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Pembaca yang budiman, menjelang paruh semester pertama tahun 2015 ini
redaksi Majalah
kembali
hadir menyapa untuk menyajikan informasi
Edisi 2/2013
terkini tentang tugas pokok dan fungsi Ditjen Perbendaharaan. Selaku Kuasa BUN,
Ditjen Perbendaharaan bertugas melaksanakan penerimaan dan pengeluaran kas
negara dalam rangka pengelolaan APBN. Pada edisi perdana ini, Majalah
Edisi 2/2013
akan menyuguhkan informasi tentang Modul Penerimaan Generasi Kedua atau MPN
G2 yang merupakan inisiatif strategis Ditjen Perbendaharaan di bidang penerimaan
negara dan salah satu quick wins Kementerian Keuangan. Selain menyajikan
keunggulan dan kelebihan electronic billing system yang memungkinkan semua
setoran negara dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja, informasi penting
lainnya adalah kendala serta tantangan dalam pelaksanaan implementasi MPN G2.
Untuk memperkaya pengetahuan dan pemahaman para pembaca, kami juga
menyajikan wawancara dengan Direktur Pengelolaan Kas Negara Rudy Widodo,
selaku pemilik sistem, Direktur PNBP Ditjen Anggaran Anandy Wati, selaku pemilik
billing PNBP, dan Kepala KPPN Khusus Penerimaan Herman Hidayat. Sinergi dan
koordinasi seluruh pihak dari biller dan bank/pos persepsi menjadi kunci kesuksesan
implementasi MPN G2 agar dapat berkontribusi meningkatkan penerimaan negara
yang masuk ke kas negara.
Apresiasi dan harapan akan terwujudnya pelayanan penyetoran penerimaan
negara yang lebih baik dengan implementasi MPN G2 disampaikan oleh Menteri
Keuangan, Menteri Perekonomian, Wakil Ketua Komisi XI DPR, dan pejabat dari
perbankan pada saat grand launching MPN G2 tanggal 17 Februari 2015 lalu.
Dukungan tersebut kami kemas dalam sebuah tulisan yang berjudul “Kata Mereka”.
Majalah
memberikan
Selain MPN G2, kami juga menyuguhkan berbagai tulisan yang sedang menjadi
Edisi
2/2013
kesempatan kepada pembaca untuk
perbincangan hangat seperti reorganisasi Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan
mengirimkan tulisan/artikel. Kirimkan
sesuai dengan PMK Nomor 206/PMK.01/2014, fenomena batu akik, pendidikan
untuk
ke Redaksi
Edisidimuat
2/2013
versus kinerja, dan sajian-sajian menarik lainnya yang sangat sayang jika dilewatkan.
dalam penerbitan Majalah
Edisi 2/2
Untuk mendukung proses transformasi kelembagaan dan memperkaya
edisi berikut. Apresiasi yang besar
wawasan para pembaca dalam menghadapi perubahan organisasi ke depan,
kepada karya fotografi,
Edisi 2/2
akan
secara
rutin menyajikan rubrik
terhitung mulai edisi ini Majalah
Edisi
2/2013
menyediakan
rubrik
HOTSHOT
khusus yang memuat tentang transformasi kelembagaan Ditjen Perbendaharaan.
sebagai galeri foto terbaik dari seluruh
Pembaca yang budiman, besar ingin kami untuk dapat hadir menyapa para
penjuru Indonesia.
pembaca secara rutin untuk menyajikan informasi-informasi penting seputar
organisasi sehingga partisipasi, dukungan, masukan, dan kritik yang membangun
sangat kami harapkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas isi Majalah
Indonesia
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Indonesia
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Indonesia

Indonesia

Indonesia

Indonesia

Edisi 2/2013

Selamat membaca dan semoga bermanfaat.
Salam Treasury…..

RALAT EDISI CETAK
artikel halaman 56
Penulis tertulis: Ridho Sefrial Syahrul
Seharusnya: Muhammad Syifa’ Romli

PEMBINA: Direktur Jenderal Perbendaharaan PENANGGUNG JAWAB: Haryana * Teguh Dwi Nugroho
PEMIMPIN REDAKSI: Hasan Lutfi REDAKSI: R. Dwi Koerniadi Widodo * Azizatul Munawaroh * Moudy Hermawan * Tonny Wahyu
Purnomo * Teddy Imam Saputro * Yusuf Nurrohman * Bayu Setiawan Yuniarto * RD. Yen Yen Nuryeni * Akhmad Budisusetyo *
Wahyu Musukhal PENYUNTING / EDITOR: Umi Salamah * Sarimin * Novri H. S. Tanjung * Imam Saroni * Dedi Supriyadi * Dito
Maharputro DESIGN GRAFIS/ FOTOGRAFER: Sugeng Wistriono * Muhammad Taufiqurrahman * Tino Adi Prabowo
SEKRETARIAT: Muhammad Imron * Eko Dwiyanto * Trisno Santoso * Alfons Redemptus Benedik Suluh
ALAMAT REDAKSI : Gedung Prijadi Praptosuhardjo II, Jl. Lapangan Banteng Timur 2-4 Jakarta Pusat 10710 Telp./Fax. 0213846322 021-3842234 ext. 5106 E-mail: redaksi.treasury@gmail.com website: www.djpbn.kemenkeu.go.id

ISI

21 MPN G2

10 MENGENAL

(juga) REVOLUSI MENTAL

MPN G2

22 KATA MEREKA
TENTANG MPN-G2

BAMBANG S. BRODJONEGORO
Menteri Keuangan RI

SOFYAN DJALIL

GUS IRAWAN PASARIBU
Wakil Ketua Komisi XI DPR-RI

Menteri Perekonomian

WAWANCARA

DIREKTUR PKN MPN-G2 Praktis, Cepat,

dan Aman

26

49 STATISTIKA
Spending Review
24

Tahun 2015

DIREKTUR PNBP-DJA E-billing System
untuk Kebijakan PNBP yang Lebih Baik

56 KANWIL PAPUA BARAT
Sumbangsih Bumi Cenderawasih
untuk Indonesia Gemilang

52

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

RAPIMNAS

TRANSFORMASI KELEMBAGAAN
Perubahan Adalah Kita

2015

04

“Cahaya yang memberikan arti terang pada kehidupan ini”

Foto: Mahardika Argha

Hotshot

1
2

KABUT DI ATAS DANAU
Fotografer : Ariyo

Manusia tidak bisa lepas dari air, banyak diantara kita
yang menggantungkan hidup dari berbagai hal yang
berhubungan dengan melimpahnya air. Siluet pagi
diatas danau bercerita sejuta rasa dan kisah manusia
dan alam nya.

1

SENJA BERLABUH
Fotografer : Benny Lombok

Atraksi warna yang memukau di senja itu membuat
saya tergoda membuka rana meng-capture aneka
warna senja. Segerombol manusia di ujung pelabuhan
kayu membuat foto saya lebih hidup.
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6

3
BERSANDAR
Fotografer : Beny Kurnia

3

Waktu sunset jadi waktu yang diburu oleh fotografer
karena sinar matahari yang jatuh miring membuat bendabenda yang disinarinya “bloomy”.

PADANG BUNGA EDELWEISS
Fotografer : Yuda Gustama

4

Bunga keabadian yang keindahannya bertahan dalam
bentangan waktu, jadi inspirasi puluhan pujangga untuk
mengabadikan namanya dalam deret kata-kata.
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Editorial

MENGAWAL
PENERIMAAN
NEGARA

Alone we can do so little,
together we can do so much
(Hellen Keller)

Foto: Marthoni Mandra

8

LEBIH
BAIK

B

eberapa waktu yang lalu, DPR telah mengesahkan
RAPBN-P 2015 yang diajukan oleh pemerintah.
Berdasarkan asumsi makro ekonomi yang telah
disepakati, pendapatan negara dan hibah dalam APBN-P
adalah sebesar Rp 1.761,64 triliun yang terdiri atas penerimaan
dalam negeri Rp 1.758,33 triliun dan hibah sebesar Rp 3,311
triliun. Sedangkan belanja negara tahun anggaran 2015 disepakati
Rp 1.984,1 triliun yang terbagi atas belanja pemerintah pusat
sebesar Rp 1.319 triliun dan transfer dana ke daerah dan dana
desa Rp 664,6 triliun.
Penerimaan dalam negeri pada APBN-P 2015 meningkat
signifikan sebesar 7.67% dari APBN 2014 yang hanya sebesar
Rp 1.633,05 triliun, bahkan penerimaan perpajakan ditargetkan
meningkat sebesar 29,9% dari realisasi tahun 2014 menjadi Rp
1.489,3 triliun. Peningkatan target penerimaan tersebut sangat
wajar mengingat APBN berperan sebagai sebagai alat pemerintah
untuk mempengaruhi perekonomian dan mencapai tujuan yang
diharapkan. Tahun 2015 adalah tahun pertama pelaksanaan
visi, misi, dan agenda prioritas pemerintah baru yang tertuang
dalam nawa cita dan trisakti, sehingga mau tidak mau harus
menciptakan fiscal space yang luas demi terlaksananya program-

Editorial

program dimaksud diantaranya dengan
menggenjot penerimaan negara dan
melakukan penghematan pengeluaran.
Peningkatan penerimaan negara
diharapkan dapat mendorong
peningkatan dalam pemberian pelayanan
publik yang lebih berkualitas kepada
seluruh rakyat Indonesia. Salah satu
wujud nyata dukungan Kementerian
Keuangan adalah upaya untuk
memberikan layanan yang lebih baik
di bidang penerimaan negara dengan
meluncurkan Sistem Penerimaan Negara
secara elektronik yang disebut dengan
MPN G2 (Modul Penerimaan Negara
Generasi Kedua). MPN G2 merupakan
salah satu inisiatif strategis Ditjen
Perbendaharaan yang menjadi quickwins
program transformasi kelembagaan
Kementerian Keuangan yang baru saja
diluncurkan.
MPN G2 yang resmi di-launching
pada awal Februari tahun 2015 lalu
merupakan penyempurna generasi
setoran penerimaan sebelumnya.
MPN menjadi salah satu backbone
reformasi birokrasi sekaligus upaya
modernisasi Ditjen Perbendaharaan
dalam menjalankan salah satu fungsi
perbendaharaan pada masa transformasi
kelembagaan yaitu fungsi disbursement
and receipt. Sistem ini mengintegrasikan
sistem penerimaan negara yang
sebelumnya dioperasikan oleh masingmasing unit eselon I Kementerian
Keuangan yaitu Sistem Penerimaan
Negara (SISPEN) oleh Ditjen Anggaran/
Perbendaharaan untuk PNBP, Sistem
Monitoring Pelaporan Pembayaran
pajak (SMP3) oleh Ditjen Pajak untuk
penerimaan pajak, dan Sistem Electronic
Data Interchange (EDI) oleh Ditjen Bea
dan Cukai untuk ekspor impor. Seiring
perkembangan zaman, MPN terus
mengalami perkembangan baik dari sisi
mekanisme maupun sistem. terlebih
pada era dimana teknologi informasi
berkembang pesat, sistem MPN dituntut
untuk dapat meningkatkan pelayanan
terhadap para stakeholders.
Sistem MPN G2 hadir sebagai
sebuah jawaban untuk mengimbangi
kebutuhan masyarakat dan kemajuan
teknologi informasi, serta meningkatkan
kualitas tata kelola keuangan negara.
Selain itu, MPN G2 juga diharapkan

dapat memberikan kemudahan dalam
penyetoran penerimaan negara, baik
pajak, bea, cukai, maupun PNBP.
Dengan penggunaan billing system,
pembayaran semua setoran dapat
dilakukan kapan saja dan dimana saja
melalui channel-channel pembayaran
seperti internet banking, mobile banking,
mesin Electronic Data Capture (EDC),
ATM, maupun melalui teller bank hanya
dengan meng-input kode billing setoran.
Dengan penerapan MPN G2,
penyetoran penerimaan negara dapat
dilayani selama 24 jam dalam tujuh
hari sehingga tidak lagi terkendala jam
pelayanan loket bank/pos persepsi.
Kemudahan ini diharapkan akan
dapat mendorong masyarakat untuk
melaksanakan kewajiban pembayaran
setoran sehingga dapat meningkatkan
penerimaan negara. Selain itu, fleksibilitas
layanan tersebut juga dapat menjadi
solusi crowded akhir tahun yang selalu
menjadi kendala umum yang dihadapi
setiap tahunnya.
Sebagai sistem yang terintegrasi
dengan aplikasi billing pemilik tagihan
(Ditjen Anggaran, Ditjen Bea dan Cukai,
Ditjen Pajak) dan bank/pos persepsi,
MPN G2 juga dapat memberikan
informasi penerimaan negara secara
online dan real time. Ketersediaan data
yang valid dan akurat dari sistem ini
tentunya akan dapat meningkatkan
akuntabilitas laporan keuangan
pemerintah, khususnya laporan realisasi
penerimaan negara.
Tidak dapat dinafikan, kunci sukses
implementasi MPN G2 dan manfaat dari
kemudahan yang diberikan tersebut
hanya dapat terwujud dengan dukungan
semua pihak yang terkait dengan MPN
G2 baik dari internal maupun eksternal.
Dari sisi perbankan misalnya, sampai
dengan saat ini baru sekitar 32 bank/
pos persepsi yang telah menerapkan
MPN G2 dari 82 bank/pos persepsi yang
tergabung dalam sistem MPN generasi
sebelumnya. Dengan demikian, bank/
pos persepsi sebagai collecting agents
/penerima setoran diharapkan dapat
segera menyediakan dan menambah
channel-channel pembayaran yang
terhubung dengan sistem MPN G2.

Tantangan eksternal berikutnya yang
cukup membutuhkan ekstra effort yaitu
kesadaran seluruh satker kementerian
negara/lembaga, BUMN, dan masyarakat
Indonesia sebagai wajib pajak/wajib
bayar/wajib setor untuk melakukan
penyetoran penerimaan negara melalui
e-billing system. Latar belakang kondisi
geografis dan ekonomis tiap-tiap daerah
di Indonesia yang beragam sangat
berpengaruh terhadap kemampuan SDM
dan ketersediaan fasilitas pelayanan
yang mendukung implementasi e-billing
system.
Bagaimanapun, MPN G2 adalah
upaya dan milik bersama untuk
mewujudkan sistem penerimaan negara
yang dapat diandalkan sehingga
dukungan, komitmen serta sinergi dari
seluruh jajaran Kementerian Keuangan
mutlak dibutuhkan. Salah satu bentuk
dukungan yang dapat dilaksanakan
adalah sosialisasi yang masif dan
terkoordinir dari unit eselon I pemilik
tagihan/biller dan Ditjen Perbendaharaan
selaku pihak settlement , serta bank/pos
persepsi untuk mengenalkan MPN G2
kepada seluruh kementerian/lembaga,
BUMN, dan masyarakat umum sebagai
wajib pajak/wajib bayar/wajib setor.
Sosialisasi itu juga ditujukan untuk
mengedukasi masyarakat secara rinci
dan jelas mengenai proses penerimaan
negara yang terjadi dalam sistem MPN
G2 sehingga masyarakat menjadi yakin
dan tidak ragu lagi untuk melakukan
pembayaran dengan sistem tersebut dan
segara beralih dari sistem billing manual
yang selama ini digunakan. Akhirnya,
dengan kerja sama berbagai pihak,
implementasi MPN G2 diharapkan dapat
memberikan kontribusi yang signifikan
dalam pencapaian target penerimaan
negara. ***
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Praktis, Cepat dan Aman

MENGENAL MPN
Penulis

S

: Akhmad Budisusetyo, Umi Salamah

esuai dengan
Undang-Undang
Nomor 1 Tahun
2004 tentang
Perbendaharaan Negara,
salah satu kewenangan
Menteri Keuangan selaku
Bendahara Umum Negara
adalah menetapkan sistem
penerimaan kas negara dan
menunjuk bank dan/ atau
lembaga keuangan lainnya
dalam rangka pelaksanaan
penerimaan negara. Salah
satu inisiatif strategis Ditjen
Perbendaharaan dalam
melaksanakan salah satu
fungsi perbendaharaan
di bidang pengelolaan
penerimaan negara
yang menjadi quickwins
Kementerian Keuangan
adalah pengembangan
sistem penerimaan
elektronik yang berbasis
teknologi informasi yaitu

10

G2

Modul Penerimaan Negara
Generasi Kedua (MPN G2).
Pengembangan sistem ini
dilatarbelakangi beberapa
faktor diantaranya seperti
banyaknya keluhan mengenai
terbatasnya waktu layanan
penyetoran melalui teller
bank/kantor pos, jaringan
perbankan yang seringkali
offline dengan sistem,
dan opini audit BPK yang
menyatakan bahwa data
transaksi penerimaan
negara melalui sistem MPN
(G1) tidak dapat diyakini
kewajarannya (disclaimer
– hasil audit BPK RI tahun
2009 dan 2010).
Sistem penerimaan
negara berbasis teknologi
informasi sebenarnya
sudah dipergunakan di
Kementerian Keuangan
sejak tahun 2007 dengan

pelayanan setoran yang
masih terbatas melalui loketloket bank/pos persepsi.
Konsep MPN sendiri awalnya
dibangun sebagai upaya
untuk menciptakan sistem
penerimaan negara terpadu
berbasis data tunggal. Upaya
ini muncul sebagai solusi
untuk mengatasi kendalakendala yang dihadapi
dalam sistem pengelolaan
penerimaan negara yang
dilaksanakan secara terpisah
oleh masing-masing eselon I.
Pengembangan MPN
G2 meliputi empat strategi
yang saling terkait erat, yaitu:
pertama, pengintegrasian
sistem perolehan
penerimaan negara yang
menggunakan basis data
tunggal dan teradministrasi
secara terpusat. Kedua,
penggunaan teknologi

informasi secara optimal,
dimana MPN G2
diintegrasikan dengan SPAN
dan sistem perpajakan.
Ketiga, peningkatan
kapasitas sumber daya
manusia dalam setiap unit
operasional bersamaan
dengan penerapan programprogram paham elektronik
(e-literacy) terkait manfaat
dan penggunaan sistem
tersebut untuk wajib pajak
dan penyetor penerimaan
yang lain. Keempat,
penyusunan peraturan
yang jelas dan tegas untuk
menjamin kelancaran
administrasi, pengelolaan,
dan penerapan sistem
penyetoran kas penerimaan
negara.

Bahasan Utama
MPN G2 DAN ELECTRONIC
BILLING SYSTEM

MPN G2 adalah sistem
yang disempurnakan dari
MPN G1 dan MPN G1.5
yang telah hadir sebelumnya.
Dalam sistem ini, Ditjen
Perbendaharaan ditunjuk
sebagai otorita penyelesaian
dan pemilik utama sistem
MPN, sedangkan eselon I
pengelola penerimaan negara
seperti Ditjen Pajak, Ditjen
Bea dan Cukai, dan Ditjen
Anggaran sebagai pemilik
tagihan atau biller.
Sistem penagihan/
billing adalah fitur baru
yang ditawarkan dalam
MPN G2. Penggunaan
billing system dilakukan
untuk mempermudah dan
menyederhanakan proses
pengisian data dalam rangka
pembayaran dan penyetoran
penerimaan negara.
Adanya billing system
juga untuk menghindari/

APA ITU KODE BILLING?

Sesuai dengan dasar
hukumnya yaitu PMK Nomor
32/PMK.05/2014, yang
dimaksud dengan kode
billing adalah kode identifikasi
yang diterbitkan oleh sistem
billing atas suatu jenis
pembayaran atau setoran
yang akan dilakukan oleh
wajib pajak/wajib bayar/
wajib setor. Bagi yang
sudah terbiasa melakukan
pembelian tiket kereta api
atau pesawat secara online,
kode pembayaran yang
diterima dapat disamakan
dengan kode billing, misalnya
kode pembayaran tiket kereta
api yang akan diperoleh
para pengguna layanan
kereta api setelah melakukan
pemesanan tiket pada portal
yang telah disediakan PT KAI
dan selanjutnya pembayaran
dapat dilakukan melalui mitra
bayar/channel payment
dengan memasukkan kode
pembayaran tersebut. Sama
halnya dengan MPN G2,
setelah kode billing diterima
selanjutnya wajib pajak/

meminimalisir kemungkinan
terjadinya human error
dalam perekaman data
pembayaran dan penyetoran
oleh petugas. Selain alasan
di atas, manfaat lain layanan
MPN G2 adalah dari sisi
akuntabilitas, fleksibilitas dan
kecepatan penguasaan kas
dengan ketersediaan layanan
tanpa tergantung waktu dan
tempat.
Melalui electronic billing
system, wajib pajak/wajib
bayar/wajib setor dapat
melakukan pengisian billing
secara mandiri melalui
portal yang disediakan
secara online oleh masingmasing biller sehingga tidak
memerlukan lagi SSP, SSBP,
ataupun SSPB. Wajib pajak/
wajib bayar/wajib setor dapat
melakukan proses billing
melalui portal http://sse.
pajak.go.id untuk setoran
wajib bayar/wajib setor dapat
melakukan pembayaran pada
bank-bank yang telah ditunjuk
sebagai bank/pos persepsi
melalui channel-channel
pembayaran yang disediakan
seperti ATM (multiple
payment), internet banking,
phone banking, electronic
data capture (EDC), atau teller
bank.
Banyaknya alternatif
media penyetoran untuk
membayar pajak atau setoran
lainnya melalui penggunaan
billing system diharapkan
dapat meningkatkan
pelayanan dan kepuasan
bagi para stakeholders. Wajib
pajak/wajib bayar/wajib setor
tidak perlu lagi mengantre
lama dan kehilangan banyak
waktu untuk melakukan
transaksi di loket teller bank/
pos persepsi. Selain itu,
pembayaran melalui media
elektronik ini juga bersifat
online dan real time sehingga
dapat menjadi solusi yang
cepat, tepat, efektif dan
efisien untuk mengatasi

pajak atau http://simponi.
kemenkeu.go.id yang
disediakan Ditjen Anggaran
untuk setoran PNBP dan non
anggaran lainnya. Proses
billing hanya dapat dilakukan
jika wajib pajak/wajib bayar/
wajib setor telah melakukan
registrasi dengan alamat
email yang dimiliki. Namun,
khusus untuk sistem billing
Ditjen Bea dan Cukai saat
ini hanya dapat diakses oleh
pegawai Ditjen Bea dan
Cukai.
Jika dalam proses
billing, masing-masing
setoran dikelompokan per
jenis setorannya maka dalam
proses pembayaran tidak
dapat dibedakan lagi dan
hanya menggunakan kode
billing yang diperoleh.

masalah penumpukan
setoran/crowded di akhir
tahun anggaran yang
selama ini terjadi. Di sisi
lain, hal tersebut diharapkan
juga dapat sekaligus
meningkatkan akuntabilitas
laporan pemerintah.
Meskipun pembayaran
setoran dilaksanakan
dengan menggunakan
sarana elektronik, wajib
pajak/wajib bayar/wajib
setor tetap diwajibkan untuk
mengkonfirmasi kebenaran
data setoran yang dibayarkan.
Mereka bertanggungjawab
atas kelengkapan dan
kebenaran data pembayaran
berkenaan. Namun jika
kode/ID billing diperoleh dari
penerbitan oleh pejabat yang
berwenang di Ditjen Pajak,
Ditjen Bea dan Cukai, dan
Ditjen Anggaran maka pejabat
tersebut bertanggungjawab
atas kelengkapan dan
kebenaran data pembayaran
berkenaan.
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KEUNGGULAN SISTEM ELECTRONIC BILLING PADA MPN G2

Praktis, Cepat dan Aman
MPN Existing

MPN G2

Menggunakan
Manual Billing System

		

HARAPAN

Menggunakan
Electronic Billing System

1. Akuntabilitas, Fleksibilitas,

Layanan Online Dan Flexible

2. Ketersediaan Layanan Tanpa Terbatas

Tidak Melayani Seluruh
Transaksi Penerimaan

Melayani Seluruh Transaksi
Penerimaan Negara

3. Data Transaksi Penerimaan Negara

Layanan Single Currency

Layanan Multiple Currencies

Layanan Over The Counter

Audit BPK: Disclaimer
Pengelolaan Layanan Dan
Data Per Transaksi Per Unit
Eselon I

Audit BPK: WTP

Dan Kecepatan Penguasaan Kas
Waktu Dan Tempat

Akuntabilitas Seluruh

4. Ketersediaan Kas Dalam

Berbagai Jenis Valuta Asing

5. Meningkatnya Kepercayaan Publik

Kesatuan

6. Database Dan Informasi Penerimaan Negara

Pengelolaan Layanan Dan
Data Transaksi Per Unit
Bersama Dan Terkoordinasi

MPN G2 adalah tools yang diharapkan dapat membawa perubahan di bidang pelayanan dan pengelolaan penerimaan negara ke arah yang lebih baik.
Kemudahan dan kecepatan pelayanan menjadi layanan unggulan yang ditawarkan oleh sistem ini jika dibandingkan dengan sistem sebelumnya.
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PROSES BISNIS
PENATAUSAHAAN
PENERIMAAN NEGARA
DALAM SISTEM MPN G2

Perubahan dari manual
billing system ke electronic
billing system tentu saja
mengubah proses bisnis
yang terjadi dalam sistem
penerimaan sebelumnya. Dari
sisi proses bisnis, tahapan-

tahapan dalam sistem
penerimaan negara dengan
menggunakan MPN G2 antara
lain terdiri dari tahap registrasi
user, pembuatan billing,
pembayaran billing, proses
pencatatan dan rekonsiliasi

data penerimaan negara.
Secara grafis, proses billing
pada MPN G2 dapat disajikan
pada bagan di bawah ini.

GRAFIK: PROSES BILLING PADA MPN G2

Rp

BANK/POS PERSEPSI
(COLLECTING AGENT)

BILLER
DITJEN PAJAK

Teller Bank (Over the Counter)

https://sse.pajak.go.id

Internet Banking

DITJEN ANGGARAN
https://simponi.kemenkeu.go.id

Mesin ATM

DITJEN BEA CUKAI

WAJIB PAJAK / WAJIB BAYAR /
WAJIB SETOR

EDC (gesek kartu debit)

MoF
SWITCHER
SYSTEM

ex. officio

Setoran
PAJAK
Setoran
PNBP

Setoran
CUKAI

MONITOR
DATA PEMBAYARAN
MPN G2
(DJPBN)

PENERIMAAN
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REGISTRASI

PEMBUATAN
ID BILLING PAJAK
/PNBP

PEMBAYARAN OLEH
WAJIB PAJAK/WAJIB
BAYAR/WAJIB SETOR

Pada tahap ini wajib pajak/wajib bayar bea dan cukai/wajib setor PNBP mengakses
sistem billing masing-masing biller dengan mendaftarkan alamat email yang dimiliki. Jika proses
pendaftaran berhasil, maka data user ID, Personal Identification Number (PIN)/password, dan link
aktifasi akun akan diterima melalui email tersebut.

Pembuatan ID/kode billing ini dilakukan setiap akan melakukan pembayaran kewajiban pajak
dan penyetoran PNBP. Pembuatan ID/kode billing ini dimaksudkan untuk mengoneksikan data wajib
pajak/setor yang akan melakukan pembayaran dengan data registrasi yang telah tersimpan pada
saat mendaftar. Kode billing pajak memiliki masa kadaluarsa dua hari sedangkan PNBP selama tiga
hari. Jika dalam tenggat waktu tersebut belum dilakukan pembayaran, maka ID/kode billing tidak
dapat digunakan lagi dan wajib pajak/setor harus melakukan proses ulang pembuatan kode billing
pajak/PNBP. Format kode billing untuk seluruh biller terdiri dari 15 digit angka, dimana digit pertama
menunjukkan kode penerbit billing. Untuk sistem billing DJP digit pertama ditandai dengan angka
0, 1, 2, 3, untuk sistem billing DJBC diawali dengan angka 4, 5, 6, sedangkan untuk sistem billing
DJA/setoran PNBP diawali dengan angka 7, 8, dan 9.

Wajib pajak/wajib bayar/
wajib setor memiliki kewajiban
untuk meng-input kode/ billing
pada media pembayaran yang
digunakan. Kode billing yang
telah di-input dengan media
pembayaran secara sistem
dikirimkan ke sistem MPN G2
melalui MoF switcher system
(switcher). Switcher adalah
sistem yang digunakan untuk
setelmen dan rekonsiliasi data
transaksi penerimaan negara
yang ditempatkan diantara
pengelola MPN G2 (Ditjen
Perbendaharaan) dengan
collecting agent.
MPN G2 memproses kode
billing untuk memverifikasi
data identitas pembayar,
jenis pembayaran (akun),
dan jumlah tagihan. Data
tersebut selanjutnya dikirimkan
melalui switcher ke media
pembayaran yang tersedia
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pada Bank/Pos Persepsi untuk
ditayangkan. Sistem Bank/
Pos Persepsi akan mengkredit
dana ke rekening penerimaan
pada Bank/Pos Persepsi.
Selanjutnya sistem Bank/
Pos Persepsi memproduksi
Nomor Transaksi Bank (NTB)
atau Nomor Transaksi Pos
(NTP) beserta tanggal setor,
kode bank dan flag data yang
dikirimkan ke sistem MPN G2
melalui switcher sebagai dasar
pembuatan NTPN.
Selanjutnya, pada sistem
MPN G2 dihasilkan flag data
dengan status paid (dibayar),
tanggal pembayaran, jumlah
setoran, NTB/NTP, kode
bank, dan NTPN. Data ini
dikirim ke sistem Bank/Pos
Persepsi dan Biller secara real
time melalui switcher untuk
direkam. Data yang dikirim ke
biller tersebut menandai bahwa

status tagihan telah dibayar.
Data NTPN yang diterima
sistem Bank/Pos Persepsi
selanjutnya diproses menjadi
Bukti Penerimaan Negara
(BPN). BPN adalah dokumen
yang diterbitkan oleh Bank/
Pos Persepsi atas transaksi
penerimaan negara dengan
teraan NTPN dan NTB/NTP
sebagai sarana administrasi
lain yang kedudukannya
disamakan dengan surat
setoran dan sebagai bukti
pembayaran kewajiban
yang telah dilakukan. Sesuai
metode pembayarannya, BPN
selanjutnya dapat dicetak oleh
teller/keluar dari mesin ATM/
tertayang untuk disimpan atau
dicetak di internet banking/
keluar sebagai struk di EDC.
Transaksi penerimaan negara
yang telah diterbitkan BPN
tidak dapat dibatalkan oleh
Bank/Pos Persepsi.

Bahasan Utama

PROSES
REKONSILIASI
PENERIMAAN NEGARA

Dalam rangka menjamin
validitas dan akurasi data
penerimaan negara, KPPN
Penerimaan setiap hari
melakukan proses rekonsiliasi
yaitu rekonsiliasi transaksi dan
rekonsiliasi kas. Rekonsiliasi
transaksi dilakukan dengan
membandingkan data setoran
penerimaan negara yang
diterima dari bank/pos persepsi
dengan data penerimaan
negara yang tercatat pada
sistem MPN G2. Sedangkan
rekonsiliasi kas dilakukan
dengan membandingkan
jumlah uang yang dilimpahkan
ke sub Rekening KUN
penerimaan dengan kewajiban
pelimpahan oleh bank/pos
persepsi berdasarkan transaksi
penerimaan negara pada hari
kerja berkenaan.

Untuk keperluan
rekonsiliasi, Bank/Pos
Persepsi berkewajiban
untuk mengirimkan Laporan
Harian Penerimaan elektronik
(e-LHP) yang terdiri dari
Daftar Nominatif Penerimaan
elektronik (e-DNP), nota
debet pelimpahan, dan RK
Rekonsiliasi kepada KPPN
Khusus Penerimaan, serta
melimpahkan penerimaan
negara ke sub Rekening KUN
Penerimaan di Bank Indonesia
paling lambat pukul 16:30
WIB untuk penerimaan yang
diterima Bank/Pos Persepsi
pada hari sebelumnya setelah
pukul 15:00 WIB sampai
dengan pukul 15:00 WIB hari
berkenaan.

Khusus untuk rekonsiliasi
kas, Bank Indonesia
menyampaikan data setoran
yang diterima dari bank/pos
persepsi kepada KPPN Khusus
Penerimaan menggunakan
BIG-eB untuk dicocokan
dengan data penerimaan
negara pada SPAN yang
diperoleh dari data NTPN yang
dikirimkan oleh MPN G2.

PEMBAGIAN PERAN MPN G2
Dari gambaran proses MPN G2 tersebut di atas, Ditjen Perbendaharaan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) berperan
sebagai mediator antara pihak bank/pos persepsi, biller, dan wajib pajak/wajib bayar/wajib setor. Pelaksanaan penerimaan negara
pada bank/pos persepsi diikat dengan perjanjian/kontrak yang memuat kewajiban pihak bank/pos persepsi untuk menyediakan
mekanisme layanan pembayaran dan hak atas fee dari layanan yang diberikan. Sedangkan biller (DJA, DJP, dan DJBC) akan
berkoordinasi dengan Ditjen Perbendaharaan atas data realisasi penerimaan masing-masing untuk dituangkan dalam laporan
resmi. Bagi wajib pajak/wajib bayar/wajib setor dapat melakukan konfirmasi penerimaan yang telah dilakukan dengan menghubungi
Service Desk MPN G2 pada nomor +62-21-3840516 (hunting) atau +62-21-3449230 external 5410 dan 5405, atau email:
penerimaan.negara@depkeu.go.id dan penerimaan.negara@gmail.com.
Pembagian peran ini tentu saja sangat membutuhkan sinergi yang baik, komitmen, dukungan, dan kerja keras masingmasing pihak sehingga akuntabilitas penerimaan negara menjadi lebih teruji dan harapan agar opini audit BPK terhadap transaksi
penerimaan negara dapat diyakini kewajarannya (unqualified opinion). Selain itu, dengan peningkatan kualitas layanan pemerintah
di bidang setoran penerimaan negara melalui MPN G2, diharapkan dapat berkontribusi meningkatkan jumlah transaksi dan akurasi
data penyetoran penerimaan negara.***
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REKAM JEJAK
SISTEM PENERIMAAN NEGARA
Penulis

: Sigid Mulyadi

1989 - 1999

1999 - 2004
Melalui surat edaran
bersama DJA, DJBC, DJP
tanggal 30 Desember
1999 diberlakukan Sistem
Penatausahaan penerimaan
setoran pendapatan Negara
dengan sistem Internal
Check.

Dikeluarkannya Surat
Keputusan Menteri
Keuangan tanggal 12
Juni 1989 No. 645/
KMK.10/1989, Kantor
Kas Negara dan Kantor
Perbendaharaan Negara
dilebur menjadi Kantor
Perbendaharaan dan Kas
Negara (KPKN).

1959-1975
Penerimaan negara
disetorkan ke Kantor
Kas Negara dengan
menyerahkan formulir yang
ditulis tangan dan uang
setoran.

Penggunaan aplikasi
Sistem Penerimaan
Negara (SISPEN), aplikasi
Monitoring Pelaporan
Pembayaran Pajak (MP3)
untuk pajak dan Sistem
Electronic Data Interchange
(EDI) untuk Bea Cukai.

1988
Penetapan giralisasi,
Wajib Pajak menyetor
melalui bank yang ditunjuk
pemerintah
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2004 - 2007
Berlakunya UndangUndang No. 17 Tahun
2003 tentang Keuangan
Negara dan UndangUndang No. 1 Tahun 2004
tentang Perbendaharaan
Negara

2015
Peluncuran MPN-G2
Oleh Menteri Keuangan,
Bambang S. Brodjonegoro

Dibentuknya Direktorat
Jenderal Perbendaharaan
sebagai salah satu unit
eselon I di Departemen
Keuangan sebagai awal
dari reformasi birokrasi.

MPN menggabungkan 3
aplikasi

Peluncuran Sistem Modul
Penerimaan Negara (MPN)
oleh Menteri Keuangan, Sri
Mulyani, pada peringatan
Hari Oeang ke-60.

2 0 04 - 2 0

2014

2007

Peluncuran MPN-G2
di acara Launching
Transaksi perdana setoran
penerimaan negara melalui
MPN-G2 pada tanggal 27
Feb 2014

07
2 00

7
20
14

15
20
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S

esuai dengan amanat
Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 169/PMK.01/2012
tentang Organisasi dan Tata
Kerja Instansi Vertikal Direktorat
Jenderal Perbendaharaan, terhitung
mulai tanggal 01 Oktober 2014
KPPN Khusus Penerimaan telah
resmi beroperasi. KPPN Khusus
Penerimaan adalah instansi
vertikal Direktorat Jenderal
Perbendaharaan yang berada di
bawah dan bertanggung jawab
kepada Direktur Pengelolaan Kas
Negara dan mempunyai tugas
untuk melaksanakan penerimaan,
pengelolaan, pelaporan dan
rekonsiliasi transaksi data
penerimaan serta penatausahaan
penerimaan negara melalui dan dari
kas negara berdasarkan peraturan
perundang-undangan.

KPPN KHUSUS PENERIMAAN
Koordinasi dan Sinergi Kunci Sukses MPN G2
Penulis
Foto

: Imam Saroni, Umi Salamah
: Tino Adi Prabowo

ROSES BISNIS
PENATAUSAHAAN
PENERIMAAN NEGARA
MELALUI SISTEM MPN
G2 PADA KPPN KHUSUS
PENERIMAAN.
Dalam rangka
implementasi MPN G2,
KPPN Khusus Penerimaan
bertugas melakukan
penatausahaan terhadap
data penerimaan negara
yang diperoleh dari sistem
settlement (MPN G2),
Bank/Pos Persepsi, dan
Bank Indonesia. Secara
singkat, proses bisnis KPPN
Khusus Penerimaan dalam
menatausahakan penerimaan
negara melalui MPN G2
dapat di jelaskan sebagai
berikut:
Data transaksi
penerimaan negara yang

18

dibayar oleh Wajib Pajak/
Wajib Bayar/Wajib Setor
berdasarkan kode billing
melalui channel pembayaran
Bank Pos Persepsi peserta
MPN G2 (Over The Counter/
ATM/internet banking/EDC)
masuk ke Sistem Settlement
secara real time. Setiap
hari, melalui aplikasi Portal
MPN, Bank/Pos Persepsi
melaporkan data penerimaan
sesuai periode tanggal buku
dengan menyampaikan LHP
elektronik yang berisi file
LHP, DNP dan R/K paling
lambat pukul 09.00 keesokan
harinya.Atas laporan tersebut
dilakukan rekonsiliasi dengan
data transaksi yang masuk
ke Sistem Settlement secara
real time. Proses rekonsiliasi
transaksi dengan Bank/
Pos Persepsi dilakukan
secara sistem melalui Portal

Pada edisi kali ini, Tim Redaksi
Majalah Treasury Indonesia
menyajikan pemaparan tertulis
Kepala KPPN Khusus Penerimaan,
Herman Hidayat, mengenai
pelaksanaan tugas dan fungsi KPPN
Khusus Penerimaan dalam rangka
implementasi MPN G2.

MPN dan menghasilkan
kategori rekon status
Settled/Match, CA Only,
dan Settlement Only. Untuk
transaksi dengan rekon
status CA Only, NTPN akan
di generate secara otomatis
oleh sistem dan Bank/Pos
Persepsi bisa mengunduh
hasilnya pada Portal Rekon
tersebut. Untuk transaksi
berstatus Settlement
Only, KPPN Khusus
Penerimaan menyampaikan
data NTPN-nya kepada
Bank/Pos Persepsi serta
memerintahkan perbaikan
atas LHP elektronik
yang telah disampaikan
sekaligus memerintahkan
agar melimpahkan
kekurangannya.

rekonsiliasi kas yaitu
membandingkan jumlah
uang yang dilimpahkan oleh
Bank/Pos Persepsi ke sub
rekening KUN Penerimaan
sesuai dengan yang
tercantum pada rekening
koran Bank Indonesia
dengan jumlah uang yang
seharusnya dilimpahkan
sesuai yang tercantum
pada LHP elektronik dan
rekening koran dari Bank/Pos
Persepsi. Proses tersebut
dilakukan setiap hari melalui
sistem SPAN dengan cara
merekonsiliasi data transaksi
dari database Settlement
MPN G2 yang di-interface ke
SPAN dengan data rekening
koran dari bank yang diupload ke SPAN.

KPPN Khusus
Penerimaan juga melakukan

KPPN Khusus
Penerimaan melaksanakan

Bahasan Utama
materi pembahasan yang
lebih mendetail karena
memerlukan pendalaman
proses bisnis dan sinkronisasi
peraturan misalnya
pembentukan Layanan
service desk/helpdesk
KPPN Penerimaan 24 jam,
penyetoran penerimaan
negara oleh bendahara
melalui ATM atau internet
banking.

Kepala KPPN Khusus Penerimaan, Herman Hidayat (kanan)
sedang berdiskusi mengenai kondisi penerimaan negara melalui MPNOnline

penatausahaan dan
pelaporan transaksi
penerimaan negara melalui
penyusunan Laporan Kas
Posisi, Laporan Penerimaan
dari Potongan SPM, Laporan
Penerimaan dari Bank/Pos
Persepsi dan Laporan PNBP
termasuk perbaikan elemen
dan konversi data transaksi
yang semuanya diproses
melalui aplikasi SPAN.

PERAN IMPLEMENTASI MPN
G2 TERHADAP PENINGKATAN
PENERIMAAN NEGARA.
Peran implementasi
MPN G2 terhadap
peningkatan penerimaan
negara sangat tergantung
pada koordinasi dan sinergi
antara Ditjen Perbendaharaan
dengan para biller yaitu DJP,
DJBC dan DJA. Kebijakan
intensifikasi dan ekstensifikasi
penerimaan negara berada
pada kewenangan para
biller tersebut, sedangkan
MPN G2 memiliki peran
strategis dalam menunjang
kemudahan, akurasi dan
kecepatan penyetoran ke kas
negara.
Kepuasan layanan
merupakan titik penting

dalam sistem penerimaan
negara, dengan implementasi
MPN G2 maka para
wajib pajak/wajib bayar/
wajib setor akan semakin
mudah dan yakin untuk
menunaikan kewajiban
penyetoran ke kas negara
tanpa rasa khawatir bahwa
tanpa dokumen hardcopy
SSP/SSBP/SSCP/SSPB
mereka tidak akan dilayani
oleh biller untuk kegiatan
selanjutnya, karena bukti
setor elektronik berupa struk
ATM atau cetakan internet
banking sama kedudukannya
dengan surat setoran. MPN
G2 memberikan fleksibilitas
kepada wajib pajak/wajib
bayar/wajib setor untuk
menyetor ke kas negara
kapan pun dan dimana pun
sehingga tidak akan ada lagi
ungkapan “mau setor ke
negara aja susah”.

UPAYA DAN PERAN KPPN
KHUSUS PENERIMAAN
UNTUK MENINGKATKAN
PENERIMAAN NEGARA
SERTA CARA/ KIAT DALAM
MEMBINA KERJA SAMA
YANG BAIK DENGAN PIHAK
BILLER (DJA, DJP, DJBC)
DAN BANK/POS PERSEPSI

SERTA SATUAN KERJA DAN
PIHAK KETIGA.
Peran KPPN Khusus
Penerimaan untuk
meningkatkan penerimaan
negara dilakukan dengan
peningkatan kualitas layanan
kepada para wajib pajak/
wajib bayar/wajib setor yaitu
melalui koordinasi dengan
stakeholder yaitu biller, Bank/
Pos Persepsi dan internal
Ditjen Perbendaharaan.
KPPN telah berkoordinasi
dengan stakeholder tersebut
melalui berbagai cara, antara
lain forum rapat MPN yang
dipimpin oleh Staf Khusus
menteri Bidang TI, Setiap
permasalahan dan kendala
pelaksanaan MPN G2 yang
terjadi di lapangan dibahas
dan menghasilkan solusi.
Tidak hanya masalah yang
terjadi di lapangan saja yang
menjadi materi bahasan
rapat, tetapi juga materi
pengembangan inovasi
layanan. Tindak lanjut atas
solusi juga telah dilaksanakan
meskipun masih terdapat
beberapa tindak lanjut yang
memerlukan proses dan
waktu, misalnya sinkronisasi
data referensi kode akun dan
kode satker antara aplikasi
billing dengan SPAN, serta

Materi rapat terkait
inovasi layanan diinisiasi oleh
biller dengan melibatkan
Bank/Pos Persepsi selaku
Collecting Agent misalnya
integrasi aplikasi K/L dengan
aplikasi Simponi, integrasi
Aplikasi e-filing dengan
Aplikasi e-Billing sekaligus
Aplikasi Payment. Seluruh
inovasi layanan tersebut
bertujuan memudahkan
wajib pajak/wajib bayar/wajib
setor dalam melaksanakan
penyetoran penerimaan
negara.
Pertemuan dengan
para biller juga dilakukan
baik secara formal maupun
informal, pelaksanaan
sosialisasi yang melibatkan
biller dan perbankan,
serta pembinaan/supervisi
pada Bank/Pos Persepsi
atas kepatuhan dalam
penatausahaan penerimaan
negara sekaligus juga untuk
mendorong agar segera
mengefektifkan layanan MPN
G2 termasuk penambahan
channel pembayaran.
Koordinasi dan kerja
sama yang intensif juga
dilakukan oleh KPPN
Khusus Penerimaan dengan
KPPN dan Kantor Wilayah
Ditjen perbendaharaan
sebagaimana amanat hasil
Rapat Pimpinan Terbatas.
KPPN Khusus Penerimaan
bersama Direktorat PKN
dan Direktorat Sistem
Perbendaharaan juga
berkontribusi membantu
dukungan penyediaan
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Front Office KPPN Khusus Penerimaan

data penerimaan negara
melalui dashboard MPN
G2 yang dapat diakses
oleh KPPN/Kanwil Ditjen
Perbendaharaan.
Upaya lain terkait
peningkatan penerimaan
negara yaitu melalui sosialisasi
baik melalui media cetak
(brosur, leaflet dll), melalui
internet maupun tatap muka
dalam suatu pertemuan
misalnya saat rakor regional
Jawa, Bali, Nustra, rakor
regional Kalimantan dan
sosialisasi di KPPN Kudus
bersama KPPBC Kudus, KPP
Kudus, satker, wirausaha
perorangan/badan dan
pengusaha rokok.

KENDALA YANG DIHADAPI
DALAM PENERAPAN
PROSES BISNIS KPPN
KHUSUS PENERIMAAN DAN
ALTERNATIF SOLUSINYA.
Kendala dalam
penerapan proses bisnis pada
KPPN Khusus Penerimaan
sebagian besar dikarenakan

20

belum terpenuhinya sarana
prasarana, aplikasi, sumber
daya manusia (SDM), dan
peraturan. Terdapat beberapa
ketentuan yang masih perlu
penegasan, dimana tugastugas yang tadinya menjadi
kewenangan Direktorat PKN
dan kini dilimpahkan ke
KPPN Khusus Penerimaan
belum sepenuhnya berjalan
seperti Pembayaran imbalan
jasa Bank/Pos Persepsi dan
pengembalian pendapatan
atas beban SILPA masih
menunggu payung hukum.
SOP yang ada saat ini sedang
dalam proses review dan
diusulkan penyempurnaannya
untuk memastikan benarbenar sesuai dengan tugas
fungsi yang diemban oleh
KPPN Khusus Penerimaan.
Sementara dari sisi dukungan
alokasi dana juga masih
dalam proses usulan untuk
revisi dana dari Kantor Pusat
ke DIPA KPPN Khusus
Penerimaan.
Berbagai kendala/
permasalahan sistem TI telah
diidentifikasi dan dibahas

dengan unit terkait, dan
saat ini masih terus dalam
proses penyempurnaan,
antara lain monitoring
pelimpahan penerimaan
negara juga belum
tersedia aplikasinya, saat
ini monitoring pelimpahan
penerimaan negara masih
dilaksanakan dengan semi
manual menggunakan
microsoft excel dan
cenderung mengandalkan
ketelitian dan kecermatan
petugas monitoring yang
jumlahnya sangat terbatas.
Sedangkan untuk layanan
servicedesk/helpdesk yang
idealnya beroperasi 24 jam,
layanan tersebut sampai saat
ini sudah ada tetapi hanya
pada jam kerja, sedangkan
peraturan, SOP, sistem
aplikasi serta pengaturan
SDMnya belum tersedia.
Alternatif solusi layanan 24
jam saat ini adalah akses
melalui email.***
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MPN G2 (juga)
REVOLUSI MENTAL
Penulis

B

y the way ... Remember ‘revolusi
mental’? When does it start?”
Begitu bunyi Headline The Jakarta
Post hari Minggu tanggal 5 April 2015,
singkat namun cukup mengusik. Bagi
Kementerian Keuangan, khususnya
Ditjen Perbendaharaan tanggal 17
Februari 2015 menjadi starting point
revolusi dalam sistem penerimaan negara
karena pada tanggal tersebut Menteri
Keuangan me-launching secara resmi
Modul Penerimaan Negara Generasi
Kedua/MPN G2 dengan dihadiri Menko
Perekonomian, Perwakilan dari Komisi
XI DPR RI, Badan Pemeriksa Keuangan,
Bank Indonesia, Pemerintah Provinsi DKI,
Kementerian Negara/Lembaga, Otoritas
Jasa Keuangan, Bank dan Pos Persepsi
serta wakil dari beberapa BUMN.
Mengapa disebut revolusi? MPN G2
dapat dikatakan sebagai revolusi karena
mengubah secara drastis mekanisme
dan sistem penerimaan negara dari
sistem manual menjadi electronic billing
system, dari layanan over the counter/
teller ke layanan online, dari single
currency menjadi dapat melayani dalam
multi currency, dan dari terbatas hanya
beberapa jenis penerimaan menjadi
mencakup keseluruhan penerimaan.
Revolusi mental bertujuan agar
terjadi perubahan yang mengarah
kepada pola pikir, mindset, perilaku,
dan ucapan yang bermuara pada habit
atau kebiasaan. Jika definisi diatas

: Sigid Mulyadi

dapat diterima, maka sejatinya MPN G2
merupakan bagian dari usaha untuk
melakukan revolusi mental. MPN G2
mengubah perilaku masyarakat yang
semula melakukan penyetoran pajak dan
PNBP secara manual dengan mengisi
blangko surat setoran menjadi secara
elektronik menggunakan teknologi
informasi dengan mengakses portal
billing. Masyarakat “dipaksa” untuk
mengenal dunia internet, aplikasi
berbasis web dan belajar memanfaatkan
teknologi informasi. Padahal, teknologi
informasi selalu identik dengan
perubahan karena sifatnya yang selalu
berkembang dengan cepat.
MPN G2 menawarkan lima poin
revolusi mental. Pertama, mental untuk
selalu siap menghadapi perubahan
karena perkembangan teknologi. MPN
G2 memaksa kita untuk siap dengan
perubahan dan memanfaatkan teknologi
informasi. Pengguna atau penyetor harus
terhubung dengan internet, mempunyai
akun e-mail, dan dapat mengakses portal
billing serta mengoperasikan menu-menu
didalamnya.
Kedua, mental untuk mengetahui
dan memahami sesuatu lebih dalam
dan tidak hanya sekedar tahu. Penyetor
harus lebih mengenal jenis pajak atau
PNBP beserta kode akunnya. Dengan
MPN G2, pengguna (penyetor) dituntut
untuk menjadi lebih mandiri. Jika sistem
sebelumnya masih memungkinkan
petugas bank melakukan koreksi

kesalahan jenis pajak karena masih
dilakukannya input ulang atas semua
isian yang ada di surat setoran, MPN G2
menyerahkan kuasa sepenuhnya kepada
pengguna karena petugas bank hanya
cukup menginput kode billing.
Ketiga, mental untuk selalu teliti
dalam bekerja, tidak sembrono, dan berani
bertanggung jawab. Pengguna dituntut
untuk lebih teliti dalam menginput
data, karena mereka yang nantinya akan
bertanggung jawab sepenuhnya apabila
terjadi kesalahan pada data.
Keempat, mental penghematan atau
efisiensi. MPN G2 tentunya mengurangi
penggunaan kertas karena tidak ada
lagi surat setoran empat rangkap, cukup
dengan satu lembar BPN. Miliaran lembar
kertas dan juga rupiah tentunya dapat
dihemat.
Kelima, mental untuk selalu menjaga
efektifitas waktu, memanfaatkan waktu
untuk pekerjaan yang lebih produktif,
dan mental untuk bekerja dengan cepat.
Mengapa? Karena penggunaan MPN G2
akan menghemat waktu petugas teller
ketika meg-input data ke aplikasi. Jika
sistem sebelumnya membutuhkan waktu
60 detik per transaksi karena banyaknya
data yang harus di input, maka dengan
MPN G2, teller cukup meng-input kode
billing saja untuk setiap transaksi.
So… When does Revolusi Mental
start? Right now… with MPN G-2. ***
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KATA MEREKA

Penulis
Foto

T

: Mila Karina
: Tino Adi Prabowo

erhitung sejak tiga
tahun dari tahap awal
pembangunannya pada
tahun 2012, MPN G-2 kini telah
siap menggantikan sistem
penerimaan sebelumnya.
Penerapan MPN G-2 adalah
bentuk sinergi dari sistemsistem penerimaan negara
yang selama ini masih terpisahpisah. Pelaksanaan MPN G-2
melibatkan unit-unit pemilik
tagihan lingkup Kementerian
Keuangan yang disebut Biller,
yaitu Direktorat Jenderal Pajak,
Direktorat Jenderal Anggaran,
dan Direktorat Jenderal Bea
dan Cukai. Unit yang bertugas
menghubungkan sistem dengan
sistem perbankan dan sistem
settlement adalah Direktorat
Jenderal Perbendaharaan dan unit
pengelola infrastruktur sistem,
yaitu Pusintek-Setjen Kementerian
Keuangan.
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Direktur PKN, Rudi Widodo, mendampingi Dirjen Perbendaharaan
menjelaskan keunggulan aplikasi Monitoring MPN Online
Kepada Menteri Keuangan, Bambang P.S. Brojonegoro (17/02/2015).

Salah satu perbedaan
mendasar MPN G-2 dengan
sistem terdahulu adalah
diterapkannya Billing System.
Sistem ini memfasilitasi
penerbitan kode billing dalam
transaksi pembayaran atau
penyetoran penerimaan negara
secara elektronik. Selain
bertujuan untuk meningkatkan
pelayanan terhadap stakeholders
(wajib pajak/wajib bayar/
wajib setor), sistem MPN G-2
juga mempermudah transaksi
penerimaan dengan pihak bank/
pos persepsi.
Dari sisi bank persepsi,
MPN G-2 telah di uji coba
implementasinya sejak tahun
2014 silam. Uji coba dilakukan
tidak hanya di ibukota, tetapi
sudah mencakup ke daerahdaerah. Tanggapan positif
dari para wajib setor banyak
bermunculan karena menilai
penggunaan MPN G-2 jauh lebih

efektif dan efisien dibandingkan
sistem pendahulunya. Namun,
terdapat beberapa kendala
selama hampir satu tahun
MPN G-2 diujicobakan. (Irene
Retnaningsih selaku Senior
Vice President Bank Rakyat
Indonesia BRI) menjelaskan
bahwa kendala yang dialami
sejak diimplementasikannya MPN
G-2 Januari 2014 lalu umumnya
bersifat non teknis. Contohnya,
masih banyak wajib pajak/wajib
bayar/wajib setor yang sudah
terbiasa untuk membawa uang
tunai dan belum berani untuk
mencoba beralih ke MPN G-2
karena belum adanya peraturan
yang memayungi, sehingga masih
‘setia’ dengan sistem terdahulu.
Kendala serupa juga dialami
oleh Bank of Tokyo. Susi, selaku
Department Head Bank of Tokyo,
mengatakan bahwa banyak wajib
setor yang sudah merasa nyaman
dengan sistem lama, sehingga

malas beralih ke sistem yang
baru. Ketegasan dari pemerintah
sangat dibutuhkan agar MPN G-2
dapat berfungsi secara maksimal.
Sistem sebelumnya (MPN G1)
harus segera ditiadakan agar
wajib setor segera beralih ke MPN
G-2. Kendala lain yang dirasakan
adalah masih banyaknya Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) yang belum
mendapat sosialisasi terkait MPN
G-2, sehingga ketika wajib setor
membawa bukti pembayaran
yang dilakukan melalui MPN
G-2, pihak KPP justru bertanyatanya dan meragukan dokumen
tersebut. “Kurangnya sosialisasi
membuat MPN G-2 jadi susah
‘dijual’. Untuk kedepannya,
diharapkan ada kerjasama antara
KPP dan Bank untuk bersosialisasi
dan mengenalkan MPN G-2
kepada wajib setor. Jangan hanya
bank yang bekerja keras,” tambah
Susi.***
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BAMBANG SOEMANTRI BRODJONEGORO
Menteri Keuangan RI

“MPN G-2 merupakan bentuk peningkatkan kualitas layanan dalam bidang pembayaran penerimaan
negara. MPN G-2 juga merupakan salah satu upaya terobosan bagi pemerintah untuk meningkatkan
kemudahan akses bagi para wajib pajak/wajib bayar/wajib setor.
Dengan dukungan dan sinergi dari seluruh pihak, implementasi MPN G-2 akan dapat memberikan
kontribusi yang signifikan dalam pencapaian target penerimaan negara”
Kedepannya semakin banyak bank yang dapat melayani impelementasi MPN G-2, serta adanya
sosialisasi yang masif dan terkordinir dari pihak DJA, DJP, dan DJBC sebagai biller, DJPB sebagai pihak
settlement, dan bank/pos persepsi selaku collecting agent untuk mengenalkan MPN G-2 kepada seluruh
lapisan masyarakat.

SOFYAN DJALIL

Menteri Perekonomian

GUS IRAWAN PASARIBU
Wakil Ketua Komisi XI DPR

MPN G-2 merupakan bentuk layanan kepada masyarakat yang berat dan
sulit untuk menyampaikan kewajibannya. Dengan diterapkannya MPN G-2,
masyarakat akan semakin mudah melaksanakan kewajiban penyetoran.
Menurutnya, penerapan MPN G-2 juga merupakan bagian dari upaya
pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dari bidang pajak,
sehingga tidak terus bergantung pada PNBP, khususnya dari sektor minyak
dan gas.
Adanya penyempurnaan sistem IT pajak yang nantinya dapat melacak
masyarakat yang tidak melaksanakan kewajibannya.

Penerapan MPN G-2 merupakan langkah pertama untuk
mencapai peningkatan pajak yang sangat besar. Dengan
digunakannya MPN G-2, diharapkan target pendapatan
negara dari sektor pajak yang meningkat sangat signifikan
sebesar 30% dari tahun 2014 dapat tercapai. MPN G-2 juga
dinilai membuat Kementerian Keuangan menjadi lebih unggul
dibandingkan kementerian yang lain terkait dengan sistem
integrasi IT-nya, sehingga membuat layanan yang diberikan
menjadi lebih maju.
Untuk kedepannya, Gus Irawan Pasaribu mengatakan perlunya
perluasan dan perbaikan jaringan internet agar masyarakat di
desa dapat ikut memanfaatkan MPN G-2.
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E-BILLING SYSTEM
UNTUK KEBIJAKAN PNBP
YANG LEBIH BAIK
Anandy Wati
Direktur PNBP, Ditjen Anggaran

Penulis
Foto

Modul Penerimaan Negara Generasi
Ke-2 (MPN G2) telah memberikan wajah
baru pelayanan pemerintah dalam
mempercepat penerimaan negara, karena
berbagai kemudahan yang ditawarkan
dalam sistem ini. Tidak mengherankan
jika sistem baru ini disambut baik oleh
mitra kerja Kementerian Keuangan, baik
Kementerian/Lembaga, perbankan,
maupun masyarakat luas selaku wajib
bayar/wajib setor.
Sistem e-billing yang ditawarkan MPN
G2 ini telah menampakkan hasilnya pada
triwulan I tahun 2015 ini, Berdasarkan
dashboard MPN G2, per 15 April 2015
pukul 14.30 Ditjen Anggaran menjadi biller
paling sukses dengan capaian Rp 19,8
triliun dan US$ 33,3 juta, diikuti Ditjen Bea
dan Cukai dan Ditjen Pajak.
Untuk mengetahui lebih jauh
peran Ditjen Anggaran tersebut, Tim
redaksi Treasury berkesempatan
secara khusus menemui Direktur PNBP
Ditjen Anggaran, Anandy Wati untuk
melakukan wawancara berkaitan dengan
implementasi MPN G2 dimana Ditjen
Anggaran merupakan salah satu biller
MPN G2 terkait dengan penerimaan
PNBP dan Penerimaan Non Anggaran.
Berikut hasil wawancaranya.

: Imam Saroni, Umi Salamah
: Tino Adi Prabowo

Bagaimana tanggapan Ibu atas
data antara biller lainnya, yaitu
lebih dari Rp20 triliun?
Sebenarnya penerimaan yang riil
masuk jauh lebih besar dibandingkan
dengan yang melalui MPN G2, dalam
hal ini melalui aplikasi SIMPONI. Untuk
triwulan I, kami sudah melebihi target,
yaitu Rp 43 triliun atau hampir 16%
dari total target PNBP dalam APBN-P
2015 yang mencapai Rp 269.1 triliun.
Pencapaian triwulan I ini tak lepas
dari peran aplikasi SIMPONI yang tak
sekedar digunakan untuk pembayaran/
penyetoran PNBP, tetapi juga dapat
dioptimalkan untuk monitoring dan
evaluasi realisasi PNBP serta kinerja
satker dalam pengelolaan PNBP, fungsi
pelaporan, dan rekonsiliasi PNBP.
Dengan fungsi-fungsi itu, penggunaan
SIMPONI bagi seluruh Kementerian/
Lembaga adalah kebutuhan, agar
penerimaan negara dalam bentuk
PNBP dapat dikelola secara akuntabel,
sehingga pengambilan kebijakan terkait
PNBP bisa lebih efektif.

Melihat capaian di triwulan I
tahun 2015 tersebut, artinya
masih banyak setoran yang tidak
melalui e-billing system. Ibu bisa
menjelaskan?
Benar, dari Rp 43 triliun itu baru
Rp 16 triliun atau 37%-nya saja yang
melalui SIMPONI, sedangkan sisanya
masih menggunakan sistem lama,
termasuk yang masih menggunakan
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SSBP maupun RTGS. Kami menyadari
bahwa penggunaan aplikasi SIMPONI
belum diterapkan secara penuh,
sehingga masih banyak setoran yang
dilakukan melalui sistem manual.
Ke depan, kami yakin penggunaan
SIMPONI akan semakin masif sebagai
sarana dalam melakukan pembayaran/
penyetoran PNBP. Selain mudah
dan cepat, SIMPONI menjadikan
proses bisnis lebih sederhana dan
mengutamakan aspek akuntabilitas
dan transparansi.
Lebih jauh lagi, potensi realisasi
pada semester berikutnya akan makin
meningkat karena ada jenis-jenis
PNBP yang baru akan disetorkan ke
kas negara mulai triwulan II 2015,
seperti dividen BUMN. Sedangkan
dikaitkan dengan penggunaan
SIMPONI, sebagian besar PNBP
seperti dari migas memang belum
menggunakan SIMPONI, sehingga
dilakukan dengan cara manual, yaitu
melalui nota dari Ditjen Anggaran
ke Ditjen Perbendaharaan untuk
kemudian Ditjen Perbendaharaan
memindahbukuan ke kas negara.
Mengingat Ditjen Anggaran tidak
memiliki kantor vertikal di daerah,
apa strategi Ditjen Anggaran untuk
mengkampanyekan e-billing system
kepada wajib bayar/wajib setor yang
tersebar di seluruh Indonesia?
Banyak hal yang sudah dilakukan
Ditjen Anggaran untuk mempercepat
implementasi MPN G2 melalui aplikasi
SIMPONI ini, diantaranya yaitu

Bahasan Utama

menerbitkan Surat Menteri
Keuangan Nomor S-833/
MK.02/2014 tanggal 11
Desember 2014 perihal
penggunaan SIMPONI
dalam pembayaran/
penyetoran PNBP, yang
kemudian ditindaklanjuti
oleh Kementerian/Lembaga
dengan penerbitan Surat
Edaran tentang penggunaan
SIMPONI lingkup internal
masing-masing Kementerian/
Lembaga.
Kedua, telah diterbitkan
juga Perdirjen Bersama
Ditjen Anggaran dan
Ditjen Perbendaharaan
dalam rangka pengalihan
sebagian kewenangan
Ditjen Anggaran ke Kanwil
Ditjen Perbendaharaan,
di mana Kanwil Ditjen
Perbendaharaan akan
melaksanakan sosialisasi
SIMPONI sebagai sistem
pembayaran/penyetoran
PNBP kepada para wajib
bayar/wajib setor.
Kemudian, Ditjen
Anggaran juga terus
menggalakkan kegiatan
sosialisasi dan workshop
kepada Kementerian/
Lembaga/Satker, wajib
bayar/wajib setor, termasuk
BUMN dan perusahaan
mineral dan batubara
mengenai penggunaan
SIMPONI dalam melakukan
pembayaran/penyetoran.
Ditjen Anggaran juga
melaksanakan bimtek
kepada Kanwil Ditjen
Perbendaharaan agar para
pegawai lingkup Kanwil Ditjen
Perbendaharaan memiliki
pengetahuan yang secara
terus-menerus ter-update
dalam rangka memberikan
informasi kepada
Kementerian/Lembaga/
Satker maupun wajib bayar/
wajib setor lainnya. Dalam
hal ini, Ditjen Anggaran
dan Ditjen Perbendaharaan

perlu bekerja sama dalam
usaha memberikan informasi
kepada Kementerian/
Lembaga/Satker, karena
keduanya saling melengkapi,
yaitu dari sisi perencanaan,
pelaksanaan, dan
pertanggungjawaban. Hal
ini penting, karena yang
dihadapi Kementerian/
Lembaga sifatnya kompleks
dari perencanaan hingga
pertanggungjawaban.
Di samping itu,
pengembangan dalam
bentuk integrasi SIMPONI
dengan sistem layanan
PNBP Kementerian/Lembaga
juga terus diupayakan.
Saat ini setidaknya sudah
ada empat Kementerian/
Lembaga yang telah
berhasil mengintegrasikan
sistemnya dengan SIMPONI,
yaitu Badan Karantina
Pertanian, Ditjen HAKI
Kemenkumham, Ditjen Bina
Farmasi Kemenkes, dan
Kementerian Perhubungan.
Selain itu, lima instansi
lainnya saat ini tengah
dalam proses integrasi, yaitu
Ditjen AHU Kemenkumham,
BSN, Bapeten, BPN, dan
Kemensos.

Terakhir, bagaimana
strategi Ditjen Anggaran
untuk mengalihkan wajib
bayar/wajib setor yang
belum menggunakan
e-billing system
mengingat implementasi
yang ditargetkan tahun
ini (2015)?
Ditjen Anggaran
sangat antusias dan
aktif membangun,
mengembangkan,
menyempurnakan, serta
mengkampanyekan
penggunaan e-billing system,
bukan semata-mata karena
kesadaran pentingnya
data setoran PNBP bagi
Kementerian/Lembaga

pengelola PNBP, tetapi
didorong oleh kebutuhan
untuk membangun database
pengelolaan PNBP, baik
data referensi maupun data
transaksi sebagai dasar
dan pertimbangan dalam
pembuatan/perbaikan
kebijakan PNBP ke depan.
Secara umum ada
tiga aspek penting dalam
pengembangan dan
penyempurnaan sistem
ini, yaitu dari segi sistem
itu sendiri (IT), aspek SDM,
dan aspek legal. Dari aspek
IT, ada beberapa hal yang
harus diperbaiki, yaitu
penyempurnaan modulmodul dalam aplikasi itu
sendiri, misalnya tabel
referensi tarif-tarif yang
sangat bervariasi dan
semuanya nanti harus
dimasukkan dalam aplikasi.
Kemudian, sistem ini
juga akan membutuhkan
bandwith jaringan yang
sangat besar, karenanya kita
selalu menjalin komunikasi
dengan Pusintek, Kemenkeu.
SIMPONI ini nantinya juga
harus bisa diintegrasikan
dengan sistem-sistem
pengelolaan PNBP pada
masing-masing Kementerian/
Lembaga.
Kedua, dari aspek
SDM, para pegawai harus
memiliki kapabilitas untuk
melaksanakan pekerjaanpekerjaan yang sifatnya
analisis, karena dengan
perkembangan sistem yang
serba terotomasi, yang
penting untuk dilakukan
adalah analisis atas apa
yang dihasilkan oleh sistem
sehingga bisa dimanfaatkan
untuk pengambilan kebijakan
secara tepat. Misalnya,
analisis atas corporate/
business plan BLU yang
nantinya bisa digunakan
untuk penetapan target
PNBP, atau analisis mengenai
pengenaan tarif pada

perusahaan-perusahaan
tambang apakah mereka
sudah menggunakan
klasifikasi dan tarif yang
tepat terhadap bahan-bahan
tambang yang mereka
hasilkan dan mereka jual
sehingga mempengaruhi
jumlah yang dibayarkan
kepada negara, termasuk
nantinya untuk keperluan
evaluasi berkaitan dengan
izin usaha pertambangan.
Terakhir, masih banyak
terdapat peraturanperaturan yang kurang
sinkron atau tumpang tindih
antara Undang-undang
atau peraturan-peraturan
yang ada di Kementerian
Keuangan dengan yang
ada di masing-masing
Kementerian/Lembaga.
Banyak Kementerian/
Lembaga yang mengatur
sendiri penerimaan PNBP
dan bahkan penggunaannya.
Selain itu, banyak juga yang
mengatur sendiri tarif-tarif
yang seharusnya adalah
kewenangan Kementerian
Keuangan. Hal-hal semacam
ini perlu diharmonisasikan
agar tidak tumpang tindih
satu sama lain, selain juga
harus menyesuaikan dengan
kebutuhan.
Oleh karena itu, Ditjen
Anggaran berkomitmen untuk
memberikan pendampingan
ke Kementerian/Lembaga
sebagai bentuk transfer of
knowledge dan sebagai
salah satu sarana updating
perkembangan SIMPONI.
Ditjen Anggaran secara
konsisten dan terus-menerus
memberikan sosialisasi
dan workshop kepada
Kementerian/Lembaga dan
wajib bayar/wajib setor
untuk mengimplementasikan
SIMPONI. ***
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RUDY WIDODO
Direktur Pengelolaan Kas Negara, Ditjen Perbendaharaan

MPN G2:
KONTRIBUSI DJPBN UNTUK MENINGKATKAN
PENERIMAAN NEGARA
Penulis
Foto

: Akhmad Budisusetyo, Dedi Supriyadi
: Tino Adi Prabowo

Sebuah revolusi dalam bidang penerimaan negara yang ditandai dengan peluncuran Modul Penerimaan Negara
Generasi 2 (MPN G2) telah diimplementasikan. MPN G2 yang bertajuk “Praktis, Cepat, dan Aman,” kini sudah dapat
digunakan pada 32 Bank dan Pos Persepsi yang berpartisipasi. Penyetoran peneriman negara kini tidak hanya dapat
dilakukan melalui teller bank persepsi, namun juga dapat dilakukan melalui ATM, internet banking, dan Electronic Data
Capture (EDC) sehingga semakin ‘memanjakan’ wajib pajak/wajib bayar/wajib setor dalam menunaikan kewajibannya.
Redaktur Majalah Treasury Indonesia berkesempatan untuk berbincang-bincang bersama Direktur Pengelolaan Kas
Negara, Rudy Widodo sebagai salah seorang pimpinan dan konseptor project MPN G2. Pria lulusan Master of Arts
pada University Of Delaware – USA ini menjelaskan pula tahapan perubahan penerimaan negara, sejak proses manual
hingga memasuki era teknologi informasi yang serba otomatis. Tidak hanya itu, dengan berbagai pengalamannya,
Rudy Widodo memaparkan konsep, filosofi, serta dampak di terapkannya system MPN G2 bagi pengelolaan keuangan
Negara.
Simak petikan wawancara berikut ini.
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Apa saja perubahan yang
terjadi pada sistem MPN
G1 dibandingkan dengan
MPN G2?
Kalau dibandingkan,
dulu penerimaan masih
dilakukan secara tunai dan
kemudian berubah menjadi
giral yang harus melibatkan
bank persepsi. Setelah
sistem giral dipakai, maka
pada saat itu tidak ada lagi
uang yang dipegang kantor
kas negara dan digantikan
dengan dokumen-dokumen
yang menggambarkan
berapa penerimaan yang
didapat pada hari itu yang
disampaikan berdasarkan
buktibuktinya. Kantor Kas
Negara akan meneliti apabila
terdapat ketidaksesuaian dan
melakukan konfirmasi dengan
bank persepsi. Pelimpahan ke
kas negara masih dilakukan
secara berkala, yaitu dua
kali dalam seminggu di hari
Selasa dan Jumat. Karena
ada uang yang mengendap
di bank persepsi, maka kita
tidak membayar apa-apa atas
layanan mereka kepada kita.
Dulu juga sempat
memakai bentuk SSP dan
SSBP untuk seluruh dokumen
penerimaan milik negara. Kita
melakukan penteraan untuk
membuktikan bahwa negara
sudah menerima. Secara
berkala juga dibuat Laporan
Kas Posisi. Kemudian, terjadi
proses modernisasi. Dokumen
yang disampaikan berbentuk
soft copy dan kita sudah
tidak mentera, tetapi masih
menguji kesesuaian dokumen.
Ketika UU Keuangan Negara
dan UU Perbendaharaan
Negara ditetapkan, uang yang
diterima bank persepsi pada
hari itu juga harus diserahkan
ke kas negara. Ini merupakan
awal dari era TSA (Treasury
Single Account) yang
berdampak pada perubahan
mekanisme penanganan

setoran negara.
Pada tahun 2007,
diperkenalkan MPN G1.
Terdapat perubahan cukup
mendasar, yaitu transaksi
penerimaan negara dibuktikan
dengan diterbitkannya NTPN
(Nomor Transaksi Penerimaan
Negara). Ketika wajib pajak
datang ke bank untuk
membayar pajak, SSP akan
diserahkan ke teller lalu teller
akan masuk ke sistem bank
yang terhubung dengan server
MPN G1 untuk memasukkan
transaksi dan kemudian
akan direspon oleh server
dalam bentuk NTPN. Pada
MPN G1 juga diperkenalkan
NTB (Nomor Transaksi Bank)
dalam bentuk dokumen yang
bernama Bukti Penerimaan
Negara (BPN). Hal yang lain
adalah pelimpahan yang
dilakukan dua kali dalam
seminggu berubah menjadi
setiap hari untuk memenuhi
amanat undang-undang.
MPN G1 mulai digunakan
pada tahun 2007 oleh semua
bank persepsi. Negara
membayar ke bank persepsi
sejumlah Rp5000,- per
transaksi, karena sekarang
diharuskan melakukan
penyetoran tiap hari. Bank
secara berkala menagih
sebanyak transaksi yang
terjadi di seluruh cabang
untuk kemudian ditagihkan
ke negara. Bank persepsi
melakukan rekonsiliasi
dengan KPPN dan berita
acaranya dipakai sebagai
dasar penilaian kewajaran atas
tagihan negara. Hal lain yang
terdapat pada MPN G1 adalah
adanya proses rekonsiliasi
atas dan rekonsiliasi bawah.
KPPN wajib mengajukan
LKP via intranet ke Direktorat
Sistem Perbendaharaan
dalam bentuk general ledger
yang akan dibandingkan
dengan data hasil server MPN
yang terdapat di DJP.

Rekonsiliasi akan
menghasilkan beberapa
kelompok data, apakah cocok
atau tidak cocok. Ada kategori
reversal, yaitu dibatalkan
secara sepihak. Contohnya,
tersebut sudah datang ke
bank, dan sudah melakukan
proses hingga mendapat
NTPN namun membatalkan
transaksi sehingga proses
sudah tercatat di server
walaupun uang sudah
dikembalikan. Jika terjadi
pembatalan seperti itu, harus
diikuti dengan penggantian
transaksi baru. Tetapi, banyak
bank yang tidak patuh
sehingga harus diberikan
teguran. Ada juga transaksi
yang tidak diakui oleh bank,
yang bisa terjadi karena
sistem error. Ada juga MPN
unmatch dan LKP unmatch.
Intinya, di MPN G1 proses
rekon sudah dibantu secara
elektronik. Ini merupakan
kemajuan yang fenomenal
dibandingkan dengan masa
sebelumnya yang masih
bersifat klerikal.
Permasalahan terbanyak
dalam MPN G1 adalah human
error dengan bobot yang
mencapai 50-60% dari total
kesalahan, sehingga timbul
pemikiran untuk mengatasi
masalah ini. Padahal segala
cara seperti supervisi,
denda, dan monitoring
sudah dilakukan. Ternyata,
teknologi meningkat dan
orang banyak menggunakan
sistem IT untuk membantu
tugas-tugas dan tidak lagi
mengandalkan manusia. Ini
menjadi jawaban atas masalah
tersebut, karena dengan
sedikitnya intervensi manusia
dalam operasi pelayanan
negara, dimungkinkan untuk
meminimalisasi masalah.
Karena kesalahan dalam MPN
G1 dapat disebabkan oleh
dua pihak, yaitu bisa dari wajib
pajak ketika salah menulis di

SSP dan SSBP ataupun teller
ketika salah membaca SSP
dan SSBP, maka dibangunlah
ide untuk menggunakan
Electronic Billing System.
Perubahan dari MPN
G1 ke MPN G2 dimulai
dengan uji coba MPN
Generasi 1.5. Di MPN
G1.5 ini, masyarakat masih
membuat dan menyerahkan
SSP, sementara bank yang
bertugas meminta billingnya.
Perbedaan antara MPN G1.5
dan MPN G2 adalah MPN
G1.5 masih menggunakan
sistem MPN G1, hanya saja
pendekatannya dilakukan
dengan cara elektronik.
Terdapat proses create billing
dan hanya tersedia untuk
DJP saja. MPN G1.5 dicoba
dengan dua institusi, yaitu
bank Mandiri dan PT Pos
Indonesia. Karena prosesnya
berjalan baik dan setelah
disosialisasikan masyarakat
mulai mengenal, maka
diputuskan untuk lanjut terus
dengan MPN G2.

Apa saja perbedaan
fundamental antara MPN
G2 dengan MPN G1?
Perbedaan yang
pertama adalah (MPN G2red) sistemnya terpusat.
Kalau di MPN sebelumnya
ada hubungan antara bank
cabang persepsi dengan
KPPN setempat, dengan MPN
G2, walaupun pembayaran
dilakukan di cabang bank
tetapi transaksi terhimpun di
pusat. Ada tiga pihak yang
terlibat dalam MPN G2, yaitu
biller (pihak yg memberikan
billing, yaitu DJP terkait pajak,
DJBC terkait cukai dan bea
masuk beserta bea keluar,
DJA terkait PNBP), bank
persepsi, dan settlement
yang digawangi DJPB. Jadi,
karena sistem terpusat, wajib
pajak atau wajib setor tidak
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“Ini (Sistem MPN
G2-red) merupakan
sebuah terobosan
besar, karena
yang tadinya
masyarakat susah
untuk membayar
pajak karena
jauh, sekarang
bisa membayar di
kantor kas yang
kecil sekalipun.

perlu lagi membuat SSP
secara fisik, tetapi SSP dibuat
secara elektronik.
Ketika wajib pajak akan
mempergunakan MPN G2,
dia harus terdaftar terlebih
dahulu. Pendaftaran dilakukan
dengan cara mendaftarkan diri
di portal sehingga kemudian
mendapat id dan password
dari sistem. Ketika akan
membayar pajak, wajib pajak
tersebut hanya perlu masuk
ke portal dan membuat
billing yang dilakukan dengan
cara memasukkan id dan
password. Kemudian, akan
muncul SSP elektronik dan
sistem akan memberikan
notifikasi kode billing 15
digit yang akan digunakan
untuk membayar melalui
teller bank persepsi, ATM,
internet banking, atau mesin
Electronic Data Capture
(EDC). Jika melakukan
pembayaran melalui teller,
wajib pajak hanya perlu
memberitahu kode billing 15
digit dan kemudian teller akan
menginput kode tersebut
dan sistem akan merespon
dengan mengeluarkn NTPN
apabila telah dibayar.
NTPN dikeluarkan oleh
sistem settlement yang ada
di DJPB. DJPB sebagai
pengelola kas mengakui
bahwa setoran tadi sudah
diterima dan buktinya
adalah NTPN. Selanjutnya,
bank akan mencetak BPN
(bukti penerimaan negara)
dan ini akan dipegang oleh
wajib pajak. Jika melakukan
pembayaran dengan ATM,
wajib pajak hanya perlu
masuk ke menu yang
telah disediakan oleh ATM
kemudian memasukkan kode
billing 15 digit. Selanjutnya
rekening akan terdebet dan
ATM akan megeluarkan struk
yang diakui sebagai BPN.
Transaksi yang telah dilakukan
tersebut sore harinya akan
diproses oleh bank induk
di Jakarta dan kemudian
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dilimpahkan ke kas negara di
Bank Indonesia.
Pada MPN G1, ketika
sebuah cabang bank akan
menjadi bank persepsi baru,
KPPN harus menguji terlebih
dahulu. Sekarang, ketika
bank induk diberi izin maka
cabang seluruhnya sampai
di level kas pembantu pun
boleh menerima penerimaan
negara, selama sistemnya
online. Ini merupakan sebuah
terobosan besar, karena
yang tadinya masyarakat
susah untuk membayar pajak
karena jauh, sekarang bisa
membayar di kantor kas
yang kecil sekalipun. Untuk
mendapatkan NTPN sejak
transaksi standarnya adalah
20 detik. Dalam 20 detik,
sistem bank dan setelmen
akan menghasilkan NTPN
untuk kembali ke bank
cabang.
Rekonsiliasi diuji oleh
KPPN Khusus Penerimaan,
bukan lagi oleh KPPN.
KPPN Khusus Penerimaan
melakukan rekonsiliasi
langsung dengan bank induk.
Jika rekon sudah benar,
data akan dikirim ke Bank
Indonesia dan Bank Indonesia
akan merespon melalui
BIGeB bahwa uangnya sudah
masuk. Data-data tersebut
nantinya akan dipindahkan
ke SPAN. MPN G2 tidak
berdiri sendiri karena secara
sistem terintegrasi dengan 3
pihak yang telah disebutkan
diatas dan secara konfigurasi
juga terhubung dengan
SPAN. SPAN akan menjadi
bagian dari proses realisasi
penerimaan negara.
Pelimpahan tetap
dilakukan setiap hari dengan
bayaran Rp5.000,- per
transaksi dan tidak terbatas
pada pajak saja. Di triwulan
ke-4 tahun 2015, bea
masuk dan bea keluar
direncanakan sudah dapat di
implementasikan oleh pihak

DJBC. Hal lain yang berbeda
dari MPN G1 adalah dengan
MPN G2 penerimaan negara
boleh menggunakan valas.
Saat ini sudah ada tiga bank
yang melayani valas, yaitu
bank BRI, bank Mandiri,
dan bank BNI. Jadi, jika ada
satker di luar negeri yang mau
menyetorkan PNBP, dapat
menyetorkan dalam bentuk
valas asalkan ada cabang
bank yang menyediakan
layanan tersebut. Hal yang
tak kalah penting adalah
mengenai data. Semua data
transaksi yang ditangkap oleh
setelmen akan di share ke
biller untuk mengetahui apalah
kode billing tersebut benarbenar dipakai atau tidak. Kode
billing pajak berlaku selama 2
hari dan PNBP selama 3 hari.
Besar sekali kemajuan
yang dilakukan untuk
memberikan kemudahan
bagi wajib pajak dan wajib
setor. Sampai hari ini sudah
ada 32 bank persepsi dari 82
bank pos yang berpartisipasi.
Sisa 50 bank lainnya pun
sudah terhubung secara
komunikasi dan sudah ada
dalam proses SIT (System
Integration Test) juga ada
yang telah sampai di proses
UAT (User Acceptance Test).
Contohnya adalah BPD jogja
yang sedang dalam proses
UAT. Setelah melalui proses
UAT, barulah bank akan
masuk kedalam kelompok
yang dapat melayani. Dari 32
bank persepsi yang dapat
melayani, sebagian besar
masih berbasis teller dan
ATM dan belum banyak yang
menggunakan EDC dan
internet banking. Kedepannya
akan terus didorong agar
MPN G2 mempunyai nilai
tambah bagi masyarakat.
Sesuai dengan tagline
MPN G2, “Praktis, Cepat,
dan Aman,” agar efektifitas
MPN G2 besar, maka
MPN G1 mulai Desember
2015 harus ditutup agar
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“Agar MPN G2 semakin
efektif, maka MPN G1 mulai
bulan Desember 2015
harus ditutup sehingga
kesalahan yang disebabkan
oleh human error tidak
muncul lagi”

masyarakat tidak terusterusanan menggunakan
MPN G1 dan kesalahan
yang disebabkan oleh
human error tidak muncul
lagi. Sehingga nantinya jika
ada bank persepsi yang ikut
MPN G1 tetapi tidak mau ikut
mengimplementasikan MPN
G2 maka juga akan ditutup.

Apakah akan ada
pengembanganpengembangan lain
terkait MPN G2?
Pasti. Kita tidak akan
puas berhenti sampai
di MPN G2 saja, karena
kita tahu bahwa diluar
sana sangat maju dan
banyak hal yang harus kita
kejar. Contohnya adalah
pembayaran menggunakan
kartu kredit yang sedang kita
eksplor karena peraturan
perundangannya masih
belum memungkinkan.

Apakah hanya bisa
membayar di bank
persepsi?
Peraturan perundangan
mengatakan boleh membayar
selain di bank, yaitu melalui
lembaga keuangan. Kita
juga perlu meng-eksplor

itu, sehingga kedepannya
masyarakat bisa membayar
pajak bisa di pojok-pojok
convinience store dan tidak
harus di bank persepsi karena
teknologi memungkinkan
untuk itu. Alternatif lain juga
bisa melalui kapal yang akan
datang ke daerah-daerah
terpencil untuk melayani
pembayaran pajak. Kita
sebagai unit pengelola kas
memerlukan inovasi-inovasi
agar penerimaan negara bisa
diterima sebanyak-banyaknya
dan secepat-cepatnya,
karena perlu diimbangi antara
belanja dan penerimaan yang
terjadi tiap harinya.

Bagaimana strategi dari
Direktorat Pengelolaan
Kas Negara terkait
sosialisasi MPN G2?
Sosialisasi bukan semata
tanggung jawab PKN, karena
ruang lingkup MPN G2 ini
besar. Yang harus diberikan
pemahaman itu sekitar 13 juta
wajib pajak, tidak mungkin
hanya PKN yang memberikan
edukasi, tetapi juga harus
menggandeng pihak2 lain.
Kita sudah melakukan
sosialisasi bersama Kanwil
dan KPPN, melakukan
kerjasama dengan perbankan

dengan mengundang
nasabah, dan mengadakan
forum dengan para biller.
Namun, yang paling penting
adalah kita secara formal
terlah melakukan launching
MPN G2 yang diekspos
oleh banyak pihak dan
diikuti perbankan, sehingga
masyarakat juga aware.
Pihak perbankan juga
kita minta untuk memasang
banner-banner dan
brosur yang menjelaskan
kemudahan-kemudahan
terkait dengan MPN G2 dan
kita juga akan mencoba
untuk membuat penilaian
kepada bank-bank, seperti
award secara nasional
untuk bank-bank yang
memberikan pelayanan
terbaik. Di sisi lain, kita juga
mendorong perbankan untuk
mengupayakan diri membuka
ruang agar tidak pilih-pilih
dalam melayani nasabah.
Kita tentunya akan terus
bekerjasama dengan semua
pihak yang memiliki akses
publik. Advertorial dalam
bentuk video campaign
juga disebar ke seluruh
Kanwil dan KPPN. Intinya,
public campaign akan
kita lakukan di berbagai
kesempatan, termasuk

didepan para menteri
dengan cara melakukan
demo pembayaran langsung
dan penayangan proses
bayar via MPN G2. Kita juga
bekerjasama dengan Taspen.
Kita akan tutup MPN G1 di
akhir tahun dan masyarakat
harus siap, sehingga kita
punya tanggung jawab moral
untuk menyebarkan MPN G2
secara masif.

MPN G2 sangat didukung
dengan teknologi tinggi
sebagai persyaratan
penggunaannya,
sementara di beberapa
daerah tertentu di
Indonesia, jaringan
komunikasi (internet)
masih kurang baik.
Bagaimana strategi
Direktorat Pengelolaan
Kas Negara untuk
mengantisipasi hal
tersebut? Pertanyaan
lainnya, syarat wajib
pajak untuk mendaftar
di biller adalah harus
memiliki email, sementara
tidak semua orang
mempunyai email tetapi
tetap punya kewajiban
untuk membayar pajak.
Bagaimana solusinya?
Ada berbagai pihak yg
bisa membantu, diantaranya
KPPN, KPP, dan cabangcabang bank persepsi. Ketiga
pihak ini bisa membantu
untuk memberikan solusi

Majalah
Majalah Treasury
Indonesia
Treasury
Indonesia edisi ke-1/2015

29

Wawancara

“Salah satu yang
juga perlu kita
perkuat adalah
fungsi dari
KPPN Khusus
Penerimaan. Kita
bangun sebuah
KPPN khusus
yang setiap harinya
berkoordinasi
dengan biller
dan Pusintek.
Ada dashboard
yang bisa melihat
komunikasi data,
bukan hanya
transaksi dan
realisasi data,
misalnya apakah
jaringan antara
server dengan bank
dan biller bagus
atau tidak.”

masalah-masalah seperti ini.
Saya ambil contoh KPPN,
di KPPN itu ada Mini TLC
(Treasury Learning Center)
dan ada pojok-pojok yang
biasa dipakai KPPN untuk
melatih aplikasi-aplikasi
baru. Fasilitas ini bisa kita
manfaatkan untuk itu.
Wajib pajak bisa datang ke
KPPN dan minta diajarkan
bagaimana mempergunakan
internet sampai bisa create
billing. Yang paling utama
adalah proses edukasinya,
sehingga selanjutnya wajib
pajak bisa melakukan
transaksi sendiri di tempattempat publik yang ada
jaringan internetnya.
KPP juga bisa
melakukan hal itu dan bisa
juga datang ke bank untuk
minta diajarkan. Customer
Service dapat menjelaskan,
walaupun masih banyak
cabang bank persepsi yang
belum siap. Kita tahu bahwa
kita sudah membangun
sistem yang besar, namun
sistem saja tidak cukup
karena harus didukung
oleh penggunanya yang
mendapat nilai tambah dalam
mengunakan sistem ini.
DJPB sudah mengadakan
inovasi SMS untuk
mendapatkan kode billing,
tapi ini baru dapat dilakukan
oleh satu provider.
Mengenai beberapa
tempat yang infrastruktur
listriknya kurang memadai,
kami tidak melihat
kekurangan-kekurangan di
tempat tersebut sebagai
sebuah hambatan, yang kami
lihat adalah ada tantangan
yang jauh lebih besar dari
hambatan itu. Kita harus
mulai dari langkah kecil, saya
yakin ada era terang bagi
Indonesia nanti.
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Kendala apalagi
yang dapat dimitigasi
dan diperkirakan
akan muncul terkait
implementasi MPN G2?
Dan dimitigasi dengan
cara apa?
Biasanya kendala teknis
disana-sini masih terjadi,
seperti sistem bank mati
sebagian atau keseluruhan,
server bank atau settlement
drop, dan server biller
drop. Hal-hal semacam
itu sangat mungkin terjadi.
Perlu ada pemeliharaan,
karena ini barang-barang
elektronik yang life cyclenya jelas dan suatu hari
akan usang, jadi harus
ada penyediaan anggaran
dari negara untuk selalu
memperbaiki ini. Tentunya
bukan PKN sendiri yang
bertanggung jawab akan hal
ini, misalnya untuk urusan
server akan bekerjasama
dengan Pusintek. Misal
terjadi kebakaran, gempa
bumi, atau bencana alam di
tempat penyimpanan data,
salah satu mitigasinya adalah
Pusintek telah mempunyai
penyimpana duplikasi datadata.
Salah satu yang juga
perlu kita perkuat adalah
fungsi dari KPPN Khusus
Penerimaan. Kita bangun
sebuah KPPN khusus yang
setiap harinya berkoordinasi
dengan biller dan Pusintek.
Ada dashboard yang bisa
melihat komunikasi data,
bukan hanya transaksi dan
realisasi data, misalnya
apakah jaringan antara server
dengan bank dan biller bagus
atau tidak. Permasalahan
yang kedua adalah jika masih
ada MPN Generasi 1, animo
MPN G2 pasti akan kalah,
karena masyarakat sudah
nyaman selama puluhan
tahun memakai sistem lama.
Budaya dari sistem manual
ke elektronik menjadi fokus
kita. Cara memitigasinya

adalah dengan
memperbanyak campaigncampaign seperti yang telah
saya jelaskan tadi. Hal lain
yang tak kalah pentingnya
adalah restu dari tiap menteri
K/L, gubernur, dan pemda
terkait pemakaian MPN G2.
Hal tersebut sangat penting,
karena dukungan-dukungan
dari mereka akan membuat
masyarakat menjadi lebih
tahu.
Kendala yang paling
berat adalah masalah
stabilitas sistem dan
keamanan jaringan, jangan
sampai jaringan dan sistem
bisa di hack. Rekan-rekan
dari Pusintek dan Direktorat
Sistem Perbendaharaan
juga bekerja keras untuk
membuat benteng yang
berlapis-lapis agar tidak
terpengaruh dengan adanya
hacker agar data tidak hilang
atau kacau. ***
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ejak bergulirnya reformasi
keuangan negara, perubahan di
dalam organisasi Kementerian
Keuangan pada umumnya dan Direktorat
Jenderal Perbendaharaan sepertinya tak
pernah berhenti berlangsung. Baik pada
skala kecil maupun besar, di kantor pusat
maupun kantor vertikal serta pada lini
terbawah maupun menengah, perubahan
terus terjadi. Perubahan ini tidak saja
menyentuh proses bisnis ataupun cara
bekerja semata, tetapi juga menyangkut
struktur organisasi akibat penyesuaian
terhadap dinamika perkembangan zaman
dan tuntutan pemangku kepentingan
(stakeholder) yang ada.
Apa yang terjadi di lingkungan
eksternal menuntut Ditjen
Perbendaharaan untuk menyesuaikan
diri agar selaras dengan tuntutan
perkembangan maupun ekspektasi publik
terhadap organisasi kepemerintahan.
Demikian pula halnya dengan lingkungan
internal, kehendak serta juga tuntutan
untuk secara berkesinambungan
memperbaiki serta mengembangkan
organisasi dan proses bisnis menjadi hal
yang tidak dapat dihindarkan.
Dalam hal ini, di Ditjen
Perbendaharaan, setelah perubahan
organisasi kantor vertikal pada
penghujung tahun 2012 melalui
Peraturan Menteri Keuangan Nomor
169/PMK.01/2012, yang telah
diimplementasikan sejak tahun 2013,
perubahan organisasi dilanjutkan di
tingkat kantor pusat yang strukturnya
telah bertahan sejak tahun 2010. Dengan
diundangkannya Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014,
maka akan dimulai babak yang baru
bagi organisasi kantor pusat Direktorat
Jenderal Perbendaharaan.
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Secara umum, perubahan yang
terjadi pada organisasi kantor pusat Ditjen
Perbendaharaan dapat dikatakan tidak
memiliki magnitudo yang besar tidak
terdapat penambahan/pengurangan
struktur yang signifikan serta banyak
didominasi oleh konsolidasi tugas dan
fungsi antar unit. Namun demikian,
terdapat juga perubahan yang cukup
mendasar terhadap tugas dan fungsi
pada beberapa direktorat yang
disebabkan adanya dinamika proses
bisnis di bidang perbendaharaan. Berikut
ini akan dipaparkan secara garis besar
perubahan yang relatif signifikan pada
unit organisasi kantor pusat Ditjen
Perbendaharaan.

REVITALISASI UNIT PENDUKUNG DITJEN
PERBENDAHARAAN
Di Sekretariat Direktorat Jenderal,
terjadi konsolidasi fungsi di bidang
pengelolaan sumber daya manusia (SDM)
dimana fungsi yang terkait dengan SDM
disatukan pada satu bagian. Mulai dari
fungsi yang bersifat strategis seperti
perencanaan dan pengembangan SDM,
rekrutmen, seleksi serta pola karir/pola
mutasi dan talent pool, sampai dengan
fungsi yang bersifat corporate services
SDM seperti pengelolaan kinerja SDM,
peringkat jabatan pelaksana dan layanan
administrasi SDM.
Di Bagian Umum yang mendukung
operasional kantor pusat, juga
terjadi perubahan dengan adanya
pemisahan antara fungsi pengadaan
dan kerumahtanggaan untuk menjamin
adanya check and balance dalam
alur pengadaan barang dan jasa serta
penyelesaian tagihan antara unit rumah
tangga sebagai user dan unit pengadaan
sebagai procurement center serta unit

Dinamika Perbendaharaan
perlengkapan sebagai pengelola aset.
Disamping itu, di Bagian Umum juga
dioptimalkan fungsi kehumasan dan
layanan informasi publik yang selama
ini masih tersebar di berbagai unit di
kantor pusat, sehingga dapat menjamin
bahwa informasi yang keluar dari
Ditjen Perbendaharaan dikelola secara
terintegrasi dan dilayani melalui satu
pintu kepada pihak eksternal.
Perubahan yang cukup mendasar
adalah dibentuknya Bagian
Kepatuhan Internal yang
merupakan induk atau
koordinator dari Unit
Kepatuhan Internal
(UKI) Eselon
II Ditjen

Pada saat kepemimpinan Menteri
Keuangan Agus Martowardojo, terjadi
perubahan yang berdampak cukup
besar pada proses bisnis pelaksanaan
anggaran, yaitu pengalihan proses
pengesahan dan revisi DIPA satker
kantor pusat ke Ditjen Anggaran
yang sebelumnya dilaksanakan oleh
Direktorat Pelaksanaan Anggaran Ditjen
Perbendaharaan. Beberapa hal yang
melatarbelakangi perubahan ini antara
lain adalah untuk menempatkan satu
vocal point dalam proses penyelesaian
dokumen anggaran di DJA, yang
sebelumnya satker harus mengurus
penyelesaian satuan anggaran di
DJA dan penyelesaian DIPA di DJPB.
Demikian pula halnya

dengan
revisi
DIPA untuk
kewenangan
kantor pusat
juga disatukan
di DJA, sehingga
satker K/L tidak
perlu pergi ke dua
tempat di kantor pusat Kementerian
Keuangan.

Perbendaharaan.
Dengan struktur yang selaras dengan
siklus kepatuhan internal yang dimulai
dari manajemen resiko, pemantauan dan
pengendalian, pengelolaan pengaduan,
serta tindak lanjut hasil pemeriksaan
aparat pengawas/pemeriksa, maka
diharapkan penerapan kepatuhan
internal di Ditjen Perbendaharaan telah
sepenuhnya terlembaga dan terjamin
kontinuitas pelaksanaan tugas dan
fungsinya dalam rangka peningkatan
transparansi dan akuntabilitas organisasi.
Paradigma Baru Monitoring dan
Evaluasi Pelaksanaan Anggaran

Terlepas dari kontroversi yang menjadi
wacana saat itu terkait ketepatan proses
bisnis tersebut secara filosofis, arahan
Menteri Keuangan terseb ut benar-benar
merubah wajah beban kerja yang selama
ini menjadi inti dari Direktorat Pelaksaan
Anggaran yaitu penyusunan dan revisi
DIPA. Namun demikian, pada momen
yang sama, di saat kepemimpinan Dirjen
Perbendaharaan Agus Suprijanto dimulai
paradigma baru dalam proses monitoring
dan evaluasi pelaksanaan anggaran yang
selama ini dapat dikatakan tidak menjadi
fokus utama dan kurang dieksplorasi
oleh kantor pusat DJPB yaitu spending
review. Sebenarnya proses spending
review telah dilaksanakan sejak lama oleh
Ditjen Perbendaharaan, namun demikian
belum terinstitusionalisasi, belum
berkembang metodologinya, objek reviu
nya masih belum komprehensif, serta
masih menitikberatkan pada penyerapan
anggaran.

Dengan demikian, pengalihan tugas
penyusunan dan revisi DIPA ke DJA
justru menjadi momen yang krusial bagi
kantor pusat DJPB dalam berpindah
ke paradigma baru monitoring dan
evaluasi pelaksanaan anggaran. Untuk
itu, dalam struktur organisasinya yang
baru, Direktorat Pelaksanaan Anggaran
selain menjadi penyusun regulasi dan
pembina teknis K/L di bidang anggaran,
akan memperluas dan memperdalam
fokusnya di bidang monitoring dan
evaluasi dengan spending review
dan reviu pelaksanaan anggaran
yang bertujuan untuk meningkatkan
kualitas penyerapan anggaran, efisiensi
pencapaian output serta efektifitas
outcome dari APBN. Pelaksanaan
spending review tersebut dilaksanakan
dengan metodologi yang terus menerus
dikembangkan, dijalankan secara
terlembaga oleh kantor pusat dan
kantor wilayah. Disamping itu, Direktorat
Pelaksanaan Anggaran juga mendapat
amanat untuk membina pelaksanaan
tugas-tugas kantor wilayah yang relatif
baru antara lain di bidang penganggaran,
perimbangan keuangan dan analisis
fiskal regional. Dengan dukungan dari
kantor pusat, maka pelaksanaan tugas
Kanwil yang saat ini lebih menekankan
pada proses-proses yang analitis dapat
tercapai serta memberikan manfaat dan
nilai tambah organisasi DJPB di daerah
maupun bagi ekonomi daerah masingmasing.

OPTIMALISASI KAS NEGARA MELALUI
IMPLEMENTASI TREASURY DEALING ROOM
Telah lama kita ketahui bersama
bahwa dalam menjalankan tugasnya
sebagai penjaga ketahanan kas negara
yang menopang operasional organisasi
pemerintah Republik Indonesia, Ditjen
Perbendaharaan selalu dihadapkan
dengan kondisi cash mismatch pada
kondisi/waktu tertentu. Sebagai
pengelola kas negara, tentu saja tujuan
utamanya adalah menjamin ketersediaan
kas untuk keperluan pemerintah
kapan dan berapa saja dibutuhkan.
Namun demikian, sebagai pengelola
keuangan yang profesional juga harus
memperhitungkan biaya dana yang
optimal dalam menjamin ketersediaan
kas tersebut. Artinya, pada saat terjadi
surplus atau defisit kas, setiap langkah
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Majalah Treasury
Indonesia
Treasury
Indonesia edisi ke-1/2015

33

Dinamika Perbendaharaan

yang dilakukan harus menggunakan
strategi serta manajemen resiko
keuangan yang mengoptimalkan benefit
dengan resiko terkendali sehingga biaya
dana dapat ditekan.
Dalam rangka meningkatkan
profesionalisme dalam mengelola kas
negara tersebut, beberapa tahun ini
Ditjen Perbendaharaan telah membangun
Treasury Dealing Room (TDR) yang
merupakan alat/tools organisasi untuk
melaksanakan optimalisasi pengelolaan
kas. Implementasi TDR didukung dengan
reorganisasi Direktorat Pengelolaan Kas
Negara (PKN) yang telah mengadopsi
skema/struktur dari TDR. Dengan
demikian, fungsi yang telah ada saat
ini dalam hal pengelolaan arus kas
penerimaan dan pengeluaran, serta
manajemen rekening pemerintah (KUN,
KPPN, PHLN, bendahara, serta rekening
pemerintah lainnya), dikembangkan lagi
fungsinya dengan operasionalisasi TDR.
Adapun stuktur dari organisasi TDR yang
diterapkan pada struktur Direktorat PKN
secara garis besar adalah:
a.

Front office: memiliki tugas sebagai
eksekutor yang berinteraksi dengan
pasar dan bertugas merencanakan
dan menetapkan jenis instrumen,
nilai, volume serta waktu (kapan dan
berapa lama), dalam hal pelaksanaan
optimalisasi kas.

b.

Middle office: bertugas sebagai
analis yang menetapkan strategi
optimalisasi dan portofolio,
peramalan, pelaksanaan manajemen
risiko keuangan serta riset ekonomi
dan pasar keuangan.

c.

Back office: bertugas melaksanaan
setelmen transaksi keuangan dan
akuntansi serta penyusunan laporan
keuangan.

KONSOLIDASI FUNGSI PEMBINAAN
PROSES BISNIS DAN TEKNOLOGI
INFORMASI
Sejalan dengan telah mulai
diimplementasikannya Sistem
Perbendaharaan dan Anggaran Negara
(SPAN) serta implementasi SAKTI yang
diproyeksikan akan diterapkan pada
2016, maka dapat dikatakan bahwa
proses penyelarasan antara proses bisnis
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dan teknologi serta sistem informasi yang
tercakup dalam SPAN maupun SAKTI
telah selesai. Modifikasi atau penyesuaian
pasti akan tetap ada sejalan dengan
dinamika regulasi maupun lingkungan
internal/eksternal, namun sifatnya tidak
akan signifikan mengubah proses bisnis
maupun teknologi yang dijalankan oleh
SPAN/SAKTI. Untuk itu, setelah fase
pembangunan yang berlangsung cukup
panjang dan melelahkan serta dengan
sukses telah diselesaikan, maka tahapan
selanjutnya yang menjadi fokus adalah
masa pemeliharaan serta pengembangan
yang berkelanjutan.
Pada fase implementasi atau
fase pemeliharaan ini fokus organisasi
adalah menjaga operasionalisasi SPAN/
SAKTI berjalan dengan lancar, stabil,
aman, serta utilisasi fitur secara penuh.
Untuk itu, dukungan penuh terhadap
operasional harian SPAN menjadi krusial
dan perlu mendapatkan komitmen
dari organisasi Ditjen Perbendaharaan
untuk fokus terhadap hal ini. Disamping
pemeliharaan, fase yang juga penting
adalah pengembangan untuk menjamin
kesinambungan (sustainability) dari
modernisasi proses bisnis melalui SPAN/
SAKTI. Sebagaimana diyakini bahwa
perubahan atau dinamika di lingkungan
internal/eksternal pasti terjadi seiring
berjalannya waktu, maka proses
pengembangan proses bisnis maupun
teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
yang berlangsung secara terus menerus
merupakan strategi yang tidak dapat
ditawar lagi.
Untuk itu, pada struktur kantor
pusat Ditjen Perbendaharaan yang baru,
fungsi Direktorat Sistem Perbendaharaan
akan semakin strategis dan berfokus
pada pembinaan dan pengembangan
sistem perbendaharaan, baik dalam hal
transformasi kelembagaan, penelitian
pengembangan (litbang), harmonisasi
regulasi, pembinaan proses bisnis,
bantuan hukum, pembinaan dan
sertifikasi pejabat perbendaharaan
di satuan kerja dan pembinaan
jabatan fungsional perbendaharaan.
Sedangkan Direktorat Sistem Informasi
dan Teknologi Perbendaharaan yang
merupakan bentukan baru dari Direktorat
Transformasi Perbendaharaan akan

semakin memfokuskan diri kepada
pengembangan dan penerapan TIK.
Dalam hal ini, proses end to end dari
TIK sebagai salah satu penggerak
utama organisasi dikawal oleh
direktorat ini mulai dari perancangan
dan pengembangan perangkat lunak,
information technology supporting
unit (ITSU) yang menjamin kelancaran
alih teknologi dan operasional dari
aplikasi SPAN dan SAKTI serta aplikasi
internal/eksternal lainnya, pemeliharaan
dan pengembangan database serta
perangkat keras/infrastruktur TIK (server,
data center, jaringan, komunikasi data,
dll), serta publikasi dan dokumentasi TIK
perbendaharaan.

BERUBAH UNTUK BERUBAH (LAGI)
Demikian secara garis besar
perubahan yang terjadi pada struktur
kantor pusat Ditjen Perbendaharaan.
Meskipun terdapat juga perubahan pada
fungsi dan proses bisnis di direktorat
lainnya, tetapi relatif tidak signifikan
dibandingkan sebagaimana yang
dijelaskan sebelumnya. Perubahan
organisasi yang terjadi saat ini bukanlah
yang terakhir karena perubahan adalah
keniscayaan. Yang perlu dipahami
adalah bahwa perubahan kali ini pada
umumnya dilatarbelakangi adanya
penyesuaian terhadap perkembangan
situasi, bukan karena dirancang untuk
mengantisipasi dinamika organisasi pada
jangka panjang 15 sampai dengan 20
tahun lagi. Desain perubahan organisasi
dalam rangka penerapan transformasi
kelembagaan yang ditargetkan sampai
dengan tahun 2025 masih terus dibahas
bersama dengan Central Transformation
Office Sekretariat Jenderal dan unitunit terkait di Kementerian Keuangan.
Dengan demikian, ekspektasi adanya
perubahan (lagi) di Ditjen Perubahan akan
diarahkan pada perubahan yang sifatnya
lebih permanen (mampu bertahan dalam
jangka panjang), adaptif dan fleksibel
terhadap dinamika lingkungan internal/
eksternal, serta manageable dalam
proses implementasinya. ***
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Pencitraan

DJPBN
Melalui Unit
KEHUMASAN,
PERLUKAH?
(Telaah Peran Kehumasan
Paska Implementasi PMK 206/2014)
Penulis

M

enarik bila mencermati
reorganisasi DJPB terbaru versi
Peraturan Menteri Keuangan
No. 206/2014 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Keuangan. Dari
sisi public relation, baru kali ini DJPB
menempatkan fungsi kehumasan secara
jelas dalam struktur organisasinya.
Tidak seperti sebelumnya ketika fungsi
kehumasan masih tumpang tindih
dengan administrasi perjalanan dinas,
kendaraan dinas dan bus jemputan
pegawai. Dalam PMK tersebut fungsi
ini akan digabungkan dengan layanan
informasi dan protokoler. Jauh lebih inline
dan efektif dari sebelumnya.
Walaupun belum diimplementasikan,
minimal harapan untuk memiliki unit
yang fully-dedicated mengangkat
citra organisasi sudah ada di depan
mata. Media center yang sebelumnya
tidak jelas keberaadaannya setelah
Bagian Pengembangan Pegawai yang
menaunginya dilebur menjadi Bagian
SDM, dapat menarik nafas lega untuk
lebih profesional dan fokus menjalankan
tugas jurnalistik kehumasannya. Bahkan
bukan tidak mungkin dapat menjadi
garda terdepan penyedia layanan
informasi publik khas DJPB kepada
seluruh stakeholder dan pelaksana
strategi komunikasi organisasi DJPB.
Lalu bagaimana sebaiknya unit
kehumasan DJPB difungsikan kelak?
Apa pentingnya sebuah organisasi

: Tonny W. Poernomo

memiliki unit kehumasan tersendiri?
Apa saja tugas yang bisa dilakukan
kehumasan? Apa hubungannya dengan
citra organisasi dan strategi komunikasi?
Apakah perlu organisasi publik seperti
DJPB memiliki strategi komunikasi?
Apa manfaat yang didapatkan DJPB
dari pencitraan hasil ramuan unit
kehumasan?

keterbukaan informasi publik, sedangkan
keprotokoleran adalah tugas melayani
kegiatan pimpinan DJPB.
Tulisan ini akan menyoroti peran
Subbag ini dalam menjalankan
tupoksinya, kondisi kehumasan saat ini
dan harapan ke depan.

KONDISI KEHUMASAN DJPB SAAT INI
KEHUMASAN, LAYANAN INFORMASI DAN
PROTOKOLER (KLIP)
Dalam PMK 206/2014, fungsi
kehumasan DJPB diletakkan pada
Subbag Kehumasan, Layanan Informasi
dan Protokoler di bawah Bagian Umum
Sekretariat. Selain bertugas melakukan
kegiatan kehumasan, pelaksanaan
layanan informasi, pengurusan dokumen
perjalanan dinas luar negeri, penyusunan
laporan tahunan, sinkronisasi dan
koordinasi pelayanan helpdesk dan
keprotokoleran kegiatan pimpinan
direktorat jenderal.
Jika melihat tugasnya, pekerjaan
unit kehumasan ini dibagi menjadi tiga
tugas pokok. Kehumasan, layanan
informasi dan keprotokoleran. Walaupun
terlihat tidak jauh berbeda dan banyak
dipraktikan dalam berbagai instansi
publik, namun perbedaan mendasar
itu tetap ada. Kehumasan lebih ke
arah manajemen strategi komunikasi,
layanan informasi pada implementasi
UU No. 14 tahun 2008 tentang

Memprihatinkan namun berpotensi
besar. Itu yang menggambarkan kondisi
kehumasan DJPB saat ini. Prihatin
karena saat ini hanya tinggal dua orang
yang berjibaku mengibarkan panji
kehumasan bertajuk “media center”.
Tugas mereka tidak bisa dianggap
sederhana. Mulai dari meliput kegiatan
pimpinan, menulis dan memastikan
terbit di media DJPB yang ada.
Mendesain publikasi DJPB, berdiskusi
dengan editor dan penulis, mengedit,
meminta persetujuan dan mencetaknya.
Membangun website, mengelola,
menerima atau menulis artikel dan
mengunggahnya. Kelihatan sibuk? iya.
Namun saat ini, yang dikerjakan hanya
sebatas rutinitas kehumasan biasa.
Jauh dari kesan unit kehumasan yang
mengeksplorasi strategi komunikasi
khas instansi pemerintah. Apalagi bila
diarahkan untuk mengangkat citra
DJPB melalui media-media internal dan
eksternal. Masih jauh panggang dari api.
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STRUKTUR ORGANISASI DAN
JENJANG KARIER
YANG BELUM JELAS

ANGGARAN MINIM
KEBIJAKAN
INSTANSI
DAN PIMPINAN

KOMPETENSI TIDAK MEMADAI

TUPOKSI TIDAK OPTIMAL

Bagan 1

PERMASALAHAN KEHUMASAN SAAT INI

Selama ini fungsi kehumasan
DJPB tidak berjalan secara optimal
dan tergantung pada kebijakan instansi
dan pimpinan (lihat bagan 1). SDM
yang ada sangat kurang jumlahnya dan
masih perlu di-upgrade kompetensinya.
Struktur organisasi dari media center
tidak tertata dengan baik dan lebih
bersifat sebagai pelengkap. Secara
nomenklatur berada di Bagian Umum,
namun pelaksanaannya ada di Bagian
Pengembangan Pegawai. Sulit
melakukan inovasi produk kehumasan
karena minimnya anggaran. Dan pada
akhirnya, tugas pokok dan fungsi
media center sebagai unit kehumasan
terutama dalam hal manajemen strategi
informasi, publikasi dan layanan informasi
eksternal serta hubungan media menjadi
tidak optimal. (Bagan 1 Permasalahan
Kehumasan Saat ini)

Center. Dukungan sarana dalam
bentuk peralatan jurnalistik, penugasan
di kegiatan direktorat jenderal dan
terakhir penguatan struktur organisasi
dalam bentuk PMK 206/2014 telah
menumbuhkan harapan bahwa unit
kehumasan DJPB dapat berkiprah lebih
baik di masa yang akan datang.

Namun sebenarnya unit ini
memiliki potensi yang luar biasa. Pihak
internal DJPB secara tidak langsung
telah menjadikannya sebagai pusat
dokumentasi kegiatan direktorat jenderal.
Walaupun SDMnya terbatas, tetapi media
yang dikelola terus berkembang. Majalah
Treasury Indonesia, Website Ditjen
Perbendaharaan, Laporan tahunan,
profil direktorat, Buletin Perbendaharaan
dan TV Perbendaharaan masih terus
dapat dinikmati versi terbarunya. Pihak
eksternal juga bisa mendapatkan info
terbaru dari website perbendaharaan.
go.id walaupun fungsi helpdesk sebagai
pintu layanan informasi belum tergali
secara maksimal.

Melalui struktur organisasi terbaru,
harapannya unit ini dapat lebih fokus
menggeser konsep humas yang
konservatif menjadi humas yang
mengedepankan komunikasi publik.
Seperti yang dapat dilihat pada bagan
2, konsep humas terdahulu memiliki
beberapa permasalahan yang seringkali
menghambat proses optimalisasi fungsi
kehumasan di sebuah instansi publik,
seperti keterbatasan distribusi informasi,
pengkhususan fungsi humas hanya
sebagai dokumentasi kegiatan pimpinan
atau internal instansi, kemasan pesan
dalam media yang belum menarik, lebih
menekankan pencitraan tanpa strategi
yang baik, dan tidak memiliki target
kerja yang terukur. (Bagan 2. Konsep
Kehumasan)

Beruntung pimpinan DJPB
melihat potensi yang besar dari Media
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PERGESERAN KONSEP KEHUMASAN
PMK 206/2014 merupakan
milestone terbaik yang pernah dimiliki
unit kehumasan DJPB. Walaupun PMK
No. 184/2010 sebelumnya sudah
menempatkan kehumasan sebagai
salah satu tupoksi yang harus dijalankan
Bagian Umum-Setditjen, namun dalam
pelaksanaannya belum seoptimal fungsi
perjalanan dinas yang juga melekat
dalam subbag yang sama.

Sedangkan ke depan, tuntutan
unit kehumasan yang menjalankan
komunikasi publik seperti yang
diamanatkan dalam UU no. 14/2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik
dan Perpres No. 61/2008 tentang
pelaksanaannya, akan semakin tinggi.
Humas pemerintah diharapkan mampu
memenuhi hak tahu masyarakat dan
mengakomodasi aspirasi masyarakat
dalam perumusan kebijakan publik
sekaligus menyampaikan kebijakan dan
hasil-hasil pembangunannya kepada
publik.
Hal ini pada akhirnya
mengkondisikan DJPB untuk memiliki
unit kehumasan yang tidak hanya
memiliki program yang terukur, tetapi
juga harus dapat mengedukasi
stakeholder dan masyarakat terkait
layanan perbendaharaan, membangun
dan mengembangkan sistem informasi
dan dokumentasi untuk mengelola
informasi publik secara baik, serta
memberikan akses informasi yang
mudah.
Lalu bagaimana caranya agar
pergeseran konsep kehumasan tersebut
dapat diimplementasikan atau bahkan
pada akhirnya dapat menunjang
penciptaan citra organisasi yang baik?
Kuncinya ada pada pembentukan citra
organisasi dan strategi komunikasi yang
dilakukan DJPB itu sendiri.
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DISTRIBUSI
INFORMASI
TERBATAS

DOKUMENTASI
PIMPINAN
/ INTERNAL
INSTANSI

KEMASAN
PESAN BELUM
MENARIK

PENCITRAAN
TANPA
STRATEGI

TIDAK
TERUKUR

Bagan 2
KONSEP
KEHUMASAN

CITRA ORGANISASI DJPB
Entah disadari atau tidak, DJPB
telah berusaha menciptakan citra
organisasinya sendiri. Walaupun masih
terbatas pada unit kerja di luar kantor
pusat, namun hal ini dapat dikatakan
sebuah kemajuan dalam komitmen
layanan terhadap stakeholder. Dalam
Pedoman Ikon KPPN dan Kanwil Ditjen
Perbendaharaan yang diterbitkan oleh
Sekretariat DJPBN telah disampaikan
bahwa tujuan yang ingin dicapai yaitu:
“...adalah mempertegas citra Kanwil
Ditjen Perbendaharaan dan KPPN
sebagai unit yang memberikan pelayanan
yang prima kepada stakeholder di bidang
Perbendaharaan.”
Selain itu disampaikan juga sasaran
yang ingin dicapai dengan penetapan
standarisasi ikon dimaksud adalah:

menyebutkan enam jenis citra, mulai citra
cerminan, citra kini, citra keinginan, citra
perusahaan/organisasi, citra serbaguna
hingga citra penampilan yang dituangkan
dalam berbagai kebijakan, profil pegawai,
produk atau jasa-jasa organisasi itu
sendiri.
Dalam kasus DJPB, citra yang ingin
ditimbulkan adalah DJPB (dalam hal ini
KPPN dan Kanwil) merupakan instansi
publik yang memberikan pelayanan
prima di bidang perbendaharaan. Prima
berarti ramah, profesional, modern,
inovatif, akuntabel, efektif dan efisien.
Citra tersebut sengaja diciptakan dan
disampaikan melalui penciptaan ikon
KPPN dan Kanwil dengan unsur-unsur
yang memiliki makna yang diharapkan
dapat ditangkap dan dirasakan oleh para
stakeholder.

“...adalah meningkatkan rasa
kebanggaan seluruh elemen Ditjen
Perbendaharaan terhadap organisasi
sehingga mampu meningkatkan kinerja
dalam memberikan pelayanan publik.
Sasaran lainnya adalah menciptakan
persepsi stakeholder pada aspek
psikologis dengan memberikan
gambaran positif seperti pelayanan yang
ramah, profesional, modern, inovatif,
akuntabel, efektif dan efisien.”

Hal ini sejalan dengan Riordan
et al. (dalam Malhotra, 2008)
mengkarakteristikkan citra sebagai
persepsi individu tentang aksi, aktivitas,
pencapaian suatu perusahaan. Dalam
konteks komunikasi, citra berada di
sisi penerima (stakeholder), sedangkan
identitas berada di sisi pengirim (DJPB).
Semakin kuat pesan yang terkandung
dalam identitas organisasi, maka akan
semakin kuat pula respon yang diberikan
oleh konsumen (Kapferer, 1994).

Menurut Holt, Rinehart and Winston
(1996), image atau citra didefinisikan
sebagai a picture of mind, yaitu suatu
gambaran yang ada di dalam benak
seseorang. Gambaran tersebut sengaja
diciptakan dari suatu obyek, orang
atau organisasi (Dahlan, 1992) yang
muncul karena pemahaman akan
suatu kenyataan melalui informasi
(Kasali, 2003). Bentuk produk yang
dihasilkan untuk melahirkan citra yang
beragam. Setidaknya Frank Jefkins
dalam bukunya Public Relations (1998)

Harapannya adalah pesan yang
berusaha disampaikan dalam bentuk
ikon yang standar tak ubahnya stimulus
rangsang yang dikirimkan DJPB kepada
stakeholder sebagai penerima pesan.
Stimulus tersebut menghasilkan kognisi,
persepsi, motivasi dan sikap yang pada
akhirnya mempengaruhi respon perilaku
penerima pesan. Pada akhirnya sebuah
organisasi dikatakan dapat menciptakan
citra yang baik apabila stakeholder
sebagai penerima pesan menerima dan
merespon positif (Jefkins, 1998).

TERUKUR,
EDUKASI,
SISTEM
INFORMASI
& DOKUMEN,
AKSES
INFORMASI
MUDAH

PENCIPTAAN STRATEGI KOMUNIKASI
YANG TEPAT
Citra organisasi yang sudah baik
tidak akan optimal tanpa pemilihan
strategi komunikasi yang tepat
(Jefkins, 1998). Namun sebelum
menentukan strategi yang tepat, perlu
diperhatikan beberapa faktor yang
dapat mempengaruhi peran komunikasi
organisasi. Pertama, kemajuan teknologi
yang memungkinkan informasi menyebar
dengan cepat. Kedua, meningkatnya
kualitas pendidikan dan pemikiran
publik. Ketiga, informasi semakin
dikemas dengan menarik. Keempat,
perusahaan atau organisasi semakin
kompleks sehingga dibutuhkan kegiatan
komunikasi yang lebih baik untuk
menjangkau semua publik (Laksana,
2012).
Faktor-faktor tersebut
menggambarkan kompleksitas tugas
kehumasan dalam menerapkan
strategi komunikasi. Menurut
Hardjana (2008), komunikasi
organisasi merupakan integrasi
antara beberapa fungsi komunikasi,
mencakup marketing communication
(komunikasi pemasaran), organizational
communication (komunikasi organisasi),
dan management communication
(komunikasi manajemen), business
communication (komunikasi bisnis),
public relations (hubungan masyarakat),
dan managerial communication
(komunikasi manajerial).
Komunikasi organisasi merupakan
komunikasi yang bersifat strategis atau
berhubungan dengan langkah-langkah
sebuah organisasi atau perusahaan
untuk mencapai target perusahaan
dalam jangka panjang. Beberapa strategi
komunikasi organisasi yang dilakukan
oleh perusahaan adalah pengelolaan
citra, identitas, dan reputasi.
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LAYANAN INFORMASI

i

DOKUMENTASI
PELIPUTAN
PUBLIKASI CETAK
DAN ELEKTRONIK

Bagan 3.

FUNGSI KEHUMASAN
PADA SUBBAG KLIP

Pada akhirnya melalui pelaksanaan
konsep 7C tersebut, Subbag KLIP
dapat mengoptimalkan fungsi strategi
komunikasi, monitoring, analisis dan
riset serta hubungan media dan
kelembagaan.

i

HUBUNGAN MEDIA DAN
KELEMBAGAAN

STRATEGI KOMUNIKASI,
MONITORING, ANALISIS DAN RISET

Memperhatikan hal tersebut, perlu
dipastikan bahwa fungsi kehumasan
yang nantinya akan dijalankan oleh
Subbag Kehumasan, Layanan Informasi
dan Protokoler, Sekretariat DJPB, harus
dapat menciptakan dan menggunakan
strategi komunikasi yang tepat.
Beberapa fungsi kehumasan yang
perlu ada untuk mendukung strategi
komunikasi terdapat pada bagan 3
(Fungsi Kehumasan pada Subbag KLIP).

Capability para pegawai yang
didedikasikan sebagai awak kehumasan
menjadi hal yang juga sangat penting
untuk dipersiapkan dalam menjalankan
strategi komunikasi. Menggunakan
berbagai macam Channel atau saluran
yang mudah diakses oleh publik atau
media. Terakhir, memastikan layanan
informasi publik tersebut diberikan
secara terus menerus (Continuity)
kepada publik atau media.

Untuk menjalankan strategi
komunikasi yang baik, Subbag
KLIP harus dapat mengoptimalkan
fungsi kehumasan yang ada dengan
menyediakan layanan informasi publik
yang mengedepankan peran strategisnya
berdasarkan konsep 7C (Broom, 2013).

Apabila konsep 7C tersebut
diimplementasikan sebagai dasar
pelaksanakan fungsi kehumasan di
DJPB, Subbag KLIP dapat dengan
mudah mengembangkan tugasnya
dari sebelumnya hanya berfokus pada
dokumentasi dan peliputan kegiatan
pimpinan serta organisasi, menjadi unit
kehumasan yang lebih strategis. Misalnya
bekerjasama dengan Biro KLI, Setjen
Kemenkeu dalam melakukan analisa/
riset opini publik atas isu publik maupun
tren berita yang beredar terkait Ditjen
Perbendaharaan. Bahkan jika diperlukan,
Subbag KLIP dapat menginisiasi hak
jawab pada media yang memuat
pemberitaan terkait kebijakan pimpinan
organisasi.

Pertama yang harus dipersiapkan
adalah bagaimana menjadikan Subbag
KLIP memiliki Credibility sebagai
sumber informasi yang dapat dipercaya
media atau publik. Mengutamakan
Content atau isi yang sesuai dengan
kebutuhan publik untuk kemudian
disampaikan dengan menggunakan
bahasa yang mudah dimengerti oleh
publik dan media (Clarity). Memastikan
Context atau isi komunikasi agar
sesuai dengan karakteristik publik dan
media yang menjadi sasaran dan juga
cara penyampaiannya. Meningkatkan
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saluran website www.perbendaharaan.
go.id, Majalah Treasury, buku tahunan,
ke depan Subbag KLIP dapat
mengembangkan media lainnya seperti
facebook, twitter dan SMS blast
untuk lebih menggapai sasaran publik
atau media yang ditargetkan. Atau
mengembangkan produk kehumasan
lainnya seperti video news-eventkelembagaan, advertorial DJPB, buku
Kompilasi Pidato Dirjen, buku Profil
DJPB, hingga Campaign Office Kit
Product (kalender, agenda, goodie bag,
merchandise, dsb).

Demikian juga halnya dalam
pelaksanaan publikasi cetak dan
elektronik yang biasa dilakukan melalui

PENCITRAAN DJPB MELALUI UNIT
KEHUMASAN, PERLUKAH?
Melihat perubahan struktur
organisasi yang berpihak pada eksistensi
kehumasan DJPB, adanya tuntutan
layanan informasi instansi publik yang
dibutuhkan masyarakat serta untuk
mengakomodir keinginan pimpinan
untuk mengangkat citra organisasi,
tidak salah apabila pencitraan DJPB
dilakukan. Kesan DJPB sebagai instansi
publik yang memberikan pelayanan
prima (ramah, profesional, modern,
inovatif, akuntabel, efektif dan efisien)
di bidang perbendaharaan memang
perlu diciptakan dan disampaikan
kepada masyarakat. Hanya saja, kita
perlu melakukan strategi komunikasi
yang terstruktur, sistematis dan masif.
Hanya unit kehumasan internal yang
memiliki ruang yang tepat untuk
meramu hal tersebut. Tentu saja, tanpa
mengenyampingkan fungsi protokoler
yang tidak kalah penting untuk
dijalankan. ***

MENGAKUNTASIKAN HASIL KERJA
PEMERINTAH DI TAHUN AKRUAL
Penulis: Windraty Ariane Siallagan

2013

2014

2014

2013

T

ahun 2015 akan menjadi tahun
bersejarah dalam perjalanan
reformasi manajemen bidang
keuangan negara yang telah dimulai
satu dekade lalu. Jika di tahuntahun sebelumnya, Pemerintah
menggunakan akuntansi berbasis kas
menuju kas (cash towards accrual)
dalam mengakuntansikan transaksitransaksinya, maka di tahun ini
Pemerintah akan mengimplementasikan
akuntansi berbasis akrual (accrual) di
seluruh satuan kerjanya baik di tingkat
pusat maupun daerah. Sama seperti
inisiatif reformasi di bidang lain, tujuan
implementasi akuntansi berbasis akrual
adalah untuk meningkatkan efisiensi,
transparansi, akuntabilitas serta kinerja
Pemerintah. Dalam mengakuntansikan
hasil kerjanya, Pemerintah akan
mengalami banyak perubahan yang
tidak hanya mempengaruhi aspek
pelaporan dan pertanggungjawaban
keuangan semata, namun juga akan
menyentuh seluruh aspek keuangan
lainnya. Persiapan yang telah dilakukan
tahun-tahun sebelumnya adalah
antisipasi Pemerintah dalam mengatasi
pengaruh dimaksud dan memitigasi
risiko terjadinya kegagalan transformasi
akuntansi.
Implementasi akuntasi berbasis
akrual di sektor pemerintahan
merupakan perjalanan panjang yang

erat sekali kaitannya dengan introduksi
akuntansi dan pelaporan keuangan
Pemerintah dalam tubuh birokrasi.
Jika sejak diperkenalkannya akuntansi
di sektor pemerintahan di Indonesia
pada tahun 2004, Pemerintah masih
mengadopsi akuntansi berbasis kas
yang dimodifikasi (modified cash), dan
sejak tahun 2008 mulai menggunakan
basis kas menuju akrual (cash toward
accrual), maka mulai tahun 2015
seluruh jajaran kerja Pemerintah wajib
menggunakan akuntansi berbasis
akrual. Dampak nyata dari momentum
penerapan akuntansi di sektor publik
tercermin dari perbaikan transparansi
dan akuntabilitas keuangan pemerintah.
Hasil kerja Pemerintah yang terefleksi
dari kinerja keuangan telah dapat diakses
dan dibaca oleh masyarakat luas melalui
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
(LKPP) tahunan yang dihasilkan dari
proses akuntansi. LKPP yang diterbitkan
oleh Pemerintah selambat-lambatnya
6 (enam) bulan setiap tahun anggaran
berakhir tidak lain merupakan hasil
proses akuntansi dan pelaporan yang
mengacu pada Standar Akuntansi
Pemerintahan (SAP). Jika bisnis
mengenal Standar Akuntansi Keuangan
(SAK), maka pemerintah mengenal
SAP sebagai prinsip- prinsip akuntansi
yang diterapkan dalam menyusun
dan menyajikan laporan keuangan
pemerintah yang disusun oleh Komite
Standar Akuntansi Pemerintahan.
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2015

Prinsip-prinsip yang tertuang dalam
SAP dimaksud selanjutnya dioperasikan
dalam Sistem Akuntansi Pemerintah
yang dibangun oleh Pemerintah sendiri
dalam rangka menghasilkan laporan
pertanggungjawaban keuangan yaitu
LKPP.
Direktorat Jenderal Perbendaharaan,
sebagai salah satu unit di bawah
Kementerian Keuangan memiliki peran
sentral dalam penerapan akuntansi
berbasis akrual. Sebagai institusi
yang melaksanakan tugas konsolidasi
laporan keuangan seluruh kementerian
negara/lembaga, Direktorat Jenderal
Perbendaharaan bertanggungjawab
dalam menyusun Laporan Keuangan
Pemerintah Pusat, yang selanjutnya
disampaikan oleh Menteri Keuangan
a.n. Pemerintah kepada DPR sebagai
bentuk laporan akuntabilitas. Disamping
itu, Direktorat Jenderal Perbendaharaan
juga melakukan pengembangan
sistem akuntansi pemerintah sejalan
dengan basis akuntansi yang berlaku.
Pengembangan sistem akuntansi
pemerintah sebagai instrumen
pelaksanaan akuntansi menjadi kunci
keberhasilan implementasi basis akrual
itu sendiri.
Upaya untuk memperkenalkan
akuntansi basis akrual di Indonesia,
telah diupayakan sejak tahun 1990- an
dengan banyak cerita kegagalan. Inisiatif
implementasi akuntansi basis akrual
kembali diperkenalkan melalui UU No.
1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara yang mengamanatkan bahwa
akuntansi berbasis akrual dilaksanakan
pada tahun 2008. Menyadari kesulitan
dalam implementasinya dan memenuhi
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CASH

CASH BASIS WITH
SUPLEMENTARY
ACCRUAL DATA
MODIFIED
ACCRUAL

ACCRUAL

BASIS
AKUNTANSI
amanat dimaksud pada tahun 2008,
Pemerintah merevisi inisiatif implementasi
akuntansi basis akrual dari semula tahun
2008 menjadi tahun 2015.
Implementasi akuntansi berbasis
akrual di Indonesia sejalan dengan
tren praktik akuntansi pemerintahan
yang terjadi di berbagai belahan dunia
saat ini. Penerapan basis akrual yang
secara umum ditemui pada sektor
privat dianggap memiliki keunggulan
dibandingkan basis kas jika diterapkan
dalam sektor publik, utamanya dalam
mendorong efisiensi dan efektivitas.
Secara umum jika ditarik suatu garis
lurus maka terdapat dua ekstrim
(two extremes on a continuum) basis
akuntansi yakni basis kas dan basis
akrual. Namun dalam implementasinya,
terdapat basis akuntansi diantara kedua
ekstrim tersebut yakni basis kas (cash
basis) yang dilaporkan secara akrual dan
modified accrual seperti gambar di atas.
Sumber dari OECD tahun
2012, negara-negara yang telah
mengimplementasikan basis akrual
antara lain Finlandia, Australia, New
Zealand, Belanda, Inggris. Adapun cash
basis dengan pelaporan akrual dilakukan
oleh negara seperti Belgia dan Irlandia,
modified accrual oleh Kanada dan
Iceland. Adapun penerapannya berbedabeda, yakni ada yang secara bertahap
pada pemerintah daerah baru diikuti
dengan pemerintah pusat. Di Indonesia
sedikit berbeda dengan memulai
implementasi di tingkat pusat yang
selanjutnya akan diikuti oleh pemerintah
daerah.
Mencermati keunggulan tersebut,
berbagai negara telah melakukan
transformasi perubahan akuntansi
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basis kas menjadi akrual yang telah
menjadi tren saat ini. Pergeseran basis
akuntansi akrual pada sektor publik
mulai diperkenalkan pada akhir tahun
1980-an, utamanya di Australia dan
New Zealand. Bahkan New Zealand
dikenal sebagai negara pertama yang
mengimplementasikan akuntansi basis
akrual secara penuh baik pada tingkat
nasional (national level) maupun tingkat
institusi (agency level). Tahun 1991
adalah tahun pertama New Zealand
dengan 49 departemen-nya menerbitkan
laporan keuangan pemerintah (whole of
government report) pertama berbasis
akrual.
Adapun perbedaan utama dari
akuntansi basis kas dan akrual adalah
timing atau waktu kapan pencatatan
atas suatu transaksi dilakukan. Akuntansi
berbasis kas melakukan pencatatan
pada saat terdapat kas yang masuk atau
keluar, tanpa memperhitungkan kapan
nilai ekonomi terbentuk. Sedangkan
akuntansi berbasis akrual melakukan
pencatatan pada saat nilai ekonomi itu
sendiri terbentuk. Perbedaaan filosofi dari
kedua basis tersebut menjadikan basis
akrual dianggap unggul dibandingkan
basis kas.
Dibalik berbagai manfaat dan
keunggulan akuntansi basis akrual,
masih terdapat perdebatan mengenai
efektivitas penerapan akrual di sektor
pemerintahan. Karakteristik yang
berbeda antar sektor privat dan sektor
publik adalah alasan utama pendapat
yang mempertanyakan apakah memang
akuntansi berbasis akrual ‘fit’ dalam
konteks sektor publik sebagaimana
yang diungkapkan dalam berbagai
penelitian mengenai akrual. Pertama,

Pemerintah memiliki aset dan hutang
yang karakteristiknya berbeda dengan
perusahaan. Aset-aset seperti aset
bersejarah, aset militer dan infrastruktur
memiliki tantangan tersendiri dalam
melakukan pencatatan dengan basis
akrual. Aset bersejarah, contohnya,
memiliki siklus yang sangat panjang
secara umum dapat melampaui ratusan
tahun. Nilainya tidaklah berkurang namun
memiliki kecenderungan meningkat.
Dengan akrual, maka isu depresiasi
menjadi permasalahan tersendiri.
Begitu juga nilai yang akan dicatat
akan sulit ditentukan dikarenakan
nilai perolehannya yang kerap tidak
diketahui dan tidak relevan pada konteks
saat ini jika ingin dilakukan penilaian
kembali. Disamping itu, aset militer yang
bersifat umum dan khusus. Aset yang
bersifat khusus cenderung akan rusak/
hancur misalnya dikarenakan perang,
sehingga sulit atau bahkan tidak dapat
didepresiasi. Kedua, keputusan terkait
metode penilaian yang digunakan
apakah dengan harga buku atau harga
berlaku. Di sektor publik, dokumentansi
kuitansi pembelian suatu aset masih
belum tertib bahkan jarang dilakukan
yang menyulitkan proses pencatatannya.
Ketiga, kaitan antara akuntansi tidak
dapat terlepas dari proses akuntabilitas
yang terkait dengan institusi legislatif
selaku lembaga pengawas Pemerintah.
Jika dalam sektor privat akuntansi
adalah bahasa bisnis yang mencatat,
melaporkan, dan mengevaluasi
transaksi yang mempengaruhi kinerja
perusahaan, maka dalam sektor
pemerintahan akuntansi dipandang
juga sebagai bahasa akuntabilitas.
Sebagai bahasa akuntabilitas, akuntansi
transaksi keuangan Pemerintah
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KEUNGGULAN BASIS AKRUAL TERHADAP BASIS KAS

1
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Membantu organisasi meningkatkan efisiensi dan kinerjanya melalui penyajian
biaya seutuhnya (full cost) dari transaksi yang dilakukannya.
Dengan akuntansi basis akrual Pemerintah dapat menyajikan informasi biaya
secara utuh atas transaksi lainnya yang tidak dapat dilakukan dengan basis kas.
Basis kas hanya mengakui transaksi (mencatat) pada saat adanya kas/uang keluar
atau masuk sehingga tidak dapat mencatat transaksi seperti penyusutan dan
piutang yang dapat menghambat Pemerintah dalam menyediakan informasi atas
biaya total yang dikeluarkan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah.
Meningkatkan kinerja melalui alokasi sumber daya yang lebih efisien dikarenakan adanya
informasi yang lebih transparan atas biaya yang sebenarnya dikeluarkan (true cost).
Dengan informasi tersebut, maka keputusan-keputusan alokasi sumber daya dapat diambil
secara lebih baik.

Meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban. Informasi yang
tidak tercatat dalam basis kas menghambat transparansi.
Sebagai contoh konkret, jika saat ini laporan keuangan yang dapat disajikan Pemerintah terdiri dari empat
komponen yakni laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan;
maka dengan penerapan basis akrual pemerintah, terdapat informasi lebih yang dapat disajikan yaitu laporan
operasional dan laporan perubahan ekuitas.

“

Perbedaan utama dari
akuntansi basis kas dan akrual
adalah timing atau waktu
kapan pencatatan atas suatu
transaksi dilakukan. Akuntansi
berbasis kas melakukan
pencatatan pada saat terdapat
kas yang masuk atau keluar,
tanpa memperhitungkan
kapan nilai ekonomi terbentuk.
Sedangkan akuntansi berbasis
akrual melakukan pencatatan
pada saat nilai ekonomi itu
sendiri terbentuk.

“

memfasilitasi dalam penyusunan laporan
keuangan Pemerintah sebagai bentuk
pertanggungjawaban kepada Dewan
Perwakilan Rakyat. Pemahaman institusi
legislatif sebagai institusi pengawas
Pemerintah terhadap basis akrual telah
menjadi isu di berbagai negara yang telah
terlebih dahulu mengimplementasikan
basis akrual. Hal ini juga dikarenakan
karakteristik akrual yang lebih kompleks
dibandingkan dengan basis kas.
Dalam konteks pertanggungjawaban,
implementasi akrual ditengarai kurang
efektif dibandingkan basis kas. Keempat,
secara umum akuntansi basis akrual
memiliki tingkat kesulitan yang lebih
tinggi dari basis kas. Bagaimana cara
mengukur usangnya suatu aset (wear
and tear) untuk mengetahui depresiasi
tahunan suatu barang. Tentunya hal
tersebut akan lebih kompleks daripada
sistem akuntansi kas yang mencatat
jalan hanya pada waktu dibangun (uang/
kas keluar) tanpa memperhatikan nilai
depresiasi tahunannya.
Analisis atas keunggulan dan
kelemahan dimaksud telah lama
dicermati oleh Pemerintah yang pada

akhirnya memutuskan untuk menerapkan
basis akrual pada tahun 2015 ini. Strategi
implementasi juga telah disiapkan untuk
memastikan keberhasilan implementasi
akrual ini. Pengalaman berbagai negara
telah menunjukkan bahwa key success
factor transformasi akuntansi berbasis
akrual ada pada dukungan dari politisi
dan pimpinan, ketersediaan kapasitas
SDM yang memadai, aspek legal
seperti ketersediaan peraturan, dan
juga mekanisme penilaian dari aset
Pemerintah. Dalam konteks di Indonesia,
faktor SDM menjadi determining
factor dari berbagai faktor kesuksesan
implementasi tersebut diatas. Sama
seperti mesin canggih yang tidak akan
bermakna apa-apa tanpa keberadaan
‘the man behind the machine’ yang
mengoperasikan mesin tersebut, maka
demikian juga signifikansi sumber daya
manusia dalam kesuksesan implementasi
akuntansi basis akrual di sektor
pemerintahan. Ineksistensi berbagai
faktor kesuksesan tersebut diatas, upaya
mengakuntansikan hasil kerja pemerintah
dengan sistem akuntansi akrual tidak
akan membuahkan apa-apa. ***
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VADIS
PENYALURAN
BANTUAN
SOSIAL
Penulis: Noor Faisal Achmad
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POLEMIK KEBERLANJUTAN SKEMA
BANTUAN SOSIAL
Setelah berpolemik antara
menghentikan dan melanjutkan
pengucuran dana bantuan sosial
(bansos), baru-baru ini Menteri Dalam
Negeri, Tjahjo Kumolo menegaskan
bahwa pemerintah akan mengevaluasi
kembali tata cara penyalurannya.
Menteri Tjahjo menyampaikan bahwa
banyaknya anggota DPRD atau kepala
daerah yang terjerat masalah hukum
terkait penggunaan dana bansos menjadi
dasar utama untuk evaluasi sehingga
dapat membangun skema bansos yang
lebih tepat sasaran. Tentunya sangat
menarik untuk dikaji dari kacamata
kebijakan publik ketika Menteri Dalam
Negeri lah yang berkomentar terhadap
skema bansos, bukan Menteri Keuangan
ataupun Menteri Sosial.
Sebenarnya, isu besar potensi
penyalahgunaan dana bansos juga
telah diendus oleh institusi anti rasuah
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negara kita, yaitu KPK. Sehingga di awal
tahun 2014, KPK telah memperingatkan
pemerintah, terutama pemerintah daerah,
untuk lebih berhati-hati dalam penyaluran
bansos dengan menekankan perlunya
mempertimbangkan aspek keadilan,
kepatutan, rasionalitas, manfaat, waktu
dan pengawasan yang memadai.
Terlepas dari peringatan tersebut,
pada sisi yang lain Pemerintah Jokowi
dengan Nawa Cita-nya bertekad untuk
meningkatkan kualitas hidup manusia
Indonesia (Nawa Cita 5) dan melindungi
anak, perempuan dan kelompok
masyarakat marjinal (Nawa Cita 4). Di
awal periode pemerintahannya, Presiden
dihadapkan pada keterbatasan ruang
fiskal akibat besarnya beban subsidi
energi, sehingga memutuskan untuk
melakukan penyesuaian harga BBM
pada bulan November 2014 lalu.
Sejalan dengan kenaikan harga BBM
tersebut, pemerintah telah menerbitkan
berbagai macam kartu pintar berupa

Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia
Pintar, dan Kartu Indonesia Sejahtera
untuk golongan masyarakat tertentu.
Langkah-langkah pemerintah baru ini
pun menuai pertanyaan publik. Selain
mempertanyakan persetujuan alokasi
pendanaannya oleh parlemen, publik
juga mempertanyakan apakah skema
kartu tersebut sama dengan skema
bansos yang digulirkan oleh pemerintah
sebelumnya, apa kelebihannya, serta
apakah mekanisme penggunaan
kartu-kartu tersebut dapat menjawab
kelemahan pada mekanisme sebelumnya.
Dari komentar beberapa pejabat negara,
sepertinya pemerintah belum siap, baik
secara konsepsi maupun praktis terkait
tata kelola belanja bansos tersebut.
Berbagai polemik di atas
mengantarkan kepada pertanyaan besar
atas keberlanjutan skema belanja bansos
di dalam mekanisme tata kelola keuangan
negara.

Opini
PENYALURAN BANSOS: MENARIK
BUSUR, MENEMBAK SASARAN
Untuk membangun penyaluran
dana yang lebih tepat sasaran,
permasalahan dana bansos perlu
dikaji lebih komprehensif. Berdasarkan
ketentuan yang ada pemerintah telah
mengalokasikan belanja bansos melalui
beberapa kementerian. Di Tahun 2014
sebesar Rp 91,8 triliun telah dialokasikan
kepada 16 kementerian/lembaga,
seperti Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan (Rp 28,3 triliun),
Kementerian Kesehatan (Rp 19,9
triliun), Kementerian Agama (Rp 12,7
triliun). Bantuan sosial tersebut berupa
bantuan tunai maupun non tunai, bahkan
beberapa bantuan tunai dikelola oleh
pihak lain untuk kemudian disalurkan
kepada yang berhak. Kemudian terkait
mekanisme penyaluran, belanja
bansos ada yang langsung diberikan
oleh kementerian/lembaga dan ada yang
disalurkan melalui bank/pos penyalur
yang ditunjuk. Setelah beberapa tahun
pelaksanaan, jumlah nominal belanja
bansos secara agregat memperlihatkan
kenaikan yang sangat signifikan,
walaupun potensi penyalahgunaannya
juga semakin besar.
Terkait masalah penyaluran,
pemerintah perlu melihat kembali tujuan
dari pemberian bansos. Dari aspek
keuangan negara, belanja bantuan

sosial telah diatur dalam UU Keuangan
Negara sebagai salah satu bentuk
belanja pemerintah. Landasan pikir
Pemerintah dalam penyusunan UU
tersebut mengacu kepada konsepsi
dan penerapan Government Financial
Statistics (GFS) sehingga apabila dilihat
dari GFS Manual 200, filosopi dari
bantuan sosial atau social benefit itu
sendiri didefinisikan sebagai berikut:
“Social benefits are defined as transfers
in cash or in kind to protect the entire
population or specific segments of
it against certain social risk. A social
risk is an event or circumstance that
may adversely affect the welfare of
the households concerned either
by imposing additional demands on
their resources or by reducing their
incomes. They are classified according
to the type of scheme governing their
payment, which are social security,
social assistance, and employer social
insurance schemes”. Jadi, belanja
bantuan sosial perlu ditekankan sebagai
bagian yang tidak terpisahkan dari peran
NKRI sebagai welfare state dan peran
pemerintah untuk mengalokasikan
anggaran, terutama fungsi distribusi
sehingga kekayaan negara dapat
dipergunakan sebesar-besarnya untuk
dinikmati oleh seluruh penduduk
Indonesia sesuai amanat UUD 1945,
termasuk untuk melindungi orang-orang
yang rentan atas goncangan (vulnerable
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groups).
Tentunya dengan filosofi di atas,
sekarang ini ada beberapa aspek yang
perlu menjadi perhatian pada penyaluran
dana bansos seperti apakah bentuk
bansos yang ada telah digunakan
sesuai dengan sifat belanjanya, apakah
berbagai lembaga pemerintah terkait
telah melakukan tugas dan fungsinya
dengan baik, apakah dana bansos
telah disalurkan melalui media yang
efektif, dan apakah tata kelola untuk
monitoring dan evaluasi telah terbangun
dengan baik. Pertanyaan-pertanyaan
tersebut melandasi evaluasi efektifitas
dan akuntabilitas pelaksanaan yang telah
dijalankan selama ini.
Pertama, belanja bansos hanya
untuk jenis belanja pemerintah yang
bertujuan memitigasi risiko sosial.
Risiko sosial sendiri telah didefinisikan
sebagai kejadian atau peristiwa yang
dapat menimbulkan potensi terjadinya
kerentanan sosial yang ditanggung
oleh individu, keluarga, kelompok, dan
atau masyarakat sebagai dampak krisis
sosial, krisis ekonomi, krisis politik,
fenomena alam, dan bencana alam,
yang apabila tidak diberikan belanja
bansos akan semakin terpuruk dan
tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
Sehingga kebijakan ataupun keadaan
yang dapat atau berpotensi dapat
menimbulkan goncangan sosial (social
shock) termasuk penyebab risiko sosial,
seperti kenaikan harga BBM, kenaikan
harga kebutuhan bahan pokok yang
tidak dapat diimbangi dengan kenaikan
pendapatan secara normal, keadaan
yang menyebabkan penyediaan barang
tidak terdistribusikan dengan baik
di seluruh negeri, serta hal-hal yang
menyebabkan ketimpangan yang
semakin besar, baik ketimpangan
horizontal maupun ketimpangan vertikal.
Jadi, belanja bansos dibutuhkan
oleh pemerintah sebagai alat untuk
menghindari potensi terjadinya konflik
horizontal atau vertikal, baik dikarenakan
gejolak ekonomi, sosial, politik, dan
keamanan dalam bentuk pemenuhan
kebutuhan pokok seluruh masyarakat
Indonesia.
Adapun terhadap ketimpangan
atau potensi ketimpangan yang
lebih terukur dan perubahan yang
tidak signifikan, pemerintah dapat
Majalah
Majalah Treasury
Indonesia
Treasury
Indonesia edisi ke-1/2015

43

Opini
menggunakan skema belanja subsidi.
Untuk bantuan operasional suatu
kelembagaan permasyarakat (seperti
pengelola masjid), akan lebih tepat
dengan skema belanja hibah (grant).
Sedangkan jasa atas pelayanan yang
diberikan tenaga profesional (pendidik
tersertifikasi) menggunakan skema
belanja jasa dimana pemerintah
sebagai penerima manfaat.
Pemerintah, terutama Kementerian
Keuangan perlu menyisir kembali
belanja-belanja mana yang bisa
dikategorikan sebagai belanja
bansos dan mana yang harus
diklasifikasikan dalam bentuk
yang lain.
Kedua, Pemerintah
perlu mendata secara akurat,
paling tidak lebih baik, terkait
pihak-pihak yang rentan
terhadap risiko sosial tersebut.
Ditengarai masih belum
mutakhirnya data penerima
menjadi penyebab beberapa
permasalahan penyaluran di
lapangan. Tentunya, pemerintah
perlu menyusun suatu sistem
basis data yang akan dipergunakan
untuk penerima bansos dan melakukan
pemutakhiran data secara periodik atas
pihak-pihak penerima risiko tersebut.
Peran BPS dan Tim Nasional Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan (TN2KP)
atas pengelolaan data selama ini perlu
dihargai. Dalam pelaksanaannya,
pemutakhiran data harus melibatkan
pihak-pihak yang terkait langsung
di lapangan. Idealnya data tersebut
terkoneksi dengan sistem ID nasional
(nomor induk kependudukan) dan dapat
dibagi (sharing data) dengan pengguna/
penyalur bantuan sosial lainnya.
Ketiga, efektifitas penyaluran
bantuan sosial perlu kerja sama antar
lembaga, baik instansi pusat maupun
daerah. Instansi di pusat tentunya sesuai
dengan prinsip dalam UU Keuangan
Negara, dimana Kementerian/Lembaga
selaku Chief Operational Officer (COO)
sebagai penanggung jawab program,
dan Kementerian Keuangan selaku
Chief Financial Officer (CFO) sebagai
Bendahara Umum Negara. Kementerian
Keuangan selain bertanggung jawab
untuk menyiapkan alokasi bantuan
yang disesuaikan dengan kemampuan
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keuangan negara, juga sangat
berkepentingan untuk membangun
suatu sistem penyaluran dana bansos
yang efisien dan efektif sebagai
bagian dari sistem

pengeluaran kas negara (Pasal 7 UU
No.1/2004). Satu dekade reformasi
keuangan negara harus dapat
direfleksikan dalam peranan Kementerian
Keuangan yang lebih kuat untuk
membangun sistem penerimaan dan
pengeluaran kas negara. Sistem yang
dibangun oleh pemerintah pusat akan
menjadi referensi bagi pemerintah daerah
dalam menyempurnakan skema bansos
daerah.
Pemerintah daerah akan sangat
terlibat dikarenakan pihak-pihak yang
rentan tersebut berada di daerah
di seluruh pelosok Indonesia. Jadi,
Kementerian/Lembaga akan bekerja
sama dengan pemerintah daerah terkait
data dan tata kelola (governance)
penyaluran dan pertanggungjawaban
bansos. Tidak diragukan bahwa
keberhasilan skema penyaluran dan
pertanggungjawaban bansos akan
dipengaruhi oleh kualitas kerja sama
lembaga di pusat dan daerah.
Keempat, skema penyaluran
bantuan sosial perlu melalui media
yang tepat untuk mendukung efesiensi,

efektifitas, serta transparansi dan
akuntabilitas penyaluran. Tentunya akan
sangat kurang efisien dan diragukan
akuntabilitasnya apabila mekanisme
penyaluran masih melakukan
pencairan kas di pusat kepada
kementerian/lembaga dan dibawa
ke daerah oleh petugas pusat
untuk disalurkan. Semaksimal
mungkin bantuan sosial dapat
langsung diterima oleh penerima
manfaat. Mekanisme penyaluran
akan lebih efisien apabila
menggunakan sistem perbankan
nasional ataupun jaringan PT.
Pos Indonesia yang tersebar di
seluruh pelosok negeri, sekaligus
mendorong program a less cash
society yang sudah pemerintah
gulirkan sebelumnya. Kementerian
Keuangan seharusnya sangat
berperan dalam memilih
perbankan/lembaga non
perbankan mana yang kompeten
sebagai lembaga penyalur dan
sekaligus menjadi treasury agents.
Perkembangan teknologi di
sektor perbankan, memungkinkan
penyaluran dana yang lebih tepat
sasaran terutama melalui pembuatan
virtual account bagi yang berhak
menerima. Pemberi dana bansos hanya
perlu menyampaikan daftar nama dan
kode ID penerima. Alternatif ini akan
menjawab permasalahan penyaluran
bansos saat ini yang berdasarkan
kepemilikan telepon genggam dan
menimbulkan pertanyaan publik apakah
bansos yang digulirkan telah tepat pada
sasaran yang membutuhkan.
Transparansi penyaluran dapat
lebih ditingkatkan apabila Pemerintah
mendorong bank atau lembaga nonbank sebagai lembaga penyalur
untuk membangun suatu sistem
informasi penyaluran bantuan sosial.
Kementerian Keuangan, terutama unit
perbendaharaan, harus memonitor
rekening belanja bansos, termasuk dana
yang telah dan belum tersalurkan. Dana
yang tidak tersalurkan, sebagaimana
yang sering terjadi selama ini, harus
segera dikembalikan atau ditarik
kembali ke kas negara. Sehingga
mekanisme penyaluran dana bansos
dapat lebih diyakini tata kelola dan
pertanggungjawabannya.
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Terakhir, tentunya pemerintah perlu membangun mekanisme monitoring
dan evaluasi (monev). Tujuannya tidak hanya untuk melihat apakah skema
penyaluran bantuan sosial itu efektif dari sisi keluaran (output), akan tetapi
juga untuk melihat hasil (outcome) atas program bansos tersebut dan
pemerintah mendapatkan informasi yang memadai untuk melanjutkan,
menghentikan ataupun menggeser alokasi anggaran bantuan sosial kepada
hal-hal yang lebih produktif atau bentuk bansos lainnya. Selain monev yang
dilakukan oleh kementerian/lembaga selaku pemilik program, penunjukan
pihak yang independen dan profesional untuk melakukan monev, seperti
BPKP, sangat direkomendasikan. Tentunya bentuk bansos berupa uang
untuk dikelola pihak lain perlu diatur tata kelolanya dengan hati-hati,
termasuk bentuk kontrol dari pemilik program dan pertanggungjawaban
pengelolaan dananya. Dikarenakan bansos adalah bantuan yang bersifat
temporer, hasil monev harus menjadi bahan untuk perbaikan skema ataupun
penghentian skema bansos apabila target dari pemberian bantuan tersebut,
yaitu memitigasi risiko sosial, telah terpenuhi.
TARG
E
OR
NIT

MO

Skema bantuan sosial sebagai salah satu bentuk belanja pemerintah
untuk membantu pihak yang rentan atas risiko sosial dalam jangka pendek
(temporary) merupakan suatu alat bagi pemerintah (government choice)
untuk melaksanakan tanggung jawabnya dalam melindungi segenap
masyarakat Indonesia sehingga akan tetap diperlukan oleh pemerintah.
Dengan permasalahan yang ada, pemerintah perlu memperbaiki tata
kelolanya agar menjadi lebih tepat sasaran, efektif, dan akuntabel.
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Keberhasilan untuk memperbaiki tata kelola bansos akan dipengaruhi
oleh pemurnian penggunaan skema bansos, pemutakhiran data penerima,
kerja sama antara lembaga pusat dan daerah, peran Kementerian Keuangan
dalam mengembangkan sistem penyaluran melalui lembaga yang kompeten,
dan mekanisme monitoring dan evaluasi yang melibatkan berbagai pihak.
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Secara khusus, Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum
Negara harus mengambil peran aktif dalam membangun sistem penyaluran
dana bansos yang lebih efisien, efektif, transparan, dan akuntabel
sebagai bagian sistem penerimaan dan pengeluaran kas negara.
Kementerian Keuangan bertanggung jawab untuk memilih treasury agents
yang kompeten, termasuk untuk menyediakan sistem informasi atas
penyalurannya. Kementerian Keuangan, terutama unit perbendaharaan
negara, bertanggung jawab untuk mengelola rekening bansos yang ada
di agents. Penggunaan virtual account bagi penerima dana bansos perlu
didukung penerapannya untuk membangun tata kelola penyaluran yang lebih
baik. Apabila diperlukan, Kementerian Keuangan melakukan uji coba tata
kelola untuk memperbaiki skema penyaluran yang ada. Perbaikan skema
bansos di pemerintah pusat akan menjadi contoh bagi pemerintah daerah.
Jadi, kekurangan suatu sistem atau skema tidak harus direspon secara
tergesa-gesa dengan keputusan penghapusan sistem atau skema dimaksud.
Perlu pendalaman permasalahan secara komprehensif dan penyusunan
langkah-langkah perbaikan yang terukur agar menjadikan skema tersebut
lebih efisien, tranparan dan akuntabel dan negara dapat melakukan perannya
untuk menjamin keselamatan seluruh masyarakat, terutama ketika terjadi
goncangan-goncangan ekonomi, sosial dan politik. ***
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PENDIDIKAN

KINERJA

SEBUAH USAHA MENCARI KORELASI
Penulis: Abd. Gafur

The improved
dexterity of a
workman may
be considered
in the same light
as a machine or
instrument of trade
which facilitates and
abridges labour,
and which, though
it costs a certain
expence, repays
that expence with a
profit.

Perkembangan yang terjadi dewasa
ini di segala sisi kehidupan menciptakan
iklim persaingan yang semakin ketat.
Setiap orang ataupun entitas yang ada,
agar bisa bertahan, dituntut untuk dapat
bekerja dan bertindak secepat dan
seefisien mungkin guna menghadapi
tantangan global. Hukumnya adalah, suatu
hal bisa bertahan, hanya jika hal tersebut
memiliki nilai tambah yang diyakini dan
dirasakan lebih baik dibanding kompetitor
yang ada. Jika kita membicarakan
organisasi, dalam hal ini adalah sebuah
entitas yang berisi sekumpulan manusia
yang tersinergi dalam sebuah sistem
yang secara bersama-sama diakui
daya lakunya, maka Sumber Daya
Manusia (SDM) adalah hal paling krusial
untuk menentukan mati atau tetap
berlangsungnya organisasi itu.
Adalah penting untuk memandang
penting, isu SDM. Terutama dalam hal
ini, di sebuah organisai yang besar
dimana SDM menempatkan diri sebagai
salah satu pilar pertama dan utama agar
organisasi tersebut tetap dapat bertahan
melaksanakan kegiatan ataupun proses
bisnisnya di tengah persaingan yang
semakin ketat, juga di tengah semakin
sadarnya masyarakat akan segala hak dan
kewajibannya sebagai warga negara.
Sebuah organisasi yang kuat, harus
memiliki persiapan serta metode tersendiri
dalam melakukan pengelolaan SDM-nya,
mengetahui kelemahan dan kekuatan
SDM, core business serta tujuan besar
organisasi, peminimalisasian segala hal
yang dapat menghambat produktifitas
pencapaian tujuan, serta bagaimana
mengharmonisasikan segala hal tersebut
untuk menciptakan sebuah metode
paling efektif yang bersifat khusus, guna

46

diimplementasikan dalam organisasi.
Adagium yang ada: berjalan atau
tidaknya suatu organisasi, ditentukan dari
bagaimana sumber daya manusianya
dikelola. Dan ini sangat penting. Karena
hampir sama dengan air yang menyusun
kurang lebih 70% fisik manusia, organisasi
disusun oleh 100% manusia sehingga
keberlangsungannya juga akan sangat
bergantung dari sehat atau tidaknya
sumber daya yang ada.

PERSPEKTIF KEMENTERIAN KEUANGAN
Agenda penataan organisasi di
Kementerian Keuangan salah satunya
diwujudkan dalam suatu sistem
pemeringkatan jabatan, yang menjadi
salah satu wujud transformasi penajaman
tugas dan fungsi jabatan serta pertama
kali dituangkan dalam suatu produk
hukum berbentuk Peraturan Menteri
Keuangan tentang peringkat jabatan di
lingkungan Departemen Keuangan. Salah
satu tujuan utama dari penerapan sistem
ini dapat dipandang sebagai suatu usaha
untuk melepaskan diri dari anggapan yang
telah mapan: Pegawai Negeri Sipil bekerja
dalam sistem “padat karya” berwujud
organisasi gemuk berciri “sosialis” dimana
setiap orang berkontribusi dalam porsi
yang bervariasi, tapi tetap mendapatkan
bagian yang sama. Pemeringkatan jabatan
berusaha memprofesionalkan aparat
pemerintah, agar dapat diapresiasi dalam
cara yang juga profesional.
Seiring dengan upaya ambisius
tersebut, pada tahun 2011 terbit
suatu Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 246/PMK.01/2011 tentang
Mekanisme Penetapan Jabatan Dan
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Peringkat Bagi Pelaksana Di Lingkungan
Kementerian Keuangan, yang telah berapa
kali diubah dan terakhir diubah oleh
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/
PMK.01/2014 tentang Perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor
246/PMK.01/2011 Tentang Mekanisme
Penetapan Jabatan Dan Peringkat Bagi
Pelaksana Di Lingkungan Kementerian
Keuangan (selanjutnya disebut: PMK No.
237/2014).
Satu hal yang paling mencolok dari
terbitnya PMK No. 237/2014 ini adalah
terkait penetapan jabatan dan peringkat
bagi Pelaksana Umum dalam hal;
penetapan kembali dalam jabatan dan
peringkatnya. Lampiran PMK No. 237/2014
menyebutkan bahwa Pelaksana Umum
yang ditetapkan kembali dalam jabatan
dan peringkatnya meliputi antara lain, salah
satunya: Pelaksana Umum yang mengalami
kenaikan/penurunan jabatan dan peringkat
berdasarkan hasil penilaian.
PMK No. 237/2014 menetapkan suatu
norma baru dari peraturan perundangundangan sebelumnya dimana untuk
kenaikan peringkat jabatan, terdapat syarat
pendidikan. Yaitu bagi Pelaksana Umum
yang telah memperoleh ijazah melalui proses
kepegawaian sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku. Rezim
PMK No. 237/2014 menciptakan suatu
norma pembatasan baru: peringkat jabatan
dibatasi jenjang pendidikan. Bahasa paling
mudah untuk menggambarkan norma
yang dikandung oleh tabel tersebut adalah,
seorang pegawai dengan jenjang pendidikan
Diploma I, sepanjang karirnya hanya
akan bisa memperoleh peringkat jabatan
maksimal 6, dan akan dihargai setara
dengan peringkat jabatan 6, tidak lebih,
sebagaimana pun kerasnya dia berusaha
dan berkontribusi.
Penyusunan peringkat jabatan sejatinya
sejak awal ditujukan untuk menciptakan
gradasi tanggung jawab dan lingkup tugas,
yang berbanding lurus dengan reward
(berupa penghasilan) dengan didasarkan
pada kompetensi teknis yang dimiliki oleh
pegawai bersangkutan. Hal ini tercermin
dalam bunyi Pasal 2 PMK No. 237/2014
yang menyatakan bahwa penetapan
jabatan dan peringkat bagi Pelaksana
Umum didasarkan pada kompetensi teknis
pelaksana, pangkat dan golongan/ruang,
serta formasi jabatan pada unit kerja yang
bersangkutan.
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Hal yang harus dikritisi dari
pengaturan ini, dan akan membuka
ruang perdebatan yang cukup lebar
adalah, apakah ada korelasi yang
secara absolut menghubungkan antara
tingkat pendidikan seseorang dengan
kompetensi teknis/kinerjanya?

PENDIDIKAN VERSUS KINERJA
Telah diketahui bersama bahwa
pendidikan adalah suatu modal besar
yang dimiliki manusia yang berhasil
melambungkan peradaban sampai
pada titik dimana kita berdiri saat ini.
Mengerjakan suatu pekerjaan, harus
didahului dengan mempelajari tatacara
pelaksanaan pekerjaan tersebut.
Pendidikan memberikan itu semua.
Bahwa seseorang dapat membuka
praktik dokter, hanya jika ia telah
memiliki ijazah dari fakultas kedokteran
suatu universitas yang membuktikan
kompetensinya dan telah mengikuti
berbagai prosedur yang ada setelahnya.
Bahwa seseorang baru dapat melakukan
praktik beracara di pengadilan sebagai
lawyer, hanya jika ia telah mempunyai
ijazah dari fakultas hukum sebuah
universitas dan mengikuti berbagai
jenjang pendidikan maupun pelatihan
lainnya untuk mendapatkan pengakuan
mengenai kompetensinya.
Kata “pendidikan” dalam tulisan
ini, dan juga dalam PMK No. 237/2014
merujuk kepada pendidikan formal yang
dibuktikan dengan kepemilikan ijazah,
Strata 1, Diploma III, Diploma I/SMA,
maupun SMP (lihat tabel sebelumnya).
Sebagaimana telah disebutkan
di atas, pendidikan menjadi salah
satu syarat tambahan untuk dapat
memperoleh kenaikan peringkat
jabatan. Dengan kata lain bahwa, PMK
No. 237/2014 secara tidak langsung
memberikan persetujuan bahwa
jenjang pendidikan seseorang sangat
menentukan kompetensi dan kinerja
pegawai yang diukur melalui peringkat
jabatan.
Hal ini tidak sepenuhnya benar
karena ada indikator yang terlupakan;
bahwa pendidikan tidak bisa dimaknai
sempit hanya pada pendidikan formal
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saja, akan tetapi harus dimaknai luas
antara lain:
1.

Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)
yang diperoleh pegawai selama
masa kerjanya; dan

2.

Pengalaman dalam bekerja.

Diklat yang dijalani oleh pegawai,
tak pelak lagi memberikan kompetensi
praktis yang langsung dapat mereka
terapkan dalam melaksanakan tugas
pekerjaan sehari-hari. Bahkan dalam
beberapa keadaan, diklat dirasa jauh
lebih berkontribusi terhadap kinerja
pegawai dibandingkan dengan
pendidikan formal yang dimiliki oleh
pegawai yang bersangkutan.

Jika keadilan dimaknai sebagai
kebahagiaan sosial, maka kebahagiaan
sosial tersebut akan dapat tercapai jika
kebutuhan individu sosial terpenuhi. Tata
aturan yang adil adalah tata aturan yang
dapat menjamin pemenuhan kebutuhan
tersebut. Namun tidak dapat dihindarkan
adanya fakta bahwa keinginan seseorang
atas kebahagiaan dapat bertentangan
dengan keinginan orang lain. Maka
keadilan adalah pemenuhan keinginan
individu dalam suatu tingkatan tertentu.
Sampai di sini mungkin masih akan
mudah, bahwa keadilan yang paling
besar adalah pemenuhan keinginan
sebanyak-banyaknya orang. Sangat
berbau konsep utilitarianisme Bentham.

Begitu pun dengan pengalaman
kerja. Tipe pekerjaan yang dihadapi
pelaksana, sebagian besar adalah
tipe pekerjaan yang bersifat clerical,
rigid, dan berulang (terutama pegawai
di kantor vertikal sebagai pendukung
dan pelaksana kebijakan kantor
pusat). Artinya bahwa keahlian dalam
melaksanakan pekerjaan tersebut,
sedikit banyak akan sangat didukung
oleh seberapa lama jam terbangnya
melaksanakan pekerjaan itu. Pengalaman
dalam hal ini, memegang peranan yang
penting. Sehingga dapat dikatakan
bahwa pegawai yang telah 2 tahun
berada di pekerjaan itu, akan lebih
kompeten dibanding pegawai yang
baru 2 bulan berada di posisi itu. Dua
indikator inilah yang seolah terlupakan di
PMK No. 237/2014, setelah munculnya
pembatasan pendidikan tersebut.

Yang menjadi pertanyaan adalah,
sampai dimana batas pemenuhan
tersebut sehingga dapat dikatakan
bahwa sesuatu itu adil? dan bagaimana
jika ada dua konsep tentang keadilan
yang berbeda antara satu kelompok
dengan kelompok lainnya? (Karena
mustahil untuk memuaskan semua
pihak).

KONSEP KEADILAN DALAM BEBERAPA
PARAGRAF SINGKAT: SUATU PERSPEKTIF
HUKUM

PMK No. 237/2014 adalah suatu
aturan yang telah ditetapkan oleh badan
yang memiliki kewenangan dalam cara
yang telah diatur oleh perundangundangan. Terlepas dari apakah dia
dianggap adil, atau tidak adil, mungkin
bisa menjadi bahan renungan bahwa
terhadap sesuatu yang kita anggap salah,
selalu terbuka cara untuk mengubahnya,
dan untuk melepaskan diri darinya.
Dengan cara yang bervariasi seperti
keadilan yang juga bersifat relatif.***

Perdebatan mengenai konsep
keadilan dalam perspektif hukum
adalah perdebatan filsafat yang tak
berkesudahan. Pertanyaan mengenai
apa yang adil dan apa yang tidak adil,
akan selalu menimbulkan jawaban yang
tak bertemu ujung pangkalnya. Bahwa
keadilan, adalah suatu konsep yang
relatif. Seperti berdiri di atas kepingan
kayu yang mengambang di permukaan
laut yang bergolak.

Hans Kelsen, pemikir besar dalam
bidang hukum dan filsafat, memisahkan
secara tegas antara keadilan dengan
hukum. Bahwa hukum dan keadilan
adalah dua sisi yang tak dapat diketemuketemukan secara seratus persen identik.
Hukum berada dalam tataran dimensi
yang berbeda, sedangkan keadilan,
berada pada sisi lainnya. Jika telah
ditetapkan dalam suatu peraturan yang
tertulis (positivisme hukum), hukum akan
selalu menjadi hukum, tak peduli apakah
dirasa adil atau tidak.

Statistika

SPENDING REVIEW TAHUN 2015
Penulis: Teddy Imam Saputro

1. REVIU ALOKASI

2010

2011
2012
2013
LKPP			

2014
APBNP

2.039,48

1.876,87

1.650,56

1.491,41

1.295,00

1.042,12

Indikasi Inefisiensi

2015
APBN

Inefisiensi pada tahap alokasi
adalah kelebihan alokasi yang
menyebabkan anggaran diserap atau
sumber daya digunakan lebih dari yang
dibutuhkan untuk mencapai target
keluaran, fokus untuk mengidentifikasi
indikasi inefisiensi yakni:
Relevansi komponen
•

Ketidaksesuaian antara
(kelebihan dari) harga satuan
dengan standar biaya yang
dipergunakan pada alokasi
anggaran.

•

Membandingkan dengan alokasi
pada kegiatan yang serupa
pada satuan kerja yang memiliki
keluaran sama.

•

Duplikasi, jika dalam satu
program terdapat dua kegiatan
dengan output yang sama, atau
dalam satu kegiatan terdapat dua
komponen kegiatan yang sama.
Analisis indentifikasi duplikasi
dilakukan dengan meneliti alokasi
anggaran pada setiap kegiatan
dalam RKA-KL Tahun Anggaran
2015.

JUMLAH BELANJA NEGARA TAHUN 2010-2015
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (APBN) merupakan rencana
keuangan pemerintah yang disusun
untuk satu tahun yang disahkan
dengan Undang Undang.
Anggaran belanja pada dasarnya
merupakan sarana/alat untuk
mencapai tujuan negara dan tren
jumlah belanja negara mengalami
peningkatan dari tahun ke tahun. Sejak
tahun 2010 hingga 2015, belanja
negara mengalami kenaikan rata-rata
sebesar Rp 199.473,28 miliar1.
Untuk mengawal pelaksanaan
belanja negara yang selalu meningkat
tersebut, Kementerian Keuangan
melakukan monitoring dan evaluasi.
Salah satu bentuk monitoring dan
evaluasi dalam pelaksanaan belanja
negara adalah Spending Review yang
dilakukan oleh Direktorat Jenderal
Perbendaharaan c.q. Direktorat
Pelaksanaan Anggaran dan mulai
dilaksanakan pada tahun 2013.
Spending Review pada dasarnya
dilakukan untuk memberikan masukan

bagi Kementerian Negara/Lembaga
(K/L) dalam menyusun rencana kerja
K/L tersebut. Secara umum, Spending
Review dilakukan dengan tujuan untuk
mengukur potensi ruang fiskal pada
tahun anggaran berikutnya, serta
mengukur efisiensi operasional atas
pelaksanaan belanja pemerintah pada
tahun anggaran sebelumnya.
Analisis yang dilakukan dalam
Spending Review tahun 2015
meliputi reviu alokasi, analisis deviasi
kebutuhan, dan analisis benchmarking.
Data yang digunakan dalam analisis
dalam Spending Review Tahun
2015 adalah data sekunder yang
terkait dengan pelaksanaan belanja
pemerintah, seperti data inefisiensi,
duplikasi, dan einmalig yang bersumber
dari Spending Review Wilayah yang
telah dilakukan oleh Kantor Wilayah
DJPBN, atau dari sumber-sumber data
lain seperti web Pelaksanaan Anggaran
(pa.perbendaharaan.go.id/ monev).

Dari hasil penelaahan RKA-K/L
tahun 2015, potensi ruang fiskal yang
terindikasi dari reviu alokasi yang
berupa inefisiensi dan duplikasi dalam
Spending Review tahun 2015 adalah
sebesar Rp5,88 triliun. Angka tersebut
terdiri dari indikasi inefisiensi sebesar
Rp5,344 triliun dan indikasi duplikasi
sebesar Rp540,58 miliar.
Jumlah indikasi inefisiensi dan duplikasi
dalam Tahun 2015 cenderung semakin
menurun apabila dibandingkan
dengan 2 tahun sebelumnya (2013
dan 2014). Pada tahun 2013, indikasi
inefisiensi dan duplikasi adalah sebesar
Rp45.512,54 miliar, dan pada tahun
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pagu berlebih, di sisi lain terdapat satker
dalam K/L yang sama yang alokasi
belanja barang operasionalnya kurang.
Analisis ini dilakukan untuk menghitung
angka inefisiensi dengan formula
sebagai berikut:

45.512,54

8.455,00
5.884,93

2013

2014

		

2015

REVIU ALOKASI TAHUN 2013-2015 (MILYAR RUPIAH)
2014 indikasi inefisiensi dan duplikasi
adalah sebesar Rp8.455 miliar. Semakin
menurunnya
indikasi inefisiensi dalam RKA-K/L
menunjukkan indikasi adanya perbaikan
dalam perencanaan keuangan pada K/L

bersifat fisik dapat dikatakan tidak
berulang, kecuali yang terkait dengan
tugas pokok dan fungsi atau core
business. Berdasarkan hasil analisis,
pada tahun 2015 diperoleh indikasi
einmalig sebesar Rp4,72 triliun.

2. ANALISIS DEVIASI KEBUTUHAN
Einmalig
Einmalig adalah program atau
kegiatan yang berdasarkan sifat atau
tujuannya hanya perlu dilaksanakan
hanya satu kali, atau dapat dipastikan
tidak akan diulang atau dilanjutkan pada
TA berikutnya, misalnya penyusunan
masterplan, pembangunan gedung
kantor yang bukan multiyears,
pemasangan AC central, penyusunan
renstra, dan sebagainya. Analisis
terhadap einmalig dilakukan dengan
meneliti alokasi anggaran TA 2015 yang
sifat kegiatannya selesai dalam satu
tahun anggaran.
Namun perlu menjadi catatan
bahwa karakteristik einmalig berbeda
dengan inefisiensi (ataupun duplikasi).
Einmalig bukanlah merupakan inefisiensi
melainkan indikasi adanya dana yang
siap untuk digunakan memenuhi
kebutuhan baru di periode selanjutnya.
Sebagian besar belanja modal yang
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Analisis ini dilakukan untuk
menentukan kebutuhan belanja
operasional yang mendekati kebutuhan
riil dari K/L satker. Hal ini didasari oleh
kenyataan bahwa metode penghitungan
kebutuhan dan yang ada selama ini
masih menggunakan line-budget
system, dimana penghitungan belanja
operasional masih menggunakan
pendekatan angka accress dan tingkat
inflasi untuk belanja barang operasional.
Hal ini berakibat pada inefisiensi belanja
yang dapat dilihat dari tingginya sisa
anggaran belanja operasional yang
tidak terserap (terutama pada belanja
barang). Secara total, alokasi anggaran
belanja K/L secara umum telah
memenuhi kebutuhan, hal ini dapat
dilihat dari jumlah realisasi total pada
masing-masing K/L yang lebih rendah
dari pagu yang dimiliki. Akan tetapi, jika
dilihat distribusi dari K/L ke masingmasing satker masih bisa dikatakan
belum memenuhi kebutuhan. Hal ini
dapat dilihat dari satker yang memiliki

r

= rata-rata realisasi per bulan

r2

= rata-rata realisasi per bulan
pada triwulan II dan III

Rata-rata realisasi pada triwulan
II dan III dijadikan sebagai acuan
dikarenakan realisasi pada triwulan
tersebut merupakan gambaran dari
kebutuhan riil atas belanja operasional.
Semakin kecil angka inefisiensi
mengartikan bahwa kebutuhan belanja
operasional satker tersebut semakin
mendekati riil. Dari hasil analisis,
ditemukan adanya deviasi kebutuhan
dana sebesar Rp1,49 triliun.

r

= rata-rata realisasi per bulan

r2

= rata-rata realisasi per bulan
pada triwulan II dan III

Rata-rata realisasi pada triwulan
II dan III dijadikan sebagai acuan
dikarenakan realisasi pada triwulan
tersebut merupakan gambaran dari
kebutuhan riil atas belanja operasional.
Semakin kecil angka inefisiensi
mengartikan bahwa kebutuhan belanja
operasional satker tersebut semakin
mendekati riil. Dari hasil analisis,
ditemukan adanya deviasi kebutuhan
dana sebesar Rp1,49 triliun.

3. ANALISIS BENCHMARKING
Salah satu tujuan Spending
Review (SR) adalah melihat tingkat
efektivitas maupun efisiensi kegiatan
dan salah satu metode pengukuran
efisiensi pelaksanaan anggaran K/L
adalah teknik benchmarking, yakni
membandingkan kinerja suatu unit (baik
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program, keluaran ataupun satker)
dengan tolok ukurnya, dengan terlebih
dahulu mendefinisikan kinerja dan
menentukan tolok ukur yang dimaksud.
Perbedaan antara kinerja suatu unit
dengan tolok ukurnya merupakan
tingkat inefisiensi yang terukur.
Dalam teknik ini, diasumsikan
bahwa target kinerja adalah tolok ukur
kinerja atau kinerja ideal bagi satker.
Kinerja dalam hal ini didefinisikan
sebagai rasio antara keluaran dengan
masukan. Keluaran adalah volume fisik
yang ditargetkan sedangkan masukan
adalah pagu anggaran yang tersedia.
Rasio antara keduanya adalah angka
inefisiensi yang terukur. Formula untuk
pengukuran tersebut adalah sebagai
berikut:
Efesisensi Operasional dengan Tolok Ukur
Target/Rencana
capaian output
realisasi
target output
pagu

=

aktual
terencana

Teknik benchmarking lain adalah
dengan membandingkan kinerja riil unit
yang diukur dengan kinerja riil unit lain
dalam suatu kelompok. Pembandingan
ini dapat dilakukan apabila diasumsikan
terdapat kesamaan hubungan input dan
output dari unit-unit dalam kelompok ini.
Untuk mencari unit yang menjadi tolok
ukur serta mengukur efisiensinya banyak

alat yang dapat dipakai, di antaranya
teknik Free Disposal Hull (FDH) dan
teknik Data Envelopment Analysis (DEA).
Teknik benchmarking menghasilkan
ukuran efisiensi yang bersifat relatif,
dengan kata lain, efisien atau tidak
efisiennya suatu unit adalah relatif
terhadap tolok ukurnya. Namun
demikian, relativitas dalam kedua
metode di atas bersifat konservatif bila
dilihat dari tolok ukur yang dipakai.
Tolok ukur rencana mengasumsikan
bahwa kinerja terbaik adalah target
yang direncanakan oleh satker sendiri
yang mengetahui kapasitasnya dalam
mencapai keluaran. Sedangkan tolok
ukur unit terbaik mengasumsikan
bahwa dengan kapasitas yang sama,
terdapat unit yang dapat mencapai
kinerja optimal. Dengan demikian,
secara prinsip setidaknya angka efisiensi
relatif yang didapat dari perhitungan
dengan dua metode di atas tidak akan
melampaui angka efisiensi riil yang
belum diketahui.
Analisis DEA
dalam Reviu Pelaksanaan SR
Salah satu teknik benchmarking
dalam rangka pengukuran efisiensi
pelaksanaan anggaran dalam SR
adalah DEA. DEA merupakan salah
satu alat pengukuran efisiensi yang
termasuk dalam kelompok statistik non

10.890,75

10.230.06

6.773,47

2013

2014

2015

ANALISIS BENCHMARKING TAHUN 2013-2015 (MILYAR RUPIAH)

parametrik, yakni prosedur statistik
yang tidak mengacu pada parameter
tertentu atau tidak mengasumsikan
hipotesis atas suatu model yang harus
dibuktikan kebenarannya. Statistik non
parametrik biasanya digunakan jika dari
data yang ada tidak dapat diasumsikan
hubungan antar variabelnya atau
tidak diketahui distribusi populasinya.
Dalam hal ini, ketika tidak diketahui
bagaimana hubungan antara input
dengan output yang akan diukur, maka
statistik non parametrik seperti DEA
akan menghasilkan kesimpulan yang
lebih robust dibandingkan apabila
menggunakan statistik parametrik.
Pembagian Analisis Benchmarking
Dalam reviu kinerja pada SR 2015,
dilakukan pengukuran efisiensi dengan
DEA yang terdiri dari dua bagian,
yakni antar K/L dan intra K/L. Analisis
DEA antar K/L dilakukan dengan
mengelompokkan (clustering) K/L
yang memiliki karakteristik yang mirip.
Sebagai contoh K/L yang memiliki
karakteristik mirip adalah MPR, DPR,
dan DPD. Setelah itu, dilakukan analisis
terhadap data dari kelompok-kelompok
K/L tersebut.
Analisis Benchmarking intra K/L
dilakukan oleh Kantor Wilayah Ditjen
Perbendaharaan, sedangkan analisis
antar K/L dilakukan oleh Kantor Pusat
Ditjen Perbendaharaan. Selain itu,
Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan
juga melakukan analisis benchamarking
intra K/L khusus untuk satker yang
di wilayah kerja Kanwil DJPBN hanya
terdapat satu satker sedangkan pada
tingkat nasional terdapat banyak satker
yang serupa (contoh: Kanwil Kemenag).
Hasil analisis menunjukkan bahwa
pada tahun 2015 terdapat inefisiensi
sebesar Rp6,77 triliun. Meskipun
cukup besar, jumlah inefisiensi pada
tahun 2015 mengalami penurunan
yang cukup signifikan, yaitu sebesar
Rp3.456,59 miliar jika dibandingkan
dengan inefisiensi pada tahun
2014 (sebesar Rp10.230,06 miliar).
Sedangkan penurunan pada tahun
2014, (dibandingkan dengan tahun
2013) hanya sebesar Rp660,69 juta dari
inefisiensi sebesar Rp.10.890,75 miliar.
***
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TRANSFORMASI KELEMBAGAAN
Penulis:

PMO Ditjen Perbendaharaan

K

ementerian Keuangan
menjadi organisasi terdepan
dalam menjalankan program
Reformasi Birokrasi selama
10 tahun terakhir. Tahap I (2002-2004)
Reformasi Birokrasi dimulai dengan
diterbitkan Undang-Undang No.
17/2003 tentang Keuangan Negara, UU
No 1/2004 tentang Perbendaharaan
Negara dan UU No 15/2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung
Jawab Keuangan Negara. Ketiga
Undang-undang ini menjadi dasar
hukum dalam mewujudkan Reformasi
Pengelolaan Keuangan Negara dalam
rangka Penyempurnaan Manajemen
Keuangan. Tahap berikutnya (20072009) dalam rangka terwujudnya
Tata Kelola Pemerintahan yang baik,
peningkatan pelayanan dan kepercayaan
publik, Kementerian Keuangan
khususnya di lingkungan Direktorat
Jenderal Perbendaharan melaksanakan
penataan organisasi, penyempurnaan
proses bisnis, dan peningkatan
manajemen SDM. Penataan organisasi
diimplementasikan melalui modernisasi
kantor pelayanan (KPPN menjadi KPPN
Percontohan), implementasi manajemen
kinerja berdasarkan Balance Scorecard
dan penggabungan dan pemisahan

fungsi (fungsi pengelolaan aset dan
fungsi pemisahan utang). Selanjutnya
tahap ketiga (2010-2014), Kementerian
Keuangan melanjutkan reformasi
Birokrasi melalui penyempurnaan visi
dan misi dan menciptakan budaya NilaiNilai kementerian Keuangan (Integritas,
Profesional, Sinergi, Pelayanan dan
Kesempurnaan.
Dalam rangka melanjutkan dan
memperdalam Program Reformasi
Birokrasi agar dapat lebih komprehensif,
konseptual, dan detail, serta untuk
meningkatkan efektivitas organisasi,
kinerja pelaksanaan tugas, dan
pelayanan kepada stakeholder, serta
sebagai upaya perwujudan good
governance, Kementerian Keuangan
melakukan program Transformasi
Kelembagaan tahun 2014-2025.
Program Transformasi Kelembagaan
direncanakan dan dilaksanakan dengan
hipotesis bahwa proses perubahan
organisasi Kementerian Keuangan yang
telah dilaksanakan selama ini perlu dan
harus terus ditingkatkan kualitas dan
konsistensinya dalam rangka mencapai
visi Kementerian Keuangan, yaitu menjadi
penggerak utama pertumbuhan ekonomi
Indonesia yang inklusif di abad ke-20.

Untuk menjamin pelaksanaan
Transformasi Kelembagaan dapat
berjalan secara terarah dan komprehensif
diperlukan blueprint Program transformasi
Kelembagaan. Dengan menggandeng
konsultan Internasional McKinsey,
blueprint Transformasi Kelembagaan di
bahas. Cetak Biru Program Transformasi
Kelembagaan ditetapkan melalui
Keputusan Menteri Keuangan Nomor.
36/KMK.01/2014. Cetak Biru ini memuat
87 inisiatif strategis Kementerian
Keuangan yang menjelaskan secara
rinci transformasi yang akan terjadi
pada setiap unit Eselon I Kementerian
Keuangan, dimulai dari visi dan misi baru
masing-masing Eselon I, perubahan
dalam model operasional dan perbaikan
proses bisnis, struktur organisasi
interim dan end state, hingga inisiatif
transformasi yang akan dilaksanakan.

DELAPAN (8) TEMA PERBENDAHARAAN :

1

PENGELOLAAN PENCAIRAN:
Mengeluarkan kas secara efisien untuk
mendanai program-proram yang
tercatat dalam dokumen anggaran
sekaligus memastikan bahwa terdapat
kendali yang diperlukan.

2

PENGELOLAAN PENERIMAAN:
Pengumpulan kas dari berbagai sumber
penerimaan pemerintah.

3

PENGELOLAAN KAS:

4

5

Pengelolaan aset dan
kewajiban (on-balance sheet
dan off-balance sheet) untuk
menjaga sovereign net worth.
PENGELOLAAN UTANG:
Penerbitan utang pemerintah
(pinjaman, surat berharga negara,
sukuk) memiliki biaya rendah dan
dalam risiko yang dapat ditoleransi
disetujui oleh pemerintah.

Pengelolaan saldo kas pemerintah untuk
mengoptimalkan cost of funds sekaligus meminimalkan
risiko terjadinya kekurangan kas.
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8

PENGELOLAAN RISIKO:

7

SPECIAL MISSIONS:
Tugas-tugas pembangunan
tambahan yang dilakukan oleh
Kementerian Keuangan

AKUNTANSI DAN PELAPORAN:
Pembuatan sistem akuntansi
untuk pemerintah dan pembuatan
laporan keuangan pemerintah yang
berkualitas sangat baik.

6

PENGELOLAAN ASET:
Pengelolaan aset pemerintah (fisik dan
finansial) untuk memastikan bahwa
aset tersebut terutilisasi secara penuh
dan dikelola oleh pemerintah

Transformasi Kelembagaan
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Transformasi Kelembagaan:

AWAL LANGKAH PERUBAHAN MENUJU
PERBENDAHARAAN YANG UNGGUL DI TINGKAT DUNIA
Penulis:

PMO Ditjen Perbendaharaan

T

anpa terasa, Transformasi
Kelembagaan telah
berjalan selama satu
tahun. Sepanjang tahun
2014, DJPBN telah melakukan
beberapa langkah Transformasi
Kelembagaan dengan hasil yang
sangat baik. Berdasarkan surat
Kepala Pelaksana Harian Tim
Reformasi Birokrasi Transormasi
Kelembagaan Pusat/Central
Transformation Office (CTO) Nomor
S-02/TRBTKP/2015 tanggal 7
Januari 2015 perihal Penyampaian
Laporan Perkembangan
Implementasi Inisiatif Program
Transformasi Kelembagaan
dan Pemutahiran data Work
Breakdown Structure (WBS)
pada Aplikasi MITRA (Ministry of
Finance Institutional Transformation
Application), CTO telah melakukan
penilaian pencapaian Transformasi
Kelembagaan dan memberikan
nilai 100% untuk capaian
Transformasi Kelembagaan tahun
2014 di Ditjen Perbendaharaan.
Hal ini merupakan sebuah
prestasi yang membanggakan
paling tidak dilihat dari dua sisi.
Pertama, Ditjen Perbendaharaan
merupakan salah satu diantara
tiga unit eselon I lainnya yang
berhasil mendapatkan capaian
100% di tahun 2014 (DJPBN,
DJA, Inspektorat Jenderal),
diantara sembilan unit eselon I
yang menjalankan Transformasi
Kelembagaan di Kementerian
Keuangan. Kedua, Ditjen
Perbendaharaan merupakan
unit yang paling banyak memiliki
kegiatan utama, yakni sebanyak
48 kegiatan yang merupakan
penjabaran dari 13 buah inisiatif
utama (klasifikasi kegiatan tertinggi
dalam rencana Transformasi
Kelembagaan).
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Inisiatif utama Transformasi
Kelembagaan pada Direkrorat
Jenderal Perbendaharaan memiliki
rentang waktu penyelesaian yang
sangat bervariasi mulai dari inisiatif
yang kegiatannya dijadwalkan
selesai dalam 1 atau 2 tahun saja,
misalnya, inisiatif menetapkan
strategi dan pedoman pengelolaan
valuta asing jangka pendek untuk
pengelolaan likuiditas, atau yang
memiliki rentang waktu diatas
3 tahun. Bahkan ada inisiatif
yang penyelesaiannya secara
menyeluruh baru dijadwalkan pada
tahun 2025.
Rentang waktu yang cukup
lama untuk dapat mewujudkan
secara menyeluruh rencanarencana dan dampak Transformasi
Kelembagaan dijembatani
dengan adanya quick wins
setiap tahunnya. Quick Win
berfungsi sebagai capaian
Transformasi Kelembagaan yang
bersifat cepat dan dampaknya
langsung terasa oleh masyarakat.
Keberadaan quick win membuat
masyarakat dapat merasakan hasil
‘tahap awal’ dari pelaksanaan
Transformasi Kelembagaan
walaupun inisiatif kegiatan dalam
Transformasi Kelembagaan
tersebut belum terlaksana secara
penuh.

Quick Wins Tahun 2014

1. SPAN
Sistem Perbendaharaan dan Anggaran
Negara (SPAN) yang mengintegrasikan
sebagian besar data-data pengelolaan
uang negara telah berjalan secara parsial
pada tahun 2014 dan berjalan secara
penuh pada tahun 2015.

2. MPN G2
Modul Penerimaan Negara Generasi ke
2 (MPN G2) sebagai aplikasi yang akan
mempermudah pembayaran penerimaan
negara telah selesai di launching dan
sudah berjalan efektif di tahun ini.

3. APLIKASI AKUNTANSI AKRUAL
Aplikasi Akuntansi Akrual melalui SAIBA
(Sistem Akuntansi Instansi Berbasis
Akrual) telah diperkenalkan dan
diimplementasikan.

4.
Pada tahun 2014,
Ditjen Perbendaharaan
mengeluarkan empat
buah quick wins
transformasi kelembagaan
yaitu SPAN, MPN G2,
Aplikasi Akuntansi Akrual
dan TDR.

TDR

Treasury Dealing Room (TDR) sebagai
mekanisme untuk mengelola penempatan
kas pemerintah telah sampai pada tahap
aplikasi pada tahun 2015.

2014

Transformasi Kelembagaan

“Transformasi Kelembagaan bukan hanya tentang kami atau mereka, tetapi ini tentang kita”
Pada tahun 2015, DJPBN
mengeluarkan 12 buah quick wins yang
didukung oleh komitmen pimpinan mulai
dari eselon I hingga eselon III pemilik
inisiatif Transformasi Kelembagaan.
Komitmen ini dituangkan dalam sebuah
dokumen Treasury Charter 2015.

Treasury Charter 2015 (Quick Wins)

Tentu, pelaksanaan inisiatif
dalam Transformasi Kelembagaan
ini bukan tanpa kendala.
Pelaksanaan kegiatan-kegiatan
Transformasi Kelembagaan memiliki
kendala baik yang berasal dari
pihak internal maupun eksternal.
Kendala pelaksanaan Transformasi
Kelembagaan sampai dengan tahun
2014 secara umum adalah sebagai
berikut:
1.

Adanya konsepsi/rencana aksi
inisiatif utama yang belum jelas/
masih perlu didiskusikan lebih
lanjut sehingga memerlukan
waktu dan koordinasi bagi
Initiative Leader untuk
penerapannya.

2.

Pelaksanaan inisiatif utama
yang terkait dengan pihak
luar Kementerian Keuangan
(seperti Bank Indonesia)
yang belum mendapatkan
dukungan walapun sudah ada
tindak lanjut koordinasi antara
pimpinan lembaga.

3.

Pelaksanaan inisiatif utama
yang melibatkan antar unit (baik
antar unit Eselon I seperti di
fungsi Special Mission dan di
fungsi Liquidity Management,
maupun antar unit Eselon II
di DJPBN seperti di fungsi
Disbursement and Receipt)
yang memerlukan kesamaan
pandangan untuk kelancaran
pelaksanaan.

4.

Pelaksanaan inisiatif
utama yang terkait dengan
pelaksanaan inisiatif utama
lainnya, seperti Inisiatif Utama
Implementasi Roadmap
Strategi Akuntansi Akrual
yang sangat terkait dengan
pencapaian Inisiatif Utama
Implementasi SPAN/SAKTI
secara penuh. Hambatan
pelaksanaan pada salah satu
inisiatif utama akan turut
menghambat pelaksanaan
inisiatif utama lain yang terkait.

1. IMPLEMENTASI SPAN SECARA PENUH.
2. PILOTING IMPLEMENTASI SAKTI.
3. PEMBAYARAN GAJI LANGSUNG KE REKENING
PEGAWAI.
4. PEMBAYARAN LANGSUNG KE REKENING
PENERIMA MANFAAT DI LUAR NEGERI SECARA
PENUH.
5. IMPLEMENTASI E-BILLING SYSTEM PADA
SELURUH BANK/POS PERSEPSI.
6. PELUNCURAN APLIKASI PERENCANAAN KAS
VERSI TERBARU.
7. PERLUASAN TAHAP I JANGKAUAN TREASURY
SINGLE ACCOUNT (TSA) UNTUK REKENING
BENDAHARA PENGELUARAN.
8. PELUNCURAN KLINIK AKUNTANSI AKRUAL.
9. ONLINE SERIAL TUTORIAL APLIKASI SAIBA.
10. WEBSITE PELAPORAN DATA PEMERINTAH PUSAT
DAN DAERAH KONSOLIDASIAN.
11. PENGALIHAN PENATAUSAHAAN PENERUSAN
PINJAMAN DARI BANK PENATA USAHA (BPU) KE
KPPN KHUSUS INVESTASI.
12. PELUNCURAN APLIKASI WEB BASED BLU
INTEGRATED ONLINE SYSTEM (BIOS).

2015

Mungkin ada yang bertanya,
“Apakah Keputusan Menteri
Keuangan mengenai cetak biru
Transformasi Kelembagaan di
lingkungan kementerian keuangan
sudah final? Bagaimana bila
rencana yang telah dibuat oleh
Ditjen Perbendaharaan (dalam hal
ini adalah pemilik inisiatif) dan telah
tertuang dalam cetak biru tersebut
membutuhkan penyesuaian atau
bahkan perubahan?’’
Cetak biru dari Transformasi
Kelembagaan bukan kitab suci tetapi
merupakan living document yang
memungkinkan adanya perubahan
dari cetak biru apabila inisiatif
strategis dalam cetak biru tersebut
tidak sesuai dengan kondisi saat ini.
Pelaksanaan cetak biru
Transformasi Kelembagaan oleh para
pemilik inisiatif utama (Direktorat
Eselon II) di lingkungan Kementerian
Keuangan dikontrol dan didorong
oleh dua institusi utama yaitu CTO
yang berada di Sekretariat Jenderal
dan Project Management Office
(PMO) yang berada di tiap-tiap
eselon I Kementerian Keuangan.
Apabila pemilik inisiatif utama merasa
perlu untuk melakukan penyesuaian
atau perubahan baik target
penyelesaian atau hal lainnya, maka
PMO eselon I dimana pemilik inisiatif
utama berada akan menyampaikan
usulan change request (usulan
perubahan rencana) kepada CTO.
Berdasarkan usulan ini, CTO
kemudian melakukan perubahan
rencana pelaksanaan Transformasi
Kelembagaan.
Demikianlah, langkah
demi langkah yang dilakukan
oleh unit-unit di Direktorat
Jenderal Perbendaharaan untuk
mensukseskan Transformasi
Kelembagaan di Kementerian
Keuangan. Untuk mensukseskan
Tranformasi Kelembagaan, sekedar
kerja dari unit-unit pemilik inisiatif
beserta PMO DJPBN saja tidaklah
cukup. Dibutuhkan kerjasama dari
seluruh insan perbendaharaan untuk
mewujudkannya karena transformasi
bukan hanya tentang kami atau
mereka, tetapi ini tentang kita! ***
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SUMBANGSIH BUMI CENDRAWASIH
UNTUK INDONESIA GEMILANG
Penulis
Foto

“

Di sana pulauku yang kupuja slalu
Tanah Papua pulau indah
Hutan dan lautmu yang membisu slalu
Cendrawasih burung emas
Gunung-gunung, lembah-lembah
yang penuh misteri
Kau kupuja slalu keindahan
Alammu yang mempesona
Sungaimu yang deras
Mengalirkan emas
Syo ya Tuhan trima kasih

“
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: Muhammad Syifa’ Romli
: Tino Adi Prabowo, Ridho Sefrial Syahrul

Bait di atas adalah lirik lagu Tanah Papua yang menggambarkan
keindahan dan kekayaan alam Papua. Lagu tersebut selalu
dikumandangkan pada sesi penutupan acara-acara resmi yang
diselenggarakan baik oleh Pemerintah Daerah Papua Barat maupun
instansi vertikal yang berkedudukan di Manokwari.
Pada edisi kali ini, rubrik kantor kita mengupas edisi ketiga
dari trilogi Kanwil baru di lingkup Ditjen Perbendaharaan setelah
di edisi sebelumnya membahas Kanwil Ditjen Perbendaharaan
Provinsi Kepulauan Riau dan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi
Sulawesi Barat.

PEMBENTUKAN KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN
PROVINSIPAPUA BARAT
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua Barat yang
dibentuk berdasarkan PMK nomor 169/PMK.01/2012 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal
Perbendaharaan mulai beroperasi pada bulan Januari 2014. Kanwil

Kantor Kita
Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua
Barat membawahi 3 KPPN yaitu,KPPN
Manokwari (A1), KPPN Sorong (A1) dan
KPPN Fakfak (A2) dengan wilayah kerja
meliputi Provinsi Papua Barat dan 13
kabupaten/kota yaitu Kabupaten Raja
Ampat, Kota Sorong, Kabupaten Sorong,
Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten
Tambrauw, Kabupaten Maybrat,
Kabupaten Manokwari, Kabupaten
Pegunugan Arfak, Kabupaten Manokwari
Selatan, Kabupaten Teluk Bintuni,
Kabupaten Teluk Wondama, Kabupaten
Fakfak dan Kabupaten Kaimana.

KONDISI KANTOR DAN SUMBER DAYA
MANUSIA
Saat ini Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi Papua Barat
masih menempati gedung 2 lantai
dengan status kontrak di kawasan
pertokoan di Jalan Merdeka 97C, salah
satu area yang cukup ramai karena
merupakan akses utama di Manokwari.
Sebetulnya pemerintah Provinsi
Papua Barat sedang mempersiapkan
gedung yang cukup megah di kawasan
perkantoran Arfai, suatu kompleks
perkantoran di atas bukit yang
disediakan bagi kantor SKPD dan
instansi vertikal di Manokwari. Di gedung
tersebut nantinya akan berkantor instansi
vertikal Kementerian Keuangan yaitu,
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi
Papua Barat, KPPN Manokwari, KPP
Pratama Manokwari, KPBC Manokwari.
Namun karena alasan non teknis,
gedung yang direncanakan akan menjadi
Gedung Keuangan Negara di Provinsi
Papua Barat tersebut belum dapat
dilanjutkan pembangunannya.
Meskipun demikian dengan segala
keterbatasan yang ada, gedung Kanwil
Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua
Barat dapat ditata ulang sehingga
memiliki front office, middle office, ruang
kerja eselon III, gudang, ruang server
dan fasilitas lain untuk memenuhi serta
mendukung pelaksanaan tugas fungsi
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi
Papua Barat. Selain itu gedung Kanwil
juga sudah dilengkapi dengan sarana
penunjang lainnya seperti aula, musholla,
tempat parkir dan jaringan TIK. Sarana
dan prasarana lain yang mendesak

Direktur Jenderal Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono,
beserta rombongan, menerima pengalungan bunga sebagai bentuk penghormatan dari warga setempat.

untuk dipenuhi adalah rumah dinas bagi
pejabat Kanwil Ditjen Perbendaharaan
ProvinsiPapua Barat. Saat ini tersedia 10
unit rumah dinas yang semuanya telah
ditempati oleh pejabat KPPN Manokwari.
Sedangkan untuk pejabat Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi Papua Barat
sementara ini masih menghuni tempat
kost yang dibayar bulanan.
Jumlah pegawai lingkup Kanwil
Ditjen Perbendaharaan ProvinsiPapua
Barat per 31 Maret 2015 adalah 98
orang yang terdiri dari 34 orang pegawai
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi
Papua Barat, 22 orang pegawai KPPN
Manokwari, 23 orang pegawai KPPN
Sorong dan 19 orang pegawai KPPN
Fakfak. Berdasarkan Analisa Beban
Kerja (ABK), secara keseluruhan jumlah
tersebut telah memenuhi kebutuhan
SDM minimal yang diperlukan meskipun
jika dilihat dari formasi tiap unit kerja
hanya KPPN Fakfak yang telah
memenuhi jumlah 100%. Selain dari
segi jumlah, tantangan yang harus
dihadapi unit kerja lingkup Kanwil Ditjen
Perbendaharaan ProvinsiPapua Barat
dalam hal pengelolaan SDM adalah
kemampuan pegawai yang tidak merata
karena adanya generation gap dimana
jumlah pegawai dengan usia 50-59 tahun
(38 orang) lebih mendominasi daripada
jumlah pegawai dengan usia produktif
20-29 tahun (19 orang). Hal ini tentu saja

mempengaruhi kinerja per orang karena
terjadi penumpukan beban kerja pada
pegawai tertentu.

PELAKSANAAN PENGELOLAAN
PENERIMAAN DAN BELANJA NEGARA
Sampai dengan bulan Maret 2014
Bank/Pos Persepsi sebagai unit yang
diberi kewenangan untuk menerima
penyetoran penerimaan negara hanya
terdapat di empat lokasi, yaitu di
Kabupaten Manokwari, Kabupaten/
Kota Sorong dan Kabupaten Fakfak.
Hal ini menyebabkan sulitnya penyetor
pajak dan non pajak menyetor
penerimaan negara ke kas negara.
Sehingga menyebabkan terjadinya
penundaan setoran penerimaan
Negara ke kas negara, selain berpotensi
menjadi temuan Aparat Pemeriksa
Internal Pemerintah (APIP), rendahnya
pengamanan penerimaan negara.
Untuk mengatasi masalah tersebut,
Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi
Papua Barat sejak bulan April 2014
telah menerbitkan sebelas izin Bank/
Pos Persepsi sebagai unit penerimaan
setoran Negara. Efek dari pemberian
izin Bank/Pos Persepsi tersebut
terjadi kecenderungan kenaikan tren
penerimaan negara pada bulan April
sampai September 2014, dimana pada
periode yang sama tahun sebelumnya

Majalah
Majalah Treasury
Indonesia
Treasury
Indonesia edisi ke-1/2015
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Direktur Jenderal Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono,
beserta rombongan, foto bersama kepala Kanwil Papua Barat, Midden Sihombing beserta pegawai Kanwil papua Barat

penerimaan negara trennya cenderung
turun.
Sementara dari sisi pengelolaan
APBN, tren pencairan dana masih
menunjukan penumpukan tagihan di
akhir tahun anggaran dimana pada tahun
2013 triwulan I terdapat realisasi sebesar
9,41%, kemudian meningkat menjadi
18,82%, 19,44% dan pada akhir tahun
melonjak lebih dari dua kali lipat menjadi
52,33%. Tren yang sama masih terulang
di tahun 2014 dimana pada triwulan I
realisasi hanya sebesar 7,97% sementara
pada akhir tahun sebesar 44,43%.
Realisasi penyelesaian tagihan
sebagian besar dilakukan dengan
mekanisme LS dengan perbandingan
91,62% LS dan 8,38% GUP/PTUP pada
tahun 2014. Sedangkan pada tahun
2013 92,67% LS dan 7,33% GUP/PTUP.
Dari semua tagihan yang diajukan, 63%
diantaranya adalah kontraktual dan 37%
non kontraktual; Sebagian besar satker
melakukan pencairan dana UP di awal
tahun (77,05% pada triwulan I 2014)
dan sebagian kecil lainnya di triwulan IV
(2,73%). Kondisi ini berbanding terbalik
dengan pencairan dana GUP/PTUP yang
menunjukan persentase kecil di triwulan
I (7,70%) dan triwulan IV (44,89%). tidak
semua satker memerlukan dana UP pada
periode tersebut untuk melaksanakan
kegiatannya. ada beberapa satker
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Persentase pengajuan revolving UP
rata-rata 80% hal ini menyebabkan
persentase penyerapan menjadi rendah
karena peraturan memberi kelonggaran
revolving sudah bisa dilakukan apabila
dana sudah dipakai 50%.

MENGGAPAI MISI PERBENDAHARAAN
Sampai dengan saat ini Kanwil Ditjen
Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Barat
telah melaksanakan beberapa kegiatan
besar terkait pelaksaan tugas dan fungsi,
antara lain:

Focus Group Discussion (FGD) Kajian
Fiskal Regional
Bekerja sama dengan Regional
Economist Papua Barat, Kanwil
mengadakan kegiatan FGD kajian
fiskal regional dengan tema kajian
“Analisis Kajian Ekonomi Papua Barat
Berdasarkan PDRB (2008-2013)”.
FGD yang dilaksanakan secara rutin ini
selain bertujuan untuk meningkatkan
kapasitas pegawai Kanwil DJPB Provinsi
Papua Barat agar mampu mengemban
tugas yang menitikberatkan pada
kemampuan analisis, juga dimaksudkan
untuk menggali informasi terkait capaian
Provinsi Papua Barat berdasarkan
indikator ekonomi.

Selaku Regional Economist wilayah
Papua Barat, DR. Rully Wurarah
menyampaikan bahwa perkembangan
ekonomi di Papua Barat cukup tertinggal
dengan wilayah lain di Indonesia. Hal ini
disebabkan oleh keterbatasan dalam
banyak hal terutama menyangkut
konektivitas antar daerah serta eskalasi
harga barang dan jasa karena biaya
pengangkutan dan keterbatasan
penyedia barang dan jasa. Keterbatasan
Provinsi Papua dan Papua Barat
dalam kerangka keterhubungan antar
daerah/wilayah merupakan penyebab
terlambatnya pertumbuhan ekonomi.
Keterhubungan antar daerah adalah
faktor utama dalam pergerakan tenaga
kerja dan modal (manusia, barang
dan jasa) untuk membangkitkan
perekonomian masyarakat. Oleh karena
itu pemerintah memberikan perhatian
serius dengan memberikan status
daerah otonomi khusus dengan tujuan
untuk percepatan pembangunan dan
pertumbuhan ekonomi.

Seminar Kebijakan Fiskal dan
Perkembangan Perekonomian Terkini
Sebagai implementasi dari salah
satu nilai Kementerian Keuangan, yaitu
sinergi, Kanwil Ditjen Perbnendaharaan
Provinsi Papua Barat bersama dengan
Badan Kebijakan Fiskal (BKF) dan Ditjen
Perimbangan Keuangan Daerah (DJPK)
menyelenggarakan kegiatan Seminar
ekonomi dengan tema “Kebijakan Fiskal
dan Perkembangan Perekonomian
Terkini” pada tanggal 23 Oktober
2014 dengan menghadirkan DR. Rully
Wurarah, Regional Economist untuk
wilayah Provinsi Papua Barat.
Dalam seminar tersebut antara
lain dipertanyakan soal peningkatan
PDRB yang dipercaya sebagai indikator
pertumbuhan ekonomi regional namun
tidak dibarengi dengan penurunan angka
kemiskinan yang proporsional dengan
besarnya pertumbuhan ekonomi tersebut.
DR. Rully Wurarah sebagai narasumber
dalam seminar tersebut menjelaskan
bahwa pertumbuhan PDRB merupakan
indikator semu dalam menggambarkan
tingkat kesejahteraan . ***

Serba Serbi

DUA SUDUT PANDANG
DALAM FENOMENA

BATU AKIK
Penulis: Dedi Supriyadi

Sekarang, pegawai yang
menggunakan cincin dengan mata
batu akik sudah menjadi pemandangan
lazim sehari-hari sejak batu akik menjadi
fenomena yang meledak kira-kira
dua tahun yang lalu. Lantas, apakah
fenomena itu akan tenggelam seperti
anthurium dan ikan louhan atau akan
terus bertahan sebagai bukti dari
menggeliatnya sektor ekonomi kreatif??

DUA SISI EKONOMI BATU AKIK
Balakangan ini batu yang berasal
dari magma cair yang terdorong naik dan
membentuk lapisan mineral dan batuan
sedang menjadi fenomena sosial di
masyarakat yang berbondong-bondong
mendadak menjadi penggemar batu
akik. Fenomena tersebut menyebabkan
harga jual batu akik turut melesat naik,
bahkan di sentra penjualan batu mulia
terbesar se-Asia Tenggara, Pasar Rawa
Bening Jakarta Timur, pedagang batu
akik mampu meraup keuntungan hingga
400 persen dibanding tahun-tahun
sebelumnya (Kompas.com)
Batu bacan merupakan batu akik
yang menjadi primadona dengan harga
yang cukup tinggi yaitu mencapai Rp.
3 juta-Rp 5 juta per butir dengan berat
5 gram. Batu bacan juga menjadi salah
satu jenis batu akik yang dilirik oleh pasar
Taiwan dan Jepang. Melambungnya
harga batu akik tersebut diakibatkan oleh
meningkatnya permintaan akan batu akik
dalam masyarakat dan di sisi lain, banyak
orang berlomba-lomba untuk menjual
batu akik dengan harga yang terus
terkerek naik.
Sebagai salah satu komoditas
ekonomi yang diperdagangkan di pasar,
batu akik merupakan komoditas ekonomi
yang memiliki karakteristik berbeda
dibanding komoditas ekonomi lainnya.
Batu akik merupakan komoditas yang
memiliki ceruk pasar dengan end-user
yang spesifik seperti kolektor, pehobi

yang normalnya tidak akan mengalami
booming yang cukup mengejutkan
pasar. Batu akik telah menjadi komoditas
ekonomi yang diandalkan masyarakat
untuk mendorong tingkat pendapatannya.
Dalam memandang fenomena batu
akik yang sedang tren di Indonesia,
terdapat dua pendapat yang dapat
dijelaskan di sini yaitu fenomena batu
akik sebagai gejala monkey bussiness
dan sebagai tanda menggeliatnya
sektor ekonomi kreatif. Monkey
bussiness adalah suatu gejala dimana
melambungnya harga suatu komoditas
ekonomi bukan karena tingginya
permintaan atau kelangkaan penawaran
tetapi lebih karena adanya pseudodemand yaitu permintaan palsu yang
timbul karena pencitraan atau strategi
pemasaran yang begitu masif sehingga
masyarakat sebagai pelaku ekonomi
mengabaikan sisi rasionalitasnya dalam
mendapatkan komoditas ekonomi
tersebut dan mulai tumbuh suburnya
perilaku irrational exuberance dan herd
behaviour.
Seperti yang diketahui bersama
bahwa dalam literatur ekonomi, manusia
sebagai homo economicus diasumsikan
memiliki rasionalitas yang sempurna
dalam membuat keputusan ekonomi,
namun dalam booming batu akik ini
rupanya asumsi rasionalitas tersebut agak
dipinggirkan. Batu akik telah menjadi
komoditas ekonomi yang mengalami
psudo-demand sehingga harga pasar
yang berlaku tidak mencerminkan nilai
batu akik yang sebenarnya. Asumsi
rasionalitas sempurna yang terpinggirkan
karena masyarakat mengalami apa yang
disebut dengan irrational exuberance dan
herd behaviour. Irrational exuberance dan
herd behaviour mucul ketika masyarakat
mulai menggemari batu akik karena
emosional kolektif dan mengikuti apa
yang dilakukan oleh masyarakat lain.
Pada sisi yang lain, tren batu akik
dianggap sebagai salah satu bukti dari

mulai menggeliatnya sektor ekonomi
kreatif karena mampu mengangkat
tingkat kesejahteraan para pengrajin
batu akik dan mempengaruhi sektor
ekonomi kreatif lainnya seperti sektor
pariwisata. Sektor pariwisata turut
terpengaruh karena booming batu
akik juga diringi dengan munculnya
batu-batu akik yang memiliki kekhasan
daerah tertentu dan kemudian menjadi
cinderamata ketika wisatawan berkunjung
ke daerah tersebut. Sisi ekonomi kreatif
dalam fenomena batu akik secara
tidak langsung mementahkan asumsi
pada monkey bussiness bahwa dalam
fenomena batu akik mengalami pseudodemand, melainkan memang terjadi
peningkatan permintaan secara nyata
yang kemudian melambungkan harga
batu akik.
Sebagai salah satu bagian dari
ekonomi kreatif, pengaruh booming
batu akik ke sektor pariwisata akan
turut menggairahkan perekonomian
masyarakat yang bermuara pada
peningkatan pendapatan dan taraf hidup
masyarakat terutama masyarakat yang
berada di daerah penghasil batu akik.
Lebih jauh lagi ketika fenomena batu akik
mampu menembus pasar dunia tentu
akan memiliki potensi menjadi salah satu
komoditas ekspor dan sebagai salah satu
sumber devisa negara.
Pada akhirnya, pendapat mana yang
akan berlaku dalam menilai fenomena
batu akik tersebut sangat tergantung
dari seberapa lama fenomena batu
akik mampu bertahan. Jika batu akik
hanya menjadi fenomena sesaat dan
bernasib sama dengan fenomena bunga
anthurium maka pendapat monkey
bussines-lah yang berlaku, namun jika
batu akik mampu bertahan dalam jangka
panjang dan mampu menjadi salah satu
komoditas yang dapat diandalkan dalam
meningkatkan taraf hidup masyarakat
maka pendapat ekonomi kreatiflah yang
berlaku. Sekarang, bagaimana menurut
pandangan anda?. ***
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Saya sempat heran dengan
perilaku Ibu. Meskipun keluarga
kami memiliki seorang pembantu
rumah tangga, namun Ibu tak
pernah berhenti menyibukkan
diri dengan membersihkan dan
membereskan rumah. Bukan
pula berarti pekerjaan pembantu
rumah tangga kami buruk. Ia
telah bekerja selama 18 Tahun
lebih. Kerjanya baik, rapih dan
bersih. Euceu, demikian kami
biasa memanggilnya.
Ketika saya tanya mengapa
Ibu tidak menyerahkan
sepenuhnya pekerjaan rumah
tangga kepada Euceu, agar Ibu
bisa lebih santai, Ibu menjawab,
“rasa memiliki akan mendorong
kita untuk peduli.” Bagi seorang
bocah SMP, Jawaban Ibu pada
saat itu tak begitu saya pahami.
Ketika saya telah berkeluarga
dan menempati rumah pribadi,
terngiang kembali pesan Ibu
kepada saya, bahwa rasa
memiliki akan mendorong
kita untuk peduli. Pesan itu
terbukti. Setiap akhir pekan, saya
menyibukan diri untuk merawat
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rumah, menyabut rumput taman,
membersihkan penampungan
air, hingga merawat saluran
air. Selalu ada saja yang harus
dikerjakan. Padahal sebelumnya
tak pernah demikian. Ketika kami
sekeluarga masih menempati
rumah kontrakan, engsel pintu
longgar pun saya biarkan
berbulan-bulan. Secara tidak
sadar sering terbesit pikiran
bahwa rumah yang saya tempati
rumah kontrakan milik orang,
kalaupun rusak itu tanggung
jawab yang punya. Ya, saya
semakin memaknai bahwa rasa
memiliki akan mendorong kita
untuk peduli.
Tiba-tiba pula, saya jadi
teringat penyesalan Peter Parker
tentang arti sebuah kepedulian.
Dia-lah manusia laba-laba,
Spiderman, Film buatan Marvel.
Saat menghadiri sebuah
pameran ilmiah, ia terkena
gigitan laba-laba yang telah
bermutasi DNA. Peter Parker
mengalami demam yang sangat
tinggi, hingga akhirnya memiliki
kekuatan super.

Suatu hari, surat kabar
memuat pengumuman duel
gulat berhadiah, melawan
juara bertahan. Hadiahnya
sangat menggiurkan. Peter
Parker yang kini telah menjadi
Spiderman memutuskan untuk
mengikutinya karena dia sudah
lama terobsesi memiliki sebuah
mobil sporty yang paling tendy
saat itu.
Tiba di hari pertandingan,
giliran Spiderman berduel
menghadapi sang juara. Dengan
kekuatan supernya, Peter Parker
berhasil merobohkan sang juara
bertahan.
Betapa gembiranya ia karena
impian memiliki mobil sporty
sebentar lagi terwujud. Ia pun
melangkah ke ruang promotor
untuk menagih hadiah yang
amat besar itu. Sang promotor
kaget, karena yang mengalahkan
juara bertahan ternyata seorang
bocah remaja. Lalu muncullah
aksi curang dari sang promotor,
hadiah yang diberikan sang
promotor amat kecil, tidak
sebesar yang dijanjikan dalam
pengumuman surat kabar.

Peter Parker protes
dengan perlakuan promotor
yang tidak sportif itu. Namun
sang promotor tetap tak
memenuhi janjinya. Beberapa
langkah setelah Spiderman
meninggalkan promotor, tibatiba datang seorang perampok
menodongkan pistol ke arah
promotor itu. Perampok
meminta gepokan uang milik
sang promotor yang baru saja
diraupnya dari penjualan tiket
pertandingan.
Peter Parker, sang manusia
laba-laba sempat melirik ke
belakang melihat keadaan itu.
Sempat beradu pandang dengan
sang promotor. Tatapan sang
promotor sangat memelas,
seolah minta belas kasihan
Spiderman agar menolongnya.
Tapi Spiderman yang tengah
sakit hati karena dicuranginya,
ia hanya tersenyum sinis dengan
gumam di hatinya, “saya tidak
peduli.”
Setelah sang perampok
berhasil menggasak seluruh
uang sang promotor, ia pun
bergegas lari. Sekali lagi, Peter
Parker menengok ke belakang
dan melihat raut wajah sedih
sang promotor. Untuk kedua
kali, sang promotor melalui
tatapannya berisyarat meminta
agar Spiderman menolongnya.
Tapi Spiderman tidak
menghiraukannya. Akhirnya
perampokan tersebut berjalan
lancar tanpa perlawanan. Sang
Perampok kabur meninggalkan
tempat kejadian.

Setelah meninggalkan arena
gedung turnamen, Peter Parker
menuju Perpustakaan Umum,
karena telah berjanji pulang
bersama Pamannya, Benjamin
Parker. Ketika Peter sampai di
luar gedung, beberapa warga
kota berkerumun. Ada orang
yang terbunuh dan mobilnya
dibawa kabur. Nampak
seseorang tergeletak seperti baru
saja di tembak. Kesedihan dan
penyesalan Peter membuncah,
setelah mendapati orang yang
terbunuh itu adalah Pamannya
sendiri. Pelakunya tidak lain

Disaat yang sama, sikap
ketidakpedulian menggejala
dalam kehidupan kita.
Orang-orang tidak lagi peduli
terhadap tetangganya.
Mereka bertetangga tanpa
sama-sama merasa memiliki
lingkungan yang sama.
Program dan kegiatan di
lingkungan kantor seringkali
tidak berjalan sempurna karena
ketidakpedulian divisi lainnya.
Setiap divisi tidak sama-sama
merasa memiliki program
kegiatan kantornya. Bahkan
sebagian orang tak lagi peduli

adalah orang yang baru saja
merampok promotor tadi.

dengan keadaan Negara, karena
tak lagi merasa memilikinya.

Kejadian itu membawa
penyesalan mendalam bagi
hidup Peter parker. Ia seringkali
berandai-andai, kalau saja
saat itu dia peduli untuk
menghentikan aksi perampokan
yang terjadi, maka kematian
Paman Ben tidak akan terjadi.
Seandainya dia tahu bahwa
dampak ketidakpeduliannya
mengakibatkan kematian
Paman Ben, dia pun akan
merasa memiliki situasi dimana
perampokan itu terjadi. Dan bila
Peter merasa memiliki situasi
perampokan tadi, tentunya dia
turut serta menghentikannya.

Saya tidak ingin menjadi
sosok Peter Parker yang
menyesali ketidakpeduliannya,
karena hilangnya rasa memiliki.
Kembali saya teringat pesan Ibu,
“rasa memiliki akan mendorong
kita untuk peduli.” ***
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and the (Untold) Story of
INDONESIAN TREASURY SCHOLAR
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THE CITY OF ADELAIDE AT A
GLANCE
When people are asked about
the cities in Australia, they deliberately
and commonly mention Sydney and
Melbourne as the answer. Due to the
popularity of these cities, some people,
surprisingly, reckon that the capital
city of Australia is Sydney instead of
Canberra and I used to be one of them
(shame on me), until I luckily obtained
a scholarship from the Australian
Government in 2012. Anyway, there
is another city in Australia that as
attractive as those illustrious cities and
in my opinion is probably more restful to
live, namely Adelaide.
The City was founded in 1836,
being named after King William’s
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popular wife. Unlike the other Australian
states, Adelaide’s citizens were not
taken from the many convicts originally
sent by Britain to Australia, but were
free settlers. While most immigrants
in the 1800s came from Great Britain,
others began to arrive from diverse
places, including Germany, Poland,
Afghanistan, China, Italy, Lebanon,
Spain and Scandinavia. All have left
their mark in Adelaide and South
Australia. People of Adelaide are
different with any other local residents
in the Australia’s big cities, they often
greet every one that they meet on
the street regardless you are locals
or foreigners. Maybe the history of
Adelaide influences the hospitality of
its people. Yet, there are also a small
number of racialist people that you
could luckily meet on the streets.
This city was purpose designed
from the beginning in a grid formation
by Colonel William Light, with
wide, attractive streets, while being
surrounded by the boulevards and
green parkland. The simplicity of

the city’s design makes travelling for
both the new residents and tourists
is easy and enjoyable. Additionally,
the city has a state-of-the-art public
transportation system with four modes
of transport: bus, train, tram and bike.
All these modes of transport are very
well interconnected each other but
need only one card as the ticket for all
types (bike is free). The utmost of all,
the government gives concession fee
for students and elderly people and
provides free bikes by just showing your
id card whenever you want to borrow
the bike. This transportation system
eases everyone to explore the city.
Adelaide is the capital city of
South Australia and home to stunning
beaches and award-winning wine,
events and festivals. Unlike Sydney
or Melbourne, Adelaide is relatively
more tranquil than those big cities.
Nevertheless, some international the
events and festivals are hosted in this
city for instance Santos tour down
under (cycling tournament), Clipsal 500
(car racing event), Adelaide writer’s

English Lounge
week (writing festival), Adelaide fringe
(art festival), Womadelaide (music
festival) and Indofest (the largest
Indonesian festival in Australia). In
addition, there are some must-seen
places in Adelaide that are too good
to be missed when you have an
opportunity to visit such as Glenelg
Beach, Chateau Tanunda (wine
estate), Hahndorf (German-style
village), Botanic Garden, Central

Market (China Town), Victoria Square
and Elder Park.
Furthermore, several top-notch
universities (according to QS World
University Rankings 2014/15) are
located in this wonderful city. Those
are The University of Adelaide (100th),
Flinders University, University of South
Australia, University College London
(5th) and Carnegie Mellon University
(65th).

THE INDONESIAN TREASURY SCHOLARS

have another accomplishment outside
the academic life and only few people
know it.
The Directorate General of
Treasury is one of the echelon 1
units of the Indonesian Ministry of
Finance that has a responsibility as
the government treasurer. This unit is
considered as a dynamic government
organization that gradually makes
certain changes and adjustments to
evolve into a modern government
organization. In order to cope
with these situations, it has to be
supported by prominent employees.
Therefore, to enhance its human
capital capacity, the Directorate
General of Treasury has sent out
selected employees for continuing
their study to various top-class
universities either domestic (selffunded scholarship) or overseas
(third party scholarship). The city of
Adelaide is one of the places for them
to study abroad. Up to now, there are
22 Indonesian treasury employees
who graduated from several
universities in Adelaide, mostly The
University of Adelaide (13 people) and
Flinders University (9 people). They
managed to hold either master or
doctoral degree of various majors that
inline with the organisation’s needs
such as economics, accounting,
finance, public administration and
social science. Apart from their
academic achievements, they also

As my observations and
experiences during my study
periods, most of the scholars were
struggling with lectures, assignments,
homesickness, family issues and
many other things that might have
impact on their study. Therefore,
in order to keep their sanity and
complete their program, many of them
tried to find other activities outside
the campus to balance their life. For
example, participating in a voluntary
organisation or student associations,
mastering their hobbies (cooking,
photography or cycling), doing a parttime job and so on.
In term of the involvement in an
organisation, some of Indonesian
treasury scholars literally had an
excellent reputation and been
elected to become a leader of some
organisations. The one that had
an outstanding experience among
other Indonesian treasury scholars
is Ali Hanafiah, a PhD candidate of
Flinders University who had been
chosen as the leader of Indonesian
Islamic community in Adelaide for
two consecutive years. Another one
is Mangappu Pasaribu that became
the leader of Bataknese community
in Adelaide. Next person is Amoeng
Priyo who became the vice president

of the Indonesian student association
of Flinders University. My best friend,
Joko Tri Prasetyo was the secretary
of the Indonesian student association
of the University of Adelaide and also
the secretary of Indonesian Islamic
community in Adelaide. Apparently,
another Indonesian treasury scholar,
Ferry Taufik held these positions in the
previous year. Lastly, Bachrul Ulum
who was elected as the president of
the Indonesian student association
of the University of Adelaide right
after my period. Other Indonesian
treasury scholars, such as Unggul
Budi and Suhendi, were also made
great contributions to the Indonesian
Islamic community and Hesty Pratiwi
also played a part in the Indonesian
student association of the University
of Adelaide. Due to those facts,
the Indonesian treasury scholars’
capabilities were acknowledged
among other Indonesian scholars or
the community. Moreover, we also
initiated a forum of ministry of finance
scholars to extend our network and
share our thoughts to improve the
ministry of finance, particularly our
own units.
In a nutshell, Adelaide is not
only a suitable place for studying but
also a place to enrich life skills (i.e.
leadership, friendship and networking)
of the Indonesian treasury scholars as
well that could benefit the organisation
in the future. ***
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“APABILA KITA TAHU BAHWA SESUATU AKAN MENJADI BURUK,
PADAHAL KITA PUNYA KEKUATAN UNTUK MEMPERBAIKINYA,
MAKA ADALAH KEWAJIBAN KITA UNTUK MEMPERBAIKI”
Marwanto Harjowiryono, Direktur Jenderal Perbendaharaan, 
Acara Focus Group Discussion Pengadaan Barang/Jasa,
Jakarta, 15 Juni 2015
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