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The Treasurer

Pembaca yang budiman,
Di tahun inovasi, 2016 ini Majalah Treasuri Indonesia
kembali hadir ke hadapan para pembaca dengan
format khusus. Mengakomodir cukup banyaknya
kebutuhan publikasi atas program-program strategis
Ditjen Perbendaharaan, majalah ini mencoba berinovasi
dengan memperkenalkan format baru edisi khusus
yang disajikan lebih ringkas (compact) dengan hanya
menampilkan satu tema yang spesifik. Dengan format
sedemikian, diharapkan pula majalah ini dapat lebih
kerap bersua dengan para Pembaca budiman sekalian.
Edisi compact pertama ini mengangkat tema ‘Sertifikasi
Bendahara’. Pasca terbitnya PP No.7 Tahun 2016
tentang Sertifikasi Bendahara pada Satker Pengelola
APBN, sejumlah dinamika perkembangan dan progress
pelaksanaan program sertifikasi kiranya dapat menjadi
informasi yang bermanfaat bagi Pembaca sekalian.
Apa dan bagaimana sertifikasi dilaksanakan kiranya juga akan bermanfaat sebagai informasi dan
panduan awal bagi para Pembaca yang akan terlibat atau mengikuti sertifikasi.
Sebagai bagian dari komitmen mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang lebih baik, upaya
peningkatan kompetensi Bendahara melalui sertifikasi dimaksudkan menjadi sebuah treatment di
sektor SDM pengelola keuangan sebagai elemen strategis, secara massif dan terstruktur. Target
31.000 Bendahara tersertikasi di tahun 2019 selayaknya dipahami sebagai keinginan yang besar
untuk menciptakan ‘benteng-benteng terakhir pengelolaan keuangan negara’ yang mumpuni
dan kredibel, yang akan menjadi kunci pembangunan negara dan kesejahteraan masyarakat,
sebagaimana dinyatakan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati.
Sejumlah data, informasi, paparan perkembangan, prosedur dan mekanisme terkait Sertifikasi
Bendahara yang disajikan dalam edisi ini semoga dapat menjadi publikasi yang mencapai tujuannya,
memberikan edukasi kepada publik sekaligus membantu mendorong respon positif dan kesiapan
para stakeholders terkait dalam mensukseskan program ini.
Selamat menikmati edisi ini,
Salam Treasury!
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Cakrawala

Proses pertama pembuatan Gong diawali dengan "mengecor" atau melebur dan mencetak bahan
mentah dari campuran mineral yang terpilih.

Ribuan kali tempaan membentuk Gong dari sebongkah besi menjadi salah satu instrument penting
dalam gamelan.

6

Menempa Gong
foto : tino adi prabowo

Lebih dari sekedar memproduksi alat penghasil bunyi-bunyian, pembuatan gong
merupakan proses menghadirkan kualitas yang telah memiliki ukuran baku sesuai
kaidah seni musik. Hanya bahan gong terpilih yang lulus proses penempaan dengan
suhu, tekanan dan intensitas pengerjaan yang tinggi lah yang mampu menjadi
instrumen penghadir harmonisasi dalam suatu ensemble gamelan tradisional
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SERTIFIKASI BENDAHARA : MENINGKATKAN KOMPETENSI,
MENGOPTIMALKAN KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Tiga paket Undangbarang kementerian/
Undang Keuangan Negara
lembaga yang dipimpinnya)
membawa dampak
akan membuat kejelasan
perubahan besar pada
dan kepastian dalam
sistem keuangan negara
pembagian wewenang dan
Republik Indonesia ke
tanggung jawab. Terbitnya
arah yang lebih baik.
paket Undang-Undang
Dengan pemisahan tugas
tersebut menjadi tumpuan
dan fungsi yang jelas
harapan masyarakat
atas Presiden (sebagai
akan terselenggaranya
pemegang kekuasaan
pengelolaan keuangan
umum pengelolaan
negara yang transparan
keuangan negara),
dan akuntabel dalam
Menteri Keuangan
rangka menciptakan
(sebagai pengelola
fiskal dan wakil
Penerbitan Sertifikat Bendahara:
pemerintah pusat
1.
Sertifikat Bendahara diterbitkan
dalam kepemilikan
oleh Menteri Keuangan selaku
kekayaan negara
BUN atau pejabat yang ditunjuk
yang dipisahkan)
oleh Menteri Keuangan.
dan Menteri/
Pimpinan Lembaga
2.
Sertifikat Bendahara diperoleh
melalui Ujian Sertifikasi.
(sebagai pengguna
anggaran/pengguna
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keadilan dan kemakmuran
masyarakat, berbangsa dan
bernegara.
Salah satu yang berperan
penting dalam pengelolaan
keuangan negara yang
baik adalah Bendahara,
karena merekalah yang
melaksanakan tugas
kebendaharaan dalam
rangka pelaksanaan
anggaran pendapatan dan
belanja pada kantor/satuan
kerja di lingkungan
kementerian negara/
lembaga. Tugas
kebendaharaan
tersebut meliputi
kegiatan menerima,
menyimpan,
membayar/
menyetorkan,
menatausahakan, dan

Dinamika

mempertanggungjawabkan
uang pendapatan atau uang
untuk keperluan belanja
negara. Bendahara diangkat
oleh Menteri/pimpinan
lembaga, menunjukkan
bahwa kedudukan dan
peran Bendahara sangatlah
penting dalam mewujudkan
pengelolaan keuangan
negara yang tertib, efektif
dan efisien.

yang diharapkan. Masih
ditemui Bendahara yang
tidak paham atas aturanaturan hukum tentang
kebendaharaan, adanya
perbedaaan pemahaman
atau multi tafsir atas suatu
peraturan, kesenjangan
pengetahuan, serta
kurangnya keterampilan
dan/atau keahlian serta
sikap kerja Bendahara
dalam melaksanakan
tugasnya, dan lain-lain. Halhal ini akan menimbulkan
masalah dan akan
berpengaruh pada kualitas
pengelolaan keuangan
negara.

keahlian dan ketrampilan
untuk menjadi Bendahara
yang dilakukan secara
sistematis dan obyektif
melalui ujian sertifikasi.
Pengimplementasian
Perpres ini diharapkan
dapat mengatasi masalahmasalah yang muncul di
kalangan Bendahara dengan
cara menstandarkan
kompetensi mereka.

Dalam peran dan
kewenangannya sebagai
Bendahara Umum
Negara, salah satu fungsi
yang dijalankan Menteri
Keuangan sesuai dengan
amanat tiga paket UndangUndang Keuangan Negara
Sebagai respon atas
tersebut adalah fungsi
masalah-masalah ini, pada
Perbendaharaan. Dalam
tanggal 18 Januari 2016,
melaksanakan fungsi ini,
Presiden Republik Indonesia
Menteri Keuangan, selaku
menetapkan Peraturan
Pembina Nasional Jabatan
Presiden Nomor 7 Tahun
Fungsional Bendahara,
2016 tentang Sertifikasi
menjadi pembina lebih dari
Bendahara pada Satuan
30.000 Bendahara yang
Kerja Pengelola Anggaran
tersebar di satuan-satuan
Pendapatan dan Belanja
kerja di seluruh Indonesia.
Negara. Sesuai dengan
Pembinaan ini dimaksudkan
bunyi pasal 1 angka
agar seluruh Bendahara di
7 Peraturan Presiden
Indonesia dapat “seirama”
(Perpres) dimaksud,
melaksanakan tugas dan
Sertifikasi Bendahara
tanggungjawabnya secara
adalah proses penilaian
profesional sesuai dengan
karakter, kompetensi,
peraturan yang berlaku
dan kemampuan atas
demi terciptanya
keuangan negara
yang transparan
Persyaratan dasar peserta Ujian
dan akuntabel.
Sertifikasi Bendahara:
Akan tetapi
kenyataan
di lapangan
menunjukkan
masih banyak
Bendahara
dengan
kompetensi yang
tidak seragam
dan tidak
sesuai dengan

1.

2.
3.
4.

Perpres tersebut
mengamantkan agar
Pegawai Negeri Sipil (PNS),
anggota Tentara Nasional
Indonesia (TNI), atau
anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia (Polri)
yang akan diangkat sebagai
Bendahara harus memiliki
Sertifikat Bendahara. Sesuai
dengan bunyi pasal 1
angka 6 Perpres dimaksud,
Sertifikat Bendahara adalah
keterangan tertulis dari
pejabat yang berwenang
sebagai pengakuan atas
karakter, kompetensi, dan
kemampuan seseorang
untuk menjadi Bendahara.
Sertifikat Bendahara
dimaksud diterbitkan oleh
Menteri Keuangan selaku
Bendahara Umum Negara
atau pejabat yang ditunjuk
oleh Menteri Keuangan.
Hal ini sejalan
dengan Peraturan
Pemerintah Nomor
45 Tahun 2013
tentang Tata
PNS, prajurit Tentara Nasional
Cara Pelaksanaan
Indonesia, atau anggota Kepolisian
Anggaran
Negara Republik Indonesia;
Pendapatan dan
Pendidikan paling rendah SLTA atau
Belanja Negara yang
sederajat;
mengamantkan
agar pejabat/
Golongan paling rendah II/b atau
pegawai yang akan
sederajat; dan
diangkat sebagai
Telah mengikuti dan dinyatakan lulus
Bendahara harus
Diklat Bendahara.
memiliki sertifikat
Bendahara
Majalah Treasury Indonesia
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yang diterbitkan oleh Menteri
Keuangan atau pejabat yang
ditunjuk.
Perpres dimaksud juga
mengamantkan agar
dalam jangka waktu paling
lambat 4 (empat) tahun
sejak Perpres tersebut
berlaku, PNS, anggota TNI,
atau anggota Polri yang

diangkat sebagai Bendahara
harus memiliki Sertifikat
Bendahara. Pemilikan
Sertifikat Bendahara tersebut
diperoleh melalui Ujian
Sertifikasi. Sesuai dengan
bunyi pasal 1 angka 8 Perpres
dimaksud, Ujian Sertifikasi
adalah rangkaian proses uji
secara objektif untuk menilai
karakter, kompetensi, dan

SERTIFIKASI BENDAHARA:
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1.

PNS, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau
anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
yang telah diangkat sebagai Bendahara
Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, atau
Bendahara Pengeluaran Pembantu sebelum
Peraturan Presiden ini mulai berlaku dan belum
memiliki Sertifikat Bendahara, dapat menjalankan
kewenangan sesuai dengan tugas dan fungsinya
sampai dengan jangka waktu 4 (empat) tahun
terhitung sejak tanggal Peraturan Presiden Nomor
7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara pada
Satuan Kerja Pengelola APBN mulai berlaku (20
Januari 2016).

2.

Dalam jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung
sejak tanggal Peraturan Presiden ini mulai berlaku,
PNS, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau
anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
yang telah menduduki jabatan Bendahara
Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, atau
Bendahara Pengeluaran Pembantu paling singkat
selama 2 (dua) tahun, dapat mengikuti Ujian
Sertifikasi tanpa mengikuti dan dinyatakan lulus
Pendidikan dan Pelatihan Bendahara.

3.

Sertifikat Pendidikan dan Pelatihan Bendahara
yang telah diterbitkan oleh Kementerian Keuangan
sebelum Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016
mulai berlaku, diakui dan diterbitkan Sertifikat
dengan nomor register.

4.

Dalam jangka waktu paling lambat 4 (empat)
tahun terhitung sejak tanggal Peraturan Presiden
ini mulai berlaku, PNS, anggota Tentara Nasional
Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia yang diangkat sebagai
Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran,
atau Bendahara Pengeluaran Pembantu harus
memiliki Sertifikat Bendahara.

5.

Sertifikasi Bendahara dilakukan oleh Menteri
Keuangan yang dilaksanakan oleh unit organisasi
di lingkungan Kementerian Keuangan yang
mempunyai fungsi sebagai pembina pejabat
pengelola perbendaharaan, dalam hal ini
Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

kemampuan untuk menjadi
Bendahara berdasarkan
standar kompetensi yang
ditetapkan.
Persyaratan untuk mengikuti
Ujian Sertifikasi sebagaimana
tertulis dalam Perpres
meliputi :
1. PNS, anggota TNI, atau
anggota Polri;
2. Pendidikan paling
rendah SLTA atau
sederajat;
3. Golongan paling rendah
II/b atau sederajat; dan
4. Telah mengikuti dan
dinyatakan lulus
Pendidikan dan
Pelatihan Bendahara.
Yang dimaksud Pendidikan
dan Pelatihan Bendahara,
sesuai dengan bunyi
pasal 1 angka 9 Perpres
tersebut, adalah proses
penyelenggaraan belajar
mengajar dalam rangka
meningkatkan kemampuan
pegawai sesuai dengan
standar kompetensi yang
ditetapkan, semacam Diklat
Bendahara.
Perpres 7/2016 juga
mengatur bahwa PNS,
anggota TNI, atau anggota
Polri yang telah diangkat
sebagai Bendahara sebelum
Perpres tersebut mulai
berlaku dan belum memiliki
Sertifikat Bendahara, dapat
menjalankan kewenangan
sesuai dengan tugas dan
fungsinya sampai dengan
jangka waktu 4 (empat)
tahun sejak Perpres tersebut
berlaku. Tambahan pula,
dalam jangka waktu 4
(empat) tahun sejak Perpres
tersebut berlaku, bagi PNS,
anggota TNI, anggota Polri
yang telah menduduki
jabatan Bendahara paling
singkat selama 2 (dua)
tahun, dapat mengikuti

Dinamika
Ujian Sertifikasi tanpa
mengikuti dan dinyatakan
lulus Pendidikan dan Pelatihan
Bendahara. Selain itu juga
diatur dalam Perpres tersebut
bahwa Sertifikat Pendidikan
dan Pelatihan Bendahara
yang telah diterbitkan oleh
Kementerian Keuangan
sebelum Perpres dimaksud
berlaku, diakui dan diterbitkan
Sertifikat Bendahara, sehingga
pemegang Sertifikat Diklat
Bendahara tersebut tidak perlu
mengikuti Ujian Sertifikasi.

Diharapkan, dengan adanya
pelaksanaan Sertifikasi
Bendahara tersebut
mampu memastikan bahwa
keuangan negara dikelola
oleh Bendahara-Bendahara
yang memiliki kompetensi
sesuai dengan standar yang
telah ditetapkan. Seiring
dengan hal tersebut, aspek
penghargaan yang diberikan
kepada Bendahara, baik dari
sisi kebanggaan maupun
peningkatan finansial kiranya
harus diupayakan berjalan
selaras, disesuaikan dengan

tanggung jawab dan kewajiban
yang harus diemban. Sertifikasi
Bendahara diharapkan
dapat memberi andil dalam
mewujudkan peningkatan
kualitas pengelolaan keuangan
negara demi tercapainya
masyarakat adil dan makmur.

Oleh :
Satrio Dimas Hendrawan,
Direktorat Sistem
Perbendaharaan
Purwo W., Redaksi MTI

TRANSISI : PENGAKUAN SERTIFIKAT BENDAHARA
1. Pengakuan sertifikat Diklat Bendahara atau
sertifikat profesi bendahara dan penerbitan
Sertifikat Bendahara:
a.

b.

2)

Mekanisme ini digunakan hanya pada
masa peralihan yaitu dalam jangka waktu
4 (empat) tahun terhitung sejak Peraturan
Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja
Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara mulai berlaku.

i. Dalam hal pemegang sertifikat
masih menjabat sebagai
Bendahara, sertifikat dapat
langsung diakui; atau

Sertifikat-sertifikat yang dapat diakui dan
diterbitkan Sertifikat Bendahara yaitu:
1)

ii. Dalam hal pemegang sertifikat
tidak menjabat sebagai Bendahara,
sertifikat dapat diakui jika
diterbitkan paling lama 5 (lima)
tahun sebelum Peraturan Presiden
Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Sertifikasi Bendahara pada
Satuan Kerja Pengelola Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara
mulai berlaku.

Sertifikat Diklat Bendahara yang
diterbitkan oleh BPPK sebelum
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun
2016 tentang Sertifikasi Bendahara
pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara mulai
berlaku.
i. Dalam hal pemegang sertifikat
masih menjabat sebagai
Bendahara, sertifikat dapat
langsung diakui; atau
ii. Dalam hal pemegang sertifikat
tidak menjabat sebagai bendahara,
sertifikat dapat diakui jika
diterbitkan paling lama 5 (lima)
tahun sebelum Peraturan Presiden
Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Sertifikasi Bendahara pada
Satuan Kerja Pengelola Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara
mulai berlaku.

Sertifikat Diklat Bendahara yang
diterbitkan oleh lembaga diklat lainnya
sebelum Peraturan Presiden Nomor
7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi
Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara mulai berlaku.

3)

Sertifikat profesi Bendahara yang masih
berlaku dan diterbitkan oleh Lembaga
Sertifikasi Profesi sebelum Peraturan
Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Sertifikasi Bendahara pada Satuan Kerja
Pengelola Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara mulai berlaku.

4)

Bendahara yang saat ini menjabat
masih dapat menduduki dan
menjalankan tugasnya sebagai
bendahara sampai dengan tanggal
20 Januari 2020 atau 4 tahun sejak
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun
2016 diberlakukan.
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SOLUSI ITU BERNAMA SERTIFIKASI
“Bendahara terlibat di
setiap kasus korupsi
dan kerugian negara”.
Mungkin itulah dugaan
masyarakat ketika terjadi
kasus-kasus korupsi
yang terjadi di negeri
ini. Masyarakat menilai
bahwa Bendahara
adalah orang yang
paling bertanggung
jawab atas keuangan
suatu organisasi
baik itu lembaga
pemerintah maupun
nonpemerintah. Hal ini
sesungguhnya tidaklah
sepenuhnya benar
meskipun tanggung
jawab keuangan suatu
organisasi pemerintah
tidak terlepas dari
peranan Bendahara di
dalamnya. Lalvu, apakah
penyelewengan itu murni
kesalahan bendahara
atau bendahara
terjebak karena
ketidaktahuannya?
Apakah bendahara
tersebut tidak
berkompeten sehingga
terjadi kerugian negara?

12

Menurut UU nomor
1 tahun 2004 tentang
Perbendaharaan
Negara, Bendahara
adalah setiap orang
atau badan yang diberi
tugas untuk dan atas
nama negara/daerah,
menerima, menyimpan,
dan membayar/
menyerahkan uang atau
surat berharga atau
barang-barang negara/
daerah. Dalam perspektif
perbendaharaan negara,
Bendahara dibagi
menjadi Bendahara
Penerimaan dan
Bendahara Pengeluaran/
Pengeluaran Pembantu.
Bendahara Penerimaan
bertugas untuk
menerima, menyimpan,
menyetorkan,
menatausahakan, dan
mempertanggung
jawabkan uang
pendapatan negara/
daerah dalam rangka
pelaksanaan APBN/
APBD pada kantor/
satuan kerja kementerian

negara/lembaga/
pemerintah daerah.
Bendahara Pengeluaran
bertugas untuk
menerima, menyimpan,
membayarkan,
menatausahakan, dan
mempertanggung
jawabkan uang untuk
keperluan belanja
negara/daerah dalam
rangka pelaksanaan
APBN/APBD pada kantor/
satuan kerja kementerian
negara/lembaga/
pemerintah daerah.
Baik Bendahara
Penerimaan maupun
Bendahara Pengeluaran
sama-sama memiliki
peranan yang sangat
penting dalam sebuah
organisasi. Tanpa
adanya Bendahara
Penerimaan, penerimaan
negara bukan pajak
(PNBP) suatu instansi
atau daerah akan sulit
untuk dimonitoring dan
dipertanggungjawabkan.
Tanpa adanya Bendahara
Pengeluaran, penyerapan

Dinamika
anggaran akan sulit
dilaksanakan khususnya
penyerapan anggaran
pada belanja barang
menggunakan uang
persediaan yang hanya
dapat dilaksanakan oleh
bendahara pengeluaran.
Dari beberapa tugas
bendahara, bendahara
pengeluaran berada
pada titik dimana
kerugian negara ini kerap
ditemukan. Terdapat 2
poin kritis yang wajib
diperhatikan oleh
bendahara pengeluaran.
Pertama, Bendahara
tidak berhak untuk
melakukan pembayaran
tanpa adanya surat
perintah bayar (SPBy)
dari Pejabat Pembuat
Komitmen (PPK) atas
nama Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA). Kedua,
Bendahara wajib
menolak perintah bayar
apabila persyaratan
pembayaran tidak
terpenuhi.
Faktanya, dalam
pelaksanaan sehari-hari
di lapangan, seringkali
bendahara tidak memiliki
independensi ini secara
utuh. Terdapat banyak
kepentingan yang
“mengganggu” tugas
bendahara. Mulai dari
indikator kinerja atasan
terkait penyerapan
anggaran hingga
jabatan bendahara
yang belum terdefinisi
secara jelas. Padahal
menurut UU Nomor
1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara,
Bendahara Penerimaan
dan Bendahara
Pengeluaran adalah
pejabat fungsional.
Artinya jabatan
bendahara seharusnya

bebas dari intervensi
atas tugas penyerapan
anggaran hingga IKU
tercapai, intervensi atas
kepentingan atasan
pada jabatan struktural,
apalagi intervensi
yang bertendensi
penyimpangan.
Disamping belum
penuhnya independensi
bendahara di lapangan,
terdapat indikasi
bahwa masih terdapat
kesalahan dari pihak
Bendahara sendiri
seperti kesalahan
pembukuan hingga
ketidaktepatan dalam
pengambilan keputusan
yang akhirnya dapat
mengakibatkan kerugian
negara. Pengetahuan
mengenai peraturan
perbendaharaan
mutlak merupakan hal
yang wajib dikuasai
oleh Bendahara
untuk menghindari
terjadinya kesalahan
dan kerugian negara.
Ketika terjadi kerugian
negara akibat dari
ketidakindependensian
bendahara maupun
kurangnya pengetahuan
dan keterampilan
bendahara, disinilah
kompetensi bendahara
perlu dipertanyakan.
Apakah semua
bendahara yang telah
menjabat saat ini telah
memiliki kompetensi
sehingga jabatan ini diisi
oleh orang-orang yang
professional?
Salah satu cara untuk
memastikan bahwa
jabatan bendahara
diisi oleh orang-orang
yang berkompeten
dan professional
adalah dengan adanya
sertifikasi bendahara.

Berdasarkan Peraturan
Presiden Nomor 7 tahun
2016 tentang Sertifikasi
Bendahara pada Satuan
Kerja Pengelola APBN,
Sertifikasi Bendahara
adalah proses penilaian
karakter, kompetensi,
dan kemampuan
atas keahlian dan
ketrampilan untuk
menjadi Bendahara
yang dilakukan secara
sistematis dan obyektif
melalui ujian sertifikasi.
Tujuan dari sertifikasi
bendahara ini, yaitu:
a. Menentukan
kelayakan dan
memberikan
pengakuan atas
kompetensi
Bendahara untuk
melaksanakan
tugas
kebendaharaan
dalam rangka
pelaksanaan APBN,
b. Meningkatkan
dan menjamin
pemeliharaan
mutu kompetensi
Bendahara untuk
melaksanakan
kebendaharaan
dalam rangka
pelaksanaan APBN,
c. Meningkatkan
profesionalisme
Bendahara dalam
pengelolaan
keuangan negara,
dan
d. Mendukung
tercapainya
peningkatan
kualitas
pengelolaan
keuangan negara.
Kemudian, apakah
sertifikasi bendahara
ini dapat menjawab
keraguan masyarakat
akan kompetensi
Bendahara dan
independensi mereka
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dalam proses
pengelolaan
keuangan negara?
Jawabannya
adalah ya. Karena
disamping menilai
keterampilan dan
keahlian, sertifikasi
ini menilai karakter
atau sikap bendahara
dalam menjalankan
amanatnya sebagai
pengelola keuangan
negara.
Dengan adanya
sertifikasi ini, hanya
Bendahara yang
memiliki integritas
dan profesionalisme
dalam karakternya
yang akan tetap
menjabat sebagai
Bendahara. Hal ini
menjawab keraguan
masyarakat mengenai
integritas yang
dimiliki oleh seorang
bendahara sehingga
tendensi perilaku
kompromis atau
bahkan koruptif pada
jabatan bendahara
dapat ditekan hingga
titik nol. Begitu pula
dengan keahlian dan
keterampilan Bendahara
yang terukur dengan
standar kompetensi
menjadikan bendahara
yang menjabat
merupakan bendaharabendahara terpilih yang
memahami peraturan
dan keterampilan teknis
sehingga kerugian
negara akibat kesalahan
pembukuan dapat
ditekan semaksimal
mungkin.
Bendahara yang memiliki
integritas, keterampilan
dan keahlian serta
profesionalisme akan
mengerti bahwa dalam
menjalankan tugasnya
mereka harus bersikap
independen tanpa
14

“Kita
perlu
membenahi
“Kita
perlu
membenahi
kompetensi
aparat,
kompetensi aparat,
memperbaiki
memperbaiki
informasi
informasi
teknologi
sehingga bisa
teknologimatching
sehingga seluruh
bisa
melakukan
melakukan
seluruh
informasi,
danmatching
tentu yang
penting
informasi,
dan
tentu
yang
bisa menumbuhkan kepercayaan”
penting bisa menumbuhkan
SMI-Supermentor
16:End Povertykepercayaan”
Foreign
Policy Community of
- Menkeu,
Sri Mulyani
Indonesia,
Jakarta
(17/10).
Indrawati (Supermentor
16:End Poverty-Foreign Policy
Community of Indonesia,
Jakarta (17/10)).

adanya intervensi dari
manapun. Hal ini akan
didukung oleh penetapan
jabatan fungsional yang
saat ini masih dalam
proses pembentukan
oleh Kementerian
Keuangan.
Idealnya, sertifikasi
bendahara dilaksanakan
sebelum seseorang
diangkat sebagai
Bendahara. Hal ini
ditegaskan pada pasal 2
Perpres Nomor 7 tahun
2016 tentang Sertifikasi
Bendahara pada Satuan
Kerja Pengelola APBN
bahwa PNS, anggota
Tentara Nasional
Indonesia, atau anggota
Kepolisian Negara
Republik Indonesia
yang akan diangkat
sebagai Bendahara
Penerimaan, Bendahara

Pengeluaran, atau
Bendahara Pengeluaran
Pembantu pada Satuan
Kerja Pengelola Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Negara, harus memiliki
Sertifikat Bendahara.
Proses sertifikasi ini
akan dilaksanakan oleh
Kementerian Keuangan
dengan berpedoman
pada standar kompetensi
Bendahara yang telah
ditetapkan, dengan
menggunakan beberapa
metode ujian yang dapat
memberikan garansi
prediktif atas kompetensi
seseorang bahwa orang
tersebut layak untuk
menjadi Bendahara
Penerimaan atau
Bendahara Pengeluaran.
Sertifikasi merupakan
solusi yang paling tepat
saat ini untuk menjawab
keraguan masyarakat
mengenai perilaku
koruptif atau kerugian
negara yang diakibatkan
oleh Bendahara.
Sertifikasi menjawab
keraguan para stakeholder
Bendahara, seperti
para Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA), Pejabat
Pembuat Komitmen
(PPK), dan bahkan bagi
Kementerian Keuangan
selaku Bendahara Umum
Negara atas Laporan
Pertanggungjawaban
Bendahara yang
reliable. Terakhir,
sertifikasi menjawab
kebimbangan Bendahara
terkait pengembangan
kompetensinya yang
selama ini kurang
diperhatikan.
Oleh :
Daryoto Muslih Utomo

Dinamika

SIMSERBA: KUNCI SUKSES PELAKSANAAN SERTIFIKASI BENDAHARA

Peraturan Presiden
Nomor 7 Tahun 2016
tentang Sertifikasi
Bendahara pada Satuan
Kerja Pengelola Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Negara mengamanatkan
Direktorat Jenderal
Perbendaharaan selaku
Unit Organisasi di
lingkungan Kementerian
Keuangan yang
mempunyai fungsi
sebagai pembina
pejabat pengelola
perbendaharaan untuk
melaksanakan sertifikasi
terhadap seluruh
bendahara pada satuan
kerja pengelola APBN
dalam kurun waktu 4
(empat) tahun sejak
diberlakukannya Perpres
tersebut. Program
sertifikasi dimaksud
memiliki cakupan yang
luas karena melibatkan
semua pemangku
kepentingan terkait
pejabat pengelola
perbendaharaan,
berskala nasional,

dan menargetkan
tersertifikasinya seluruh
bendahara pada satker
pengelola APBN yang
saat ini berjumlah kurang
lebih 30.846 (sumber
data tahun 2014) dalam
jangka waktu 4 (empat)
tahun sampai dengan 20
Januari 2019. Menimbang
pentingnya dan luasnya
cakupan kegiatan
Sertifikasi Bendahara,
mutlak diperlukan suatu
sistem informasi yang
memiliki kapasitas untuk
mendukung pelaksanaan
Sertifikasi Bendahara.
Unit Penyelenggara
kegiatan Sertifikasi
Bendahara, dalam hal
ini adalah Direktorat
Sistem Perbendaharaan
(Dit.SP), menjalin sinergi
dan kerja sama dengan
Direktorat Sistem
Infomasi dan Teknologi
Perbendaharaan (Dit.SITP)
untuk mengembangkan
sebuah sistem informasi
(aplikasi) yaitu Sistem

Informasi Manajemen
Sertifikasi Bendahara
(SIMSERBA). Aplikasi
SIMSERBA adalah sebuah
sistem yang menyediakan
informasi bagi pihakpihak yang terkait dengan
pelaksanaan Sertifikasi
Bendahara. Sistem
ini bermanfaat tidak
hanya dalam proses
pengambilan keputusan,
namun juga untuk
mendukung pelaksanaan
Sertifikasi Bendahara
secara keseluruhan yang
terdiri dari 3 (tiga) tahapan
yaitu tahap pendataan
bendahara (profiling),
registrasi, dan sertifikasi.
Sebagaimana sebuah
sistem informasi pada
umumnya, SIMSERBA
merupakan kombinasi
dari unsur orang,
teknologi informasi, dan
prosedur-prosedur yang
tergorganisasi sedemikian
rupa, saling terkait dan
tidak dapat dipisahkan
satu sama lain, untuk
mencapai tujuan
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pelaksanaan Sertifikasi
Bendahara.
Aplikasi SIMSERBA
dikembangkan
menggunakan konsep
aplikasi berbasis
web dimana para
pengguna aplikasi
menjalankan aplikasi
melalui web browser.
Hal ini memfasilitasi
tercapainya pengolahan
dan penyediaan
informasi terkait
pelaksanaan Sertifikasi
Bendahara secara online
dan real time sehingga
dapat dipastikan
informasi yang disajikan
merupakan informasi
yang terkini, akurat, dan
terpercaya. Pada tahap
implementasi nantinya,
aplikasi SIMSERBA
dapat digunakan
untuk merekam data
bendahara maupun
calon bendahara pada
satuan kerja pengelola
APBN. Berdasarkan
informasi dimaksud,
dapat diperoleh
informasi tentang
kuantitas dan sebaran
bendahara di seluruh
wilayah kerja Ditjen
Perbendaharaan.
Informasi dimaksud
kemudian dapat
digunakan oleh
Unit Penyelenggara
Sertifikasi Bendahara
untuk melakukan
analisis dan
menentukan jumlah
kuota peserta untuk
masing-masing lokasi
pelaksanaan sertifikasi.
Selanjutnya,
berdasarkan
pengumuman
jadwal pelaksanaan
Sertifikasi Bendahara
yang disampaikan

16

melalui surat maupun
situs resmi Ditjen
Perbendaharaan,
masing-masing kepala
Satuan Kerja dapat
menyampaikan usulan
calon peserta Sertifikasi
kepada Tempat Uji
Kompetensi (TUK) yang
telah ditetapkan oleh
Unit Penyelenggara.
Calon peserta Sertifikasi
Bendahara selanjutnya
melakukan pendaftaran
(registrasi) di TUK
dengan membawa
formulir pendaftaran
dan semua dokumen
yang disyaratkan.
Petugas di TUK,
termasuk di dalamnya
adalah KPPN, kemudian
dapat melakukan
proses pendataan dan
registrasi sertifikasi
menggunakan fitur dan
fungsi yang tersedia
pada aplikasi SIMSERBA.
Berdasarkan hasil
profiling dan registrasi
dimaksud, dapat
diperoleh informasi
secara cepat dan akurat
mengenai peserta
yang berhak untuk
mengikuti tahapan
selanjutnya yaitu tahap
sertifikasi. Dalam
rangka mendukung
pelaksanaan tahap
sertifikasi, aplikasi
SIMSERBA menyediakan
fitur-fitur yang
bermanfaat antara lain
menu untuk mengelola
hasil pelaksanaan
Ujian Sertifikasi di
TUK, menu untuk
melakukan verifikasi
dan persetujuan hasil
sertifikasi di tingkat
Unit Penyelenggara,
menu monitoring
pelaksaan sertifikasi,
menu pencetakan
laporan-laporan terkait

SIMSERBA merupakan
salah satu kunci
sukses pelaksanaan
kegiatan Sertifikasi
Bendahara karena
aplikasi SIMSERBA
dapat menyediakan
informasi yang cepat,
akurat, terpercaya dan
berkelanjutan

Dinamika
pelaksanaan sertifikasi
serta fasilitas untuk
mencetak Sertifikat
Bendahara.
Aplikasi SIMSERBA
merupakan salah
satu kunci sukses
pelaksanaan kegiatan
Sertifikasi Bendahara
karena aplikasi SIMSERBA
dapat menyediakan
informasi yang cepat,
akurat, terpercaya dan

berkelanjutan yang
sangat penting untuk
mewujudkan tujuan
Sertifikasi Bendahara.
Dalam skala yang
lebih luas, aplikasi
SIMSERBA diharapkan
dapat membantu
tugas dan fungsi Ditjen
Perbendaharaan
dalam melakukan
pembinaan terhadap
bendahara pada satuan
kerja pengelola APBN

dan standardisasi
kapasitas pengelola
perbendaharaan pada
umumnya dalam rangka
mewujudkan tata kelola
keuangan negara yang
bersih dan akuntabel.
Oleh :
Budy Prastowo

1. Tempat Uji Kompetensi (TUK)
·
TUK yang ditetapkan tanpa usulan
yaitu KPPN di seluruh Indonesia.
·
TUK
yang
ditetapkan
Unit
Penyelenggara
berdasarkan
usulan Kementerian/Lembaga atau
ditetapkan oleh Unit Penyelenggara.
2. Formulir pendaftaran ujian sertifikasi dapat
diperoleh di :
·
TUK
·
Situs resmi Direktorat Jenderal
Perbendaharaan : www.djpbn.
kemenkeu.go.id
3. Lokasi pendaftaran sertifikasi bendahara diumumkan melalui:
·
Surat kepada sekretaris jenderal Kementerian Negara/Lembaga
·
Situs resmi Direktorat Jenderal Perbendaharaan
4.

Saluran informasi terkait sertifikasi bendahara dapat menghubungi:
Unit Penyelenggara Sertifikasi Bendahara
a. Telepo
: 021-3449230 intern 5307 atau 021-3846822
b. E-mail
: sertifikasi.bendahara@kemenkeu.go.id
Situs resmi Direktorat Jenderal Perbendaharaan : www.djpbn.kemenkeu.go.id
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Prosedur Pendaftaran Sertifikasi
1. Dokumen pendukung pendaftaran
sertifikasi yang menjadi persyaratan:
a. Persyaratan Umum:
1) Formulir Pendaftaran Sertifikasi
Bendahara yang berisi data diri
calon peserta Sertifikasi;
2) Fotokopi ijazah pendidikan terakhir
yang telah dilegalisir oleh pejabat
yang menangani kepegawaian;
3) Fotokopi Surat Keputusan (SK)
Kepangkatan/Golongan terakhir
yang telah dilegalisir oleh pejabat
yang menangani kepegawaian;
dan
4) Fotokopi sertifikat Diklat
Bendahara yang diterbitkan
oleh BPPK yang telah dilegalisir
oleh pejabat yang menangani
kepegawaian.
5) Surat usulan nama calon peserta
sertifikasi dari kepala Satker.
6) Pas foto ukuran 4x6 berwarna
dengan latar belakang merah
sebanyak 2 (dua) lembar.
b. Persyaratan Tambahan
1) Fotokopi SK penunjukan
sebagai Bendahara bagi calon
peserta yang menduduki jabatan
Bendahara.
2) Fotokopi sertifikat diklat persiapan
Sertifikasi bagi calon peserta yang
telah mengikuti dan dinyatakan
lulus diklat persiapan Sertifikasi;

18

3)

4)

Fotokopi sertifikat Diklat
Bendahara yang diterbitkan oleh
lembaga diklat lainnya bagi calon
peserta yang memiliki sertifikat
diklat dimaksud; atau
Fotokopi sertifikat profesi
bendahara yang masih berlaku
yang diterbitkan oleh Lembaga
Sertifikasi Profesi bagi calon
peserta yang memiliki sertifikat
profesi dimaksud.

2. Usulan dan kelengkapan persyaratan
pendaftaran diajukan ke TUK yang telah
ditetapkan oleh Unit Penyelenggara (untuk
tahun 2016 TUK yang ditetapkan Unit
Penyelenggara adalah KPPN di seluruh
Indonesia).
3. Pengumuman pelaksanaan ujian dan hasil
melalui:
·
Surat kepada sekretaris jenderal
Kementerian Negara/Lembaga;
·
Situs resmi Direktorat Jenderal
Perbendaharaan; dan/atau
·
Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang
bersangkutan
Kriteria pokok kelulusan ujian yaitu
memenuhi nilai minimal ujian sertifikasi
baik aspek knowledge (pengetahuan), skill
(keterampilan), dan attitude (sikap). Garis
besar materi yang diujikan didasarkan pada
standar kompetensi bendahara.

Dinamika

SERTIFIKASI BENDAHARA,
DARI PERSIAPAN KE KESIAPAN BERSAMA

Persiapan, kunci kemajuan
pelaksanaan program
sertifikasi
Pasca terbitnya Peraturan
Presiden Nomor 7 Tahun 2016
tentang Sertifikasi Bendahara
pada Satuan Kerja Pengelola
Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara pada 18 Januari
2016 yang lalu, program
sertifikasi bendahara yang
digawangi oleh Kemenkterian
Keuangan dalam hal
ini Direktorat Jenderal
Perbendaharaan sebagai
unit in charge telah mencatat
sejumlah kemajuan yang
signifikan, sehingga di tahun
2016 ini proses sertifikasi
bendahara sesuai rencana
sudah dapat dijalankan.

Capaian tersebut tentu saja
tidak serta merta diraih
begitu saja. Tahapan demi
tahapan telah dilakukan
guna memastikan program
ini berjalan sesuai harapan.
Dimulai dengan persiapan
yang diawali dengan
Koordinasi bersama para
pemangku kepentingan
(stakeholders) baik internal
maupun eksternal (BPPK,
BNSP, dan K/L), Studi banding
(benchmarking) mengenai
sertifikasi kepada Badan
Nasional Sertifikasi Profesi
(BNSP), Kemenristekdikti,
dan Kemenakertrans, sampai
dengan perumusan kebijakan
terkait, tuntas dilakukan.
Kegiatan penyebarluasan
informasi seperti pembuatan
video sosialisasi program juga
dilakukan. Tak ketinggalan,

penyiapan infrastruktur
pendukung juga digarap,
terutama Pengembangan
aplikasi Sistem Informasi
Manajemen Sertifikasi
Bendahara (SIMSERBA) yang
akan menjadi tulang punggung
operasionalisasi dan alat kerja
utama dalam pelaksanaan
program ini. Kesemuanya
dilandasi kesadaran penuh
bahwa tanpa upaya persiapan
yang optimal, sulit rasanya
mencapai target program
sebagaimana diharapkan.
Kejelasan akan bagaimana
program ini di lapangan akan
dieksekusi, secara bertahap
dapat dilihat publik dan
para stakeholders melalui
terbitnya sejumlah ketentuan
pelaksanaan. Ini tentu
merupakan suatu pegangan
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yang berharga, tidak hanya
penyelenggara, tapi terlebih
lagi bagi khalayak yang menjadi
target peserta dan para pihak
terkait.
Telah diterbitkannya Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 126/
PMK.05/2016 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Sertifikasi
Bendahara pada Satuan
Kerja Pengelola Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Negara, Peraturan Direktur
Jenderal Perbendaharaan
Nomor PER-37/PB/2016
tentang Petunjuk Teknis
Sertifikasi Bendahara pada
Satuan Kerja Pengelola
Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara, dan
Pengumuman Direktur
Jenderal Perbendaharaan
Nomor
PENG-2/PB/2016 tentang
Pelaksanaan Sertifikasi
Bendahara pada Satuan
Kerja Pengelola Anggaran
Pendapatan dan Belanja
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Negara Tahun 2016, sedikit
banyak kiranya memberi
kepastian kepada publik
dan stakeholder, menjadi
bukti bahwa program ini
bukanlah sekedar wacana,
tetapi merupakan suatu
konsep kebijakan yang mulai
terimplementasi secara nyata.
Perumusan Peraturan Menteri
Keuangan tentang Tata
Cara Pelaksanaan Sertifikasi
Bendahara pada Satuan
Kerja Pengelola Anggaran
Pendapatan dan Belanja
Negara akan menjadi landasan
sekaligus arahan bagi seluruh
pihak yang terkait dalam
menjalankan, mengikuti serta
mensukseskan program ini.
Persiapan, bukannya tanpa
tantangan
Mewujudkan suatu program
berskala nasional dengan
cakupan stakeholder yang
relatif besar tentunya bukan
suatu perkara mudah. Tak

pelak, sejumlah tantangan
pun menjadi pekerjaan rumah
yang harus diselesaikan
dalam perjalanan progam
sertifikasi. Mulai dari
ketersediaan infrastruktur
seperti ketersediaan
anggaran untuk pendanaan
program, sistem informasi
yang tentunya tidaklah
sederhana, sampai kepada
ketersediaan assessor, tempat
dan sarana uji kompetensi,
menjadi tantangan yang
satu persatu kemudian bisa
diselesaikan sehingga tahapan
implementasi program dapat
mencapai kemajuan yang
berarti.
Respon positif dari audiens
bendahara di berbagai
satker yang nantinya akan
menjadi target peserta, juga
memunculkan tantangan
tersendiri. Fenomena
yang cukup luas ditemui,
dimana respon yang diiringi
harapan bahwa sertifikasi

Dinamika
akan berkorelasi dengan
meningkatnya marwah dan
bertambah kuatnya kedudukan
bendahara, membungkus
pula harapan akan adanya
perhatian yang lebih baik dari
pemerintah bagi bendahara
dalam bentuk reward materi.
Elok atau tidak, mengingat
kedudukan bendahara yang
strategis dalam pengelolaan
keuangan negara (baca
juga artikel lain dalam
terbitan ini-Red.), wacana
ini menjadi satu hal yang
tidak bisa diabaikan begitu
saja, karena menyangkut
antusiasme seorang pegawai/
aparat untuk mengemban
amanah dan menjalankan
tugas sebagai bendahara,
sekaligus berupaya memenuhi
kualifikasi ideal, yang salah
satunya harus ditempuh
melalui keikutsertaan dalam
program sertifikasi. Di tataran
operasional, upaya memenuhi

dikebut, simultan dengan
penyebarluasan informasi dan
upaya membangun kesiapan
pula dari Kementerian Negara/
Lembaga untuk terlibat dalam
implementasi sertifikasi
bendahara.
Pelaksanaan, dari persiapan
ke kesiapan
Sebagai salah satu
inisiatif strategis Ditjen
Perbendaharaan di tahun
2016, sertifikasi bendahara
akan mencapai momentum
pentingnya pada Oktober
2016 ini. Ditandai dengan
mulai dibukanya (untuk
pertama kali) Pendaftaran
sertifikasi bendahara pada
tanggal 10 s.d. 31 Oktober
2016 melalui mekanisme
pengakuan sertifikat diklat/
profesi bendahara. Melalui
mekanisme ini dan dengan
waktu yang tersisa, diharapkan

TARGET SERTIFIKASI TAHUN 2016 S.D. 2019
Target

2016

2017

2018

2019

Total

Bendahara tersertifikasi

1.000

5.005

9.090

16.000

31.140

harapan ini ditempuh dengan
mulai mengevaluasi dan
menginisiasi penyesuaian
Standar Biaya Masukan (SBM)
untuk honor bendahara
tersertifikasi.

target sertifikasi untuk 1.000
orang bendahara di tahun
2016 dapat tercapai, sebagai
awalan capaian target 31 ribu
lebih bendahara sertifikasi di
akhir tahun 2019.

Tak ketinggalan, kesiapan
Kementerian Keuangan
cq. Direktorat Jenderal
Perbendaharaan selaku Unit
Penyelenggara Sertifikasi
Bendahara juga terus

Setelah tahap pendaftaran
selesai, implementasi
program sertifikasi bendahara
di tahun 2016 ini akan
dilanjutkan dengan verifikasi
yang dilakukan oleh Tim

Penyelenggaraan Sertifikasi
Bendahara. Hasil verifikasi
nantinya akan diterbitkan
berupa Sertifikat Bendahara
bagi peserta sertifikasi
bendahara yang lulus. (lihat
pula infografis timeline
sertifikasi bendahara).

Bukan suatu hal yang
mudah memang untuk
mewujudkan target capaian
seperti tersaji di atas. Akan
tetapi optimisme tetap harus
diberi ruang, salah satunya
dengan melihat animo publik
terhadap penyelenggaraan
sertifikasi bendahara yang
sampai dengan saat ini relatif
cukup menjanjikan. Begitu
banyak satker kementerian/
lembaga/pemda yang proaktif
bertanya kepada Ditjen
Perbendaharaan tentang
informasi sertifikasi bendahara
baik melalui telepon, e-mail,
maupun berkunjung langsung.
Pertanyaan bahkan datang
tidak hanya dari dalam negeri,
tapi juga dari pegawai salah
satu kementerian yang sedang
bertugas di luar negeri.
Sampai dengan artikel ini
terbit, semua persiapan
sertifikasi sudah diupayakan.
Anda para Bendahara,
bagaimana kesiapan anda?
Oleh :
Purwo Widiarto, Redaksi MTI
Moh.Fajar Budiman, Direktorat
Sistem Perbendaharaan
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Menkeu :

Martabat dan Profesionalisme,
Benteng Terakhir Pengelolaan
Keuangan Negara
Kutipan dari salah satu
pidato Menteri Keuangan,
Sri Mulyani Indrawati
berikut ini yang menyoroti
krusialnya profesionalisme
dan integritas pengelola
keuangan negara guna
membangun bangsa dan
mensejahterakan masyarakat
kiranya relevan dengan
konteks Sertifikasi Bendahara
sebagai program strategis.
Melalui sertifikasi, Bendahara
sebagai aparatur yang terlibat
langsung dan memiliki peran
krusial dalam pengelolaan
keuangan instansi
pemerintah diharapkan
memiliki profesionalitas
yang mumpuni sekaligus
menjadi insan pengelola
keuangan yang bermartabat.
Hal ini pada akhirnya tak
lain berujung pada harapan
peningkatan kualitas
keuangan negara yang
semakin bermanfaat bagi
rakyat.
“Sebagai pemerintah, kita
akan terus dihadapkan
kepada masyarakat yang
menginginkan terjadinya
perubahan dan perbaikan
yang sifatnya seketika.
Tugas sebagai pemerintah
tidak semakin mudah.
Anda akan menjadi bagian
dari pemerintah yang
harus terus-menerus
mampu memiliki kekuatan,
kesabaran, kemampuan
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untuk menangkap aspirasi
masyarakat, memahami
harapan masyarakat dan
kemudian menterjemahkan
dalam bentuk kebijakan,
langkah-langkah untuk
memberikan solusi
agar harapan itu tidak
dikecewakan. Itu adalah
tugas yang tidak
mudah.
Untuk Anda yang
akan masuk sebagai
pengelola Keuangan
Negara, Keuangan
Negara adalah
keuangan milik
rakyat. Keuangan
Negara bukan
keuangan pribadi.
Oleh karena itu saya
ingin Anda semuanya
mencamkan bahwa
komitmen untuk
menjaga keuangan
Negara untuk
kepentingan rakyat
merupakan komitmen
seumur hidup Anda.
Karena komitmen ini
harganya tidak ternilai.
Saya ingin Anda semuanya
memiliki suatu sikap baru
bahwa martabat Anda,
kehormatan Anda, harga diri
Anda, profesionalisme Anda
tidak untuk diperjualbelikan.
Karena itu adalah benteng
pertama dan benteng terakhir
bagi Republik Indonesia untuk

bisa mengelola keuangan
Negara dengan baik agar kita
bisa membangun Republik
Indonesia yang kita cintai
menjadi Negara besar,adil
dan makmur. “ (pw)
Pidato Menkeu, Sri Mulyani
Indrawati – Wisuda Politeknik
STAN, Sentul (19/10)
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Infografis

Time Line
Sertifikasi Bendahara

18

Diklat Asesor Sertifikasi
Bendahara

Penetapan Perpres 7 Tahun 2016

JAN

Penyusunan RPMK Sertifikasi
Bendahara dimulai
Penyusunan RPerdirjen Juknis
Sertifikasi Bendahara dimulai

Pendataan Pejabat Perbendaharaan

Penetapan Tempat Uji Kompetensi

Pengumuman Pelaksanaan
Sertifikasi Bendahara

APRIL

Pengembangan Aplikasi SIMSERBA

Penyiapan asesor dan narasumber
diklat bendahara

16

AUG

JUN

Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara
– Mekanisme Konversi

Pelaksanaan Sertifikasi Bendahara
– Mekanisme Ujian Sertifikasi
Bendahara

Penetapan PMK 126/PMK.05/2016
tentang tata Cara Pelaksanaan
Sertifikasi Bendahara pada Satker
Pengelola APBN

06
OKT Penetapan Perdirjen No. PER-37/
PB/2016 tentang Juknis Sertifikasi
Bendahara pada Satker Pengelola
APBN

Penerbitan Sertifikat Bendahara

Penetapan Tempat Uji Kompetensi

10
OKT
10

10-31
OKT

Sertifikasi Bendahara pada
masing-masing tahun ditutup

Launching Aplikasi SIMSERBA
Pengumuman Pelaksanaan Sertifikasi
Bendahara – Mekanisme Konversi

Penerbitan Sertifikat Bendahara

DES

Monitoring dan evaluasi

Sertifikasi Bendahara tahun 2016
ditutup
Monitoring dan evaluasi

oleh : tino
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31.000 Bendahara

akan Bersertifikasi
di Tahun 2019

Sertifikasi Bendahara menjadi pengakuan
profesionalitas seorang pejabat Bendahara.
Redaksi Majalah Treasury Indonesia berkesempatan
mewawancarai Direktur Sistem Perbendaharaan untuk
menggali lebih dalam latarbelakang dan prospek
kedepan Sertifikasi Bendahara.
Bendahara tak lain adalah pintu terakhir dari
managemen keuangan negara, maka efisiensi dan
kualitas pengelolaan keuangan negara tergantung
kompetensi para Bendahara.

LATAR BELAKANG SPESIFIK
ATAU FAKTOR PENDORONG
YANG URGENT SEHINGGA
PROGRAM SERTIFIKASI
BENDAHARA HARUS
DIJALANKAN :
Program sertifikasi bendahara
dilatarbelakangi oleh perlunya
standardisasi terhadap
kompetensi bendahara
dalam melakukan tugasnya
untuk meningkatkan kualitas
pengelolaan keuangan negara.
Oleh karena itu, Bendahara
Umum Negara, dalam hal
ini Menteri Keuangan selaku
Pembina Nasional Jabatan
Fungsional Bendahara
(penjelasan pasal 10 UU
No.1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara),
berwenang untuk melakukan
pembinaan kompetensi
kepada Bendahara. Pembinaan
kompetensi tersebut dilakukan
melalui proses sertifikasi
bendahara yang mengacu
pada pemenuhan atas
standar kompetensi yang
telah ditetapkan oleh Menteri
Keuangan.
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Sertifikasi bendahara bertujuan
untuk:
a) Menentukan kelayakan,
memberikan pengakuan
atas kompetensi Bendahara
untuk melaksanakan
tugas kebendaharaan
dalam rangka pelaksanaan
anggaran pendapatan/
belanja negara;
b) Meningkatkan dan menjamin
pemeliharaan mutu
kompetensi Bendahara
untuk melaksanakan
tugas kebendaharaan
dalam rangka pelaksanaan
anggaran pendapatan/
belanja negara;
c) Meningkatkan profesionalitas
Bendahara dalam
pengelolaan keuangan
negara;
d) Mendukung tercapainya
peningkatan kualitas
pengelolaan keuangan
negara.

PENTINGNYA KONTRIBUSI
BENDAHARA DALAM
PENGELOLAAN KEUANGAN
NEGARA, DAN KONDISINYA
SAAT INI DI LAPANGAN
Peran Bendahara dalam
pengelolaan keuangan negara
sangatlah penting karena
Bendahara adalah salah satu dari
pejabat perbendaharaan negara
yang disebutkan dalam UU No.
1 Tahun 2004 yaitu Pengguna
Anggaran, Bendahara Umum
Negara/Daerah dan Bendahara
Penerimaan/Pengeluaran. Tugas
Bendahara secara jelas dalam
UU adalah melaksanakan tugas
kebendaharaan yang meliputi
kegiatan menerima, menyimpan,
membayar atau menyerahkan,
menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang dan
surat berharga yang berada
dalam pengelolaannya (Pasal 10
UU No. 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara dan
Penjelasannya). Bendahara yang
profesional dan kompeten dapat
berpengaruh dalam pengelolaan
keuangan negara yang lebih baik.
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Kondisi Bendahara pada saat ini:
a)

Kompetensi Bendahara pada
satker masih sangat bervariasi
Kompetensi Bendahara
yang bervariasi dapat dilihat
dari masih banyaknya
kesalahan yang dilakukan
oleh bendahara dalam
menyampaikan LPJ
Bendahara.

b)

Bendahara masih banyak
yang melakukan rangkap
jabatan
Sampai dengan saat
ini jabatan bendahara
merupakan jabatan yang
bersifat tugas tambahan.
Sebagian besar pegawai yang
diangkat sebagai bendahara
masih melaksanakan tugas
selain sebagai bendahara.

c)

d)

TITIK KRITIS YANG HARUS
DIWASPADAI DALAM
PENYELENGGARAAN PROGRAM
SERTIFIKASI BENDAHARA
Penyelenggaraan sertifikasi
bendahara merupakan kegiatan
yang berskala nasional sehingga
sangat dimungkinkan adanya
berbagai kendala dalam
implementasinya. Beberapa titik
kritis yang harus diwaspadai
dalam penyelenggaraan sertifikasi
bendahara :
a)

Belum adanya program
pengembangan kapasitas
bendahara yang
berkelanjutan
Pengembangan kapasitas
bendahara saat ini
masih terbatas pada
pengembangan kapasitas
yang dilakukan oleh masingmasing Kementerian Negara/
Lembaga masing-masing.
Pengembangan kapasitas

Jumlah bendahara yang akan
disertifikasi cukup besar
Berdasarkan jumlah satker
yang ada, diperkirakan
jumlah bendahara yang
harus disertifikasi sekitar
31.000 orang dan tersebar di
seluruh Indonesia. Kendala
ini akan diatasi dengan
melibatkan seluruh Kantor
Pelayanan Perbendaharaan
Negara (KPPN) sebagai
ujung tombak pelaksanaan
sertifikasi bendahara.
Kegiatan sertifikasi
bendahara diusahakan
sedekat mungkin dengan
lokasi kedudukan bendahara
sehingga tidak mengganggu
pelaksanaan tugas
bendahara sehari-hari.

Honorarium tidak sesuai
dengan besarnya tanggung
jawab dan tingginya risiko
yang dihadapi
Honorarium yang diterima
bendahara yang dirasakan
kurang sesuai dibandingkan
dengan besarnya tanggung
jawab dan risiko yang harus
ditanggung oleh bendahara
mengakibatkan keengganan
pegawai untuk ditunjuk
sebagai bendahara. Profesi
bendahara sampai dengan
saat ini masih belum menjadi
profesi yang memberikan
kebanggaan bagi pegawai
yang menjabat sebagai
bendahara.

(empat) tahun terhitung
sejak tanggal Peraturan
Presiden ini mulai berlaku,
PNS, anggota Tentara
Nasional Indonesia, atau
anggota Kepolisian Negara
Republik Indonesia yang
diangkat sebagai Bendahara
Penerimaan, Bendahara
Pengeluaran, atau Bendahara
Pengeluaran Pembantu
harus memiliki Sertifikat
Bendahara, sehingga pada
empat tahun pertama
Kementerian Keuangan
harus mampu menyediakan
dana yang mencukupi untuk
pelaksanaan sertifikasi
bendahara.

bendahara masih belum
dilakukan secara sistematis
karena belum ada peraturan
yang mengamanatkan hal
tersebut.

b)

Anggaran penyelenggaraan
serfikasi bendahara
Kegiatan sertifikasi
bendahara merupakan
kegiatan yang mempunyai
skala nasional dan
berkelanjutan sehingga
diperlukan dana yang
cukup besar dalam rangka
mendukung pelaksanaan
sertifikasi bendahara.
Sesuai dengan amanat
Perpres Nomor 7 Tahun
2016 bahwa dalam jangka
waktu paling lambat 4

c)

Keengganan bendahara
mengikuti kegiatan sertifikasi
bendahara
Kondisi saat ini dimana
antara tugas dan tanggung
jawab yang harus diemban
oleh seorang bendahara
dirasakan kurang seimbang
akan mengakibatkan
keengganan mengikuti
sertifikasi bendahara.
Di sisi lain keberadaan
seorang bendahara mutlak
diperlukan dalam rangka
mendukung pelaksanaan
tugas operasional satuan
kerja. Direktorat Jenderal
Perbendaharaan harus
mampu meyakinkan para
bendahara, bahwa dengan
adanya sertifikasi bendahara
ini akan memberikan rasa
nyaman kepada bendahara
karena telah memiliki
kompetensi yang sesuai
untuk menjalankan tugasnya
dengan baik. Direktorat
Jenderal Perbendaharaan
juga akan bersungguhsungguh mengupayakan
adanya perbaikan
kompensasi yang diberikan
kepada bendahara yang
memiliki Sertifikat Bendahara,
yaitu melalui kenaikan honor
maupun pola karir.
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PREDIKSI DAMPAK POSITIF
IMPLEMENTASI SERTIFIKASI
TERHADAP PENINGKATAN
KUALITAS BENDAHARA DAN
KINERJA PELAKSANAAN
ANGGARAN KE DEPAN
Sesuai dengan salah satu tujuan
penyelenggaraan sertifikasi
bendahara yaitu menentukan
kelayakan, memberikan
pengakuan atas kompetensi
Bendahara untuk melaksanakan
tugas kebendaharaan dalam
rangka pelaksanaan anggaran
pendapatan/belanja negara,
maka diharapkan dengan adanya
sertifikasi bendahara, bendahara
yang ditunjuk dalam mengelola
APBN adalah bendahara yang
kompeten dalam melaksanakan
tugas-tugas kebendaharaan.
Pengembangan dan peningkatan
kompetensi bendahara juga
akan terbangun melalui kegiatan
Sertifikasi bendaharaini karena
salah satu syarat agar dapat
mengikuti ujian Sertifikasi
bendahara adalah telah
mengikuti dan dinyatakan lulus
diklat bendahara. Pemeliharaan
kompetensi bendahara juga
terus dijaga melalui kegiatan
surveillance dan adanya syarat
keikutsertaan dalam kegiatan
pengembangan profesi
minimal dalam 2 (dua) tahun
sekali apabila akan melakukan
perpanjangan sertifikat.
Pengelolaan keuangan yang
dilaksanakan oleh bendahara
yang kompeten akan menjadikan
kinerja pelaksanaan anggaran
yang lebih baik ke depannya.
Selain itu, pertanggungjawaban
pelaksanaan anggaran, dalam hal
ini Laporan Pertanggungjawaban
(LPJ) Bendahara juga akan lebih
baik.

KOMITMEN DAN EFFORT
DITJEN PERBENDAHARAAN
UNTUK MENGOPTIMALKAN
IMPLEMENTASI SERTIFIKASI DI
LAPANGAN
Direktorat Jenderal
Perbendaharaan sangat
berkomitmen dalam
penyelenggaraan sertifikasi
bendahara mengingat bahwa
program ini merupakan amanat
Peraturan Presiden Nomor 7
Tahun 2016 dan merupakan
salah satu bentuk pelaksanaan
tugas Menteri Keuangan selaku
BUN yaitu melakukan pembinaan
kepada Bendahara dalam
rangka mewujudkan tata kelola
keuangan negara yang lebih baik.
Wujud dari komitmen Direktorat
Jenderal Perbendaharaan
tersebut antara lain:
a) Menjadikan program kegiatan Sertifikasi bendahara
menjadi salah satu Quick
Wins tahun 2016.
b)

Menyusun peraturanperaturan terkait
pelaksanaan sertifikasi
bendahara baik dalam
bentuk Peraturan Menteri
Keuangan maupun
Peraturan Direktur Jenderal
Perbendaharaan sebagai
acuan dalam pelaksanaan
kegiatan sertifikasi
bendahara.

c)

Menyusun Standar
Kompetensi Bendahara dan
Kode Etik Bendahara

d)

Melakukan sosialisasi
pelaksanaan sertifikasi
bendahara baik secara
langsung kepada satuan
kerja maupun dalam suatu
kegiatan seperti acara
Corner Days Expo.

e)

26

Membangun aplikasi Sistem
Informasi Manajemen
Sertifikasi Bendahara
(SIMSERBA) sebagai sarana
pendukung pelaksanaan
kegiatan sertifikasi
bendahara.

"Bendahara yang ditunjuk
dalam mengelola APBN
adalah bendahara
yang kompeten dalam
melaksanakan tugas-tugas
kebendaharaan”

HARAPAN KE DEPAN
Kegiatan sertifikasi bendahara
diharapkan mampu menciptakan
bendahara-bendahara yang
memiliki kompetensi yang
memadai dalam melaksanakan
tugas yang harus diembannya.
Keuangan negara yang
dikelola oleh pegawai yang
berkompenten akan tercipta
pola tata kelola yang efektif
dan akuntabel. Selain itu
adanya sertifikasi bendahara ini
diharapkan eksistensi Bendahara
dapat diakui dengan lebih baik
sehingga akan mempermudah
dalam melaksanakan pembinaan
baik dalam bidang karir maupun
pemberian kompensasi yang
sesuai.
Sertifikasi bendahara
sesungguhnya hanya awal dari
langkah menuju kebijakan ke
depan yang lebih komprehensif
yaitu sertifikasi pejabat
perbendaharaan (KPA, PPK,
dan PPSPM). Peran KPA, PPK,
PPSPM dan Bendahara sangat
vital menentukan efektivitas dan
efisiensi pengelolaan keuangan
negara. Pengelolaan keuangan
negara yang baik dan akuntabel
hanya dapat dilaksanakan secara
sempurna apabila seluruh

Dinamika Wawancara
pejabat perbendaharaan
memiliki kompetensi yang
memadai sesuai dengan standar
kompetensi yang ditetapkan
oleh Menteri Keuangan selaku
pengelola fiskal negara. Sertifikasi
pejabat perbendaharaan sudah
selayaknya menjadi kebutuhan
untuk meningkatkan efektivitas
dan kualitas pengelolaan
keuangan negara serta
menekan semaksimal mungkin
penyimpangan dan pemborosan
anggaran.
Keberhasilan program
sertifikasi bendahara tentunya
juga sangat tergantung dari
partisipasi Kementerian/
Lembaga dalam menyukseskan
kegiatan ini. Direktorat Jenderal
Perbendaharaan akan terus
menerus memberikan informasi
kepada Kementerian /Lembaga
akan pentingnya kegiatan
sertifikasi bendahara dalam
rangka mewujudkan tata kelola
keuangan negara yang lebih baik
untuk mencapai tujuan negara
yaitu masyarakat yang adil
makmur.

TARGET/PREDIKSI CAPAIAN
PROGRAM UNTUK TAHUN
2016

RESPON DARI INSTANSI
PEMERINTAH YANG MENJADI
SUBJEK

Pada tahun 2016 ini target
utama yang akan dilaksanakan
oleh Direktorat Jenderal
Perbendaharaan adalah
persiapan infrastruktur
terkait pelaksanaan sertifikasi
bendahara baik penyelesaian
peraturan-peraturan yang
menjadi acuan bagi seluruh
stakeholder yang terlibat
dalam pelaksanaan sertifikasi
bendahara maupun aplikasi
Sistem Informasi Manajemen
Sertifikasi Bendahara (SIMSERBA)
yang akan digunakan untuk
mendukung pelaksanaan
sertifikasi bendahara. Untuk
sertifikasinya sendiri, tahun 2016
diarahkan untuk pelaksanaan
sertifikasi bendahara dengan
metode pengakuan atas sertifikat
diklat bendahara/profesi
bendahara yang diterbitkan
sebelum Peraturan Presiden
Nomor 7 Tahun 2016 mulai
berlaku (konversi) dengan jumlah
target 1.000 bendahara.

Sejauh ini respon dari
instansi pemerintah tersebut
cukup baik. Sudah banyak
Kementerian/Lembaga yang
menghubungi Direktorat
Sistem Perbendaharaan dalam
rangka menggali informasi
tentang pelaksanaan sertifikasi
bendahara. Informasi yang
diperoleh akan dipergunakan
untuk persiapan pelaksanaan
sertifikasi bendahara baik dalam
rangka mensosialisasikan kepada
instansi dibawahnya maupun
dalam rangka menyusun
anggaran untuk mendukung
pelaksanaan sertifikasi
bendahara di lingkungannya
masing-masing.

Oleh:
Muhammad Fajar, Direktorat
Sistem Perbendaharaan,
Purwo W - Redaksi
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KATA

MEREKA
Magna Ani Marlia

Bendahara Penerimaan Politeknik Negeri Padang

Semoga saya dapat lulus sertifikasi tahun
ini. Semoga program Sertifikasi Bendahara
sukses, jadi Bendahara punya standar dan
kesempatan untuk lebih profesional dan
berstandar nasional.
Dengan adanya Sertifikasi Bendahara dapat
meningkatkan kualitas bendahara sebagai
pengelola APBN dalam jangka panjang.

Safurah Maimun
Bendahara MIN 3 Metro

Saya sudah baca prosedurnya, tapi belum tahu
bagaimana sertifikasi bendahara itu, karena
belum baca peraturannya dan waktu ada
sosialisasi dari KPPN yang datang operator,
jadi hanya dapat informasi dari operator.

Ermina Dahmir

Bendahara Pengeluaran SMAK (Sekolah
Menengah Analis Kimia) Padang.

Sertifikasi Bendahara merupakan suatu
penilaian karakter bendahara yang teruji dan
terstandar dengan pengakuan nomor sertifikat
secara nasional

Ranti Febrianti

Bendahara Pengadilan Negeri Gunungsugih

Selama ini SK bendahara cukup dari Satker,
kalau ada sertifikasi kana da pengakuan dari
negara.
Kalo bisa pelatihan sertifikasi bendahara
nantinya diadakan di KPPN mitra masingmasing satker.

Ernanda Bagus Prasetyo

Nani Suryani

Bendahara BPKP Papua Barat

Bendahara Satker Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Prov. Kalimantan Timur

Dalam pelaksanaan Sertifikasi Bendahara,
KPPN sangat memudahkan kami dalam
melakukan pendaftaran/registrasi serta
berkonsultasi tentang Sertifikasi Bendahara.

Abdul Haris

Bendahara Kanwil DJPB Provinsi Lampung

Mudah-mudahan di SBM 2017 sudah ada perubahan honor
bendahara dan sudah tersedia honor sertifikasi bendahara
dalam SBM.
Dengan sertifikasi kedudukan bendahara lebih kuat
seperti di UU Nomor 1 tahun 2004, bendahara kan akan
difungsionalkan. Dengan adanya sertifikasi ini kami senang
sekali, jadi kerja lebih semangat.

Rohayati

Bendahara Syahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Manokwari

KPPN atau Kanwi Ditjen Perbendaharaan supaya bisa
menyelenggarakan diklat bendahara , karena masih banyak
bendaharan yang belum bersertifikat.

Peran Bendahara yang selama ini hanya
sebatas fungsional umum bisa dinaikan
menjadi fungsional bendahara.
diperlukan jendang karier jabatan yang jelas
untuk para bendahara yang disertai dengan
tunjangan khusus.

Asikin Noer

Bendahara Pengeluaran Satker Perwakilan BKKBN Prov.
Kalimantan TImur

Dengan adanya sertifikasi ini profesi sebagai bendahara
bisa lebih dihargai pekerjaannya/jangan diremehkan karena
menuntut waktu yang lebih dalam menyelesaikan pekerjaan
sebagai bendahara.

Suryo Setyo

Bendahara KPP Pratama Bontang

Adanya sertifikasi ini semoga dapat memberikan
penghargaan kepada Bendahara berupa pemberian
tunjangan bendahara terkait dengan jerih payah dan
tanggung jawabnya

Nila Wahyuni

Bendahara Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.
Aceh Tengah
desain oleh : tino
Kontributor: Putri Febri Isrami Indah Sari, Puji Astutik, Amin
Lestariyanto, Didik Darmadi, Dzikri Wahdani Basunanda
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Semoga tahun depan dapat dilaksanakan sertifikasi
bendahara yang belum memiliki sertifikat tapi sudah
emnjabat sebagai bendahara lebih dari 3 tahun.

Opini

SERTIFIKASI BENDAHARA APBN: KEBANGGAAN
PERSONAL ATAU TAMBAHAN FINANSIAL?
Di era kompetisi global
saat ini, setiap pekerjaan
dalam bidang usaha
apapun di dunia menuntut
tingginya sertifikasi profesi.
Makin meningkatnya
jumlah profesi baru yang
memerlukan sertifikasi
menunjukkan bahwa
mereka yang benarbenar kompeten itulah
yang banyak dibutuhkan
dan dicari. Pemerintah
di berbagai negara pun
gencar meluncurkan
berbagai regulasi sertifikasi
profesi baik dalam
sektor bisnis maupun
sektor pemerintahan.
Di Indonesia, salah satu
program sertifikasi sektor
pemerintahan yang sudah
dikenal yaitu sertifikasi guru.
Sertifikasi guru dimulai
tahun 2005 dan sampai
saat ini telah mensertifikasi
sekitar 2,7 juta dari hampir
3 juta guru di seluruh

pelosok negeri mulai dari
guru Sekolah Dasar sampai
dengan tingkat sekolah
menengah atas baik sekolah
negeri maupun swasta.
Dari aspek finansial, guru
yang telah mengantongi
sertifikat profesi berhak atas
tambahan penghasilan yang
diberikan Pemerintah dalam
bentuk Tunjangan Profesi
Guru (TPG) dengan besaran
uang yang sangat signifikan.
Guru, selain memiliki
image kebanggaannya
disebut pahlawan tanpa
tanda jasa oleh Ki Hajar
Dewantara, namun juga
diberi penghargaan atas
kompetensinya dengan
diperolehnya TPG.

Pada Perpres
7 tahun 2016
Bendahara pada
Satuan Kerja
Pengelola APBN,
diharuskan
memiliki
sertifikat “profesi”
bendahara yang
diperoleh melalui
proses sertifikasi.

Awal 2016, sertifikasi profesi
di sektor pemerintahan
kembali dilahirkan, yaitu
pada sektor pengelolaan
keuangan negara.
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Tidak logis
jika seorang
bendahara yang
telah tersertifikasi
dan dinyatakan
kompeten diberikan
remunerasi yang
sama dengan seorang
bendahara yang tidak
tersertifikasi.

Pemerintah melalui Perpres
7 tahun 2016 tentang
Sertifikasi Bendahara pada
Satuan Kerja Pengelola
Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara (APBN),
mengharuskan bahwa
setiap Pegawai Negeri Sipil
(PNS), prajurit Tentara
Nasional Indonesia (TNI),
dan anggota Kepolisian
Negara Republik Indonesia
(POLRI) yang menduduki
jabatan Bendahara
yang mengelola APBN
memiliki sertifikat
“profesi” bendahara yang
diperoleh melalui proses
sertifikasi. Meskipun
bendahara telah eksis
sejak masih berlakunya
ketentuan colonial
Indische Comptabiliteit
Wet (ICW), kemunculan
sertifikasi bendahara
tentu memunculkan
keingintahuan publik
akan titik akhirnya, yaitu
kebanggaan akan profesi
atau harapan akan
tambahan penghasilan.
Pada prinsipnya, sertifikasi
bendahara membuktikan
seseorang tersebut
dinyatakan kompeten
dalam menduduki profesi
bendahara. Oleh karenanya,
sesorang yang telah
memiliki sertifikat profesi
bendahara pasti bangga
telah berhasil melalui
proses sertifikasi. Proses
sertifikasi bendahara itu
memiliki persyaratan mulai
dari pengusulan oleh
kepala satuan kerjanya,
dan kemudian mengikuti
diklat bendahara yang
berakhir dengan ujian diklat
bendahara.
Setelah dinyatakan lulus
diklat bendahara, baru
dilanjutkan dengan fase
sertifikasinya, dimulai dari
pendaftaran, verifikasi
administratif, dan ujian

30

sertifikasi. Dengan proses
yang sedemikian panjang
dan membutuhkan
kesungguhan berpikir,
sungguh pantas berbangga
diri bagi yang telah
berhasil melaluinya, baik
kebanggaan pribadi,
kebanggaan mewakili
satuan kerja, kementerian/
lembaga negara, atau
kebanggaan mewakili
Pemerintah Daerah-nya.
Pada saatnya, PNS, prajurit
TNI, dan anggota POLRI
yang telah memiliki sertifikat
profesi bendahara tersebut
ditunjuk untuk menjabat
profesi Bendahara,
kebanggaan tersebut
akan membawa pada
level selanjutnya yaitu
aktualisasi diri mencapai
kepuasan kerja, karena dia
merupakan yang terpilih di
antara pegawai yang lain.
Pada sisi lain, sebuah
program sertifikasi profesi
tidak dapat dipungkiri
mengarah pada tuntutan
remunerasi, termasuk
sertifikasi bendahara.
Dengan mengandalkan
kompetensi profesi
sebagai bendahara, akan
menjadi tidak logis jika
seorang bendahara yang
telah tersertifikasi dan
dinyatakan kompeten
diberikan remunerasi yang
sama dengan seorang
bendahara yang tidak
tersertifikasi. Dengan kata
lain, dia dibayar dibawah
tuntutan profesinya.
Dengan kondisi yang tidak
sepadan itu, pertama,
seorang bendahara
akan sulit untuk dapat
mendedikasikan dirinya
dan berkomitmen penuh
pada pekerjaannya. Pada
akhirnya, para bendahara
akan berkinerja kurang baik
baik dari sisi hasil (output)
maupun dampaknya

opini

(outcome). Kondisi kedua
yang dapat terjadi, adalah
ketidaktarikan orang
untuk ditunjuk sebagai
bendahara meskipun
telah mengantongi
sertifikat profesinya.
Hal ini cukup beralasan
mengingat extra effort
atau usaha keras dan
sungguh-sungguh yang
telah dilakukan untuk
memperoleh sertifikat
profesi, yaitu mengikuti
dan lulus diklat bendahara
serta dilanjutkan dengan
ujian sertifikasinya
yang sulit dan selektif.
Pada akhirnya, akan
muncul persepsi bahwa
profesi bendahara
tidak mempunyai nilai
pekerjaan tersendiri (job
value).
Terlepas dari banyak
faktor yang dapat
mempengaruhi eksistensi
sertifikasi bendahara,

seperti komitmen, pola
pikir, budaya kerja, dan
penghargaan institusi,
sertifikasi bendahara
tidak bisa terlepas dari
kesepadanan insentif
finansial dengan tuntutan
profesionalismenya.
Tentu saja demikian,
jika membayangkan 30
ribu-an bendahara di
hampir 24.000 satuan
kerja pengelola APBN
yang menyalurkan
belanja Rp 1.300 trilyun
dan memburu potensi
penerimaan sebesar
Rp 1.786 trilyun (pajak,
PNBP, dan hibah) bukan
pekerjaan yang dianggap
biasa. Namun, insentif
finansial tersebut harus
sedapat mungkin tetap
merepresentasikan
nilai kebanggaan dan
kepuasan kerja yang
“pas” atas harga sebuah
profesi bendahara, yaitu
kepercayaan Negara

untuk mengamankan
uang Negara yang
dikelolanya, suatu
amanah mulia dengan
tuntutan kejujuran
dan profesionalisme
tinggi. Bangga menjadi
Bendahara!
Referensi:
- Perpres 7 tahun 2016
tentang Sertifikasi
Bendahara pada Satuan
Kerja Pengelola APBN.
- Rancangan Undang-undang
tentang APBN Perubahan
Tahun 2016, www.
kemenkeu.go.id.
- Road map Sertifikasi
Bendahara Tahun 2016
– 2020, Direktorat Sistem
Perbendaharaan.

Oleh : Ismail, Direktorat
Sistem Perbendaharaan
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STATE TREASURER CERTIFICATION:
NEW WINE IN OLD BOTTLES?

At the outset of
2016, President Joko
“Jokowi” Widodo signed
Presidential Regulation
No. 7/2016 on the
treasurer certification
program of the state
budget working units.
Playing a vital role
in public financial
management, state
treasurers conduct
a treasury function
within government
working units for budget
execution purposes, as
stated in Law No. 1/2004
on the state treasury.
This treasury function
includes receiving, saving,
depositing, managing
and reporting receipts
and spending for the
purpose of state budget
execution within ministry
working units.
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The main purpose of the
so-called certification
policy is to determine
eligibility and recognize
and enhance competency
of state treasurers
to conduct treasury
functions. The regulation
mandates that by 2020,
in order to become
a state treasurer, a
civil servant must be
professionally certified by
the Finance Ministry.
Similar to other
professional certification
programs, the
government recognizes
the competency of a
treasurer by granting
a specific registered
number. The certification
can be obtained by
passing a professional
examination organized
by the Finance Ministry.
Prior to taking an

examination, all
certification participants
are required to
undertake training in
treasury practices. The
professional certification
expires within five years
of its award, and can be
renewed by undertaking
continuing professional
development and abiding
to ethical rules.
The fresh certification
policy took place
against a backdrop of
inadequate competence
and unethical
conduct among state
treasurers. The issue
is reflected in financial
maladministration and
illicit financial practice.
Lack of treasurer
capacity has been
long lamented by the
government. In fact, the
capacity issue within
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government institutions
have been dealt with
many initiatives, yet
without optimum
success. In addition, the
inexistence of a code of
ethical conduct for state
treasurers has resulted in
a negligence of fortifying
good governance in
managing public finance.
Having said that, it is
clear that the certification
policy may boost
the capacity of state
treasurers, further
equipping them with all
necessary qualifications to
be better able to manage
public money. In addition,
the benefit of the
certification program for
treasurers is crystal clear:
Not only does certification
offer recognition of a
competency that can
differentiate certified
treasurers from the
crowd, the certification
program may give
state treasurers a
sense of pride and
fulfilment, useful for
career advancement.
Indeed, as a catalyst for
improved government
financial management,
the treasury certification
program could have
far-reaching financial
outcomes and
implications.
The government
currently employs
more than 30,000 state
treasurers spread over
approximately 24,000
working units under the
central line ministries. As
stated in the presidential
regulation, the duty
of the government to
certify all current state
treasurers has to be fully

implemented between
2016 and 2020. It is a
massive undertaking.
Given the deadline,
it is important to put
the policy into practice
as early as possible.
Nonetheless, whether
the policy is implemented
at its earliest state or
not is not necessarily
the point; what is more
important is the ability
of the government to
follow it through, through
careful implementation.
What needs to be done
then? The government
should underscore the
fact that as the policy has
been enacted, the key
ingredient for a successful
certification policy lies
in its implementation
process.

" The government
should underscore the
fact that as the policy
has been enacted,
the key ingredient
for a successful
certification policy lies
in its implementation
process”

In order for the policy to
be successfully put into
practice, the government
ought to consider and act
on at least a few critical
implementation factors.
First, commitment of
all parties involved in
marshalling adequate
resources to undertake
the certification process
is critical for the
implementation. These
resources may include
the cost of dissemination
programs, certification
examination and training
programs, not to mention
any other resources
including human capital,
which necessitate a big
chunk of the budget. The
government’s challenge
to generate resources
is without question. To
put it in another way, it is
pointless to enact a good
policy without willingness
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to deploy adequate
resources for bringing
the policy to pass.
Second, communicating
the certification
policy properly to all
stakeholders may
significantly facilitate
and push further the
implementation process
of certification policy.
Communication can
be carried out through
massive dissemination
programs such as
meeting and socialization
or by utilizing other
communication devices
such as the internet and
circular letters.
Apart from the treasurer
as the main target of
communication, the head
of working units and
financial managers within
line ministries as the
treasurer counterparts
need to be educated
about the policy. Notably,
the urgent need of
communicating policy
addresses one of the
major problems in
public finance, namely
the reluctance of civil
servants to become
government financial
managers.
There have been various
cases of reluctance and
unwillingness on the part
of civil servants to take
up the treasury position
and its related jobs, for
the following reasons:
(1) insufficient incentives
for treasurers against
the risks they face, and
(2) the lack of capacitybuilding programs
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provided to empower
treasurers to manage
daily chores. Being a
state treasurer, one
faces a considerable risk
related to administered
money. Paradoxically,
compared with the risk
and responsibility, the
additional income earned
by treasurers in a state
organization is assumed
to be far too low.
Appointed by the head
of a working unit, a state
treasurer has a personal
responsibility over
state payments made.
Consequently, for the
certification policy to be
effective, the program
should entail a rise in
pay as a recompense for
improved competence
and greater risk. Like
other professional
certification programs,
the spirit of certification
should lie in appreciation
through increased
tangible incentives
received by the certified
treasurer.
For instance, the
2010 Association of
Government Accountant
(AGA) Compensation
Survey Report revealed
that those who had
earned a Certified
Government Financial
Manager (CGFM)
certification received a
higher average salary
than those who had not.
Likewise, in Indonesia,
the teacher certification
program has doubled
the salary of certified
teachers against
uncertified teachers.

Another important cause
of the unwillingness
of a civil servant to
be appointed as a
state treasurer may
also stem from the
paucity of training
programs provided
by the government.
Inadequately empowered
by the necessary
knowledge and skills in
handling daily routines,
treasurers tend to be
incapable of managing
their jobs, raising another
issue related to money
management.
Oleh : Windraty Ariane
Siallagan, Direktorat
Sistem Perbendaharaan
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“

Setiap rupiah yang mengalir dari APBN,
diharapkan bisa mewujud menjadi program
dan kegiatan sehingga ekonomi bisa bergulir,
masyarakat bisa bertambah sejahtera dan
secara keseluruhan ini bisa membangun
bangsa dan negara yang kita cintai

”

Direktur Jenderal Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono
- Peresmian KPPN Klaten (15/04)
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