuangan.
Dalam Surat Edaran (SE) tersebut,
jenis cuti yang dapat digunakan untuk
melaksanakan umroh atau haji adalah cuti
tahunan bila jumlah harinya mencukupi,
dan yang pasti adalah cuti besar. Untuk
melaksanakan ibadah umroh cukuplah
dengan mengambil cuti tahunan. Bila
menggunakan cuti tahunan untuk
ibadah haji, harus benar-benar dihitung
jumlah hari untuk melaksanakan ibadah
haji kemudian dibandingkan dengan
jatah cuti tahunan yang ada. Yang pasti,
maksimal jumlah cuti tahunan yang
selama beberapa tahun tidak diambil
tetaplah tidak bisa lebih dari 24 hari kerja.

Personalia
Ibadah haji
Data pegawai Ditjen Perbendaharaan
yang melakukan ibadah haji dan umroh tahun 2008 - 2011

Ibadah Umroh

Untuk haji plus (ONH Plus) ada kemungkinan dapat menggunakan cuti tahunan.
Agar tidak terjadi penyesalan di
kemudian hari setelah kita beribadah haji
dengan menggunakan cuti besar, ada
hal-hal yang harus kita cermati ketentuan
cuti besar sebagai berikut:
1.

2.

3.

4.

Cuti besar merupakan hak PNS yang
telah bekerja paling kurang 6 (enam)
tahun secara terus menerus.
PNS yang akan/ telah menjalani
cuti besar tidak berhak lagi atas cuti
tahunan dalam tahun yang bersangkutan.
Selama menjalankan cuti besar,
PNS yang bersangkutan menerima
penghasilan penuh namun tidak
berhak atas tunjangan jabatan dan
tidak memperoleh TKPKN.
PNS yang telah melaksanakan cuti
tahunan dan akan mengambil cuti
besar pada tahun yang bersangkutan
harus mengembalikan TKPKN yang
diterimanya selama melaksanakan
cuti tahunan.

1.

cuti bersama;

2.

cuti tahunan yang tersisa pada tahun
sebelum digunakan cuti besar;

3.

cuti sakit;

4.

cuti bersalin untuk persalinan
anaknya yang pertama, kedua, dan
ketiga;

5.

2.

Ibadah haji dapat dilaksanakan
dengan menggunakan cuti besar
(maksimal 50 hari kalender) dan tidak
diperkenankan menggunakan cuti
karena alasan penting;

3.

Cuti tahunan dapat digunakan
apabila pelaksanaan cuti untuk
keperluan ibadah haji tersebut tidak
lebih dari 20 hari kerja, dan pemohon
memiliki sisa cuti tahunan dengan
jumlah maksimal tersebut;

4.

Dalam hal di kemudian hari terjadi
perbedaan atau perubahan jadwal
pemberangkatan dan pemulangan
jamaah haji dari Kementerian
Agama, agar tanggal pelaksanaan
cuti pegawai yang bersangkutan
disesuaikan oleh kepala kantor
masing-masing dengan jumlah hari
cuti sesuai permohonan awal;

5.

Surat izin cuti besar untuk keperluan
ibadah yang dijalankan di luar negeri
lingkup Ditjen Perbendaharaan

cuti karena alasan penting.

Nah, kalau di atas mengenai cuti
besar, selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah izin dari Menteri Keuangan.
Dalam SE di atas disebutkan bahwa cuti
yang akan dijalankan di luar negeri harus
mendapatkan izin dari Menteri Keuangan.
Untuk ibadah haji dan umroh, permohonan izinnya harus disampaikan kepada
Sekretariat Jenderal c.q. Biro Sumber Daya
Manusia paling lambat 14 (empat belas)
hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan
cuti.
Selain ketentuan tersebut, beberapa
ketentuan intern Ditjen Perbendaharaan
harus kita perhatikan, yaitu :
1.

PNS yang akan/ telah menggunakan
cuti besar berhak atas:

Dirjen Perbendaharaan nomor
SE-38/PB/2007) kepada Menteri
Keuangan RI u.p. Sekretaris Jenderal
Kementerian Keuangan melalui
Dirjen Perbendaharaan, disampaikan
kepada Sekretaris Ditjen secara
hierarki.

PNS yang akan melaksanakan
ibadah haji atau umroh mengajukan surat permohonan (dengan
format sesuai lampiran Surat Edaran
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ditetapkan oleh Dirjen Perbendaharaan setelah surat izin ke luar
negeri berkenaan ditetapkan Menteri
Keuangan.
6.

Cuti tahunan untuk keperluan ibadah
haji atau umroh, surat izin cuti akan
ditetapkan oleh Menteri Keuangan
bersama dengan surat izin ke luar
negerinya.

7.

Berkas permohonan izin ke luar
negeri yang diterima di Kantor Pusat
Ditjen Perbendaharaan kurang dari
20 hari kerja sebelum saat pelaksanaan keberangkatan ke luar negeri
(usulan dalam keadaan lengkap)
tidak dapat diproses lebih lanjut.

Secara normatif, bagi PNS di
lingkungan Ditjen Perbendaharaan
dan isteri/ suaminya, sebelum mendapatkan izin secara tertulis dari Menteri
Keuangan tidak diperkenankan berangkat
ke luar negeri. Untuk itu, permohonan
izin ke luar negeri perlu diajukan sedini
mungkin agar pada saat keberangkatan
ke luar negeri yang bersangkutan sudah
menerima surat izin dimaksud. Saya kira
hal ini cukup penting, agar kekhusukan
dalam menjalankan ibadah haji/ umroh
tidak terganggu oleh karena rasa was-was
akibat izin yang belum keluar atau malah
tidak mendapat izin.
Ada beberapa saran yang patut kita
cermati bagi pegawai yang akan melaksanakan ibadah haji khususnya, yaitu:
1.

2.

Jangan memaksakan diri untuk
mengambil cuti tahunan jika
memang jatah cuti tahunan tidak
mencukupi atau mepet sekali,
hanya karena alasan tidak mau
dipotong TKPKN dan atau tunjangan
jabatannya. Bukankah orang yang
mampu melaksanakan ibadah
haji adalah orang dalam kategori
mampu. Tidak pantaslah jika kita
masih sayang dengan besarnya
potongan.
Rencanakan dengan cermat jadwal
keberangkatan dan selesaikan
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segala urusan perizinan agar dalam
menjalankan ibadah lebih tenang.
3.

Berhajilah sebelum menduduki
jabatan penting. Biasanya, seseorang
yang telah duduk dalam jabatan
penting akan selalu menunda-nunda
untuk menunaikan rukun kelima ini,
dengan alasan banyaknya tugas dan
keberadaanya sangat dibutuhkan
untuk menyelesaikan tugas-tugas
kepemerintahan, Sering akhirnya
tidak berhaji. Bahkan, kadang juga
karena tidak mendapatkan izin dari
pimpinannya.

4.

Berangkatlah haji selagi belum
terlalu tua, apalagi menunggu masa
pensiun.
Selamat merencakan haji/umroh.***

Referensi :
-- Surat Edaran Menteri Keuangan nomor SE–3559/MK.1/2009 tanggal 10 Desember 2009;
-- Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor SE-38/PB/2007 tanggal 2 Oktober
2007 tentang Izin Melakukan Perjalanan ke Luar Negeri untuk Kepentingan Pribadi atau di
Luar Kedinasan;
-- Surat Sekretaris Ditjen Perbendaharaan no.S-4637/PB.1/2011 tanggal 9 Mei 2011.
-- Sumber foto : www.berita8.com
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IMPROVISASI PENGELOLAAN DANA PENSIUN

PFK

Oleh Isti’anah *
Kekhawatiran Menteri Keuangan
Agus Martowardojo terhadap besarnya
anggaran pensiun yang terus membebani
fiskal dan menghambat pengembangan
pertumbuhan ekonomi ke depan
tampaknya akan menjadi kenyataan jika
tidak ada perubahan kebijakan pengelolaan pensiun. Pemerintah Indonesia
membayar Rp53 triliun, Rp58,5 triliun,
dan Rp77 triliun untuk tiga tahun terakhir:
2010, 2011, dan 2012. Suatu angka yang
terus mengalami kenaikan persentase dari
total APBN tiap tahunnya. Bahkan, para
ahli mengatakan bahwa beban pensiun
di tahun 2020 akan mencapai 66% dari
beban APBN. Sudah sewajarnya dan
sudah menjadi hal yang mendesak untuk
dicarikan solusi atas permasalahan ini.
Dana pensiun PNS dan ABRI
sebenarnya mempunyai mekanisme
pengelolaan yang sama meskipun
dibedakan hukum yang mendasarinya.
Untuk PNS diatur dengan UU no.11 tahun
1969, sedangkan untuk ABRI diatur dalam
UU no.6 tahun 1966. Selanjutnya UU No
11 tahun 1969 akan lebih banyak dibahas
dalam tulisan ini, namun bisa diaplikasikan

dalam PT ASABRI juga.
Sesuai pasal 2 UU no. 11 tahun
1969, Pemerintah melalui APBN akan
membiayai pengeluaran-pengeluaran
untuk pembiayaan pensiun. Sedangkan
sesuai dengan Keppres no.08 tahun 1977
pasal 1, setiap Pegawai Negeri dan Pejabat
Negara dipungut iuran 10%, dengan
rincian: 4,75% untuk iuran pensiun,
2% iuran pemeliharaan kesehatan,
dan 3,25% untuk tabungan hari tua.
Potongan tersebut akan dicatat dalam
modul penerimaan sebagai Penerimaan
Perhitungan Fihak Ketiga. Karena sifatnya
in-out, penerimaan dan pengeluaran
atas transaksi ini termasuk transaksi off
budget. Setiap awal bulan berikutnya,
Ditjen Perbendaharaan mengembalikan
uang ini kepada pihak-pihak yang berhak.
Sebagai contoh, t anggal 10 Desember
2010 Ditjen Perbendaharaan melalui
Kep-231/PB/2010 melakukan pembayaran
kepada pihak pengelola dana pihak ketiga
sebesar Rp1,4 triliun lebih. Sesuai sifatnya,
pemerintah tidak berhak mengetahui
peruntukan dana ini.

Terkesan ada tumpang tindih
dana yang mengalir pada pihakpihak pengelola dana pihak ketiga ini.
Bagaimana seharusnya pengelolaan dana
tersebut? Akankah bagian terbesar dana
APBN dihabiskan hanya untuk membayar
belanja di sektor ini?

Pelajaran dari berbagai negara
a. Chili
Reformasi
pengelolaan dana
pensiun di Chili
dimulai tahun 1980
dengan sistem
pre-funded defined contribution (James,
2004). Hasil dari sukses reformasi ini
tercermin dari rata-rata keuntungan
tahunan dari investasi yang mencapai
10%, jumlah keikutsertaan pekerja yang
meningkat pesat, serta berkembangnya
sektor formal dibandingkan dengan
sektor informal, r asio aset terhadap
hutang yang layak, dan terutama pening-
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katan kesejahteraan penduduk. Kunci
dari keberhasilan dari sistem ini antara
lain: 1) Adanya akun pribadi bagi peserta
pensiun dengan rasio kontribusi proporsional terhadap penghasilan. Jumlah yang
diberikan kepada pensiunan terakumulasi
dari tiap akun pribadi, usia ekspektasi,
dan discount rate; 2) Adanya kompetisi
yang sehat antarpenyelenggara dana
pensiun sehingga mereka menawarkan
opsi yang lebih menguntungkan kepada publik; serta 3) Kebebasan yang
ditawarkan kepada pekerja untuk memilih
penyelenggara dana pensiun yang
diminatinya. Aset pensiun yang disalurkan
masyarakat dengan aset yang dimiliki
oleh perusahaan juga dipisahkan dari sisi
akuntan dan legal hukum. Negara juga
menjamin jumlah minimum pensiunan
yang diberikan bagi pekerja yang cacat
dan sanak keluarga yang ditinggalkan.
Untuk menarik dana pensiun,
Pemerintah Chili menawarkan tiga
alternatif: pertama, ditarik secara rutin
(scheduled withdrawal); kedua, ditarik
sekali secara keseluruhan (life annuity);
dan ketiga, merupakan gabungan dari
pertama dan kedua, di mana pensiunan
memperoleh penghasilan temporer
untuk waktu tertentu dan pada akhirnya
mendapatkan dana yang ditarik secara
keseluruhan.
Sukses reformasi dana pensiun di
Chili menjadi acuan reformasi di banyak
negara, terutama di negara Amerika Latin
(Peru, 1992; Kolombia dan Argentina,
1993; Uruguay, 1995; Mexico, Bolivia, and
El Salvador, 1996).

b. Amerika Serikat.
Seperti
kebanyakan tren
di banyak negara,
Amerika Serikat menawarkan sistem
pensiun 401(k) yang merupakan peralihan
dari defined benefit (DB) ke skema defined
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contribution (DC). Skema DB adalah
perhitungan pensiun berdasarkan nilai
yang disetorkan (kontribusi pekerja) dan
hasil dari investasi yang ditanamkan
(investment earnings). Sedangkan skema
DC adalah penghitungan nilai pensiun
berdasarkan pengalaman bekerja ataupun
usia pekerja (James. 2004). Pola DC
dianggap lebih baik daripada DB karena
risiko partisipasi para pengikut asuransi
lebih rendah dan pengelolaan aset juga
dapat dilakukan secara lebih profesional.
Hasilnya, pola DC menawarkan jaminan
pensiun yang menjanjikan dan lebih
unggul daripada pola DB. Keutamaan
lain dari pola DC adalah fleksibilitas
pengaturan pola investasi yang telah
ditanamkan, terutama bagi mereka yang
berpindah pekerjaan, dibandingkan
dengan pola DB yang perhitungan pensiun menjadi kompleks ketika seseorang
berpindah pekerjaan.
Istilah 401(k) mengacu pada salah satu
artikel dari otoritas pajak Amerika (Internal
Revenue Service), yang mendesain sistem
pensiun berdasarkan atas ‘kualifikasi pajak’.
Peran penting dari regulasi perpajakan
mulai terlihat di sini, di mana pajak dapat
menjadi pengurang jumlah premi yang
dibayarkan. Pola ini juga didisain untuk
memberikan insentif dan penalti atas
loyalitas dan kontribusi dari karyawan.

c. Australia
Australia memulai
reformasi pengelolaan
dana pensiun pada
tahun 1992 dengan
nama Jaminan
Superannuation. Jaminan superannuation
adalah istilah resmi untuk kontribusi yang
wajib dilakukan oleh majikan atas nama
karyawan mereka. Sejak diperkenalkan,
majikan telah diwajibkan untuk menyetorkan iuran wajib untuk s uperannuation
ini. Awalnya sebesar 3% dari gaji
karyawan, untuk kemudian naik menjadi
9% di bulan Juli 2002. Direncanakan
dan sudah diumumkan oleh partai yang

berkuasa waktu itu, bahwa dana ini akan
naik menjadi 12% pada tahun 2019. Pada
tahun 2003, pemerintah memperkenalkan
salah satu kebijakan yang lebih inovatif
yang disebut Super C
 o-contribution
Scheme. Pemerintah menempatkan
uang tambahan di akun pensiun dengan
membuat kontribusi sukarela atas dana
superannuation yang dikelola atas nama
karyawan yang bersangkutan. Pada
tahun 2006 diputuskan bahwa iuran
superannuation bisa dibagi dengan
pasangan. Hal ini dapat memungkinkan suatu pengurangan pajak atas
superannuation yang dikelola. Semenjak
diperkenalkan, para pekerja di Australia
telah mengelola aset dari dana ini
sebesar lebih dari dari $1,770,000,000,000,
sehingga menyebabkan Australia memiliki
banyak uang dalam alokasi dana pensiun
dibanding dengan negara lainnya ( http://
www.wikipedia.org.au, diakses tanggal 7
Februari 2011). Pada saat ini sudah ada
beragam tawaran pengelolaan dana
superannuation ini. Pada bulan Juli 2005,
diputuskan bahwa karyawan bebas
memilih superannutaion yang akan
mereka ikuti.
Sistem pengelolaan pendapatan
pensiun Australia sering digambarkan
sebagai praktik internasional terbaik.
Australia memiliki jaring pengaman
untuk mereka yang tidak mampu, atau
yang memilih untuk tidak menabung
untuk pensiun mereka. Australia memiliki
sistem pensiun wajib yang pada akhirnya
akan mengambil beberapa tekanan dari
usia pensiun yang didanai pembayar
pajak, dan secara perlahan menjadikan
pensiunan yang bebas stress dari masalah
finansial. Australia mengelola dana
pensiun sesuai kebutuhan dan mengantisipasi kebutuhan akan dana pensiun di
masa depan. Sebagai hasil dari pertumbuhan yang diantisipasi, setiap orang
Australia didorong untuk mengambil
peran aktif dalam masa depan mereka
dengan memiliki sistem pengelolaan
dana pensiun yang bagus.

Sistem pendanaan pensiun

Pengelolaan dana
pensiun untuk PNS di
Indonesia dilakukan
oleh BUMN dengan
nama PT Taspen (PP
no.26 tahun 1981) dengan bidang usaha
tabungan hari tua dan a suransi dana
pensiun. Untuk tabungan hari tua, di
mana pembayaran iuran PNS seluruhnya
dikumpulkan melalui PT Taspen dan
pembayarannya dibebankan kepada PT
Taspen juga. Sedangkan untuk program
pensiun, PT Taspen hanyalah administrator dan pemerintah sebagai regulator.
Sebagai administrator, PT Taspen saat
ini memberikan kontribusi sebesar
25% dari pensiun Pegawai Negeri Sipil,
sedangkan 75% dari pensiun dibebankan
APBN (Surat Direksi PT Taspen (Persero)
nomor SRT-375/DIR/092001 tanggal
28 September 2001). Sementara itu,
pengelolaan dana pensiun untuk non-PNS
telah mengikuti tren dunia saat ini, di
mana sesuai dengan UU no.3 tahun 1992
atau lebih dikenal UU Jamsostek, pemberi
kerja membayar sebesar 3,7% dari total
gaji, sedangkan pekerja membayar
sebesar 2% dari total gajinya.

Saat ini ada dua sistem
pendanaan pensiun, yaitu: pertama,
pay-as-you-go (pembiayaan pensiun
konstan selama aktif bekerja), di
mana iuran pada program hanya
bersumber dari pemerintah, saat
pembayaraan iuran bersamaan
dengan saat pembayaran pensiun,
besarnya iuran sama dengan
pembayaran pensiun, dan sarana
pembayaran bersamaan dengan
pembayaran gaji PNS, dapat melalui
media pembayaran yang sama
atau berbeda dengan pembayaran
gaji. Keuntungan dari metode
ini, antara lain: pengendalian
pembayaran, terutama penetapan
besar pensiun, ditangani pemerintah;
dan penganggaran pemerintah
berdasar prakiraan keadaan nyata
(cash basic). Adapun kerugiannya,
antara lain: peningkatan pensiun dari
tahun ke tahun akibat penambahan
penerimaan pensiun ( sekalipun
tidak terdapat kenaikan gaji atau
pensiun); peningkatan pembayaran
akan terjadi karena lama kehidupan
penerima pensiun makin panjang
sejalan dengan peningkatan
kesehatan masyarakat, terutama bila
usia pensiun tidak berubah dan lama
pembayaran akan lebih panjang
karena adanya pembayaran pensiun
bagi tertanggung (isteri/ suami, dan
anak).

Terkait dengan perpajakan,
Pemerintah Indonesia telah
memperkecualikan pengelolaan dana
pensiun baik melalui PT Taspen maupun
Jamsostek dari aturan pajak pada
umumnya. Sejak tanggal 20 April 1992,
pemerintah telah mengundangkan
ketentuan-ketentuan yang berkenaan
dengan masalah Dana Pensiun, yakni
Undang-undang nomor 11 tahun 1992.
Namun pengelolaan atas asuransi sosial
PT Taspen ini belum bisa melaksanakan
UU tersebut. Dengan dikeluarkannya
UU tersebut, sebenarnya Indonesia
sudah mulai mengikuti negara-negara
yang berhasil dalam pengelolaan dana
pensiunnya. Namun sangat disayangkan
UU ini tidak bisa dilaksanakan oleh PT
Taspen.

tertentu dari penghasilan setiap
bulannya. Dan untuk memungkinkan
pengembangan dana, pengelolaan
program dipisahkan dari pengelolaan
anggaran pemerintah.
Metode yang terakhir atau
metode pre-funding saat ini menjadi
tren dalam pengelolaan dana
pensiun di banyak negara, termasuk
Indonesia (untuk Jamsostek-nya).
Keuntungan metode ini adalah
beban pembayaran, pengelolaan
pembayaran, dan penerima
pensiun dialokasikan terpisah dari
beban a nggaran pemerintah. Di
samping itu, beban pemerintah
untuk pembayaran iuran dapat
diperkirakan bersamaan dengan
pembayaran penghasilan PNS pada
saat jumlah PNS tidak bertambah,
sehingga iuran pemerintah hanya
akan meningkat karena adanya
pengaruh penyesuaian inflasi atau
tingkat kehidupan, dan beban iuran
tambahan dapat dialokasikan secara
terperkirakan dan tetap dalam jangka
waktu tertentu. Sangat disayangkan,
hingga saat ini PT Taspen masih
memilih metode pay as you go, yang
mana d
 engan metode ini dari tahun
ke tahun akan sangat memberatkan
beban anggaran pemerintah.***

* Penulis adalah staff pada KPPN Sampit

Kedua, pre-funding (pembiayaan
secara gradual dan terakumulasi).
Dalam metode ini iuran dapat
bersumber dari pemerintah
bersama PNS. Iuran dijadwalkan
mendahului pembayaran manfaat
pensiun dan tabungan hari tua.
Iuran pemerintah terdiri dari iuran
tetap ( tahunan) berdasar pada
penghasilan PNS dan atas nama
PNS dan iuran tambahan bila
diperlukan untuk pendanaan. Iuran
PNS dihitung berdasarkan bagian
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Reviu APBN-P Tahun 2012
Oleh Sarimin
Untuk pertama kalinya, pada tanggal
28 Desember 2012 di Gedung Eks. MA,
Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang
diwakili oleh Direktorat Pengelolaan Kas
Negara, menyampaikan Outlook APBN di
hadapan Menteri Keuangan dan Dirjen
di lingkungan Kementerian Keuangan
lainnya. Ditjen Perbendaharaan, yang
sebelumnya hanya berfungsi untuk
mengumpulkan data, kini juga berperan
dalam mengolah dan menyajikan data
realisasi/penyerapan APBN.
Lebih jauh, pemaparan malam
itu menjadi sebuah titik awal bahwa
Direktorat Jenderal Perbendaharaan,
sebagai salah satu fungsi unit eselon I
di Kementerian Keuangan, telah mulai
memerankan diri sebagai agen untuk
melakukan Spending review Pemerintah.
Hal ini terkait dengan wacana untuk
melakukan reorganisasi kantor
pusat Ditjen Perbendaharaan untuk
mempertajam fungsi analitis dan tidak lagi
berkutat dengan pekerjaan teknis.

Penerimaan Dalam Negeri diperoleh
dari Pendapatan Pajak yang meliputi Pajak
Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan
Nilai (PPn), Pajak Bumi dan Bangunan
(PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan (BPHTB), cukai dan Pajak
lainnya serta Penerimaan Non Pajak,
diantaranya penerimaan dari sumber daya
alam dan laba BUMN. Pendapatan pajak
dari tahun 2011 sebesar 878,7 trilyun
menjadi 979,4 Trilyun. Namun persentase
terhadap APBN justru turun dari 99,5%
menjadi 96,4%. Begitu pula dengan PNBP
yang di tahun 2011 mencapai 286,6
Trilyun (115.7%) menjadi 354,3 trilyun
(103.9%) meski masih di atas 100%. Hibah
sebagai salah satu komponen pendapatan
dalam APBN justru menunjukkan hal
yang ekstrim dimana pada tahun 2011
persentase-nya mencapai 112,7% naik
4x lipat menjadi 480,7%. Secara total,
realisasi pendapatan negara turun dari
sebelumnya mencapai 103,5% di tahun
2011 menjadi 98,5% di tahun 2012.

Outlook yang disampaikan oleh
Direktur Pengelolaan Kas Negara adalah
berdasarkan realisasi per 27 Desember
2012 mengingat realisasi 28 Desember
2012 saat itu masih terus diolah. Saat itu,
terdapat beberapa tabel yang disajikan
oleh Dir. PKN, namun hanya penulis hanya
menyarikan hal-hal penting dalam 2 (dua)
tabel terlampir dimana perbandingan
dilakukan untuk tahun anggaran 2011
dan 2012.

Bagian Belanja Negara dalam APBN
menjadi bagian yang banyak dilakukan
reviU, khsuusnya bagi DJPBN. Sebab
seluruh belanja negara yang artinya
pengeluaran uang negara adalah melalui
mekanisme yang diatur oleh DJPBN.
Belanja negara terdiri atas belanja
yang dilakukan oleh pemerintah pusat
melalui Kementerian/Lembaga dan Non
Kementerian/Lembaga serta belanja yang
dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui
Transfer ke Daerah.

Tabel 1 menunjukkan postur
APBN-P tahun 2011 dan 2012 yang
terdiri atas: Pendapatan, Belanja,
Keseimbangan Primer, Surplus/ (Defisit),
dan Pembiayaan. Pendapatan Negara
terdiri atas Penerimaan Dalam Negeri dan
Penerimaan Hibah.

Belanja negara juga terkait dengan
penyerapan anggaran dimana pada akhir
Oktober 2012 penyerapan anggaran
kurang dari 70% namun pada akhir
Desember 2012 mencapai 94,5%.
Pencapaian itu terjadi karena justru oleh
belanja Non-Kementerian/Lembaga
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(pembayaran bunga utang, subsidi, dll)
yang mencapai 522,1 trilyun (100,1%)
sementara belanja Kementerian/Lembaga
kurang dari 90%.
Lebih jauh terkait belanja pemerintah
pusat, dapat dilihat dari tabel 2, yang
langsung dapat dilihat bahwa belanja
terbesar adalah pada subsidi. Subsidi
energi memakan porsi lebih dari 30%.
Subsidi terbesar adalah untuk subsidi
energi (Bahan Bakar Minyak, LPG dan
Bahan Bakar Nabati) yang realisasinya
mencapai 211,9 Trilyun (154,2%)
sementara subsidi listrik realisasinya
mencapai 94,6 Trilyun (145,6%).
Sedangkan realisasi subsidi non energi
mencapai 39,9 Trilyun (93.5%).
Porsi belanja terbesar berikutnya
adalah belanja pegawai yang mencapai
197,9 Trilyun diikuti Belanja Modal 147,5
trilyun dan belanja barang 137,6 trilyun
serta pembayaran bunga utang mencapai
100,9 trilyun. Data ini menunjukkan
bahwa penghematan anggaran Belanja
Pegawai yang pernah diterapkan cukup
berhasil. Hal menarik lainnya adalah
belanja bunga hutang justru di dominasi
oleh hutang dalam negeri.
Dengan kondisi bahwa realisasi
pendapatan negara lebih rendah (98,5%)
yang disertai dengan daya serap belanja
negara yang lebih rendah (96,3%)
menyebabkan defisit 2012 lebih rendah
dari APBN-P nya dan terdapat kelebihan
pembiayaan sekitar Rp24,3 Trilyun.

Statistika
A. PENDAPATAN NEGARA

APBN-P

% LKPP
THD
APBN-P

APBN-P

REALISASI
(OUTLOOK
DJPBN)

%TERHADAP
APBN-P

1.169,9

103,5

1.358,2

1.337,7

98,5

1.165,3

103,4

1.357,4

1.337,7

98,3

1. Penerimaan Perpajakan

878,7

99,5

1.016,2

979,4

96,4

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak

286,6

115,7

341,1

453,3

103,9

I. PENERIMAAN DALAM NEGERI

II. PENERIMAAN HIBAH
B. BELANJA NEGARA
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT
A. Belanja K/L
B. Belanja Non K/L

4,7

112,7

0,8

4,0

480,7

1.320,8

98,1

1.548,3

1.491,4

96,3

908,2

97,3

1.069,5

1.010,9

94,5

461,5

90,5

547,9

488,8

89,2

446,7

104,3

521,6

522,1

100,1

II. TRANSFER KE DAERAH

412,5

99,7

478,8

480,5

100,4

C. KESEIMBANGAN PRIMER

(44,3)

(20,0)

(72,3)

(52,8)

73,0

(150,8)

56,0

(190,1)

(153,7)

80,8

150,8

86,8

190,1

178

93,6

153,6

96,8

194,5

198,6

102,1

II. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (NETO)

(2,8)

641,0

(4,4)

(20,6)

465,6

KELEBIHAN / KEKURANGAN PEMBIAYAAN

0,0

0,0

24,3

D. SURPLUS (DEFISIT) ANGGARAN
E. PEMBIAYAAN
I. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI

2011
URAIAN

APBN-P

2012

% LKPP
THD
APBN-P

APBN-P

REALISASI
(OUTLOOK
DJPBN)

%TERHADAP
APBN-P

1. BELANJA PEGAWAI

182,9

96,1

212,3

197,9

93,2

2. BELANJA BARANG

142,8

87,3

162

137,6

84,9

3. BELANJA MODAL
4. PEMBAYARAN BUNGA UTANG
a. UTANG DALAM NEGERI
b. UTANG LUAR NEGERI
5. SUBSIDI
a. SUBSIDI ENERGI
- BBM, LPG & BBN
- LISTRIK
b. SUBSIDI NON-ENERGI
6. BELANJA HIBAH
7. BANTUAN SOSIAL
8. BELANJA LAIN-LAIN
JUMLAH

141

83,6

176,1

147,5

83,8

106,6

87,5

117,8

100,9

85,7

76,6

87,2

84,7

70,5

83,2

30

88,2

33

30,4

92

237,2

124,5

245,1

346,4

141,4

195,3

130,9

202,4

306,5

151,5

129,7

127,3

137,4

211,9

154,2

65,6

138

65

94,6

145,6

41,9

94,9

42,7

39,9

93,5

0,4

74,1

1,8

0,1

4,2

81,18

86,9

86

75,8

88,1

15,6

35

68,5

4,7

6,9

908,2

97,3

1.069,5

1.010,9

94,5

REVIU BELANJA PEMERINTAH
APBN 2012

URAIAN

2012

REVIU REALISASI APBN 2012

2011

* Penulis adalah staff pada Direktorat Pengelolaan Kas Negara
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Foto: Novri HS. Tanjung

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Bersiap Menjadi Pengelola Fiskal di Daerah

Mempersiapkan diri menjadi
representasi Kementerian Keuangan
di daerah, Ditjen Perbendaharaan
menggelar Peningkatan Kompetensi
Pejabat Eselon III di Lingkungan Kanwil
Ditjen Perbendaharaan sebagai pengelola
fiskal di daerah. Kegiatan dilakukan
dalam dua gelombang, gelombang
I dilaksanakan pada tanggal 5 s.d 8
Maret 2013, sedangkan Gelombang II
dilaksanakan pada tanggal 13 s.d 16 Maret
2013.
Dalam pembukaan penyelenggaraan
kegiatan gelombang I, Dirjen
Perbendaharaan Agus Suprijanto
menyampaikan bahwa kegiatan ini
merupakan salah satu upaya peningkatan
kompetensi dan dimaksudkan sebagai
benchmarking study serta alih ilmu atas
pekerjaan yang sama dengan proyeksi
pekerjaan Kanwil Ditjen Perbendaharaan.
Agus mengharapkan kegiatan ini
menjadi bekal para pejabat eselon III
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dalam pelaksanaan tugas Kanwil Ditjen
Perbendaharaan sehingga terbangun
sinergi guna optimalisasi kinerja.

yang relevan untuk melakukan upaya
pembenahan dan peningkatan kualitas
pengelolaan keuangan daerah.

Pada kesempatan yang sama,
Dirjen Anggaran Herry Purnomo
mendukung implementasi Kanwil Ditjen
Perbendaharaan menjadi representasi
Kementerian Keuangan di daerah.
Menurut Herry, spending review yang
dilakukan Ditjen Perbendaharaan akan
menjadi input pembahasan alokasi
anggaran kementerian/ lembaga di Ditjen
Anggaran.

Sesuai dengan nama kegiatan
tersebut, peserta yang hadir
merupakan para pejabat teknis
eselon III di lingkungan Kanwil Ditjen
Perbendaharaan. Untuk menyajikan
pembahasan yang komprehensif,
penyelenggara menghadirkan
narasumber yang berasal dari internal
Ditjen Perbendaharaan, Ditjen
Perimbangan keuangan, Ditjen
Anggaran, Badan Kebijakan Fiskal, dan
Bank Indonesia. Materi Peningkatan
kompetensi tersebut membekali para
peserta untuk mengemban tugas baru,
yang pada awalnya administrative oriented
menjadi analysis oriented. ***

Sementara itu, perwakilan Dirjen
Perimbangan Keuangan menyampaikan
pentingnya sinergi bersama Kanwil Ditjen
Perbendaharaan di daerah. Kanwil Ditjen
Perbendaharaan secara tugas dan fungsi
memiliki potensi untuk melakukan reviu
terhadap pelaksanaan dana transfer ke
daerah. Hal itu menjadikan Kanwil Ditjen
Perbendaharaan berada pada posisi

Foto: Tino AP.

Sebagai upaya meningkatkan kualitas
SDM dalam bidang penyusunan Laporan
Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP)
dan Laporan Keuangan Kementerian/
Lembaga (LKKL), Direktorat Jenderal

Perbendaharaan
kembali akan
mengadakan
Program
Percepatan
Akuntabilitas
Keuangan
Pemerintah (PPAKP)
di tahun 2013.
Sampai dengan
penyelenggaraan
tahun 2012
yang lalu, PPAKP
telah berhasil
memberikan
pendidikan dan pelatihan kepada peserta
sebanyak 27.141 orang. Untuk tahun ini,
PPAKP akan memberikan pendidikan dan
pelatihan kepada 3.390 orang.

Snapshot

Lanjutkan Suksesnya, PPAKP akan Melatih 3.390 Orang di Tahun 2013
Berbeda dengan tahun sebelumnya,
penyelenggaraan PPAKP tahun 2013
akan melibatkan Pusdiklat Anggaran
dan Perbendaharaan, baik dalam unsur
kepanitiaan dan penyelenggaraannya.
Dengan demikian, tahun ini akan menjadi
tahun transisi sebelum PPAKP diserahkan
dan diselenggarakan secara penuh oleh
Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
pada tahun 2014 mendatang.
Dalam Rapat Koordinasi Panitia
Penyelenggara PPAKP Tahun 2013,
Senin (11/2), Direktur Akuntansi dan
Pelaporan Keuangan, Yuniar Yanuar Rasyid
menyampaikan “PPAKP yang dilaksanakan
sejak tahun 2007 telah menjadi bagian
dari dinamika reformasi keuangan negara
yang tengah berlangsung,” ujar Yuniar. ***

Nilai QA-Reformasi Birokrasi Ditjen Perbendaharaan telah Melampaui Target

Foto: Tino AP.

dilaksanakan searah
dengan Peraturan
Presiden nomor
81 tahun 2010
tentang Grand
Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025
dan Permenpan-RB
nomor 20 tahun
2010 tentang Road
Map Reformasi
Birokrasi 2010-2014.

Melaksanakan peran pentingnya
dalam pelaksanaan reformasi birokrasi
Direktorat Jenderal Perbendaharaan
menyelenggarakan workshop untuk
memberikan informasi komprehensif
mengenai pelaksanaan penerapan Quality
Assurance (QA) dan pelaksanaan Penilaian
Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
(PMPRB) (05/12). Workshop ini juga sebagai
salah satu kegiatan untuk menunjang
pelaksanaan reformasi birokrasi yang

Bekerjasama
dengan
Kementerian PAN dan RB, Inspektorat
Jenderal Kementerian Keuangan akan
melakukan PMPRB secara online. “Sampai
dengan 14 November 2012, nilai Quality
Assurance Reformasi Birokrasi (QA-RB)
Ditjen Perbendaharaan sebesar 90,62,
dengan target pencapaian sebesar 92,”
kata Sekretaris Ditjen Perbendaharaan
saat membuka acara tersebut. Hingga
kini perkembangan nilai QA-Reformasi
Birokrasi Ditjen Perbendaharaan telah

melampaui target yang ingin dicapai, yaitu
sebesar 94,07.
Pelaksanaan PMPRB di Ditjen
Perbendaharaan masih dalam proses
pemenuhan dan verifikasi internal
terkait data pendukungnya. Sebelum
pelaksanaan upload data ke website PMPRB
Kementerian PAN dan RB, data pendukung
tersebut akan dibahas bersama
dengan tim asesor Inspektorat Jenderal
Kementerian Keuangan.
Pelaksanaan QA-RB dan PMPRB
pada prinsipnya sejalan dengan
penerapan sistem pengendalian intern.
Ditjen Perbendaharaan telah memulai
pengendalian intern secara termonitor
sejak bulan Juni 2012 pada unit vertikal
dan bulan Oktober 2012 pada kantor
pusat Ditjen Perbendaharaan.***
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Terapkan Strategi 10 M untuk Meningkatkan Kualitas LKKL
bersumber dari dana dekonsentrasi
dan tugas perbantuan;

Foto: Tino AP.

8. Melakukan inventarisasi dan
koordinasi dengan unit terkait
berkenaan transaksi-transaksi
atau kejadian-kejadian yang
harus d
 isajikan ke dalam Neraca,
Catatan atas Laporan K
 euangan,
atau lampiran-lampiran atas
Laporan Keuangan, termasuk
informasi untuk penyajian informasi
pendapatan dan belanja akrual.

Direktur Jenderal Perbendaharaan,
Agus Suprijanto membuka secara resmi
Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan
Keuangan Tahun 2012, Rabu (6/2), di
Gedung Kementerian Keuangan. Rapat
Koordinasi yang bertemakan “Optimalisasi
Sinergitas Penyusun dan Pereviu Laporan
Keuangan dalam rangka Mewujudkan
LKKL dan LKPP Tahun 2012 yang
Berkualitas Terbaik”, diikuti oleh para Kepala
Biro Keuangan Kementerian Negara/
Lembaga, para Kepala Biro Perlengkapan/
Umum Kementerian Negara/Lembaga,
serta para Inspektur/ Aparat Pengawas
Internal Pemerintah (APIP) Kementerian
Negara/Lembaga.
Pada kesempatan tersebut, Dirjen
 erbendaharaan juga mengingatkan
P
kembali butir-butir arahan Menteri
Keuangan mengenai Peningkatan
Kualitas Laporan Keuangan Kementerian
Negara/Lembaga Tahun 2012. Dirjen
Perbendaharaan meminta agar setiap
kementerian negara/lembaga melakukan
strategi 10 M :
1. Memastikan bahwa peruntukan
realisasi belanja dan sumber-sumber
pendapatan pada Laporan Realisasi
Anggaran (LRA) telah dicatat pada
Bagan Akun Standar yang sesuai;
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2. Memastikan bahwa hibah
atas barang atau jasa, dan/atau
surat berharga telah diregistrasi dan
disahkan sesuai dengan mekanisme
yang berlaku
3. M
 emastikan bahwa semua PNBP
telah disetor ke Kas Negara
tepat waktu, digunakan melalui
mekanisme APBN, dan d
 ipungut
sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan;
4. Melakukan monitoring atas
pelaksanaan pengesahan dan
rekonsiliasi hibah langsung dengan
pihak terkait untuk meminimalisir
perbedaan pencatatan;
5. Memastikan bahwa perjalanan
dinas didukung dengan bukti

–
bukti pengeluaran yang valid dan
lengkap dan tidak melebihi standar
biaya umum;
6. Memastikan bahwa pengadaan
barang/jasa dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan perundangundangan;
7. Mengintensifkan penertiban
terhadap pengelolaan Barang Milik
Negara (BMN) termasuk BMN yang

9. Meningkatkan koordinasi
dengan Aparat Pengawas Intern
Pemerintah dan mengintensifkan
peranan APIP sebagai pengawas
dalam pelaksanaan anggaran
untuk m
 erumuskan solusi atas
permasalahan yang sedang atau
kemungkinan besar d
 ihadapi dalam
penyusunan L aporan Keuangan
Tahun 2012;
10.Menyelesaikan tindak lanjut hasil
pemeriksaan dan m
 elaksanakan
rekomendasi BPK RI serta
mengupayakan secara maksimal
agar temuan-temuan tersebut tidak
menjadi temuan berulang. ***

Foto: Sugeng Wistriono

KPPN PONTIANAK

	
  

ENERJIK DAN INOVATIF

Oleh Novri HS. Tanjung *
KPPN Pontianak terpilih menjadi
Kantor Pelayanan Percontohan terbaik
lingkup Kementerian Keuangan pada
tahun 2012. Sebagai wakil Ditjen
Perbendaharaan, KPPN Pontianak
bersanding menyandang gelar juara
bersama perwakilan unit eselon I lainnya,
yaitu, Kantor Pengawasan dan Pelayanan
Bea dan Cukai (KPPBC) Tipe Madya
Pabean A Purwakarta, Kantor Pelayanan
Pajak Wajib Pajak Besar 3 (KPP LTO/BUMN)
Jakarta, serta Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang (KPKNL) Banda Aceh.
Menyandang gelar Kantor Pela
yanan Percontohan Terbaik di lingkungan
Kementerian Keuangan tentunya
menjadi sesuatu yang spesial. Proses
penilaian Kantor Pelayanan Percontohan
Kementerian Keuangan tentu tidak
diragukan lagi. Ajang bergengsi tahunan

ini melakukan proses seleksi yang
cukup ketat, mulai dari tingkat eselon
I, hingga penilaian yang dilakukan oleh
Tim Penilai dari Kementerian Keuangan.
Bahkan, penilaian diawali dengan
penandatanganan pakta integritas oleh
Tim Penilai agar penilaian yang akan
dilakukannya lebih objektif dan adil
sesuai dengan mekanisme dan instrumen
penilaian yang telah ditetapkan dalam
PMK nomor 275/KMK.01/2010 dan 151/
KMK.01/2012. Tak ayal, kantor-kantor yang
telah menyandang predikat itu memiliki
kualitas dan keunikan yang khas sebagai
Kantor Pelayanan.
Dalam lingkup Ditjen Perbendaharaan,
KPPN Pontianak telah menjadi KPPN
Percontohan sejak tahun 2007 bersama
18 KPPN lainnya. Melalui motto pelayanan
yang CAKAP, yakni cepat, akrab, akurat

dan patuh peraturan, kantor ini berupaya
mewujudkan manajemen keuangan
negara yang efektif dan efisien. Sehingga,
kantor ini diharapkan menjadi pengelola
perbendaharaan yang profesional,
modern, dan akuntabel.

Inovasi Layanan
Bermodalkan mayoritas pegawai
berusia muda, KPPN Pontianak tampak
enerjik dan inovatif. Kantor ini selalu
melakukan perbaikan dan peningkatan
layanan publik demi pelaksanakan
reformasi birokrasi dan penerapan
nilai-nilai Kementerian Keuangan. Hal
tersebut memacu para pegawai untuk
memberikan pelayanan tidak hanya
sebatas standar yang telah ditetapkan,
tetapi dengan menciptakan inovasi -
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inovasi baru.
KPPN yang terletak di bumi
khatulistiwa ini memiliki tiga bentuk
pembaruan pelayanan kepada pemangku
kepentingan, yakni pelayanan excellent,
sinergi dengan mitra kerja, dan
penyempurnaan input pengarsipan.
Pelayanan excellent kepada pemangku
kepentingan dilakukan dalam berbagai
bentuk. Pelayanan dimaksud diantaranya
adalah layanan informasi mandiri untuk
satuan kerja (satker), rekonsiliasi by email,
bimbingan teknis cluster, penyediaan
loket khusus untuk satker berprestasi,
serta loker khusus untuk pengambilan
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
lembar kedua.
Pertama, layanan informasi
mandiri bagi satker digunakan dengan
memanfaatkan database KPPN berbasis
aplikasi web service. Sehingga satker
dengan mudah dapat mengetahui status
penyelesaian SPM, dan menyesuaikan
data transaksi SPM/SP2D sesuai dengan
data yang dimiliki KPPN sebelum
rekonsiliasi berlangsung. KPPN Pontianak
juga memberikan layanan double display,
web 2 sms community dan sms gateway
guna mempercepat penyampaian data
perencanaan kas, konsultasi, saran,
pengumuman informasi maupun
masukan dari satker.
Kedua, selain aplikasi situs www.
kppnpontianak.net, kantor ini juga
melakukan rekonsiliasi melalui surat
elektronik atau via e-mail. Tujuannya,
memudahkan satker dalam proses
perbaikan-perbaikan atau perubahan
dokumen. Rekonsiliasi ini utamanya bagi
satker yang besar dari luar kota ataupun
bagi satker yang masih berada dalam
satu kota, namun mempunyai kendala
keterbatasan waktu dan jumlah Sumber
Daya Manusia (SDM).
Ketiga, bimbingan teknis cluster
yang didasarkan pada kebutuhan satker
pada suatu masalah baik terkait regulasi
maupun aplikasi. Bimbingan aplikasi
meliputi SPM, Sistem Akuntansi Instansi
(SAI), Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna
Anggaran (SAKPA) dan Sistem Akuntansi
Barang Milik Negara (SIMAK-BMN), Gaji
Pokok Pegawai (GPP) dan Rencana Kerja
Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA
K/L) – Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

60

REALISASI ANGGARAN TAHUN 2012

JENIS BELANJA

PAGU (Rp)

REALISASI (Rp)

%

Belanja Pegawai

1.088.748.344.408

1.043.063.781.420

95.37

Belanja Barang

1.337.620.389.225

1.221.724.995.757

91.27

Belanja Modal

2.116.590.060.367

2.031.970.496.469

95.99

582.878.554.000

573.623.530.386

98.23

0

12.187.509

0

155.127.000

0

0

Belanja Bantuan Sosial
Belanja Pembayaran Kewajiban Utang
Belanja Lain-lain

(DIPA) /Aplikasi Forecasting Satker (AFS).
Keempat, loket khusus yang ditujukan
untuk pengajuan SPM perbaikan
maupun layanan khusus terhadap
satker berprestasi. Adapun indikator
satker berprestasi ditentukan oleh
tiga hal, yaitu ketaatan dan ketepatan
rencana penarikan dana melalui Aplikasi
Forecasting Satker, kelengkapan dan
kebenaran berkas pengajuan SPM
serta ketaatan penyampaian laporan
rekonsiliasi Sistem Akuntansi Kuasa
Pengguna Anggaran (SAKPA) dan Laporan
Pertanggungjawaban (LPJ) Bendahara.
Kelima, sistem loker lembar kedua
SP2D, ditujukan untuk mengurangi kontak
langsung antara petugas KPPN dengan
petugas satker serta mengurangi jumlah
antrian. Selain loker SP2D, disediakan
pula loker helm untuk memberikan
kenyamanan kepada satker dan
mencegah terjadinya tindak pencurian
helm. KPPN Pontianak juga menyediakan
loker untuk pengisian koin kepuasan
yang ditujukan untuk bahan evaluasi atas
pelayanan yang diberikan KPPN terhadap
satker.
Inovasi layanan berikutnya yakni
sinergi dengan mitra kerja. Dilakukan
melalui penggunaan aplikasi Faktur
Kiriman Uang (FKU) yang berguna untuk
mempercepat proses kerja dan menjamin
keakuratan data. Selain aplikasi, sinergi
tersebut dilakukan melalui sosialisasi
regulasi dan informasi, rapat koordinasi,
monitoring, bimbingan teknis, hingga
upaya meminimalisir retur SP2D. Adapun
mitra kerja KPPN Pontianak seperti KPPN
Non Kantor Bank Indonesia, Pemerintah
Daerah, Bank Operasional I dan Bank
Persepsi.
Dalam pengembangan organisasi,

inovasi yang dilakukan KPPN Pontianak
yaitu penataan sistem kearsipan
melalui penyempurnaan pengelolaan
data kearsipan. Di antaranya dengan
melakukan penyusunan dokumen sesuai
bagian anggarannya. Kemudian, setelah
penyimpanan arsip hardcopy dicatat lalu
dilakukan proses digitalisasi dokumen
dalam bentuk softcopy pada aplikasi
searching arsip.

Capaian Kinerja
KPPN Pontianak memiliki wilayah
kerja di Kabupaten Pontianak, Kabupaten
Kubu Raya, Kota Pontianak dan
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Pada tahun 2012, kantor ini melayani 313
satuan kerja, dengan total pagu DIPA
sebesar Rp5.125.837.348.000,-. Realisasi
anggaran seluruh satuan kerja hingga
tanggal 31 Desember 2012 mencapai
Rp4.870.394.991.541,- atau sebesar 94.88
%.
Dalam melaksanakan tupoksinya,
KPPN Pontianak telah berhasil meraih
beberapa penghargaan, antara lain:
1.

Peringkat pertama penilaian kinerja
pelayanan publik Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara tingkat
Kementerian Keuangan R.I. di
Lingkungan Direktorat Jenderal
Perbendaharaan tahun 2012.

2.

Peringkat pertama penyusunan
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
Tingkat Kuasa BUN Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara Tahun 2011.

3.

Peringkat pertama penilaian kinerja
KPPN oleh Kantor Wilayah Ditjen
Perbendaharaan Provinsi Kalimantan
Barat Tahun 2010, 2011, dan 2012

4.

Pemenang harapan pertama penilaian kinerja pelayanan publik
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Lingkungan
Direktorat Jenderal Perbendaharaan tahun 2011.

5.

Peringkat keempat penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah
Pusat Tingkat Kuasa BUN Kantor Pelayanan Perbendaharaan
Negara tahun 2010.

6.

Penghargaan penilaian kinerja pelayanan publik Kantor Pe
layanan Perbendaharaan Negara Percontohan tahun 2007 dan
2008.

Kantor kita
Foto: Sugeng Wistriono

Pelayanan KPPN Pontianak tidak hanya diberikan sebatas
didalam gedung kantor saja, melainkan dimulai sejak satker
berada ditempat parkir.

Penghargaan tersebut diperoleh berkat kerjasama dan sinergi
di antara para pegawai KPPN Pontianak dan juga dukungan para
stakeholders.

Analisis kepuasan s takeholders

Foto: Sugeng Wistriono

Seorang dosen dari Fakultas Hukum Universitas Tanjung Pura
mulanya mengadakan survei terkait layanan dan inisiatif anti korupsi.
Melalui metode derived dissatisfaction dengan membuat kuesioner,
diajukan pertanyaan kepada satker mengenai besarnya harapan
satker terhadap atribut tertentu dan besarnya hasil yang mereka
rasakan. Sehingga dapat diketahui gap antara harapan dan kinerja
yang telah dirasakan oleh responden.

Selanjutnya sebanyak 20 indikator pelayanan menunjukkan
gap positif yang berarti bahwa kinerja KPPN Pontianak sudah
melampaui harapan responden. Nilai gap terbesar terjadi pada
indicator pelayanan yaitu staf KPPN tidak menerima imbalan dalam
bentuk apapun dari konsumen. Indikator tersebut, bagi KPPN
Pontianak merupakan salah satu bentuk konkrit dari janji layanan
KPPN Pontianak dalam 3T (Tepat Waktu, Tetap Senyum, dan Tanpa
Biaya). “Tepat waktu artinya bahwa semua pekerjaan harus selesai
tidak boleh melampaui normal waktu yang telah ditentukan. Tetap
Senyum, artinya KPPN Pontianak bekerja dengan Ikhlas, dengan
tulus dan ramah. Kemudian Tanpa Biaya, artinya semua proses yang
dilayani KPPN itu tidak ada berupa biaya baik secara resmi maupun
berupa gratifikasi atau ucapan terima kasih.

Foto: Sugeng Wistriono

Dengan menggunakan sampel responden sebanyak 100 orang
bendahara pengeluaran dari jumlah populasi sebanyak 298 dan
menggunakan metode di atas dihasilkan sejumlah kesimpulan. Dari
23 indikator pelayanan yang diteliti, seluruhnya menggambarkan
persepsi responden yang merasa puas dengan kinerja KPPN
Pontianak selama ini. Sebanyak 3 indikator pelayanan menunjukkan
angka nol. Hal ini berarti bahwa kinerja staf KPPN telah sesuai
dengan apa yang responden harapkan.

* Penulis adalah staff pada Setditjen Perbendaharaan

Tidak cukup sampai di situ saja, orientasi KPPN Pontianak terhadap
kepuasan stakeholder sangat besar. Berawal dari seringnya para
stakeholder kehilangan helm saat parkir motor di halaman kantor, KPPN
Pontianak membidani lahirnya inovasi loker helm. Dengan begitu,
pelayanan KPPN Pontianak tidak hanya diberikan sebatas di dalam
gedung kantor saja, melainkan dimulai sejak satker berada di tempat
parkir. ***
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SISI LAIN MUTASI:
MENAMBAH KEBIJAKSANAAN DAN
MEMPERLUAS WAWASAN NUSANTARA

Oleh Bambang Kismanto *
Mutasi sering menjadi ‘monster’
menakutkan bagi mayoritas pegawai
Ditjen Perbendaharaan, terutama para
lulusan Prodip/STAN. Ada yang menangis
setelah menerima SK, ada yang mencoba
menggugat pimpinan, bahkan ada yang
rela keluar dari PNS gara-gara kata yang
satu ini, terutama (pada umumnya) saat
seorang pegawai harus meninggalkan
pulau Jawa ke luar pulau Jawa. Bagaimana
sekolah anak-anak saya? Pertanyaan
yang sering muncul dibenak mereka
adalah: “Bagaimana biaya sekolahnya?”
Saya harus memulai kehidupan dari nol
kembali setelah sekian lama membangun
perekonomian keluarga.
Namun tahukah kita, bahwa di balik
‘sosok’ menakutkan itu tersimpan banyak
manfaat bagi proses pendewasaan diri
para pegawai. Semakin banyak tempat
yang dihuni, semakin beragam orang
yang dihadapi. Banyaknya ragam budaya
di mana kita bergaul dengan mereka, kita
akan semakin memiliki banyak cara dalam

62

menghadapinya. Bahasa lainnya, kita akan
semakin bijaksana dalam menghadapi
orang dengan berbagai karakter yang
dibawanya. Terlalu mengada-ada? Tidak
juga. Ini nyata. Bahkan tidak hanya
kebijaksanaan yang tumbuh seiring
seringnya kita dimutasi dari daerah satu ke
daerah yang lain, wawasan nusantara kita
juga semakin luas. Kisah berikut ini akan
membantu kita menemukan sisi lain dari
‘monster’ yang menakutkan tadi.
“Awalnya saya sedikit syok ketika
mendapati nama saya tertulis sebagai
pelaksana pada KPKN Palu (sekarang KPPN
Palu - red) untuk pertama kalinya,” ungkap
seorang teman yang tidak mau disebut
identitasnya. Takut dimutasi lagi kali ya?
Nama kota yang sangat asing pada waktu
itu. Tidak terbayang bagaimana suasana
‘negeri’ yang sangat jauh itu. “Tenang saja,
masih di Indonesia kok,” kata teman saya
menirukan temannya untuk menghibur
dirinya.

Waktu itu bulan Oktober 1995,
hanya beberapa pekan setelah prosesi
wisuda lulusan STAN-Prodip Keuangan.
Sebagai lulusan Program Diploma III
Keuangan Spesialisasi Anggaran yang
ikatan dinas mau tidak mau ia harus
menerima apapun keputusan Menteri
Keuangan RI pada waktu itu. Berat atau
tidak, senang atau tidak senang ia harus
berangkat. Tapi sebenarnya ia masih
sangat beruntung jika dibandingkan
dengan teman-teman seangkatannya
yang lain. Ada di antara teman-teman
yang mendapatkan KPKN Jayapura, Irian
Jaya (sekarang Papua) sebagai tempat
kerja pertamanya. Atau ada yang harus
‘menyabung nyawa’ di Banda Aceh
yang pada waktu itu, menurut cerita
temannya yang di tempatkan di sana, para
pendatang khususnya dari Pulau Jawa
dianggap kaum penjajah. “Ada 16 orang
satu angkatan yang ditempatkan di Kota
Palu,” ungkapnya. “Sebagian di Kantor Tata
Usaha Anggaran (KTUA) dan sebagian lagi
di KPKN, dirinya termasuk yang di KPKN”.
Ia menceritakan bahwa tidak ada
saudara, tidak juga kenalan selain
teman seangkatan. Teman-temannya
berangkat duluan. Ia sendiri menunda
keberangkatan. “Mau mencari isteri dulu,”
katanya saat teman-temannya mengajak
berangkat bareng. Ia berpendirian
berpikir bahwa dengan membawa isteri,
ia akan jauh lebih siap untuk tinggal di
kota yang sangat asing dan jauh dari
rumah. Tetapi ada alasan yang lebih dari
sekedar siap, adalah bahwa ia berobsesi
dapat langsung diterima oleh masyarakat
sekitar di mana ia tinggal. “Saya meyakini,
bahwa dengan diterima oleh masyarakat
di sana, saya akan merasa bahwa kota
itu tidak ubahnya kampung halaman
saya. Dengan saya menikah terlebih
dahulu dan berangkat bersama isteri,
maka masyarakat akan memandang saya
‘lain’ dari teman-teman yang lain. Saya
pun akan lebih diterima, pendapat saya

juga akan diterima. Begitu juga dengan
teman-teman satu kantor. Sehingga saya
menjadi betah,” terangnya. “Dengan saya
betah di tempat baru, saya jadi punya
modal untuk bekerja di kantor dengan
lebih baik,” kisahnya. Ya, ya, alasan yang
cukup masuk akal.
Selama lima tahun tinggal di Kota
Palu, ia merasa sudah sangat diterima
oleh masyarakat. Tidak hanya temanteman kantor yang sudah senior-senior
yang kebanyakan orang asli sana, tetapi
masyarakat umum. Bahkan saat ia dan
keluarga kembali mendapatkan surat
mutasi, ‘pulang’ ke Pulau Jawa, ia dan
isterinya tak kuasa menahan tangis. Ia
bilang, tidak tega rasanya meninggalkan
teman-teman, tetangga, ibu-ibu majelis
taklim Khairun Nisaa’ yang ia dirikan,
dan anak-anak Taman Pendidikan Al
Quran (TPA) Masjid Al Fadhoil, masjid
kantor yang dibangun dengan penuh
perjuangan.
Mengapa ia begitu betah dan
sepertinya menikmati keberadaannya di
kota yang bukan kampung halamannya?
Ia pun dengan senang hati berbagi
cerita kepada penulis saat ditanyakan hal
itu. “Saya cuma berusaha memberikan
manfaat kepada masyarakat di sekitar
saya apa yang bisa saya berikan. Kalau kita
dengan senang hati menerima mereka
apa adanya dan memberikan manfaat
keberadaan diri kita kepada mereka,
niscaya di mana pun kita akan diterima
oleh masyarakat. Saya juga menyukai
apa yang mereka sukai. Menyesuaikan

dirilah kuncinya. Saat teman-teman tidak
ada yang mau makan daun kelor yang
dimasak oleh mereka, saya memakannya
dengan lahap. Di pikiran mereka mungkin
muncul kesimpulan bahwa saya tidak ada
bedanya dengan mereka,” kenangnya.
Dia juga berkisah tentang
 engalamannya saat awal-awal tinggal
p
di Kota Palu. Satu tahun pertama ia
dan isterinya mengalami kesulitan
beradaptasi. Bagaimana tidak, untuk
mencari warung nasi saja sangat susah
pada waktu itu. Tidak ada warung
padang, tidak juga warung jawa apalagi
warung tegal. Kesulitan ini dialami juga
oleh teman-temannya yang lain. Bahkan
teman-teman seangkatannya pada
waktu itu harus makan mi instan untuk
makan sahur dan berbuka (kurang lebih
sebulan setelah penempatan masuk
bulan Ramadhan). Ia juga bertutur
tentang sulitnya sholat subuh berjamaah
di masjid, harus menempuh jalan hampir
satu kilo meter. Itu pula salah satu alasan
ia dan teman-teman yang lulusan prodip,
memperjuangkan pembangunan masjid
di komplek perkantoran.
Kota Palu sendiri sebenarnya
s angat menarik menurut saya. Rata-rata
masyarakatnya ramah-ramah, sama
dengan masyarakat Indonesia secara
umum yang terkenal keramahannya.
Kaya akan sumber daya alam, cocok bagi
teman-teman yang suka berdagang,
karena sumber daya alam itu berpotensi
untuk dijadikan komoditi perdagangan.
Ada kayu hitam atau ebony yang

Lima tahun menjejakkan kaki di Kota
Palu, ia harus kembali ‘terbang’ ke tempat
lain di nusantara ini. Kota Pekalongan
menjadi tempat tujuan selanjutnya.
“Sejujurnya perasaan kami pada waktu
itu setengah senang setengah sedih.
Bagaimana tidak senang, setelah lima
tahun di Kota Palu hanya bisa pulang
kampung mengunjungi orang tua
dua kali, kini di Kota Pekalongan bisa
silaturahim ke rumah kedua orang
tuanya di kampung dua minggu sekali.
Jarak Pekalongan dengan yang berjarak
kampung saya kurang lebih 130 km,”
ungkapnya. “Setengah sedih, karena
harus meninggalkan masyarakat dan
teman kantor yang sangat baik. Mereka
bagaikan saudara bagi kami,” kenangnya.
Prinsip hidup seperti itu dibawanya
ke Kota Pekalongan. Ia langsung
melibatkan diri dalam kegiatan
masyarakat. Sama dengan di Palu, ia
masih meyakini bahwa kita akan merasa
betah tinggal di suatu daerah kalau
diterima oleh masyarakat sekitar kita. Jika
kita sudah betah, kita jadi bisa lebih fokus
dalam bekerja. Kita bisa bekerja dengan
‘jiwa’. Begitu ia berkisah.
Dia juga mengisahkan saat
menghadap kepala kantor untuk melapor
pertama kalinya, saya menyampaikan
usulan beberapa kegiatan yang dapat
menciptakan kebersamaan. Kepala
KPKN Pekalongan pada waktu itu setuju.
Ia berpendapat bahwa ketika semua
pegawai merasa nyaman berada di
kantor, maka tidak akan ada masalah
pada tugas-tugas kantor. “Kantor adalah
rumah kita kedua,” katanya menirukan
seorang temannya sebelum ia berangkat
ke Kota Palu pada waktu itu. “Jadikan
suasana kantormu itu seperti rumahmu
sendiri, jangan pernah melukai perasaan
teman kantor. Kamu harus bisa membuat
suasana penuh kebersamaan dan
kekeluargaan. Ingat bahwa kita lebih
banyak menghabiskan waktu di kantor
bersama teman-teman kantor daripada di
rumah,” pesannya. Pesan itu selalu diingat
dan diterapkannya. “Semampu saya.”
tuturnya.
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digandrungi para pengusaha nasional
maupun internasional. Ada kerang
mutiara yang nilainya cukup mahal. Ada
berbagai macam ikan laut yang segar,
cocok bagi yang memiliki hobi wisata
kuliner.

JEJAK KAKI

Enam tahun di Pekalongan, selain
di kantor, waktunya banyak dihabiskan
bergaul dengan masyarakat. Ada
perkumpulan bapak-bapak lingkungan
RT di mana ia tinggal. Ada anak-anak
SMP dan SMA yang sering mendengar
uraian motivasinya, ada juga pegawaipegawai lainnya yang dengan senang
hati mendengarkan kultum (kuliah tujuh
menit)-nya. Dengan prinsip ‘memberi
manfaat’ kepada masyarakat yang
dianutnya itu menjadikan masyarakat
sempat mendaulatnya sebagai ketua
RT, tetapi dengan halus ia menolaknya.
“Pada waktu itu, sebulan setelah ketua
RT meninggal dunia, pada pertemuan
rutin warga RT, mereka serentak meminta
saya menjadi ketua RT,” kenangnya sambil
tersenyum malu-malu. “Tapi saya nggak
mau, nggak enak sama yang sepuhsepuh. Saya bilang kalau mbantu jadi
sekretarisnya saya mau,” lanjutnya.
Sepertinya dia menikmati
penempatan dirinya di Pekalongan itu.
Namun ‘sosok’ yang sering menjadi
‘monster’ itu datang lagi. Ia pun pergi
untuk melanjutkan petualangannya
menjelajah nusantara. Kali ini SK mutasi
itu membawanya ke bumi Antasari.
Banjarmasin, Kalimantan Selatan, adalah
persinggahan berikutnya. Meski tempat
berganti, masyarakat yang dihadapi
pun memiliki karakter dan budaya yang
berbeda, namun ia tetap pada prinsip
‘memberi manfaat’nya. Sebagaimana di
dua kota terdahulu, di Banjarmasin pun
ia langsung mengakrabkan diri kepada
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Foto: Tino AP.

Saya pikir, ternyata ada banyak
kebaikan yang mengiringi setiap
langkah perjalanan kita m
 enyusuri
setiap jengkal bumi nusantara.
Tentu saja kebaikan itu akan
muncul pada orang yang mau
melihat sisi lain keberadaan SK
mutasi. Mutasi memberikan kita
kesempatan u ntuk bertemu dengan
berbagai jenis masyarakat dengan
karakter dan budayanya masingmasing. Kita juga bisa mengenal
lebih dekat bagian demi bagian
bumi nusantara yang memanjang
dari Aceh di paling barat dan
Jayapura di ujung timur ini.
penduduk setempat. Meski tidak sampai
didaulat sebagai ketua RT, masyarakat
sangat senang dengan ‘kultum’-nya
yang dikemas dengan ‘ngamen dakwah’nya. Sebuah kegiatan ceramah dengan
metode audio visual yang diadakan di
mana saja dia mau. Kadang di musholla
atau langgar kecil di pinggir-pinggir
gang sempit, kadang di gangnya, tetapi
tidak jarang dia lakukan di aula atau
masjid yang cukup besar. Ketika penulis
menanyakan tentang besarnya honor
yang dia terima, dengan malu-malu
dia bilang kalau kegiatan itu murni
sosial. “Nggak-lah, nggak ada honornya,
emang-nya saya orang terkenal? Yang
pantas mendapatkan honor. Itu cara
saya untuk berbakti kepada masyarakat,”
katanya sambil malu-malu. “Saya hanya
berusaha agar tempat yang saya tinggali
menjadi seperti kampung saya sendiri.
Tidak menjadi orang asing di sini, agar
saya dapat bekerja dengan tenang.
Istilahnya biar hati dan jiwa saya juga ikut
berada di sini” lanjutnya lagi mengakhiri
perbincangan santai saya dengan teman
saya yang tidak mau disebut identitasnya
itu.
Saya pikir, ternyata ada banyak
kebaikan yang mengiringi setiap langkah
perjalanan kita menyusuri setiap jengkal
bumi nusantara. Tentu saja kebaikan
itu akan muncul pada orang yang mau
melihat sisi lain keberadaan SK mutasi.
Mutasi memberikan kita kesempatan
untuk bertemu dengan berbagai
jenis masyarakat dengan karakter dan

budayanya masing-masing. Kita juga
bisa mengenal lebih dekat bagian demi
bagian bumi nusantara yang memanjang
dari Aceh di paling barat dan Jayapura di
ujung timur ini.
Mutasi akan menyisakan jejak kaki
kita ketika kita meninggalkan tempat
lama ke tempat yang baru. Terserah
kita warna apa yang akan kita berikan.
Tergantung persepsi kita terhadap kata
mutasi. Hanya, alangkah lebih indahnya,
kalau saja ongkos anak pindah sekolah
juga diperhitungkan dan ditanggung
oleh negara.***

* Penulis adalah staff pada Setditjen
Perbendaharaan

Inspirasi

Ketika Mbah Joyo Bicara Cinta
Oleh Hendy S.Yudhiyanto
“Mereka mengkhianatiku!” serunya
mengagetkanku. Membuatku beringsut
sedikit ke belakang. Mengingatkanku
akan kisah-kisah ala Don Corleone yang
diperankannya dengan sedemikian totalitas
semenjak diriku masih terlampau lugu
untuk memahami laku kehidupan. Di
desa kami nama pria yang beranjak renta
itu memang terdengar menggetarkan,
angker, dan kelam. Seperti kelamnya
pagi itu, manakala mentari tak sanggup
menyibak tebalnya kabut yang membalut
permukaan bumi. Dan angin terus saja
menghembus perlahan, menyelinapi
lubang-lubang di sekujur anyaman bambu
usang yang menjadi dinding rumah. Baju
hijau tua yang tergantung di sudut rumah
terayun-ayun karenanya. Kegagahannya
diperlihatkan oleh emblem merah-putih
besar yang melekat pada lengan kanan dan
bertumpuknya bintang-bintang logam di
bagian dada.

Foto: Tino AP.

Perasaan mencekam sempat memba
yangiku sebelum wajahnya yang keras itu
berangsur melembek lantas berguncangguncang. Nafasnya beberapa kali tersengal.
Seakan tiada ampun, hentakan-hentakan
batuk yang berat kian menguasai raganya.
Wajahnya yang kuyu merona merah tua,
menandakan adanya perjuangan untuk
melawan. Dengan cekatan, kedua tangan
sang istri mengelus-elus punggungnya
dengan segenap kelembutan sembari
menyangga tubuhnya yang menggetar.
Aku pun seketika menyorongkan tubuh
kembali mendekatinya. Kugapai kedua
lengannya untuk sekedar membantu
menyangga.
“Mereka mengkhianatiku....” Kembali
ia mengucapkan kata-kata itu setelah
rentetan batuknya mereda. Tapi ucapannya
sangat lirih, seperti bergumam.
“Siapa yang mengkhianati, Mbah?”
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tanyaku seraya kutatap matanya. Kulihat
ada api yang menyala-nyala di balik kabut
putih yang menyelimuti matanya.
“Orang-orang yang berseragam itu dan
para kaki-tangannya.” Aku mendengar ia
mendengus.

mendengarkannya dengan takzim.
Lelaki tua di hadapanku itu lantas
meletakkan dirinya kembali ke dipan
bambu. Bunyi denyit yang ditimbulkannya
seolah-olah merupakan isyarat kesetiaan
untuk selalu bersedia menopang tuannya.

sekedar mengejanya. Mbah Joyo yang
selama ini kutahu tak lebih dari jagoan
berkelahi, seorang preman, ternyata bisa
mengucapkan kata yang hanya bisa keluar
dari sebuah hati yang teduh itu. Ia bahkan
tak sekedar melafalkannya. Ia merasakannya
dari dalam dirinya. Ia menjiwainya. Aku
yakin, rasa itu tumbuh di dalam hatinya.

“Mereka bahkan tega menindas
“Juga orang-orang yang duduk
orang-orang yang semestinya mereka bela.
menghadap meja di dalam gedungTapi apa mungkin biang keonaran
Mereka malah sampai hati menyakiti oranggedung kantor itu.” Sekali lagi ia
ini diam-diam memiliki sebuah hati yang
orang yang seharusnya mereka muliakan.”
mendengus. Dihalaunya tanganku dari
sebegitu lembutnya? Bukankah justru ia
kedua lengannya. Ia
katanya sering mengumpat,
mencoba berdiri dan
menghardik, menyakiti,
meraih baju hijau tua itu,
memukul, menendang,
lantas mengenakannya.
menampar orang-orang yang
“Kamu
lihat
itu,
Le,
berapa
banyak
orang
DJOJO NEGORO. Kubaca
dimusuhinya? Adakah orang
deretan huruf kapital yang
yang sekarang masih mau betul-betul tulus
seperti itu bisa mengucapkan
tertera pada secarik kain
sekaligus merasakan cinta
mengabdi
kepada
negeri
ini?
Berapa
banyak
putih di atas kantong
berikut getaran-getarannya?
dada sebelah kanan
orang yang masih mau memikirkan kejayaan
Batinku bertanya-tanya.
(dan cukup dengan
bangsa
ini
di
atas
kepentingan
pribadinya?
“Tapi saya dengar Mbah
sebutan “Mbah Joyo”,
sering berbuat keributan...?”
aku dan orang-orang
Berapa banyak orang berseragam dan yang
Kuberanikan diri untuk
melafalkan panggilan
berada di dalam kantor itu yang masih
menanyakan kepadanya,
kepadanya). Sementara
ikhlas memikirkan saudara-saudaranya yang
meski kalimatku tak sanggup
bintang gemintang
kutuntaskan. Aku takut ia
bertaburan di bagian dada
terpinggirkan di luar sana...?” Telunjuknya
tersinggung.
kirinya. Tubuh tuanya
mengacung ke arah sang dwiwarna besar
masih terlihat gagah
“Ketahuilah, Le, aku takkan
dalam balutan seragam
yang terpasang di tengah-tengah dinding
pernah ingin membuat
militernya itu. Kilatan
keributan ataupun melakukan
rumahnya. Sesekali bendera itu berkelebatimajinasiku langsung bisa
kekerasan seandainya mereka
menggambarkan, betapa
kelebat menahan tusukan-tusukan angin”
berhenti mengkhianati
sangat tegapnya ia kala
bangsa ini...!” sahutnya lantang.
masih muda.
Suaranya sedikit menggetar.
Matanya kembali tajam dan
“Kamu lihat itu, Le,
berapi.
berapa banyak orang
yang sekarang masih mau betul-betul
Ia mendesah. Ditatapnya sang merah-putih
“Aku tak rela, benar-benar tak rela,
tulus mengabdi kepada negeri ini? Berapa
yang terlihat tegar menahan angin.
bangsa yang sangat kucintai ini, yang dulu
banyak orang yang masih mau memikirkan
turut kuperjuangkan agar terbebas dari
“Mereka tak lagi memiliki cinta.
kejayaan bangsa ini di atas kepentingan
kekangan kaum penjajah yang sangat lalim
Entah, bagaimana mereka bisa-bisanya
pribadinya? Berapa banyak orang
itu, kini malah sering diperdayai oleh orangmemperdaya hati nurani mereka sendiri,
berseragam dan yang berada di dalam
orang yang semestinya membangunnya.
lalu mencerabut rasa welas asih dari
kantor itu yang masih ikhlas memikirkan
Orang-orang itu seharusnya melayani
sana. Aku tak melihat sedikit pun cinta
saudara-saudaranya yang terpinggirkan di
rakyat, karena memang itulah tugasnya.
dalam tingkah laku mereka. Kini cinta
luar sana...?” Telunjuknya mengacung ke
Karena tugas itulah mereka diberi kuasa,
susah sekali kutemukan, tak seperti dulu,
arah sang dwiwarna besar yang terpasang
berseragam, dan duduk di dalam kantor.
aku bisa melihatnya di mana-mana. Saat
di tengah-tengah dinding rumahnya.
Bukannya setelah punya kuasa, mereka
itu cinta tumbuh subur di mana saja...,”
Sesekali bendera itu berkelebat-kelebat
tak lantas melayani, malah minta dilayani,
tuturnya lembut. Bara di matanya meredup.
menahan tusukan-tusukan angin.
tak mengayomi malah menindas, tak
Mimiknya merona merah, seakan api itu
menyejahterakan malah menyengsarakan...,”
“Aku sangat kecewa, sangaaat kecewa!
pindah dari mata ke wajahnya.
tuturnya berapi-api bak mitraliur. Kutatap
Ternyata mereka hanya memikirkan
wajahnya yang mengeras, juga bibir
Sekali lagi ia mengagetkanku. Sama
perutnya sendiri-sendiri. Mereka cuma
hitamnya yang bergerak-gerak cepat.
sekali tak pernah kuduga sebelumnya, ia
berlomba-lomba mencari kesenangan
menyebut kata sakral itu: cinta. Aku hampir
buat dirinya sendiri. Mereka berebut
“Mereka itu orang-orang durhaka
tak percaya dengan apa yang baru saja
harta dan menumpuknya untuk dirinya
dan pengkhianat! Mereka mendurhakai
kudengarkan. Kupikir ia sudah lupa buat
sendiri,” tuturnya semakin lantang. Aku
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“Mereka mengkhianatiku...! Dan kamu
harus tahu, Le, yang namanya pendurhaka
dan pengkhianat itu tak mungkin
menyisakan sedikit pun rasa cinta...,”
imbuhnya dengan semangat yang tersisa.
Aku mengangguk, mengamini ucapannya.
Lewat pintu depan yang terbuka
penuh, kutahu hari semakin redup. Angin
kian menderu. Merah-putih besar merontaronta melawan enam buah paku yang
memasungnya di dinding.
“Kamu lihat bendera itu, Le? Bahkan
sebuah bendera kain pun mengerti apa
artinya berjuang....” Sejenak, aku tertegun
mendengar kata-katanya. Lalu aku kembali
mengangguk.
Di luar, angin mengubah dirinya
menjadi tetes-tetes air. Mereka lantas
menari-nari di antara bebungaan dan
memainkan simfoni di atap rumah.
Sedangkan di atas amben bambu, Mbah
Joyo kembali terguguk oleh sebentuk
rasa sesak yang lagi-lagi menyerang
rongga dadanya. Sang istri pun dengan
setia merengkuh punggungnya, lantas
mengusap-usapnya.
“Ingat baik-baik, Ngger, kalau suatu
ketika nanti kamu sudah memakai seragam
atau dipercaya Tuhan untuk duduk di
dalam salah satu kantor itu, jangan sekali
pun kamu sakiti hati orang-orang kecil.
Jangan mengakali hak-hak mereka. Jangan
mengambil sedikit pun jatah mereka.
Jangan gunakan kuasamu untuk menindas
mereka. Ayomi mereka. Perlakukan mereka
sebagaimana layaknya manusia. Rawat
kehidupan mereka dengan setegaktegaknya keadilan. Selami jiwa mereka
dengan sedalam-dalamnya cinta....” Begitu
pesannya sebelum tenggorokannya tak
sanggup lagi menahan hawa dari dadanya
yang meluap-luap. Ia lalu mengguguk

karena batuk. Di sampingnya, sang istri
telah bersiap meringankan bebannya
dengan segenap ketulusan.
Cinta. Sampai saat itu pun aku masih
belum percaya, laki-laki yang tengah
memasuki senjakala kehidupannya itu
ternyata mampu mengucapkannya.
Mungkin karena cerita-cerita tentangnya
sebagai si pemantik keonaran telah
sedemikian mencengkeram memoriku.
Meski sejak aku bertemu dan berbincang
dengannya, berlapis-lapis kelembutan
bisa kulihat dari matanya yang kadangkala
menyala. Pun kudengar dari deru
kata-katanya yang beradu mengalahkan
batuk.
Ah, berpuluh kisah keberandalan
yang dilakoninya, yang selama ini begitu
menghantui pikiranku, nyatanya tak
sepenuhnya benar. Bagiku, justru semua
yang telah diperbuatnya adalah sebentuk
aksi kepahlawanan. Ada pengorbanan,
keberanian, plus kelembutan cinta menyatu
padu di dalamnya. Rupanya, sebagai salah
seorang pejuang kemerdekaan, jiwanya
sudah sedemikian terlatih untuk selalu
bersumpah setia kepada kebenaran dan
keadilan, menghamba bagi damainya kasih
sayang antarsesama.
Seperti yang pernah kubaca, cinta
adalah cahaya magis yang bersinar
dari kedalaman perasaan manusia dan
menyinari sekelilingnya. Maka, aku pun tak
mengelak untuk membenarkan apa yang
Kahlil Gibran rasakan itu. Cahaya cinta bisa
dengan gampang kutangkap dari tatapan
mata dan untaian kata Mbah Joyo pagi itu.

merupakan yang pertama sekaligus yang
terakhir kali. Dua minggu sesudahnya,
surat kilat khusus yang dikirim bapak ke
tempat kosku di sebuah pojok Bintaro, mau
tak mau membuatku berurai air mata dan
menyisakan sebongkah sesal. Mbah Joyo
telah berpulang tepat sepuluh hari setelah
aku melihat pelangi dari depan rumahnya.
Lembaran sutera warna-warni yang
menghiasi mega itu seolah merupakan
visualisasi cinta yang sebelumnya
diungkapkan Mbah Joyo dengan
tanpa terbata-bata. Banyak pesannya
kuwarisi, meski tak sempat berlama-lama
mencengkeramai segala perjuangan dan
petuah cintanya.
Sepuluh hari setelah, guru kehidupan
itu sudah berada di dalam keranda berbalut
bendera merah putih (aku yakin, bendera
itu pasti sangat berbangga diri menyelimuti
tubuh pahlawan itu, seperti ketika
sebelumnya ia pantang kendur menahan
angin yang menyelinapi lubang-lubang di
dinding), diusung, dan diarak oleh ribuan
warga ke makam desa. Demi cintanya
kepada warga dan kampung halamannya,
ia menampik tawaran sebuah kapling di
Taman Makam Pahlawan. Bahkan setelah
tiada pun, ia tetap menawarkan cintanya.
Kini aku jadi kian kerap melihat pelangi
menghiasi langit di atas desa kami. ***
* Penulis adalah staff pada Setditjen
Perbendaharaan

Saat hujan mereda, dari depan
rumahnya kulihat pelangi memayungi bumi
yang membentang di depanku. Sebuah
lanskap yang sangat indah. Kubayangkan
cinta Mbah Joyo tak ubahnya seperti
pelangi itu. Yang menghiasi negeri beserta
orang-orang yang dikasihinya. Tak ada
lagi kesewenang-wenangan, penindasan,
ketidakadilan, keserakahan, kekerasan. Dan
tinggallah saling menghormati, ketulusan,
kedamaian, kasih sayang. Betapa amat
indahnya.
Masih jelas kudengar suara batuk yang
kian mengguguk dari rumah itu. Sama
sekali aku tak menyangka, batuk itu adalah
suaranya terakhir yang kudengar. Dan
perjumpaan pada hari pertama lebaran itu
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Inspirasi

para pahlawan negeri ini yang telah ikhlas
mengorbankan jiwa-raganya. Mereka
mendurhakai para pejuang kemerdekaan
yang telah mengijonkan darah dan air mata
buat bangsa ini. Mereka mengkhianati
amanat kami untuk meneruskan
perjuangan membangun negeri ini.
Mereka mengkhianatiku, Le....” Kata-katanya
terhenti. Nafasnya kembali tersengal.
Kulihat dadanya naik-turun. Sepertinya ia
tengah meredam sebentuk kesakitan yang
menyerang tubuhnya.

SERBA-SERBI

JALANJALAN KE
KOTA TUA,
RASAKAN
SENSASI
D JAKARTA
T E M P O
DOELOE
Oleh Bambang Kismanto

D

ua orang serdadu, lengkap dengan senjata laras panjang berdiri
tegap di balik pintu masuk Bank Indonesia. Tinggi badan yang
menjulang, melebihi rata-rata tinggi badan orang Indonesia,
menjadikan tinggi badan saya serasa semakin pendek. Kulit putih,
hidung mancung dan matanya yang kebiru-biruan memberikan
kabar bahwa kedua serdadu itu bukan orang Indonesia. Rasa takut menjalar ke
seluruh tubuh secara perlahan saat kedua kaki saya menginjakkan kantor yang
berada di bilangan kota Jakarta Barat itu. Apalagi ketika saya sudah sampai di
depan kasir. Tampak beberapa serdadu, sama seperti yang ada di balik pintu masuk.
Mereka siaga dan berjaga-jaga seolah sudah mengetahui bahwa akan ada serangan
ke kantor itu setiap saat. Ketika saya mencoba melongok ke bagian lebih dalam
kantor bank tertua di Indonesia itu, tampak di sana ada lebih banyak lagi tentara
dengan busana loreng lengkap dengan senjata laras panjangnya. Beberapa pegawai
bank tersebut seperti tidak memedulikannya. Malah terkesan nyaman dengan
situasi seperti itu. Para pegawai yang didominasi oleh wanita-wanita muda berkulit
putih nan cantik sibuk dengan uang-uang yang ada di meja mereka. Beberapa
nasabah yang sedang bertransaksi pada saat itu juga didominasi oleh orang-orang
berkulit putih.
Itulah sekilas gambaran tentang aktivitas Bank Indonesia tempo doeloe, saat
bangsa ini masih di bawah kekuasaan Kompeni Belanda. Gambaran tersebut
terpampang cukup jelas saat saya mengunjungi museum Bank Indonesia yang
terletak di bilangan kota Jakarta Barat, salah satu bangunan tua di kawasan Kota
Tua. Di kawasan yang sering disebut juga sebagai cikal bakal Kota Jakarta itu ada
beberapa museum lainnya seperti Museum Bank Mandiri, Museum Wayang,
Museum Gajah serta Museum Sejarah atau yang lebih dikenal sebagai Museum
Fatahillah.
Bagi Anda yang kebetulan datang ke Jakarta, tidak afdhol kalau tidak berkunjung
ke kawasan Kota Tua. Anda akan mengetahui banyak hal tentang kota Jakarta tempo
doeloe. Mumpung warisan nenek moyang itu masih ada. Sebab konon kabarnya,
banyak peninggalan sejarah kota Jakarta yang sudah mulai rusak karena kurang
perawatan.
Tidak sulit menemukan kawasan kota tua. Untuk mencapai cikal bakal kota
Jakarta itu kita bisa menggunakan jasa angkutan bis kota, bis Trans Jakarta atau yang
lebih dikenal sebagai busway, kereta, taksi atau bisa juga menggunakan jasa ojek
motor. Dari berbagai pilihan transportasi yang ada saya lebih merekomendasikan
agar Anda memilih bis Trans Jakarta. Di samping biayanya sangat murah, hanya tiga
ribu lima ratus rupiah per orang, dengan naik bis Trans Jakarta Anda sudah ikut
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Kota Tua Jakarta terletak di Kelurahan Pinangsia
Kecamatan Tamansari Kotamadya Jakarta Barat. Saat
ini, kawasan Kota Tua berada di dua wilayah kotamadya,
yaitu Jakarta Utara dan Jakarta Barat. Kota Tua sebagai
cikal bakal Jakarta, menyimpan banyak cerita di balik
kokohnya bangunan (tua) cagar budaya peninggalan
zaman kolonial Belanda.
Sebelah utara Kota Tua Jakarta berbatasan dengan
Pasar Ikan, Pelabuhan Sunda Kalapa dan Laut Jawa,
sebelah selatan berbatasan dengan jalan Jembatan Batu
dan jalan Asemka, sebelah barat berbatasan dengan
kali Krukut dan sebelah timur berbatasan dengan kali
Ciliwung.

Serba-serbi

berperan secara aktif mengurangi kemacetan ibu kota
yang sangat parah.

sebagai kampungnya orang Arab di Batavia, Gereja
Sion (1695) yang dahulu dikenal sebagai De Nieuwe
Portugeesche Buiten Kerk, area bekas Gudang VOC Sisi
Barat (Westijzsche Pakhuiszen) yang dibangun 1652,
kini Museum Bahari, dan bangunan bekas Gudang
Kayu di belakang Museum Bahari sebagai penunjang
galangan kapal di Batavia, serta beberapa bangunan
lain yang kondisinya sangat megah dan indah, tetapi
mengkhawatirkan.***
* Penulis adalah staff pada Bagian Pengembangan
Pegawai Setditjen Perrbendaharaan

Pada masa lalu, Kota Tua Jakarta menjadi rebutan
bagi para penguasa. Ia dijadikan simbol kejayaan bagi
siapa saja yang mampu menguasainya. Mulai dari
Kerajaan Tarumanegara, Kerajaan Pajajaran, Kesultanan
Banten (Pangeran Jayakarta), Verenigde Oost-indische
Compagnie (VOC), hingga Pemerintahan Jepang
di Indonesia saling bergantian menguasai kawasan
ini. Kini pemerintah DKI Jakarta, terus berupaya
mempertahankannya menjadi salah satu kebanggaan
warga ibu kota.
Kawasan Kota Tua dapat dijadikan salah satu tujuan
wisata. Para pengunjung serasa diajak kembali ke masa
lalu. Bangunan kuno jaman Kompeni dibiarkan tetap
seperti sedia kala. Tak ketinggalan di pinggir-pinggir
jalan terpajang mobil-mobil kuno dan sepeda tempo
doeloe. Bangunan kuno tersebut kebanyakan dijadikan
museum oleh pemerintah yang dapat Anda kunjungi
setiap saat.

Foto: Tino AP.

Di kawasan Kota Tua Jakarta, kita dapat belajar
banyak mengenai sejarah bangsa Indonesia. Bangunan
tua dari jaman Belanda akan bercerita kepada kita apa
yang pernah terjadi di negeri ini pada masa itu. Ada
bangunan (tua) cagar budaya seperti gedung Stasiun
BeOS yang dibangun pada 1925, gedong Factorij
Nederlandshe Handel Matshappij (NHM) yang dibangun
tahun 1929, yang kini Museum Bank Mandiri, gedung
Stadhuis VOC (1707), kini Museum Sejarah Jakarta
atau Museum Fatahillah, Pelabuhan Sunda Kalapa
(1527), Jembatan Kota Intan (1628). Ada lagi bangunan
de Javasche Bank (dibangun pada tahun 1828) yang
sekarang dinamakan Museum Bank Indonesia, ada
Toko Merah (1730). Ada lagi sekarang menjadi pusat
perdagangan elektronik yaitu kawasan glodok yang
pada masanya dijadikan sebagai perkampungan orangorang Cina di Batavia (1740), ada juga daerah Pekojan
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HOTSHOT
Karaci Sumbawa, Taufiqurrokhman
KPPN Sumbawa Besar
Dilakukan oleh dua orang yg memegang
tongkat pemukul (Semambu) dan
sebuah perisai (Empar). Terbagi dalam
dua babak permainan yaitu, pertama
disebut ‘Oker Owe’ saat dimana ujung
tongkat pemukul saling bersentuhan
terlebih dahulu. Kedua mencari
kesempatan untuk saling memukul
lawan. Karaci ini menunjukkan sifat
Keberanian, Kejantanan, dan kekebalan.
Permainan ini pada masa kerajaan
dilaksanakan di alun-alun istana, saat ini
karaci dilakukan di lapangan terbuka.

Cakalele Dancer from Loloda, Ginanjar Rah Widodo
KPPN Semarang II
Ini merupakan foto penari cakalele yang berasal dari Kepulauan
Loloda, Halmahera Barat, Maluku Utara. Tarian Cakalele merupakan
tarian Khas daerah Maluku maupun Maluku Utara biasanya
dipertunjukkan untuk menyambut tamu yang hadir. Foto ini dambil
pada saat acara Festival Teluk Jailolo 2011.

Menunggu-Pembeli , Muhammad Safei
KPPN Banjarmasin
Seperti inilah riuh ramainya pasar apung yang terkenal di
Banjarmasin. Warna cerah ceria dari sayuran dan buah
membuat pasar ini menarik setiap mata fotografer. Suasana
yang otentik dan original menjadi ciri khas yang tak lekang
waktu.

Hotshot

Menganyam Pelangi, Tino Adi Prabowo
Setditjen Perbendaharaan
Wanita setengah baya ini menjaga
warisan budaya moyang dengan cipta
terbaiknya. Indah harmoni warna dalam
tenunan menjadi pelangi hati menghiasi
waktu yang dilampaui. Semoga tak
lekang waktu dan tak luntur oleh jaman.

Karapan Kerbau, Achmad Suhaiba
KPPN Samarinda
Karapan kerbau ini dilaksanakan pada saat musim
tanam tiba, dimana setiap perwakilan desa
mengirimkan perwakilan karapan kerbau untuk beradu
di sawah tempat yang akan ditanami padi, seiring
perkembangan jaman karapan kerbau ini sudah
ditambahkan hadiah berupa perabot rumah tangga
apabila menjadi pemenang.

Kuda Lumping Dancer, Prih Haryanta
Direktorat Transformasi Perbendaharaan
Terbuat dari anyaman bambu atau kepang, Kuda
lumping atau jatilan adalah tarian tradisional
jawa yang bercerita tentang sekelompok prajurit
penunggang kuda. Tarian Kuda Lumping biasanya
diiringi gamelan Jawa bersuasana enerjik, sangat
dinamis dan kaya akan gerakan.

www.facebook.com/groups/treasury.photographer.club

“

… Dinosaurus itu spesies yang besar dan kuat, apalagi
yang namanya T-Rex, dia pemakan segala macam, tapi
akhirnya punah karena tidak bisa menyesuaikan diri
…
Saya ingin mindset teman-teman itu lentur setiap ada
perubahan cepat menyesuaikan diri. Itu hanya bisa
dibangun kalau culture-nya kita ubah.
(Agus Suprijanto)

”

