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The Treasurer MK Corner

Para pembaca yang budiman,

Dengan defisit yang dapat ditekan hingga di bawah tiga persen, 
capaian APBN Tahun 2022 termasuk baik dan patut kita syukuri 
bersama. APBN Tahun 2022 telah bekerja keras untuk menjaga 
momentum pemulihan ekonomi nasional sekaligus memulai 
konsolidasi fiskal. Namun, kita tidak boleh lekas berpuas diri.

DJPb terus ditantang untuk bersikap responsif atas situasi yang begitu 
dinamis. Sebagai sarana penguatan organisasi, kita telah merumuskan 
konsep shadow organization yang berfungsi untuk mendukung tugas 
sebagai Regional Chief Economist (RCE) maupun Financial Advisor bagi 
daerah. Nantinya direncanakan akan ada pula financial intelligence unit. Kita 
harus terus melakukan evaluasi agar kualitas belanja APBN makin meningkat 
dalam kerangka spending better. Perencanaan anggaran perlu dipertajam 
agar pelaksanaannya baik di pusat maupun di daerah benar-benar 
menghasilkan kinerja yang mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan. 
Percepatan pelaksanaan program atau kegiatan juga didorong sejak 
awal tahun agar manfaat belanja segera dapat dinikmati oleh rakyat dan 
penyerapan anggaran tidak menumpuk pada akhir tahun. Selain itu, DJPb 
turut mendorong agar kebijakan pusat dan daerah dapat disinkronkan agar 
program APBN maupun APBD dapat memberikan dampak optimal terhadap 
pembangunan daerah.

Untuk memastikan APBN mencapai kinerjanya, perwakilan Kementerian Keuangan di daerah termasuk 
DJPb senantiasa melakukan kolaborasi dalam mendukung perekonomian regional tumbuh positif. 
Dalam eksekusinya, Kantor Wilayah DJPb terus bersinergi untuk mengawal pelaksanaan APBN di daerah 
dan merumuskan solusi atas pelaksanaan anggaran dari sisi belanja maupun pendapatan. Kemudian 
melalui forum Asset and Liability Committee (ALCo) regional, Kantor Wilayah DJPb ikut aktif menelusuri 
transmisi mikrofiskal atas operasi pemerintah di daerah untuk memastikan setiap APBN yang disalurkan 
mampu menghasilkan output sebagaimana telah direncanakan dan mampu memberikan outcome yang 
diharapkan.

Dalam Majalah Treasury Indonesia (MTI) kali ini, redaksi merangkum perjalanan DJPb mengawal APBN 
sepanjang tahun 2022 sekaligus makin mantap melangkah sebagai RCE yang telah dimulai sejak tahun 
2021. Tak ketinggalan, disajikan pula beberapa pandangan dari para pimpinan maupun ide-ide baru dari 
para pegawai untuk dapat dijadikan sebagai bahan untuk terus-menerus memperbaiki kinerja organisasi 
kita.

MTI terbitan ini merupakan terbitan pertama dalam masa tugas saya sebagai Direktur Jenderal 
Perbendaharaan. Semoga ke depannya MTI makin dapat menyediakan informasi maupun ulasan yang 
bermanfaat dan menarik untuk kita simak bersama, makin luas menjangkau khalayak, dan makin banyak 
pula pejabat dan pegawai DJPb yang tertarik berkontribusi.

Menutup pengantar ini, saya ingin berpesan bahwa APBN harus terus kita kawal. Rupiah demi rupiah dari 
APBN harus dikeluarkan dengan baik dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat. Jangan sedikit pun 
ada pikiran kita untuk memanfaatkan fasilitas apalagi hal-hal yang lebih dari itu untuk kepentingan kita 
sendiri. Letakkan value integritas di atas semuanya.

Salam Treasury,

Astera Primanto Bhakti
Direktur Jenderal Perbendaharaan

Kita dapat mengatakan bahwa Indonesia cukup 
berhasil dalam menangani pandemi beserta 
dampak ekonomi dan sosialnya secara sangat 
baik. Bapak Presiden RI menyampaikan bahwa 
hal itu terjadi karena kita semua bekerja sama dan 

bekerja bersama, antara pusat dengan daerah, juga antar-
kementerian. Dengan kerja sama, kita bisa melampaui 
berbagai ujian sambil terus berikhtiar mencapai cita-cita 
negara. Kita bersyukur atas pencapaian yang sudah kita 
dapatkan sekaligus pada saat yang sama menyiapkan 
dan menata diri untuk menjaga Indonesia terhadap 
tantangan-tantangan baru.

DJPb harus terus berkarya dan terus meningkatkan 
kinerja, juga menggunakan teknologi dengan baik. Kita 
harus memberikan fondasi yang baik sebagai warisan 
untuk meneruskan perjalanan Indonesia. Pegawai dapat 
datang dan pergi, tetapi semuanya harus profesional dan 
punya skill yang baik. Organisasi kita fleksibel, transparan, 
akuntabel, dan responsif. Proses bisnis kita juga adaptif 
dengan teknologi yang terus berubah. Kita buat regulasi 
untuk mendukung transformasi yang kita jalankan.

APBN bukanlah tujuan, melainkan alat yang harus kita 
siapkan dengan baik sehingga kalau negara sedang 
memerlukan apa saja maka alat itu bisa menjawab. 

Tantangannya, selain kondisi geopolitik, Indonesia juga 
memiliki wilayah yang besar sekali. Kita memperbaiki 
sistem dan bangga dengan itu, ini bagus. Namun, 
pertanyaan selanjutnya yang perlu dijawab adalah, 
dengan semua kebijakan yang telah kita buat, apakah 
seluruh instrumen yang kita miliki di keuangan negara telah 
menjawab tujuan bernegara? Apakah fungsi distribusi 
dan stabilisasi APBN sudah pernah diukur hubungannya 
dengan penurunan kemiskinan ekstrem dan inflasi? Make 
sure bahwa yang kita lakukan itu connect dengan yang 
tujuan akhir. Saya minta untuk mengasah kepekaan, 
intelektualitas, kemampuan membangun policy serta 
regulasi, juga cara kerja kita.

Masing-masing unit tentu punya tanggung jawab dan 
target, tetapi setiap unit adalah bagian dari keuangan 
negara yang besar, family keuangan negara, dan kita 
harus tahu bagaimana caranya bekerja sama. Saya terus 
menekankan bahwa semua Kantor Wilayah Kementerian 
Keuangan harus mampu bekerja bersama dalam 
menyampaikan ke daerah peranan keuangan negara 
secara lengkap. Jadi DJP tidak hanya berpikir bagaimana 
menarik pajak, DJBC bukan hanya menjalankan tugas 
kepabeanan dan memungut cukai, DJPb tidak hanya 
menerima orang datang untuk mencairkan DIPA, DJKN 
tidak hanya melelang dan melihat-lihat aset negara. Kalau 
kita terus bekerja seperti itu pasti hasilnya tidak signifikan. 

Keuangan negara adalah instrumen yang sangat 
menentukan kemajuan negara ini, maka harus diisi oleh 
orang-orang yang punya visi besar, kemampuan teknis 
yang mumpuni, serta integritas dan profesionalitas yang 
tidak boleh terkompromikan. Keluarga dari Kementerian 
Keuangan baru akan menghasilkan dampak penting kalau 
terus bekerja bersama dan bersinergi, tidak lagi bekerja 
sendiri-sendiri. Kita memiliki tugas menjaga momentum 
pemulihan ekonomi, artinya perlu menggunakan seluruh 
fungsi instrumen dan resources yang dimiliki untuk bisa 
mendukung dan menjaga pemulihan ekonomi, investasi, 
ekspor, mobilitas masyarakat, efisiensi, dan pemerataan. 
Dalam menjalankan tugas tidak hanya sekadar 
menjalankan pekerjaan di unit masing-masing, tetapi 
memikirkan apakah yang dilakukan membuat Indonesia 
menjadi lebih baik atau lebih buruk. Dan itu berarti 
semua harus mampu memahami instrumen keuangan 
negara secara komprehensif dan perekonomian secara 
keseluruhan.

Pembentukan RCE merupakan konsekuensi logis 
berikutnya, setelah sebelumnya kita membangun sistem 
perbendaharaan dan membenahi laporan keuangan. 
Kita membuat RCE dan ALCo daerah supaya masyarakat 
di masing-masing daerah dan seluruh stakeholders 
memahami keuangan negara secara lebih baik dan 
mampu meningkatkan impact atau dampak, output, dan 
outcome dari keuangan negara terhadap kesejahteraan 
dan perekonomian di daerah. Ini berarti semuanya 
harus memahami APBN secara lebih lengkap. Jadi saya 
minta seluruh Kanwil terus meningkatkan kemampuan 
dalam mendorong dan memulihkan ekonomi Indonesia. 
Anda semua memiliki peranan yang sangat penting 
untuk kemampuan kita men-deliver dampak APBN bagi 
perekonomian.

(Disarikan dari arahan Menteri Keuangan Sri Mulyani 
Indrawati dalam sejumlah kesempatan)

Penting untuk Men-Deliver 
Dampak APBN Kepada 
Perekonomian



6 7

Responsif dan Adaptif, 
Indonesian Treasury Dukung 
Transformasi Ekonomi dan 
Kolaborasi Kemenkeu Satu

Indonesia dapat dikatakan berhasil menangani pandemi berikut dengan dampak ekonomi dan sosialnya secara 
baik. Sebagaimana dinyatakan oleh Presiden RI beberapa waktu yang lalu, hal ini dapat terjadi karena antar-
kementerian dan antara pemerintah pusat dengan daerah bekerja sama. Ke depannya, jajaran Kementerian 

Keuangan harus menyiapkan dan menata diri untuk menjaga Indonesia terhadap tantangan-tantangan baru.

Menkeu mengapresiasi DJPb sebagai instansi yang melakukan banyak sekali evolusi dan transformasi, diawali 
dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Kehadiran DJPb di 
berbagai wilayah di Indonesia menjadi salah satu perwakilan atau wajah dari Kementerian Keuangan yang menjaga 
koneksi dengan para stakeholders sekaligus menguatkan semangat kolaborasi Kemenkeu Satu yang dinamis.

Cakrawala
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Peresmian Gedung Treasury Learning Center (TLC) 
Yogyakarta 

Dalam kunjungan kerja ke Yogyakarta Dirjen 
Perbendaharaan, Astera Primanto Bhakti 
meresmikan Gedung Treasury Learning Center (TLC). 
Gedung seluas 1.217 m² yang beralamat di Jalan 
Reksobayan No. 2, Gondokusuman, Yogyakarta 
ini nantinya akan difungsikan sebagai sarana 
pembelajaran dan riset di bidang Perbendaharaan 
serta menjadi sarana untuk mendukung UMKM 
dengan berkoordinasi bersama Pemda.12 November

Menkeu Lantik Astera Primanto Bhakti sebagai Dirjen Perbendaharaan, Ucapkan Terima 
Kasih untuk Hadiyanto 
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam pelantikan para pejabat Eselon 1 Kementerian 
Keuangan di Jakarta berpesan bahwa Perbendaharaan bukan sekadar tentang pengelolaan 
kas baik di pusat maupun di daerah, apalagi dalam situasi di mana dunia bergerak dan 
bergejolak dengan kenaikan inflasi yang diikuti kenaikan suku bunga dan penguatan kurs 
dolar AS.

01 November

Kunjungan Kerja ke Kanwil Bali, 
Dirjen Perbendaharaan Ingatkan 
Jaga Kualitas Layanan 

Dirjen Perbendaharaan, 
Astera Primanto Bhakti dalam 
kunjungan kerja ke Kanwil DJPb 
Provinsi Bali dan KPPN Denpasar 
menyampaikan bahwa Sebagai 
Regional Chief Economist 
(RCE), Kanwil DJPb perlu terus 
meningkatkan kerja sama dengan 
stakeholders yang memahami 
kondisi perekonomian daerah 
seperti perguruan tinggi, Kantor 
Perwakilan Bank Indonesia, BPS, 
dan Bappeda. 

14 November

Menkeu Apresiasi Kolaborasi Kemenkeu 
Satu di KPPN Timika 

Dalam kunjungan kerjanya ke KPPN Timika, 
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati 
mengapresiasi kolaborasi yang telah terjalin 
dengan baik. Namun, kualitas layanan tetap 
senantiasa perlu ditingkatkan.

3 Desember

N
O

V
EM

B
ER

30 Desember

6 DesemberHAI-DJPb Raih Gold Medal 
Best Contact Center Executive 
Director/Leader Global Awards 
CCW 

Pada tahun 2022, HAI-DJPb sebagai 
satu-satunya peserta contact 
center dari lembaga pemerintahan 
Indonesia kembali mengikuti ajang 
Top Ranking Performers Awards 
(TRPA) untuk ketiga kalinya. TRPA 
merupakan kompetisi contact 
center tingkat internasional yang 
diselenggarakan oleh Contact 
Center World (CCW).

Apresiasi Top 45 Inovasi 
Pelayanan Publik dari   
Kemen-PANRB untuk Digipay 
Inovasi DJPb yaitu Platform 
Integrasi Belanja Pemerintah 
melalui Digipay sebagai wakil 
dari Kementerian Keuangan 
memperoleh apresiasi sebagai 
Top 45 Inovasi Pelayanan 
Publik dari Kementerian 
Pendayagunaan Aparatur 
Negara dan Reformasi Birokrasi 
(Kemen-PANRB) Tahun 2022.

DESEMBER

Wamenkeu: Peran Regional 
Economist Tanggung Jawab Seluruh 
Kanwil Kementerian Keuangan 

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) 
Suahasil Nazara dalam agenda 
Dialog Bersama Wamenkeu yang 
menjadi bagian dari kegiatan RCE 
Forum dalam rangkaian AIFED 
mengemukakan bahwa Direktorat 
Jenderal Perbendaharaan saat ini 
berperan sebagai focal point dalam 
RCE di Indonesia, yang kemudian 
terwujud dalam output berupa KFR.

8 Desember DJPb Diharapkan Ikut 
Mendalami Masalah Inflasi dan 
Pertumbuhan Ekonomi 

Dirjen Perbendaharaan, Astera 
Primanto Bhakti dalam kegiatan 
Rapimtas DJPb Tahun 2022 
di Jakarta menyampaikan 
bahwa Jika dilihat dari berbagai 
tugasnya, DJPb memiliki 
kekuatan sekaligus dukungan 
data, sehingga bisa berbicara 
dari sisi mana saja baik 
penerimaan dan pengeluaran.

19 Desember

Tutup Kas Tahun 2022, Wamen 
Ingatkan Pentingnya Antisipasi 
Tahun Depan  

Wakil Menteri Keuangan Suahasil 
Nazara dalam kegiatan Tutup 
Kas akhir Tahun Anggaran 2022 
yang diselenggarakan di kantor 
pusat DJPb menyampaikan bahwa 
Peran RCE akan diperkuat. Jadi 
bukan sekadar melihat APBN, 
tetapi juga perekonomian daerah 
karena APBD juga sangat penting. 
Pelaksanaannya dilakukan secara 
sistematis dan bersinergi dengan 
pihak lainnya

30 Desember

Rekam Peristiwa
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Ingin Tingkatkan Kualitas Pelaporan Keuangan 
Pemerintah, Vietnam State Treasury Belajar dari DJPb

Vietnam State Treasury (VST) melakukan kunjungan 
ke DJPb sebagai upaya meningkatkan kualitas 
pelaporan keuangan pemerintah sesuai dengan 
best practice internasional. Delegasi VST terdiri 
atas 8 orang yang dipimpin oleh Director of State 
Accounting Department, Ms. Nguyen Thi Hoai serta 
didampingi oleh Director of Information Technology 
Department, Mr. Bui The Phuong dan Deputy Director 
of Expenditure Department, Nguyen The Anh.11 Januari 2023

JANUARI 2023

Hadapi 2023, APBN Optimis 
Sekaligus Tetap Waspada

Dalam program Sapa Pagi Kompas 
TV, Dirjen Perbendaharaan, Astera 
Primanto Bhakti menegaskan 
bahwa Tahun 2023 menghadirkan 
tantangan yang berbeda dengan 
tahun-tahun sebelumnya, antara 
lain karena pengaruh geopolitik. 
Dalam menghadapi tantangan 
tersebut, APBN tetap hadir menjadi 
shock absorber.4 Januari 2023

Dirjen Perbendaharaan: Kuatkan 
Berbagai Peran DJPb dengan 
Integritas 

Dalam pembukaan Rapat Pimpunan 
Nasional, Direktur Jenderal 
Perbendaharaan, Astera Primanto 
Bhakti menegaskan bahwa jajaran 
Kementerian Keuangan termasuk 
DJPb telah bekerja keras dan disiplin 
dalam mengimplementasikan 
kebijakan fiskal baik di level pusat 
maupun di daerah, hal ini dibuktikan 
dengan capaian pelaksanaan APBN 
2022, defisit yang dapat ditekan 
hingga di bawah 3%.

16 Januari 2023

Puncak Hari Bakti Perbendaharaan, Menkeu Tegaskan 
Perlunya Responsif dan Adaptif 

Dalam acara peringatan puncak hari Bakti Perbendaharaan, 
Menkeu, Sri Mulyani Indrawati mengapresiasi Ditjen 
Perbendaharaan sebagai instansi yang melakukan 
banyak sekali evolusi dan transformasi, diawali dengan 
diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara. Kehadiran DJPb di berbagai wilayah 
di Indonesia menjadi salah satu perwakilan atau wajah dari 
Kementerian Keuangan yang menjaga koneksi dengan para 
stakeholders sekaligus menguatkan semangat kolaborasi 
Kemenkeu Satu yang dinamis.

Kunjungi Sumenep, Menkeu Tegaskan APBN Hadir untuk 
Mencapai Tujuan Bernegara.

Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati dalam kegiatan 
diseminasi APBN dan showcase UMKM di Sumenep 
menyampaikan bahwa APBN merupakan instrumen yang 
sangat penting dalam mencapai tujuan-tujuan negara 
yang begitu mulia. Kegiatan ini dihadiri pula oleh Menko 
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Ketua Banggar 
DPR RI, Anggota I BPK RI, Pangdam V/Brawijaya, sejumlah 
pejabat eselon I dan II Kemenkeu, serta bupati dan para 
kepala desa se-Madura Raya ini.

FEBRUARI 2023
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Sisi permintaan yang bertambah, tren peningkatan 
harga komoditas terutama komoditas utama 
ekspor, serta peningkatan permintaan dalam negeri 
terkait barang impor mendorong realisasi APBN 
Tahun 2022 turut meningkat. Pendapatan negara 

Tahun 2022 (realisasi sementara, menunggu audit LKPP 2022) 
mencapai Rp2.626,4 triliun (115,9 persen dari Perpres 98 
tahun 2022) atau tumbuh 30,6 persen dibandingkan dengan 
realisasi tahun 2021. Pendapatan negara ini mencakup 
realisasi penerimaan perpajakan Rp2.034,5 triliun (114,0 
persen dari Perpres 98 tahun 2022) atau tumbuh 31,4 persen 
dari realisasi tahun 2021, realisasi penerimaan kepabeanan 
dan cukai Rp317,8 triliun (106,3 persen dari Perpres 98/2022) 
atau meningkat 18,0 persen dibandingkan realisasi tahun 
2021, serta realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) 
Rp588,3 triliun (122,2 persen dari Perpres 98 tahun 2022), 
meningkat 28,3 persen dibandingkan realisasi tahun 2021.

Menanjaknya realisasi sisi penerimaan ini juga memberikan 
dukungan terhadap pelaksanaan sisi belanja. Belanja 
negara tahun 2022 terealisasi mencapai Rp3.090,8 triliun 
(99,5 persen dari Perpres 98 tahun 2022), meningkat 10,9 
persen dari realisasi tahun 2021. Tahun 2022, kebijakan 
APBN digunakan sebagai shock absorber untuk melindungi 
perekonomian dan masyarakat terhadap dampak risiko 

ketidakpastian global. Merespons penyesuaian harga BBM, 
pemerintah juga memberikan perlindungan tambahan 
kepada masyarakat. Bentuknya adalah pengalihan subsidi 
dan kompensasi BBM menjadi BLT BBM, yang dialokasikan 
sebesar Rp24,17 triliun, dengan rincian untuk Bantuan Subsidi 
Upah (BSU) sebesar Rp600.000 kepada 14,6 juta pekerja 
dengan gaji di bawah Rp3,5 juta, untuk BLT BBM kepada 
20,65 juta keluarga penerima manfaat sebesar Rp150.000 
per bulan selama empat bulan, serta untuk mendanai 
(earmark) program perlindungan sosial, penciptaan lapangan 
kerja, dan subsidi/bantuan sektor transportasi seperti 
angkutan umum, ojek, nelayan, dan UMKM melalui 2 persen 
Dana Transfer Umum (DAU dan DBH) yang berasal dari APBN.

Adapun pembiayaan tahun 2022 digunakan untuk menutup 
defisit yang mencapai Rp583,5 triliun atau 69,5 persen 
dari Perpres 98 tahun 2022. Defisit ini dikarenakan belanja 
negara masih diprioritaskan untuk keberlanjutan Program 
Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional 
(PC-PEN). Anggaran defisit pun mendorong kenaikan belanja 
negara untuk melindungi perekonomian dan masyarakat 
di tengah ketidakpastian global. Defisit APBN Tahun 2022 
berhasil mencapai angka di bawah 3 persen yakni 2,38 
persen, lebih rendah daripada tahun sebelumnya yang 
sebesar 4,57 persen.

Tahun 2022 merupakan tahun terakhir untuk program PC-PEN. 
Selama tiga tahun, program-program dalam naungan PC-
PEN telah membantu masyarakat untuk bertahan dan bangkit 
kembali dari dampak pandemi Covid-19 yang memberikan 
tekanan pada berbagai segi kehidupan, mulai dari kesehatan, 
sosial kemasyarakatan, hingga perekonomian. Alokasi PC-PEN 
tahun 2020 untuk pertama kalinya ditetapkan sebesar Rp405,1 
triliun, yang kemudian ditingkatkan menjadi Rp695,2 triliun dan 
terealisasi sebesar Rp575,9 triliun. Pada tahun 2021, awalnya 
dianggarkan untuk PC-PEN sebanyak Rp403,9 triliun, tetapi 
kemudian bertambah menjadi Rp744,8 triliun untuk penanganan 
Covid-19 varian Delta, yang lalu direalisasikan sebesar Rp655,1 
triliun.

Untuk tahun 2022, program PC-PEN terbagi dalam tiga klaster 
yaitu kesehatan, perlindungan masyarakat, dan penguatan 
pemulihan ekonomi, dengan total alokasi Rp455,62 triliun. 
Kepada klaster kesehatan, APBN masih menggelontorkan dana 
untuk penanganan pasien Covid-19, pembayaran insentif tenaga 
kesehatan, juga pengadaan obat-obatan dan vaksin Covid-19 
dengan total realisasi Rp61,3 triliun. Di klaster perlindungan 
masyarakat, dijalankan kembali program-program bantuan 
sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, 
Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa, BLT Minyak Goreng, BLT 
BBM, BLT untuk warung, pedagang kaki lima, dan nelayan, Kartu 
Prakerja, Bantuan Subsidi Upah, bantuan permakanan untuk 
lansia, penyandang disabilitas dan yatim piatu dengan realisasi 
Rp152 triliun.

Bagi para pelaku usaha termasuk UMKM dilancarkan insentif 
pajak, subsidi untuk pinjaman modal, ditambah dengan dukungan 
program ketahanan pangan dan program padat karya dalam 
klaster pemulihan ekonomi yang terealisasi sebesar Rp183,4 
triliun. Di samping itu, pemerintah juga terus mengakselerasi 
pembangunan infrastruktur dan konektivitas yang turut 
mendukung terciptanya akses kesehatan dan pendidikan 
sekaligus menggerakkan perekonomian.

Sebagai wujud dari upaya pemerataan kesejahteraan untuk 
seluruh rakyat Indonesia di berbagai wilayah negeri ini, Transfer ke 
Daerah (TKD) sampai dengan 31 Desember 2022 telah disalurkan 
sebesar Rp816,24 triliun (101,42 persen dari pagu. TKD ini meliputi 
Transfer ke Daerah sebesar Rp748,33 triliun atau 101,57 persen dari 
pagu dan Dana Desa Rp67,91 triliun atau 99,86 persen dari pagu. 
Jumlah ini meningkat sebesar 3,89 persen (yoy).

Secara konsisten, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 
tiap triwulan tahun 2022 pun berada di atas angka 5 persen. 
Hal ini didorong oleh tingkat konsumsi domestik yang stabil 
dan kinerja positif perdagangan internasional Indonesia yang 
mencapai surplus neraca perdagangan. Kinerja APBN dan 
pertumbuhan ekonomi yang terus menguat ini menjadi modal 
dalam menghadapi tahun 2023 yang perlu disikapi dengan penuh 
kehati-hatian. 

Tak Sekadar Kejar Target Angka, Tetapi Manfaat Yang Utama

Sesuai dengan arahan Presiden RI, tidaklah cukup pemerintah 
berpuas diri jika realisasi APBN telah mencapai persentase yang 
tinggi dari alokasi yang telah ditetapkan. Namun, pertanyaan 
yang lebih penting adalah, sudahkah manfaat dari belanja 
APBN ini dirasakan oleh mereka yang berhak? Apakah APBN 
telah delivered dan bukan sekadar sent kepada masyarakat 
berpenghasilan rendah, generasi penerus, pelaku UMKM, dan 
juga dunia usaha?

APBN Lindungi Masyarakat, Redam 
Gejolak Ekonomi Yang Meningkat

Penyaluran bantuan PKH untuk 10 juta 
KPM
Penyaluran bantuan Kartu Sembako 
kepada 18,8 juta KPM
Penyaluran BLT Minyak Goreng untuk 
23,9 juta keluarga
Penyaluran BLT BBM untuk 20,7 juta 
keluarga
Penyaluran bantuan untuk penyandang 
disabilitas, yatim piatu, dan lansia untuk 
400 ribu orang
Pemberian BLT Desa untuk 7,5 juta 
keluarga
Subsidi Listrik untuk 38,9 juta pelanggan
Subsidi Bunga KUR untuk 7,6 juta debitur

sumber: APBN Kita 2022

Capaian Output 
Strategis APBN
Perlindungan Sosial
s.d. 31 Desember 2022

Setelah cukup terkendalinya dampak dari pandemi Covid-19, dunia memang dihadapkan dengan 
tantangan baru yaitu gejolak geopolitik yang turut mempengaruhi stabilitas harga-harga.
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Seperti disampaikan oleh Menteri Keuangan 
dalam Konferensi Pers Realisasi APBN Tahun 
2022, meskipun di tengah tren perlambatan 
global, pemulihan ekonomi nasional telah 
menunjukkan penguatan. Konsumsi domestik 

makin bertambah dengan membaiknya kondisi pandemi, 
dan ekspor pun meningkat didorong oleh tingginya 
harga komoditas. Program-program perlindungan 
masyarakat termasuk bantuan sosial yang dijalankan 
oleh pemerintah menjadi salah satu faktor pendukung 
meningkatnya konsumsi rumah tangga.

Penguatan pemulihan ekonomi ini juga mendorong 
penciptaan lapangan kerja dan penurunan tingkat 
kemiskinan. BPS mencatat, tingkat pengangguran 
terbuka (TPT) mengalami penurunan menjadi 5,86 persen 
pada Agustus 2022, dari sebelumnya 6,49 persen pada 
Agustus 2021. Sedangkan jumlah penduduk miskin turun 
dari 26,5 juta jiwa pada September 2021 menjadi 26,2 juta 
jiwa pada Maret 2022 atau turun dari 9,71 persen menjadi 
9,54 persen.

Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk 
memastikan hasil dari program-program dari APBN 
telah sampai kepada yang berhak, khususnya demi 
mengawal terwujudnya tujuan negara untuk melindungi 
segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah 
Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan 
mencerdaskan kehidupan bangsa. Terlebih setelah 
adanya hantaman pandemi Covid-19 yang sempat 
membuat perekonomian terdampak secara signifikan, 
hingga memengaruhi kesejahteraan masyarakat.

Kementerian Sosial misalnya, berusaha untuk 
meningkatkan akurasi dan pemutakhiran Data Terpadu 
Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dijadikan sebagai 
dasar penyaluran berbagai bantuan sosial. Sebab, 
data yang tidak sesuai dapat membuat bantuan 
belum tersampaikan secara tepat. Masyarakat dapat 
ikut berpartisipasi dalam peningkatan akurasi ini 
melalui fitur “Usul” dan “Sanggah” pada aplikasi Cek 
Bansos. Teknologi geotagging (penanda lokasi) pun 
dimanfaatkan untuk memverifikasi kelayakan penerima 
manfaat bansos. Kementerian Keuangan dalam hal ini 
DJPb juga turut berperan dengan data yang dihasilkan 
oleh aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan 
dan Anggaran Negara (OMSPAN). Data ini oleh 
kementerian terkait kemudian dipadankan dengan 
Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan 
Ekstrem (P3KE). Data yang akurat akan mendukung pula 
perumusan kebijakan maupun penyusunan anggaran 
secara efektif dan efisien.

Untuk mengatasi dampak pandemi hingga ke 
pedesaan, Dana Desa pun diatur penggunaannya 
agar sebagian dapat dimanfaatkan sebagai bantuan 
langsung tunai (BLT) Desa. Sebab, banyak keluarga 
yang pendapatannya berkurang akibat pemutusan 
hubungan kerja karena banyak usaha yang melakukan 
perampingan pekerja bahkan terpaksa gulung tikar. 
Sebagaimana disebutkan oleh Irfan Sofi dalam kajian 
Efektivitas BLT Desa dalam Pemulihan Ekonomi di Desa 
yang dimuat pada Indonesian Treasury Review tahun 
2021, para responden menyatakan bahwa BLT Desa 
sangat bermanfaat (75,76 persen), bermanfaat (15,15 
persen), dan cukup bermanfaat (9,09 persen). Ini sejalan 
dengan pernyataan BPS bahwa BLT dapat meningkatkan 
pengeluaran rumah tangga yang sempat turun 
sebelumnya sebagai dampak pandemi.

UMKM yang memiliki porsi dan peran signifikan terhadap 
perekonomian di Indonesia tentunya tidak ketinggalan 
mendapatkan perhatian dari pemerintah. APBN juga 
dialokasikan untuk membantu para pelaku UMKM 
bangkit dari dampak pandemi. Pemerintah memberikan 
berbagai jenis bantuan, baik bantuan yang baru maupun 
bantuan yang sudah ada sebelumnya dengan sejumlah 
tambahan keringanan. Kepada para debitur Kredit Usaha 
Rakyat (KUR) dan Pembiayaan Ultra Mikro (UMi) misalnya, 
diberikan relaksasi dalam pembayarannya seperti 
penundaan pembayaran pokok atau masa tenggang. 
Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) atau populer 
di masyarakat dengan nama BLT UMKM merupakan 
salah satu contoh bantuan baru untuk merespons 
pandemi. Marwanto Harjowiryono dan Windraty 
Ariane Siallagan dalam jurnal Studi Kasus Intervensi 
Pemerintah bagi UMKM pada Masa Pandemi Covid-19 
yang dimuat pada Indonesian Treasury Review tahun 
2021 menemukan bahwa sebagian besar responden 
mengalami penambahan omzet usaha, bahkan sejumlah 
pelaku UMKM dapat menambah tenaga kerjanya setelah 
menerima bantuan dari pemerintah.

Agar bantuan kepada UMKM tepat sasaran, 
dikembangkan Sistem Informasi Kredit Program 
dengan basis Nomor Induk kependudukan (NIK) 
sehingga penerima KUR tidak bisa memperoleh bantuan 
pembiayaan ganda pada waktu yang sama. Telah 
diterapkan pula sejumlah ketentuan seperti BPUM tidak 
boleh diberikan kepada debitur KUR. Kantor vertikal 
DJPb pun secara rutin melakukan survei mengenai 
kemanfaatan KUR yang bertujuan untuk mengukur sejauh 
mana KUR yang telah diberikan menghasilkan dampak 
bagi debitur, misalnya dalam hal peningkatan usaha dan 
pembukaan lapangan kerja.

Tak sekadar memastikan manfaat APBN dapat 
benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan 
masyarakat, DJPb pun melangkah lebih jauh 
dalam memahami bagaimana APBN bekerja di 
daerah, juga bagaimana APBD turut melindungi 
masyarakat di daerah masing-masing. Mengingat 
keberadaan kantor vertikal DJPb di berbagai 
wilayah Indonesia, DJPb juga sekaligus bertindak 
sebagai representasi Kementerian Keuangan 
di daerah, yang perlu bersinergi mencapai 
tujuan mengawal tercapainya tujuan negara 
dalam bingkai Kemenkeu Satu. Jika MTI terbitan 
sebelumnya pernah mengulas peran Regional 
Chief Economist pada Kanwil DJPb, maka terbitan 
kali ini akan mengupas tugas-tugas baru lainnya 
sekaligus penguatan tugas-tugas yang telah 
ada sebelumnya dari berbagai sudut pandang, 
demi turut serta mengupayakan terwujudnya 
kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kawal Pelaksanaan Anggaran, 
Upayakan Tepat Sasaran

Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan 
Nasional(JKN) bagi 96,7 juta jiwa

Klaim pelayanan Covid-19 342,7 ribu pasien 
(tunggakan 2021) dan 474,4 ribu pasien (2022)

Penugasan tenaga kesehatan 4.831 nakes ke 
daerah tertinggal

Pemeriksaan 53,6 ribu sampel obat, kosmetik, dan 
suplemen kesehatan

Fasilitasi dan pembinaan 1000 Hari Pertama 
Kehidupan bagi 7,4 juta keluarga dengan anak di 
bawah dua tahun

Jamkes PNS/TNI/Polri/Pensiunan 4,2 juta orang

Program Percepatan Penurunan Stunting:

• Penyediaan makanan tambahan bagi 197,3 ribu 
ibu hamil kurang energi kronis dan 386,4 ribu 
balita kurus

• Balita yang mendapat suplementasi gizi mikro 
sebanyak 24,8 ribu anak.

Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan 
Operasional Keluarga Berencana antara lain untuk 
8.718 Puskesmas dan 5.359 Balai Penyuluhan

DAK Fisik Kesehatan antara lain untuk peningkatan 
sarana, prasarana,dan alat kesehatan di 4.279 
Puskesmas

Program Indonesia Pintar untuk 20,1 juta 
siswa
Bidik Misi/Kartu Indonesia Pintar Kuliah 
untuk 847,7 ribu mahasiswa
Bantuan Operasional Sekolah untuk 8,8 juta 
siswa (melalui K/L) dan 43,7 juta siswa (melalui 
TKD)
TPG Non PNS untuk 577,9 ribu guru, TPG PNS 
untuk 1,06 juta guru
Kartu Prakerja bagi 5 juta peserta
Bantuan Operasional Penyelenggaraan 
PAUD untuk 5,9 juta peserta didik
Bantuan Operasional Penyelenggaraan 
Kesetaraan 565 ribu peserta didik
Beasiswa LPDP kepada 5.664 mahasiswa
Beasiswa Kolaborasi dengan Kemdikbud 
bagi 30.390 mahasiswa
Beasiswa Kolaborasi dengan Kemenag bagi 
231 mahasiswa

Pembangunan 5 unit bendungan baru 
dan 35 unit bendungan lanjutan (9 unit 
bendungan selesai)
Pembangunan 800 km jaringan irigasi dan 
rehabilitasi 4.450 km jaringan irigasi
Pembangunan 609,2 km jalan, preservasi 
47.580,2 km jalan, dan 11,9 km jalan tol.
Pembangunan 105 km2sp jalur kereta api
Pembangunan 24.393,3 meter jembatan 
dan preservasi 495.561,2 meter jembatan
Pembangunan bandara baru di 1 lokasi
Pembangunan 1.764 unit BTS/Lastmile
Penambahan kapasitas satelit sebesar 
24,16 Gbps
Pembangunan jaringan gas bumi rumah 
tangga sebanyak 40.777 Skala Rumah

Capaian Output 
Strategis APBN 
sampai dengan 31 Desember 2022

Kesehatan

Pendidikan

Infrastruktur

Tak sekadar memastikan manfaat APBN dapat benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat, 
DJPb pun melangkah lebih jauh dalam memahami bagaimana APBN bekerja di daerah, juga bagaimana 
APBD turut melindungi masyarakat di daerah masing-masing. 
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Mengawali bulan November tahun 2022, 
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati 
melantik Astera Primanto Bhakti sebagai 
Direktur Jenderal Perbendaharaan yang 
baru, menggantikan Hadiyanto yang telah 

memasuki masa purnabakti. Peraih gelar Sarjana Ekonomi 
jurusan Manajemen Universitas Jenderal Soedirman 
(tahun 1990) dan Master of Taxation University of Denver 
(tahun 1996) ini sebelumnya menjabat sebagai Direktur 
Jenderal Perimbangan Keuangan sejak tahun 2018.

Prima mengawali pengabdiannya di Kementerian 
Keuangan sebagai pelaksana di Direktorat Jenderal Pajak 
pada tahun 1993. Sebelumnya, ia bekerja di sebuah bank 
asing. Namun, Prima merasa bahwa apa yang ia kerjakan 
lama-kelamaan menjadi monoton. Mengikuti wejangan 
orang tua yang memang bekerja sebagai pegawai 
negeri sipil, dengan tujuan agar dapat mengejar cita-cita 
melalui jalur beasiswa, Prima “hijrah” menjadi pegawai 
pemerintah. Bidang pekerjaan yang lebih bervariasi 
dan challenging di Kementerian Keuangan diakuinya 
membuat hidup menjadi lebih colorful.

Dua tahun setelah menyelesaikan tugas belajar jenjang 
S2, ia dipromosikan menjadi Kepala Seksi Kerja Sama 
Perpajakan Bilateral di Direktorat Hubungan Perpajakan 
Internasional. Kariernya melesat hingga menjabat Kepala 
Subdirektorat Perjanjian dan Kerja Sama Perpajakan 
Internasional, kemudian dipercaya sebagai Kepala Pusat 
Kebijakan Pendapatan Negara, Badan Kebijakan Fiskal, 
pada  tahun 2012.

Setelah itu, pria kelahiran Jakarta ini sempat menjadi Staf 
Ahli Menteri Keuangan Bidang Kebijakan Penerimaan 
Negara kemudian Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang 
Penerimaan Negara (tahun 2015 s.d. 2017). Tahun 2017, 
Prima mulai memimpin Badan Pendidikan dan Pelatihan 
Keuangan (BPPK) dan menjadi Plt. Direktur Utama BLU 
Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Di BPPK, Prima menginisiasi sejumlah program seperti 
Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM), open night class, proses 
Analisis Kebutuhan Pembelajaran (PMK Nomor 45 Tahun 
2018) yang menggantikan proses Identifikasi Kebutuhan 
Pembelajaran, pedoman Instructional System Design 
(ISD) yang memungkinkan program pembelajaran 
dilakukan dengan metode klasikal, blended learning, 
maupun e-learning secara penuh; serta pemusatan 
proses pembelajaran Politeknik Keuangan Negara 
(PKN) STAN dari daerah ke kampus utama PKN STAN di 
Tangerang Selatan. 

Ia juga merumuskan cetak biru BPPK sebagai Kemenkeu 
Corporate University (CorpU). Pembangunan Kemenkeu 
Learning Centre (KLC) yang kini bahkan dijadikan 
rujukan oleh berbagai instansi juga bermula pada masa 
kepemimpinannya, dengan tujuan sebagai platform 
knowledge management di Kementerian Keuangan. 
Selain itu,  BPPK juga mulai bergabung dalam Global 
Council of Corporate Universities (21 Agustus 2017) dan 
menginisiasi Forum Komunikasi Badan Diklat bersama 
dengan 14 Kementerian Negara/Lembaga.

Adapun di DJPK, Prima mendorong lahirnya Peraturan 
Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga 
Satuan Regional (SHSR) tahun 2020. SHSR menjadi 
pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun 
standar harga satuan pada masing-masing daerah 
agar menjadi belanja yang lebih efektif sehingga 
akan mendorong efisiensi penghematan belanja 
dan peningkatan kualitas belanja daerah. Penerapan 
kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Berbasis 
Kinerja juga diawali saat Prima memimpin DJPK. Melalui 
mekanisme ini, penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana 
Desa akan lebih cepat diterima oleh daerah tanpa harus 
menunggu semua desa siap salur sehingga manfaatnya 
pun lebih cepat diterima oleh masyarakat.

Untuk mempermudah akses layanan, DJPK juga mulai 
membentuk call center dan menjalankan layanan video 
conference. Setelah adanya call center, rata-rata 
kunjungan Pemerintah Daerah ke DJPK pun mengalami 
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penurunan sehingga mengurangi belanja 
perjalanan dinas Pemda ke pemerintah pusat dan 
menghasilkan efisiensi dan efektifitas waktu serta  
pembiayaan. Dengan pembinaannya, predikat The 
Best Contact Center Indonesia 2020 Kategori Best 
Reporting Teamwork yang diadakan oleh Indonesia 
Contact Center Association diraih oleh tim Call 
Center DJPK. 

Inovasi berikutnya yang dilakukan oleh ayah dari dua 
anak ini adalah Program Internship dan Secondment 
untuk membantu Pemerintah Daerah mewujudkan 
SDM yang mumpuni. Program IdS diluncurkan 
merespons belum optimalnya kinerja pengelolaan 
keuangan pada sebagian Pemerintah Daerah sejak 
implementasi kebijakan desentralisasi fiskal pada 
tahun 2001. Program ini juga meraih Peringkat 
Terbaik Pertama Inovasi Pelayanan Unit Kerja di 
Lingkungan Kementerian Keuangan. 

Prima sebagai Direktur Jenderal Perimbangan 
Keuangan juga terlibat aktif dalam penyusunan 
Rancangan Undang-Undang tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (UU HKPD) yang akhirnya 
disahkan tahun 2022. Pelaksanaan UU HKPD ini 
kemudian juga menjadi concern-nya dalam amanah 
baru sebagai Direktur Jenderal Perbendaharaan 
yang instansinya tersebar di berbagai daerah.

Di tengah-tengah berbagai kesibukannya, 
penggemar musik rock n roll ini juga masih dan 
pernah menjalankan sejumlah tugas lainnya seperti 
sebagai Dewan Pertimbangan PKN STAN, Dewan 
Pengawas pada BLU PKN STAN, Caretaker LPDP, 
anggota Baznas, Koordinator Competent Authority 
untuk Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) 
dan Negosiasi Perpajakan Internasional, Anggota 
Tim Pelaksana Dewan Nasional Kawasan Ekonomi 
Khusus, Dewan Pembina Unit Pengelola Zakat, 
Infaq, dan Shadaqah Kementerian Keuangan, Ketua 
Umum Ikatan Keluarga Alumni Universitas Jenderal 
Soedirman, dan Sekretaris Jenderal Ikatan Ahli 
Ekonomi Islam Indonesia (IAEI).

Sesuai dengan misi hidupnya untuk berguna bagi 
masyarakat, Prima bertekad selalu melakukan 
transformasi agar organisasi yang dipimpinnya 
terus menjadi makin baik sehingga memberikan 
manfaat yang sebaik-baiknya pula bagi negara. 
Begitu dilantik, ia merumuskan konsep shadow 
organization di DJPb untuk mengakomodasi 
berbagai tugas tambahan dan menguatkan peran 
seiring dengan makin matangnya organisasi 
dan juga adanya amanah sebagai representasi 
Kementerian Keuangan di daerah. Dalam kerangka 
shadow organization yang telah ditetapkan dalam 
KepDirektur Jenderal Nomor KEP-2/PB/2023 (untuk 
Kanwil) dan KEP-3/PB/2023 (untuk KPPN), kantor 

vertikal DJPb menjalankan fungsi yang terbagi 
dalam divisi Operational Treasury serta Central 
& Local Financial Advisor, dengan dukungan dari 
Operating Officer dan Internal Control Officer.

Baginya, agar semangat kerja terus terjaga maka 
kita harus punya tujuan hidup. Ketika tujuan hidup 
kita adalah untuk memberikan manfaat untuk 
negeri, maka tujuan ini harus ditranslasikan menjadi 
passion dalam bekerja sesuai dengan bidang 
masing-masing. Dengan passion ini, akan selalu ada 
ide-ide baru yang muncul untuk kemudian dapat 
diimplementasikan. Bertemu dengan banyak orang 
dalam pekerjaan pun, menurut Prima menjadi sarana 
untuk menambah energi positif tanpa mengurangi 
energi diri sendiri. Energi positif ini penting karena 
kunci dari hidup adalah bergerak, baik dari segi 
fisik maupun pikiran. Demikian pula bagi sebuah 
organisasi yang agar terus “hidup” maka harus terus 
bergerak dan adaptif untuk menghadapi dinamika 
kehidupan dengan berbagai tantangan yang 
senantiasa muncul silih berganti.

DJPb Harus Agile 
dan Adaptif 
Hadapi Berbagai 
Perubahan

Direktur Jenderal Perbendaharaan:

Menteri Keuangan telah melantik Direktur 
Jenderal Perbendaharaan yang baru yaitu 
Astera Primanto Bhakti pada awal bulan 
November 2022. Dengan pemimpin 
yang baru, DJPb diharapkan dapat 
makin solid dalam menjalankan peran-
peran yang terhitung baru pula. Redaksi 
MTI mewawancarai Direktur Jenderal 
Perbendaharaan untuk mengetahui visi 
dan misi dalam membawa organisasi DJPb 
ke depannya.

Seperti apa visi Bapak untuk DJPb di masa depan?

Saya punya bayangan bahwa DJPb menjadi suatu 
institusi yang betul-betul bisa menjadi saka guru 
dari Kementerian Keuangan, khususnya dalam 
hal Treasury. Pertama, dari segi level, DJPb harus 
bisa setara dengan fungsi-fungsi Treasury yang 

ada di dunia ini. Sebagai tolok ukurnya, tentu kita melihat 
dari Treasury yang sudah berjalan di negara-negara maju. 
Kemudian dari segi organisasi, DJPb harus cukup agile dan 
adaptif dalam menghadapi berbagai perubahan. Lalu dari 
segi operasionalitas, kita tahu bahwa DJPb banyak diberi 
tugas-tugas tambahan yang tentunya menjadi tantangan 
dengan kondisi organisasi yang ada sekarang. Maka perlu 
kita tingkatkan kompetensi para pegawai supaya fit. Jadi 
SDM-nya fit dengan tantangan dan tugas-tugas yang 
harus kita selesaikan.

Kita harus bisa menciptakan ekosistem keuangan 
negara yang betul-betul bersifat end to end, karena 
nanti ujungnya adalah ke Treasury. Kalau ekosistem 
ini bisa kita drive, maka nanti hasilnya juga akan lebih 
sesuai. Contohnya dari segi perencanaan, dari mata 
Treasury seharusnya dengan perencanaan maka 
dapat benar-benar bisa diprediksi arah pengelolaan 
keuangan negara. Kemudian implementasi atau pada 
saat menjalankan, tentunya kita harus tahu keuangan 

negara yang direncanakan tadi pada saat dijalankan akan 
menghasilkan apa dan kemanfaatannya seperti apa. 
Selanjutnya apakah setiap pelaksanaannya dapat di-
trace atau tidak sampai dengan ke pertanggungjawaban. 
Ini yang menjadi harapan dan cita-cita saya ke depan.

Dengan demikian maka hal-hal untuk mengarah ke 
sana tentunya harus disiapkan. Persiapan ini mulai dari 
bagaimana membuat organisasi yang lebih baik, lebih 
agile, lebih dinamis, dan lebih adaptif. Kemudian orang-
orangnya juga harus lebih produktif dan melaksanakan 
tugas dengan cepat. Semua tadi harus kita siapkan.

Untuk memastikan SDM fit dengan tugasnya, apa saja 
yang perlu dilakukan?

Selama ini DJPb dianggap sebagai kasir, hanya mengelola 
uang yang dibelanjakan. Padahal mengelola dan 
menyalurkan ini baru fungsi dari Mini Treasury atau kalau di 
bank, bagian ini adalah yang berada di depan atau teller. 
Sementara yang kita kelola adalah Treasury dalam artian 
besar. Jadi tugas kita adalah mengelola uang supaya 
uang negara dapat memanfaatkannya secara, istilahnya, 
just in time. Ketika pemerintah membutuhkan, uangnya 
ada. Ketika digunakan, uangnya bisa bermanfaat. Ketika 
uangnya sedang tidak digunakan, uangnya "bekerja". Ini 
adalah fungsi Treasury yang besar. Kita harus mengarah 
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ke sana, dan untuk bisa mengarah ke sana kita harus 
paham bagaimana pengelolaan keuangan negara 
yang baik mulai dari kas, investasi, sampai dengan 
pertanggungjawabannya.

Dengan begitu, banyak kompetensi SDM yang harus 
dibangun. Salah satunya, harus memiliki kemampuan 
membuat prediksi, memahami isi dari APBN, juga 
memahami ekonomi makro dan statistik. Selain itu 
juga mempunyai ilmu perekonomian regional yang 
akan terpakai pada saat pegawai DJPb harus meng-
assist pemerintah daerah. Misalnya bagaimana proses 
menetapkan dan cara mengevaluasi APBD. Pegawai 
DJPb pun perlu memiliki kemampuan memahami 
seperti apa dinamika yang ada di daerah, misalnya 
bagaimana bila terjadi perubahan dalam melaksanakan 
APBD. Intinya, DJPb harus memiliki kemampuan untuk 
make sure APBN dan APBD benar-benar bermanfaat 
bagi masyarakat.

Sekarang trennya adalah delayering. Sebenarnya 
dengan delayering maka pelaksanaan tugas kita 
menjadi lebih mudah karena muncul jabatan-jabatan 
fungsional yang dapat kita atur standarnya. Masing-
masing tugas memiliki standarnya masing-masing, 
tetapi semuanya masih dalam satu family. Ini yang 
sedang kita kaji, seperti apa family jabatan fungsional 
di Kementerian Keuangan. Jangan sampai semua 
berjalan sendiri-sendiri. Sebab jabatan fungsional 
Analis Anggaran atau yang sejenis ada di DJA, di DJPK, 
di DJPb, belum lagi di daerah dan di tempat lainnya 
nanti. Seharusnya dapat dijadikan sebagai satu 
family, untuk kemudian diatur porsinya sesuai dengan 
tusi yang menjadi keunggulan masing-masing unit. 
Pegawai yang bekerja di unit Treasury maka harus 
memiliki poin plus knowledge di bidang Treasury. Kalau 
pegawai ini mengurus keuangan daerah maka harus 
memiliki knowledge keuangan daerah. Namun, bukan 
berarti pegawai yang menangani keuangan daerah 
itu hanya di DJPK, kalau terlibat dalam penyusunan 
APBN maka hanya di DJA, tidak seperti ini. Nantinya 
semua harus bisa blended dalam satu tim sehingga 
Kementerian Keuangan dapat berbicara secara 
lengkap dari berbagai sisi. Harapan saya, nanti 
penerapannya akan seperti ini.

Jadi, bentuk sinerginya harus lebih solid ya, Pak?

Sinergi tidak boleh hanya di atas kertas. Tidak cukup 
hanya dengan membuat acara bersama-sama. 
Melainkan kita nanti betul-betul harus menjadi suatu 
family dalam lingkup pekerjaan. Kita bekerja bersama-
sama. Apalagi, DJPK dan DJA tidak punya unit di daerah, 
yang memilikinya adalah DJPb, sehingga kita harus 
paham seperti apa pekerjaan DJPK dan DJA. Dengan 
begitu pada saat kita melakukan monitoring dan 
evaluasi di daerah, kita sudah memiliki pengetahuan 
yang lengkap.

Mitra sinergi kita di Kementerian Keuangan cukup 
banyak, kemudian masih ada juga seluruh Kementerian 
Negara/Lembaga, Pemda, BPK, dan parlemen. Hanya 
saja level sinerginya memang berbeda-beda. Ada 
yang levelnya very intense misalnya kita dengan DJA, 
DJPK, DJKN, dan BPPK. Namun bukan berarti dengan 
instansi yang kurang intens hubungannya maka tidak 
bersinergi, tetap semuanya harus kita bangun.

Kalau ditanya siapa yang menjadi leader dalam sinergi 
ini, saya rasa ini urusan nomor dua. Yang terpenting, 
kebutuhan DJPb bisa terpenuhi dari internal. Leader-
nya tentu disesuaikan lagi dengan tupoksi. Kalau 
berbicara tentang Treasury maka DJPb, kalau kita 
bicara tentang anggaran maka leader-nya DJA, kalau 
bicara tentang daerah ya DJPK, kalau bicara Kekayaan 
Negara ya DJKN.

Belum lama ini sudah diterbitkan juga PerDirektur 
Jenderal tentang Shadow Organization. Pemikiran 
saya, daripada dibuat tim-tim untuk tugas tambahan, 
lebih baik dibuat satu “rumah” untuk memperkuat dari 
segi organisasinya. Kanwil sebagai Regional Chief 
Economist memiliki tugas-tugas operasional maupun 
supporting. Secara operasional melaksanakan tugas-
tugas Perbendaharaan dan menyelesaikan jika ada 
kendala. Sisi supporting Kanwil sebagai Regional Chief 
Economist harus bisa merangkum data, melakukan 
analisis, memberikan advice ke daerah sebagai 
financial advisor, dan juga harus meng-create kegiatan 
yang bisa mendorong UMKM di daerah maju dengan 
memanfaatkan vehicle yang ada. Nanti di KPPN juga 
akan berjalan seperti itu, meskipun memang agak 
berbeda. Kanwil benar-benar menjadi Regional Chief 
Economist, sedangkan KPPN lebih kepada advisor 
untuk APBD. Sebab ada juga daerah-daerah yang jarak 
lokasinya dengan Kanwil DJPb jauh, sehingga KPPN 
perlu menjadi financial advisor untuk daerah tersebut. 
Perannya antara lain dapat mendorong akselerasi 
realisasi APBD. Jika ada kendala bisa dicarikan 
solusinya.

Untuk dapat memperkuat peran tersebut, apa saja 
yang perlu diperbaiki?

Pertama, organisasinya sudah kita benahi dengan 
shadow organization. Kedua masalah SDM, karena kita 
tahu SDM di DJPb background-nya adalah Treasury 
jadi belum semuanya match dengan kebutuhan yang 

ada sekarang. Taruhlah setengah 
dari kantor-kantor kita harus 
menjalankan peran yang baru, 
berarti kita harus meng-upgrade 
setengah dari 7000 lebih pegawai 
dengan knowledge yang baru. Akan 
tetapi, akan lebih baik semuanya 
juga di-upgrade sekalian, apalagi 
akan ada mutasi dan sebagainya. 

Selain itu kita juga harus melakukan 
transformasi yang lebih serius 
karena ke depannya tugas-tugas 
ini tidak bisa diposisikan sebagai 
shadow terus. Seharusnya 
organisasi DJPb juga akan berubah 
karena sebenarnya banyak tugas-
tugas tambahan di samping tugas 
utama. Sebagai suatu organisasi 
yang betul-betul agile, pekerjaan 
kita nantinya juga akan sangat 
berubah. Tadinya masih ada front 
office, middle office, back office 
dengan pekerjaan yang sifatnya 
klerikal, kemudian dengan adanya 
sistem yang baru maka pegawai 
akan bisa lebih berfokus pada 
perkuatan analisis dan support 
kantor pusat.

Seperti apa harapan Bapak 
terhadap pelaksanaan ke 
depannya?

Kita harus melakukan transformasi 
ini secara cepat. Sebab tahun 2023 
tantangannya sudah mulai berbeda. 
Tantangan kondisi geopolitik ini 
sifatnya lebih volatile dibandingkan 
dengan Covid-19. Dampaknya 
terasa dengan cepat ke berbagai 
sektor mulai dari perekonomian, 
energi, sampai dengan pangan. 
Ini adalah tantangan bagi DJPb, 
bagaimana kita dapat membantu 
Menteri Keuangan dalam mengelola 
uang masuk dan uang keluar secara 
lebih baik.

Untuk itu kita juga harus memiliki knowledge terhadap kondisi terkini, perlu juga mengetahui pekerjaan unit-unit 
Kementerian Keuangan yang menangani sisi penerimaan sehingga bisa memahami situasi secara keseluruhan, serta 
memiliki knowledge bagaimana pola belanja pusat maupun daerah. Kalau ini semua kita bisa handle dengan baik, Insya 
Allah fungsi Treasury akan menjadi lebih mudah untuk dijalankan karena kita sudah tahu jadwal uang masuk, jadwal uang 
keluar, jadwal terkait utang, yang semuanya bisa kita wrap menjadi suatu policy. Tugas terkait kebijakan ini ditangani oleh 
Direktorat Sistem Perbendaharaan yang melakukan analisis dan riset sehingga dapat dihasilkan research based policy. 
Tentunya kembali lagi, untuk dapat mencapainya diperlukan SDM yang betul-betul paham..

"Pegawai DJPb pun perlu memiliki 
kemampuan memahami seperti 
apa dinamika yang ada di daerah, 
misalnya bagaimana bila terjadi 
perubahan dalam melaksanakan 
APBD. Intinya, DJPb harus memiliki 
kemampuan untuk make sure APBN 
dan APBD benar-benar bermanfaat 
bagi masyarakat."
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Dalam sejumlah kesempatan, Wakil Menteri 
Keuangan Suahasil Nazara kerap menegaskan 
pentingnya bekerja sebagai satu kesatuan demi 
terwujudnya Kemenkeu Satu. Termasuk dalam 
upaya memajukan perekonomian daerah sebagai 
bagian dari Indonesia. Apa saja pesannya?

Regional Chief Economist bukan hanya 
Perbendaharaan, tetapi semua unit perlu bekerja 
sama dalam cara kerja kita yang baru, karena kita ingin 
Kementerian Keuangan meng-handle perekonomian 
Indonesia termasuk perekonomian daerah. Kita perlu 

memiliki pemahaman yang mendalam mengenai bagaimana 
operasi APBN memengaruhi perekonomian dan bagaimana 
APBN juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi baik secara 
global, nasional, maupun di daerah.

Makin penting bagi kita untuk memiliki kemampuan analitik 
agar dapat menjalankan analisis. Misalnya dengan kondisi 
perekonomian, harga komoditas, dinamika di dunia, dan 
dinamika nasional tertentu, berapa penerimaan pajak dan 
bea masuk yang akan kita dapatkan. Perlu kita antisipasi jika 
sampai penerimaan tidak memenuhi target. Jadi tantangan 
yang sedang dihadapi oleh perekonomian bukan kita jadikan 
sebagai excuse atau kita cari-cari alasan mengapa target tidak 
tercapai.

Tentang operasi APBN di daerah saya confidence betul bahwa 
Bapak, Ibu, dan teman-teman semua di kantor vertikal adalah 
yang paling mengerti. Namun pemahaman ini masih harus 
ditambah yaitu terkait APBD. Memang ada persentase APBD 
yang ditransfer dari APBN, tetapi tidak cukup kita mendalami 
APBN saja untuk bisa memahami APBD.

Apa saja yang perlu kita pahami dari APBD? Bukan hanya 
angkanya, tetapi kita juga harus mengerti APBD dari hulu 
sampai hilir. Jika APBN dimulai dengan Kerangka Ekonomi 
Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF), maka 
kita perlu tahu juga seperti apa tahapan awal APBD di daerah. 
Lebih dari itu, kita perlu tahu apa yang menjadi tujuan dan 
yang ingin dicapai oleh pemerintah daerah dengan APBD. 
Tujuan ini biasanya termuat di dalam rencana kerja pemerintah 
daerah. Sekarang Undang-Undang Hubungan Keuangan 
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (UU HKPD) 
pun mengamanatkan pembuatan KEM-PPKF daerah. Maka 
kantor vertikal Kementerian Keuangan perlu menyusun bacaan 
mengenai kondisi ekonomi dan fiskal daerah serta apa yang 
perlu ditindaklanjuti atas kondisi tersebut.

Jika sudah memahami rencana kerja pemerintah daerah, 
selanjutnya kita perlu mengetahui proses penyusunan APBD. 
Kita perlu mempunyai wawasan mengenai bagaimana dinamika 
yang terjadi di pemerintah daerah, termasuk dinamika politik 
dan pembicaraan mengenai tujuan-tujuan pembangunan 
daerah. 

Bagaimana cara untuk mengerjakannya? Kita perlu memikirkan 
skill set atau pembinaan di bidang yang menangani hal ini. 
Di Kanwil DJPb, tugas ini biasanya dipegang oleh Bidang 
Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II. Skill set ini mungkin 
saja berada di unit eselon I lain. Untuk itu, secondment 
bisa dilakukan antar-unit eselon I. Saya yakin di bawah 
kepemimpinan Ibu Menteri Keuangan, saat ini Kementerian 
Keuangan berada dalam momentum yang luar biasa. Sebab, 
sekat-sekat antar-eselon I sudah mulai dapat kita hapus. 
Bahkan saya ingin sekali bisa memupuk agar kemampuan 
analisis yang kita kembangkan ini juga dapat kita gunakan untuk 
unit-unit lain di luar Kementerian Keuangan. Cita-cita kita bukan 
hanya sebatas jargon Kemenkeu Satu, tetapi benar-benar 
mendukung satu perekonomian Indonesia. Tentu ini menjadi PR 
kita bersama.

Salah satu yang dapat dilakukan adalah sinergi dalam hal 
mendukung UMKM. Setiap daerah pasti memiliki data 
penyaluran KUR. Kita harus dapat menganalisis hubungan 
antara jumlah pelaku UMKM, jumlah penerima KUR, dampak KUR 
terhadap perekonomian, dampaknya terhadap penciptaan 
UMKM baru, dan dukungan KUR terhadap kesempatan bagi 
pelaku UMKM untuk melakukan ekspansi.

Untuk itu kita perlu melakukan kolaborasi dengan local expert. 
Kita sediakan data APBN secara nasional setiap bulannya 
di setiap provinsi, kemudian kita minta local expert untuk 
membantu meng-amplify data ini dan melakukan pendalaman 
analisis. Local expert dapat membantu Kementerian Keuangan 
dalam merumuskan ide-ide baru, juga memunculkan 
pertanyaan-pertanyaan baru terkait perekonomian daerah 
yang akan kita cari jawabannya bersama-sama.

Bersama-sama kita jaga perekonomian Indonesia, baik melalui 
APBN dan juga melalui APBD, karena kita ingin Kementerian 
Keuangan makin kuat menjaga Republik Indonesia.

Kemenkeu Satu untuk 
Menjaga Perekonomian 
Indonesia

Wamenkeu Suahasil Nazara: 
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Penguatan peran DJPb di daerah menuntut sinergi 
yang makin erat lagi dengan pemerintah daerah, 
Stakeholders lain yang terkait, dan terutama dengan 
sesama unit eselon 1 di Kementerian Keuangan yaitu 
Ditjen Perimbangan Keuangan yang memiliki tugas 
pokok antara lain menyelenggarakan perumusan 
dan pelaksanaan kebijakan di bidang alokasi serta 
pengelolaan dana perimbangan dan transfer ke daerah 
lainnya. Seperti apa bentuk sinergi yang telah dan 
akan dilakukan? Simak pandangan dari Luky Alfirman, 
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

Dari sudut pandang DJPK, seperti apa upaya yang 
sudah dilakukan untuk mempererat sinergi dalam 
bingkai Kemenkeu Satu?

Sinergi Kemenkeu Satu akan terus disempurnakan 
lagi. Kita sudah banyak melakukan pertemuan dan 
diskusi sesuai dengan arahan ibu Menteri Keuangan 

dan bapak Wamenkeu.

Sebagai salah satu bentuk sinergi ini, sekarang sudah 
ada Assets & Liabilities Committee (ALCo) pusat dan 
ALCo daerah. Nah, dari sisi definisi, intention, dan 
objective-nya jangan sampai tumpang tindih ataupun 
misnomer. ALCo awalnya disebut dengan Assets & 

Liabilities Management (ALM). Saya mengikuti ALM 
sejak tahun 2011 sewaktu saya di BKF. Menteri Keuangan 
pada saat itu Bapak Agus Martowardojo dengan latar 
belakang sebagai bankir menggunakan konsep ALM dari 
perbankan. Seperti namanya, ALM menitikberatkan pada 
pengelolaan assets dan liability yang ujungnya adalah 
bagaimana mengelola kas. Dalam konteks Kementerian 
Keuangan, artinya bagaimana kita mengelola APBN 
secara end to end, dari hulu sampai ke hilir.

ALCo yang ada saat ini telah melalui journey atau proses 
yang panjang. Dengan begitu, tantangannya bagi ALCo 
Daerah adalah sudah ada standar yang harus diikuti. 
Good news-nya, ALCo Daerah tidak harus mulai dari 
scratch karena sudah ada ALCo Nasional yang dapat 
direplikasi. Jangan berkecil hati ketika mungkin ALCo 
daerah juga harus melalui proses yang panjang. Mungkin 
akan ada ups and downs dan ada benturan-benturan 
yang harus dilewati. ALCo Pusat pun dulu harus melewati 
tantangan seperti ini.

Dalam perkembangannya, ALCo Pusat membahas mulai 
dari kondisi perekonomian, juga membedah APBN yang 
very simple dengan sisi penerimaan, sisi belanja, dan sisi 
pembiayaannya, serta memantau kas negara. Kemudian 
kita juga mengembangkan kajian dari sisi risiko. 
Selanjutnya dibuat squad team untuk membahas hal-hal 
yang lebih detail lagi, salah satunya untuk pengelolaan 
risiko BUMN. Dan nantinya akan kita kembangkan aspek-
aspek lain. Intinya adalah ALCo membahas peran APBN 
sebagai tool atau instrumen, sebagaimana yang sering 
diingatkan oleh Ibu Menteri Keuangan, untuk mencapai 
tujuan seperti menyejahterakan rakyat dan membangun 
ekonomi yang diwujudkan dalam empat indikator: 
perkembangan ekonomi, kemiskinan, ketimpangan, 
penciptaan lapangan kerja.

Jadi yang perlu dikembangkan adalah bagaimana 
membangun koneksi atau relasi antara tools kita, 
yaitu APBN atau fiskal, kepada perekonomian. Dan 
kita juga harus memahami sebaliknya, bagaimana 
perekonomian memengaruhi APBN. Hal-hal inilah yang 
dikaji di ALCo pusat sehingga dapat juga dibahas di 
ALCo daerah. Di daerah, tools kita adalah APBD di 
mana salah satu komponen APBD adalah transfer ke 
daerah (TKD). Kita bukan semata mengkaji TKD-nya 
saja, tetapi TKD memang menjadi kuncinya. APBD 
memengaruhi perekonomian daerah, tetapi jangan lupa 
juga sebaliknya yaitu perekonomian daerah juga akan 
memengaruhi kinerja APBD. Inilah ekspektasi kita dalam 
mengembangkan ALCo daerah.

Seperti apa tantangan bagi ALCo Regional menurut 
Bapak?

Tantangan yang kami alami juga di ALCo pusat, yang 
paling sulit adalah melakukan integrasi dan agregasi. 
Ibu Menteri Keuangan selalu memiliki concern tentang 
siapa agregatornya. Misalnya, setiap bulan Ibu Menteri 
Keuangan menanyakan ke DJP bagaimana kinerja pajak 
bulan lalu, ke DJBC bagaimana kinerja Bea Cukai bulan 
lalu, ke DJPPR utang kita berapa. Kalau dulu karena kita 
tidak punya gambaran utuh, akhirnya yang dilaporkan 
masih bersifat parsial. Belum ada yang membangun 

DJPK Bersama DJPb 
Ikut Membangun 
Perekonomian 
Daerah

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan:
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cerita secara utuh mengenai bagaimana kinerja APBN.

Padahal kita tahu APBN sangat powerful dan kaitan 
antara komponen-komponen itu sangat penting. Jadi 
kita bisa melihat hubungan yang sangat positif jika 
melihat APBN secara utuh. Dan itu yang kita kembangkan 
di ALCo Pusat: bagaimana kita "menjahit" ceritanya, 
bagaimana kita dapat bercerita tentang kinerja APBN 
secara end to end. Kalau tidak seperti itu, tidak akan 
dapat diperoleh gambaran utuhnya. Maka dari itu 
konteks Kemenkeu Satu menjadi sangat penting. Kita 
tidak bisa bekerja sendiri-sendiri. Karenanya, tim teknis 
ALCo beranggotakan dari seluruh Unit Eselon I. Ada tim 
Deputies dan juga tim pimpinan yang dipimpin langsung 
oleh Ibu Menteri Keuangan. Elemen atau komponen 
pentingnya adalah bagaimana kita mengintegrasikan 
cerita dari APBN yang sangat-sangat powerful.

Dengan demikian, harapan saya untuk ALCo Daerah 
juga agar menerapkan hal yang sama. Kita punya 
berbagai tools, bukan hanya penyaluran saja. Kita 
punya komponen penerimaan di mana di dalamnya juga 
mungkin ada insentif. Ada belanja APBN yang dinikmati 
juga oleh daerah, bukan hanya TKD saja. Itu yang harus 
mampu diceritakan oleh ALCo daerah secara integrated.

ALCo juga harus dapat berkomunikasi dengan baik. 
Tidak cukup hanya merumuskan kebijakan atau design 
dengan segala perhitungannya agar diambil kebijakan 
yang terbaik dari yang terbaik. Kita harus going the 
extra miles yaitu bercerita, melakukan edukasi, dan 
menyampaikan kepada masyarakat. Ketika ALCo 
bulanan selesai dibahas, secara rutin Kementerian 
Keuangan melakukan konferensi pers. Melalui konferensi 
pers ini kita menyampaikan kepada masyarakat 
mengenai kinerja APBN, sekaligus melakukan edukasi 
atau sosialisasi tentang kinerja ekonomi, kontribusi 
APBN, dan dampaknya. Misalnya, ketika defisit bisa turun 
sampai 2,38% PDB, ALCo harus dapat bercerita tentang 
upaya apa saja yang sudah dilakukan sampai defisit ini 
dapat turun. 

Sewaktu DJPK mengembangkan desentralisasi fiskal 
tahun 2001, Pak Wamen memberikan arahan bahwa 
tujuannya bukan semata-mata desentralisasi fiskal 
saja, tetapi juga desentralisasi ekonomi. Kita juga ingin 
membangun perekonomian daerah secara keseluruhan, 
melalui kebijakan yang sifatnya big bang pada saat itu.

Tahun 2023 adalah tahun yang penting karena ini tahun 
pertama penerapan Undang-Undang HKPD yang 
dampaknya cukup signifikan dan masif untuk sebuah 
undang-undang baru. Tahun ini segera diterbitkan RPP 
turunan UU HKPD, mudah-mudahan selesai dalam 
waktu dekat. Terdapat empat pilar yang menjadi inti 
dalam undang-undang HKPD untuk mewujudkan 
desentralisasi ekonomi. Pertama, kita ingin penguatan 
local taxing power sebagai agen Kementerian Keuangan 
di daerah. Kita perlu bersama-sama membantu 

daerah memperkuat kemampuan meningkatkan 
pendapatan asli daerah (PAD)-nya. Yang kedua, TKD agar 
memperkuat atau memperbaiki ketimpangan pusat dan 
daerah yang sifatnya vertikal maupun horizontal. Yang 
ketiga, kita perlu memastikan kualitas belanja meningkat. 
Jadi kita tidak hanya berhenti atau cukup dengan 
menyalurkan, lalu sudah selesai. Beyond dari sekadar 
menyalurkan, kita harus menjaga kualitasnya karena 
karena kita ingin belanja memberikan impact kepada 
daerah. Yang terakhir yang menjadi tugas kita bersama 
juga adalah harmonisasi kebijakan belanja khususnya 
antara pusat dan daerah.

Seperti apa peran nyata perwakilan Kementerian 
Keuangan di daerah dalam melaksanakan Undang-
Undang HKPD ini?

Contoh konkretnya adalah sebagaimana arahan Ibu 
Menteri Keuangan bahwa perwakilan Kementerian 
Keuangan di daerah harus ikut mengawal proses 
penyusunan dan persetujuan APBD. Karena, bagaimana 
akan membantu mendukung perekonomian daerah 
kalau kita tidak mengerti dinamika dalam penyusunan 
APBD tersebut. Itu adalah tugas untuk teman-teman 
sekalian di daerah. Jadi kita mengawal juga APBD-nya 
secara keseluruhan supaya bisa memberikan dampak 
yang sifatnya impactful. Saat ini Kuasa Pengguna 
Anggaran (KPA) penyaluran TKD sudah ada di KPPN dan 
sudah mulai berjalan dari bulan Januari ini. Jadi DJPK 
bisa berfokus untuk membuat kebijakan, sedangkan 
pelaksanaan operasional di lapangan yang sifatnya 
penyaluran berada di tangan teman-teman DJPb.

Penamaan RCE memang sangat powerful sehingga 
ada konsekuensinya. Ketika Kanwil DJPb menempatkan 
diri sebagai RCE, nama ini bukan sekadar nama 
melainkan implikasinya jadi harus mengerti betul 
tentang perekonomian daerah. RCE harus mampu 
memberikan masukan atas kebijakan pemerintah daerah 
dengan segala keunikan daerahnya masing-masing. 
Implikasinya, teman-teman di daerah memang harus siap 
jika ditanya. Saya yakin akan sangat banyak pertanyaan 
dari pemda yang berkaitan dengan transfer tadi. Maka 
dari itu diperlukan koordinasi antara DJPK dengan DJPb, 
bagaimana untuk membantu teman-teman Kanwil DJPb 
dan KPPN dalam menyiapkan jawaban atas pertanyaan 
tersebut. Dengan begini teman-teman di Kanwil DJPb 
dan KPPN benar-benar menjadi agen Kementerian 
Keuangan di daerah. 
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Kata Mereka

Terima kasih atas pelayanan dan sinergi dalam mengelola dan mengawal APBN secara 
profesional dan akuntabel. Saya berharap DJPb terus berinovasi dan berkinerja lebih 
baik. 
Bambang Sugeng Rukmono, Jaksa Agung Muda Pembinaan, Kejaksaan Agung

Terima kasih atas kerja sama yang telah terjalin selama ini. Semoga DJPb dapat terus 
mengawal APBN secara profesional dan akuntabel demi terwujudnya masyarakat 
yang adil dan makmur. 
Edi Suharto, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial, Kementerian Sosial 

Terima kasih atas kerja sama selama ini. Semoga DJPb dapat terus mengawal 
pelaksanaan APBN dengan Harmonis, Amanah, Digital, Akuntabel dan terus bersinergi 
mendukung Kementerian PUPR mewujudkan pembangunan infrastruktur sebagai 
pondasi dasar kemajuan negeri. 
Irwan Suprijanto, Direktur Jenderal Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat

Pada era digitalisasi, SAKTI adalah inovasi yang sangat bagus. SAKTI sangat mudah 
digunakan untuk meningkatkan kecepatan dalam proses pencairan dana, terutama 
dalam upaya penanganan pandemi Covid-19, khususnya dalam pengadaan vaksin 
yang membutuhkan kecepatan dan ketepatan. SAKTI memudahkan kami untuk 
berinteraksi antar-pejabat pengelola perbendaharaan. Sangat simpel dan mudah 
digunakan. Saya sangat antusias dengan adanya inovasi-inovasi yang berkelanjutan 
dari DJPb, untuk memudahkan kementerian dan lembaga dalam pengelolaan 
keuangan, mulai dari adanya e-SPM dan saat ini juga sudah ada SAKTI. Layanan yang 
diberikan juga sangat memuaskan.
Lucia Rizka Andalucia, Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, 
Kementerian Kesehatan RI

Kami mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada DJPb yang telah 
banyak membantu kami sebagai UMKM yang kecil sehingga kami bisa mendapatkan 
akses untuk pendanaan kepada Program UMi. Sebelumnya kami sangat sulit 
sekali untuk mendapatkan pendanaan yang mudah. Jadi sekarang pun akhirnya 
bisnis kami ini bisa berkembang berkat adanya program UMi ini. Dan semoga juga 
dengan program UMi tersebut kita bisa berkembang lebih besar lagi sekaligus bisa 
memberikan support untuk ekonomi negara juga.
Luthfy Al Razieb, Pengrajin Sedotan Ramah Lingkungan Purun Borneo Eco Straw

Kata Mereka

Dalam membangun desa kami tidak terlepas dari dana transfer pusat yaitu Dana 
Desa. Dengan adanya Dana Desa kami bisa membangun berbagai macam fasilitas 
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dseperti PAUD, Polindes, Posyandu, 
gedung olahraga, TK Alquran, TK Umum, jalan, dan drainase. Melalui Dana Desa, kami 
juga mengembangkan inovasi berupa Abang Cerdas yaitu bantuan murid berprestasi, 
Abang Sehat yaitu bantuan kesehatan gratis bagi warga masyarakat khususnya dari 
kelas menengah ke bawah, dan Abang Herbal, yaitu obat herbal dan juga tanaman 
obat keluarga yang dikembangkan oleh PKK. Kami juga mengembangkan pelayanan 
surat-menyurat online. Kami selama ini bekerja sama baik dengan DJPb dalam rangka 
peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, khususnya untuk penyaluran 
dana desa. DJPb melalui pendamping desa selalu aktif memberikan rekomendasi 
fiskal sehingga kami dapat mengetahui di sisi mana pengelolaan keuangan daerah 
yang masih bisa dioptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat.
Pajrul Ripani, Kepala Desa Awang Bangkal Barat, Kecamatan Karang Intan, 
Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan

Kerja sama DJPb dengan stakeholder, terutama Universitas Halu Oleo sudah sangat 
berjalan dengan baik. Sebagai Regional Economist, salah satu yang dilakukan adalah 
menyampaikan data dan informasi terkait dengan fiskal maupun makro regional. 
Sebagai akademisi, kami senantiasa dilibatkan dalam sharing informasi untuk 
melakukan pendalaman secara ilmiah agar kemudian kebijakan ekonomi itu dapat 
berjalan secara baik. 
Kami tahu bahwa selain data dan informasi, DJPb juga melakukan harmonisasi 
kebijakan dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, men-deliver 
program-program pemerintah pusat, yang kemudian bisa dimanfaatkan oleh 
stakeholder dalam pembangunan ekonomi. DJPb mampu melakukan sinergi yang 
optimal di mana data dan informasi tadi bisa dimanfaatkan dalam kerangka kebijakan 
ekonomi pembangunan ekonomi di daerah.
Syamsir Nur, Dosen Universitas Halu Oleo, Kendari, Sulawesi Tenggara 
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Oleh: Heru Pudyo Nugroho, Kepala Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat

Regional Chief Economist (RCE) menjadi isu 
strategis yang sering dibahas sejak tahun 2021 lalu. 
Dalam berbagai kesempatan, Menteri Keuangan 
menegaskan bahwa Kantor Wilayah Ditjen 
Perbendaharaan (DJPb) mempunyai peran yang 

sangat penting sebagai representasi Kementerian Keuangan 
di daerah. Selain menjalankan tugas dan fungsi normatifnya, 
peran strategis Kanwil DJPb sebagai RCE diharapkan 
mampu menganalisis dan mengidentifikasi berbagai 
aktivitas ekonomi masyarakat di wilayah kerja masing-
masing. Dengan pelaksanaan fungsi RCE, dapat diketahui 
bagaimana dampak APBN terhadap perekonomian daerah 
dan menghasilkan manfaat maksimal bagi kesejahteraan 
masyarakat. Fungsi RCE sendiri diimplementasikan melalui 
tiga pilar utama yaitu Assets & Liabilities Committee (ALCo) 
Regional, Penajaman Kajian Fiskal Regional (KFR), dan Forum 
Koordinasi Pengelolaan Keuangan Negara (FKPKN).

KFR Sebagai Naskah Kajian dengan Analisis Terarah

Kanwil DIPb telah menyusun dan melakukan kajian secara 
triwulanan dan tahunan sejak beberapa tahun terakhir yang 
kemudian dilaporkan dalam bentuk KFR. Kajian KFR berisi 
assessment makroekonomi dan analisis fiskal yang dapat 
digunakan untuk mempertajam implementasi kebijakan 
fiskal di daerah. KFR merupakan naskah yang bersifat kajian 
dan disusun oleh tim yang melakukan analisis terarah, yang 
mengelaborasi antara lain korelasi antara alokasi APBN/
APBD/TKDD dengan indikator perekonomian dan indikator 
kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut. Selain itu 

dalam KFR juga dilakukan analisis untuk merumuskan hubungan sebab akibat antara kebijakan fiskal dengan 
indikator perekonomian dan menentukan besarnya pengaruh APBN/APBD/TKDD terhadap perkembangan 
perekonomian suatu daerah, disertai isu terkini yang dihadapi daerah tersebut.

Menjadi bagian penting dalam peran RCE, KFR disusun makin tajam dari sisi analisis. Sebagai upaya penajamannya, 
telah dirancang standardisasi pelaksanaan KFR berupa restrukturisasi, penyempurnaan, dan pengembangan 
berbasis analisis tematik dan project-based. Perubahan penyusunan KFR dimulai pada penyusunan KFR Triwulan III 

Implementasi Peran RCE Melalui Beragam 
Analisis Tematik KFR

tahun 2021 dengan dilakukan penajaman pada beberapa 
aspek, salah satu di antaranya penyusunan analisis 
tematik pada setiap penyusunan KFR. Penajaman KFR 
terus dilakukan pada tahun 2022 melalui beragam analisis 
tematik yang diharapkan mampu mengidentifikasi 
permasalahan dan solusi sehingga menghasilkan 
rekomendasi yang implementatif bagi stakeholders di 
daerah serta masukan kebijakan fiskal di tingkat pusat. 

Berikut disajikan ilustrasi hasil analisis tematik 
penyusunan KFR Triwulan I, II, dan III tahun 2022 pada 
Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat:

Peran Fiskal (Program Pusat-Daerah) untuk Mendorong 
Kemandirian UMKM

Keberadaan UMKM memiliki peranan yang signifikan 
terhadap perekonomian khususnya Jawa Barat dengan 
kontribusi terhadap PDRB sebesar 60 persen. Untuk 
Usaha Mikro Kecil (UMK), jumlah usahanya mencapai 
98,84 persen dari total usaha nonpertanian dan 
mampu menyerap sekitar 74,07 persen (BPS, SE2016). 
Keunggulan UMKM khususnya UMK mampu bertahan 
pada saat badai krisis melanda sekitar tahun 1997-1998. 
Namun, UMKM juga mempunyai banyak keterbatasan 
di antaranya miskin dalam hal permodalan, akses pasar, 
kemampuan manajemen, akses teknologi, juga minim 
akses perizinan. 

Dukungan pemerintah terhadap pemberdayaan UMKM 
di Jawa Barat pada tahun 2022 melalui komponen APBN 
antara lain berupa alokasi belanja K/L sebesar Rp546,12 
miliar, DAK Fisik sebesar Rp37,39 miliar melalui Bidang 
Industri Kecil dan Menengah, serta Bidang UMKM dan 
Dana Desa sebesar Rp58,18 miliar. Dari sisi pembiayaan, 
pemerintah hadir dengan skema subsidi bunga atas 
pinjaman yang diberikan kepada pelaku UMKM melalui 
Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Ultra Mikro (UMi). Adapun 
dukungan Pemda untuk UMKM dari dana APBD adalah 
sebesar Rp80,30 miliar melalui program pemberdayaan 
UMKM, pengembangan UMKM, pengolahan dan 
pemasaran hasil perikanan, serta pengembangan 
sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif.

Salah satu rekomendasi terkini dalam KFR Provinsi Jawa 
Barat adalah setiap pemda dalam jangka pendek mampu 
membuat program yang langsung menyasar pelaku 
UMKM yang terjerat rentenir atau pinjaman online yang 
disinyalir jumlahnya semakin meningkat.

Reviu Anggaran Kesehatan Tahun 2015 s.d.2020 

APBN untuk anggaran Kesehatan di Jawa Barat bergerak 
positif dengan alokasi tertinggi pada tahun 2019 
dengan pagu sebesar Rp2,7 triliun. Alokasi DAK Fisik 
Bidang Kesehatan terbesar adalah pada tahun 2019 
sebesar Rp1,22 triliun, sedangkan alokasi DAK Non-Fisik 
Bidang Kesehatan dan KB terbesar pada tahun 2020 
sebagai respon dampak pandemi Covid-19. Tren alokasi 
anggaran fungsi kesehatan pada APBD Pemda di Jawa 
Barat periode 2015-2020 secara umum juga terus 
meningkat setiap tahun dengan rata-rata peningkatan 
40,65 persen dibandingkan dengan alokasi tahun 2015. 

Dari hasil analisis korelasi disimpulkan terdapat hubungan 
positif antara Usia Harapan Hidup dengan APBN, 
APBD, DAK Fisik, dan DAK Non Fisik. Artinya kenaikan 
anggaran sektor kesehatan akan menaikkan Usia 

Harapan Hidup. Rekomendasi yang diberikan adalah 
peningkatan koordinasi antara K/L Kesehatan dengan 
Dinas Kesehatan terutama untuk sinkronisasi kegiatan 
sektor kesehatan dan menghindari duplikasi sehingga 
menciptakan pembangunan sektor kesehatan yang 
berkelanjutan.

Pemantauan Inflasi Atas Kebijakan Pengalihan Subsidi 
BBM

Penyesuaian harga BBM dilakukan pemerintah untuk 
mengimbangi kenaikan harga minyak global yang 
berpotensi pada pembengkakan Belanja Subsidi APBN. 
Kenaikan tingkat inflasi pada periode September 2022 
tidak bisa dihindarkan akibat dari kebijakan penyesuaian 
harga BBM pada awal September 2022. Laju inflasi Jawa 
Barat pada bulan September 2022 tercatat sebesar 1,21 
persen (mtm), 5,27 persen (ytd), dan 6,12 persen (yoy).

Sebagai bentuk kompensasi Pemerintah Pusat terhadap 
masyarakat yang terdampak kenaikan harga BBM, telah 
dilakukan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) 
BBM melalui Kementerian Sosial yang untuk Kabupaten/
Kota di wilayah Provinsi Jawa Barat mencapai Rp1.276,26 
miliar bagi 4,25 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). 
Sementara untuk Bantuan Subsidi Upah (BSU) telah 
disalurkan dana sebesar Rp580,19 miliar kepada 966.995 
pekerja. Untuk bantuan sembako di Jawa Barat juga 
telah disalurkan sebesar Rp793,13 miliar kepada 3,96 
KPM. Pemerintah daerah pun mengalokasikan anggaran 
dalam rangka pengendalian inflasi yang diambil dari Dana 
Transfer Umum (DTU) sebesar 2 persen dan Dana Bagi 
Hasil (DBH) pada APBD Provinsi sebesar Rp107,8 miliar 
dan APBD Kab/Kota sebesar Rp190,6 miliar.

Rekomendasi yang disampaikan adalah agar pemerintah 
melanjutkan proyek pembangunan infrastruktur strategis 
prioritas nasional di Jawa Barat yang menyerap tenaga 
kerja untuk membantu mengatasi dampak PHK. 

Pengembangan Peran Kanwil DJPb sebagai RCE 
kaitannya dengan KFR

Untuk pengembangan peran Kanwil DJPb sebagai RCE 
dalam kaitannya dengan penyusunan KFR, perlu adanya 
penajaman output kajian yang memberikan nilai tambah 
bagi Pemda melalui sinkronisasi periodisasi penyusunan 
KFR dengan pelaksanaan Musrenbang dan penyusunan 
RKPD di daerah, KFR sebagai alert system atas kinerja 
keuangan pemerintah triwulanan, serta penajaman 
kesimpulan KFR. Selain itu, perlu dilakukan penguatan 
kapasitas internal misalnya lewat benchmarking dengan 
perwakilan Bank Indonesia, optimalisasi transfer 
knowledge dari Local Expert untuk peningkatan kualitas 
data analytics, serta peningkatan kapasitas strategi 
komunikasi. Dapat pula dilaksanakan penguatan kerja 
sama atau Joint Research dengan unit internal Kemenkeu 
dan pihak eksternal dalam hal ini BPS, Perwakilan BI, 
Perwakilan OJK, Pemda, serta Perguruan Tinggi.

Sebagai strategi penguatan KFR ke depan dalam 
kerangka RCE, perlu disusun KFR Semesteran Tingkat 
Perwakilan Kemenkeu dengan melibatkan seluruh Unit 
Eselon I Kemenkeu di daerah sehingga KFR akan benar-
benar mencerminkan dinamika pengelolaan fiskal di 
wilayah.

UMKM mempunyai banyak keterbatasan di antaranya miskin dalam hal permodalan, akses pasar, kemampuan 
manajemen, akses teknologi, dan  minim akses perizinan. Salah satu rekomendasi terkini dalam KFR Provinsi Jawa Barat 
adalah setiap pemda dalam jangka pendek mampu membuat program yang langsung menyasar pelaku UMKM yang 
terjerat rentenir atau pinjaman online yang disinyalir jumlahnya semakin meningkat.
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Hari Bakti Perbendaharaan tahun 2023 menandai hampir dua 
dekade eksistensi Ditjen Perbendaharaan dalam mengawal 
APBN yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia untuk 
mencapai kesejahteraan masyarakat negeri ini. Selama itu pula 
ribuan triliun rupiah dikumpulkan dan digelontorkan kembali 

untuk membiayai berbagai aktivitas pemerintah. Miliaran transaksi 
keuangan APBN dieksekusi dan direkam oleh unit-unit pemerintah pusat 
dan daerah serta masyarakat dalam berbagai sistem utama Bendahara 
Umum Negara yang dikelola oleh DJPb. Data historis transaksi tersebut 
telah mewarnai berbagai kebijakan fiskal pemerintah dalam mendorong 
kemajuan ekonomi yang berkelanjutan sekaligus wujud akuntabilitas 
penyelenggaraan pemerintahan. 

Penggunaan data transaksi APBN dalam proses perumusan kebijakan 
fiskal makin berkembang dengan terwujudnya sistem utama keuangan pemerintah yang terintegrasi seperti SPAN, SAKTI, 
dan MPN. Dengan sistem yang terintegrasi dan basis data yang tersentralisasi serta terkoneksi dengan berbagai sistem 
utama negeri ini ( jasa keuangan, kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta sektor publik lainnya), akuisisi data 
keuangan pemerintah menjadi makin masif dan kaya, baik dari sisi ukuran maupun variasinya. Hal tersebut merupakan 
sinyal bahwa pengelolaan sistem informasi DJPb telah memasuki era big data. Akuisisi data yang raksasa dan menggurita 
sudah dicapai dan terus dikembangkan. Tuntutan yang dihadapi sekarang adalah bagaimana pemanfaatannya dalam 
mewarnai pembuatan kebijakan dan memberi makna eksistensi DJPb dalam kancah pengelolaan keuangan pemerintah 
dan ekonomi Indonesia.

Membangun dan Menggelorakan Kegelisahan

Instansi vertikal DJPb di Kanwil dan KPPN sudah saatnya dan seharusnya menjadi pemain utama dalam pemanfaatan data 
transaksi keuangan sejalan dengan perkembangan perannya sebagai regional chief economist dan financial advisor 
di daerah. Pemanfaatan data sebenarnya lebih banyak didorong oleh timbulnya kegelisahan insan perbendaharaan 
ketika melaksanakan tugas dan fungsi, serta melihat apa yang ada dan apa yang terjadi di daerahnya. Kegelisahan yang 

Geliat Data Analytics di 
Kanwil DJPb Maluku

Oleh: Moudy Hermawan, Kepala Kanwil 
DJPb Provinsi Maluku

sederhana, seperti kesadaran mengapa alokasi anggaran 
besar tapi daerah masih miskin, pembangunan infrastruktur 
dilakukan secara massal tetapi pertumbuhan ekonomi 
lambat, atau bagaimana nasib penduduk desa jika Dana 
Desa terlambat disalurkan. Hal-hal tersebut seharusnya 
dapat mendorong insan perbendaharaan mencari dan 
melihat kembali kepada data. Kegelisahan yang timbul 
terhadap ekonomi dan keuangan di daerah seharusnya 
digelorakan dan didorong untuk terus tumbuh karena di 
situlah posisi dan peluang insan perbendaharaan untuk 
memberi makna eksistensi DJPb di daerah.

Kegelisahan terhadap situasi ekonomi dan keuangan 
regional akan mendorong untuk memikirkan, mencari, 
dan melihat data/informasi serta fakta di balik kejadian. 
Tentu saja proses ini tidak berhenti sampai di sini. Kita 
perlu mendiskusikannya dengan pihak internal dan 
eksternal untuk melahirkan ide, inovasi, dan kreasi yang 
akan menjadi solusi atau rekomendasi untuk menjawab 
kegelisahan. Output akhir berupa berbagai macam 
alternatif rekomendasi perlu dikomunikasikan dengan baik 
kepada stakeholder agar dapat menerima, memahami, 
dan mengimplementasikannya, serta bersama-sama 
melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaannya. 

Keterlibatan proses pengolahan data sangat kental dalam 
setiap tahapan mulai dari timbulnya kegelisahan sampai 
dengan mengkomunikasikan solusinya. Dengan demikian, 
kapasitas dan kapabilitas insan perbendaharaan dalam 
pengolahan dan analitik data merupakan kunci utama 
kesuksesan dalam menjalankan tugas fungsinya.

Data Analytics: from Mining to Story-telling

Pada tahapan menemukan dan mengklarifikasi 
kegelisahan, bagian terpenting adalah menganalisis data 
yang ada dan telah terkumpul untuk digali lebih dalam dan 
dituangkan dalam sebuah analisis deskriptif agar masalah 
dapat terdefinisikan dan divisualisasikan sehingga dapat 
diyakini adanya suatu fenomena atau permasalahan yang 
perlu diteliti lebih lanjut. Temuan atau fakta yang telah 
dideskripsikan secara lengkap kemudian bisa didiskusikan 
untuk mendapatkan kejelasan mengenai latar belakang 
atau akar permasalahan (diagnostik). Kemudian seluruh 
informasi dari proses deskripsi dan diagnostik yang 
menghasilkan berbagai variabel atau faktor-faktor yang 
berpengaruh dapat diprediksi dampak dan risikonya 
apabila dilakukan (atau tidak dilakukan) perbaikan. Akhirnya, 
elaborasi data yang dipadukan dengan penggunaan 
metodologi penelitian serta teknologi analitik data akan 
menghasilkan suatu kesimpulan dan rekomendasi yang 
merupakan solusi atau jawaban terbaik yang dapat dipilih 
untuk menyelesaikan permasalahan.

Memikirkan dan menemukan jawaban atas pertanyaan 
penelitian memang merupakan esensi dari analitik 
data. Namun, bagaimana mengkomunikasikan hasil 
dan seluruh prosesnya kepada pemangku kepentingan 
juga krusial agar segala output dari kegelisahan sampai 
dengan jawaban yang diperoleh tidak berakhir di 
laci atau lemari buku saja. Di sinilah data story-telling 
memegang peranan penting. Elaborasi penjelasan atas 
seluruh proses penelitian harus mampu dinarasikan serta 
divisualisasikan dengan mudah, jelas, dan baik agar 
para pemangku kepentingan memahami serta mampu 
mengimplementasikan solusi dan rekomendasinya. 
Dengan kesamaan pemikiran, pemahaman, dan persepsi, 
serta kepercayaan bahwa hal yang diteliti adalah hal yang 
diperlukan, dibutuhkan, sesuai, dan bisa dilaksanakan, 

maka hasil dari rangkaian proses analitik data menjadi nyata 
dan bermakna manfaatnya.

Tumbuh Kembang Pemanfaatan Data Analytics Kanwil 
DJPb Provinsi Maluku

Kanwil DJPb Provinsi Maluku memanfaatkan ketersediaan 
data yang ada untuk mengembangkan beberapa proyek 
analitik data. Salah satunya adalah pengembangan 
dashboard analitik data “Manise 2.0” yang menampilkan 
elemen interaktif seperti filter dan tindakan untuk 
menggabungkan grafik dalam satu layar untuk ikhtisar 
snapshot dan analisis. Adapun informasi yang disajikan 
dalam dashboard tersebut antara lain mengenai APBN, 
Transfer ke Daerah dan Dana Desa, demografi debitur 
UMKM, Program Penanganan Covid-19 dan Pemulihan 
Ekonomi Nasional, Dekonsentrasi-Tugas Perbantuan, serta 
Perhitungan Fihak Ketiga (PFK). Di samping dashboard 
visual yang menampilkan progres ekonomi dan keuangan 
terkini, juga tersedia dashboard analitik data yang meliputi 
matriks korelasi alokasi belanja pemerintah pusat dan 
daerah serta indikator ekonomi, pelaksanaan belanja 
APBN, Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, Penyaluran 
DAK Fisik, Penyaluran Dana Desa, Pembiayaan UMKM, serta 
Penetrasi CMS.

Pengembangan dashboard Manise 2.0 diharapkan dapat 
memberikan pandangan komprehensif tentang tren 
dan wawasan mengenai perkembangan ekonomi dan 
keuangan regional Maluku. Manise 2.0 memungkinkan 
Kanwil DJPb Maluku menyampaikan data yang mudah 
dimengerti dan didekati oleh para stakeholder di daerah. 
Visualisasi yang tersedia dapat membantu mengidentifikasi 
tren perekonomian yang sedang berkembang serta 
memberi insight secara luas. Pemerintah Daerah dapat 
melacak progres daerahnya dan mengetahui profil 
keuangan mereka di antara pemerintah daerah yang lain, 
sehingga dapat menjadi pertimbangan dalam perbaikan 
kinerja. Dengan melihat tren, Pemerintah Daerah dapat 
memprediksi dan melihat kesehatan fiskal yang dimiliki.

Di samping Manise 2.0, Tim DE54 Kanwil DJPb Maluku 
berhasil memenangkan peringkat ketiga ajang DJPb Data 
Analytics Competition tahun 2022 dengan penelitian 
berjudul “Does Size Matters? Relevansi Skala Optimum 
Belanja Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi 
dan Financial Distress Kabupaten Kota di Provinsi 
Maluku”.  Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh 
skala optimum belanja pemerintah pada pertumbuhan 
produk domestik regional bruto serta kerentanan fiskal 
kabupaten dan kota pada Provinsi Maluku. Selain itu, Tim 
DE M4NISE juga menjuarai Acara Treasury Big Data dengan 
mengembangkan penelitian berjudul “Analisis Default 
Rate Kredit Usaha Rakyat (KUR) Wilayah Maluku”. Kemudian 
Tim Kanwil DJPb Maluku juga berhasil mengirimkan 
perwakilannya dalam acara Conference On Public Finance 
and Treasury 2022 dengan penelitian berjudul “Analisis 
Kesehatan Fiskal Pemerintah Daerah Wilayah Maluku”. 

Raihan prestasi terkini adalah dua orang mahasiswa 
Departemen Statistika FMIPA Universitas Pattimura yang 
telah magang selama 6 bulan di Kanwil DJPb menjadi 
pemenang pertama dan kedua pada ajang lomba menulis 
Givest  Competition 2022 dengan tema tulisan green 
energy. Serangkaian pencapaian tersebut merupakan 
bukti dari makin menggeliatnya analitik data di Kanwil DJPb 
Maluku dan menjadi pendorong bagi tercapainya tugas 
fungsi sebagai regional chief economist dan financial 
advisor.

Kanwil DJPb Provinsi Maluku memanfaatkan ketersediaan data yang ada 
untuk mengembangkan beberapa proyek analitik data. Salah satunya adalah 
pengembangan dashboard analitik data “Manise 2.0” yang menampilkan 
elemen interaktif seperti filter dan tindakan untuk menggabungkan grafik 
dalam satu layar untuk ikhtisar snapshot dan analisis.
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Ada sebuah lagu yang sering dinyanyikan dalam acara-acara 
resmi Pemerintah Provinsi Papua. Judulnya, Tanah Papua. 
Liriknya berbunyi, “Gunung-gunung, lembah-lembah yang 
penuh misteri. Kan kupuja s’lalu keindahan alammu yang 
memesona. Sungaimu yang deras mengalirkan emas. Syo … 

Ya Tuhan, t’rima kasih.”

Lirik lagu ini mengisyaratkan bahwa Papua memiliki potensi sumber daya alam yang berlimpah, baik dari deposit bahan 
tambang maupun kawasan hutan yang luas. Selain itu, dukungan finansial yang besar sehubungan dengan pelaksanaan 
otonomi khusus menjadi keunggulan tambahan bagi Papua. Namun, apabila kita memerhatikan keadaan Papua saat ini, 
maka kita akan menemui paradoks yang luar biasa. Di satu sisi Papua berlimpah akan sumber daya alam dan pendanaan, 
tetapi di sisi lain persentase penduduk miskin di Papua masih merupakan yang tertinggi di Indonesia.

Dukungan pendanaan dari pemerintah pusat ditunjukkan melalui pengalokasian dana otsus  sejak tahun 2001 yang 
merupakan implikasi atas terbitnya UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Tujuan 
pemberian otsus bagi Papua sebagaimana konsiderans dalam regulasi dimaksud adalah untuk mengurangi kesenjangan 
antara Papua dengan daerah lain, meningkatkan taraf hidup masyarakat, serta memberikan kesempatan kepada Orang 
Asli Papua (OAP). 

Sejak 20 tahun Otsus Papua berjalan, sekitar Rp151,69 triliun Dana Otsus dan Dana Tambahan Infrastruktur telah 
digelontorkan untuk kemajuan Papua. Selain itu dukungan pemerintah pusat melalui Transfer ke Daerah (TKD) di luar Otsus 
dan DTI bahkan mencapai Rp641,94 triliun. Selama dua dasawarsa tersebut akselerasi pembangunan di wilayah Papua 
masih tergolong lambat. Beberapa indikator sektoral masih menunjukkan gap yang cukup besar apabila dibandingkan 
dengan rata-rata nasional. Dukungan finansial tersebut belum efektif di antaranya karena rentang kendali wilayah yang 
sangat luas, dan diperlukan pula kontrol yang ketat terutama dari pemerintah daerah.

Permasalahan tersebutlah yang melatarbelakangi pemerintah menerbitkan beberapa paket perundang-undangan, di 
antaranya UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas UU Nomor 21 Tahun 2001 dan UU tentang Pembentukan Daerah 
Otonomi Baru (DOB) Papua sebagai implikasi dari Pasal 76 ayat (2) UU Nomor 2 Tahun 2021. 

Implikasi Pembentukan DOB

Pemekaran wilayah Papua hakikatnya merupakan upaya pemerintah untuk memperpendek rentang kendali kawasan-
kawasan yang selama ini membutuhkan extra effort untuk dijangkau, seperti kawasan yang berada pada wilayah Papua 
Pegunungan dan Papua Tengah. Dengan rentang kendali yang pendek diharapkan program-program pemerintah baik 
yang didanai melalui APBN dan APBD (termasuk didalamnya TKD antara lain Dana Otsus) dapat menjangkau daerah 
tersebut secara lebih cepat dan mudah.

Pembentukan DOB tentu akan berimplikasi kepada pendanaan. Dalam UU Pembentukan DOB Papua, diatur sejumlah 
sumber pendanaan bagi DOB Papua yang dapat berasal dari APBN dan APBD. Menurut aturan yang berlaku, pemilihan 
gubernur dan wakil gubernur DOB Papua untuk pertama kali akan dibebankan pada APBN dan APBD. Sementara untuk 
mendukung penyelenggaraan daerah, DOB Papua berhak mendapatkan alokasi transfer dari pemerintah pusat, atau 
dapat menerima hibah dari kabupaten yang kini tercatat berada di masing-masing wilayah pemekaran.

Dukungan pendanaan bagi Provinsi Papua Tengah, Papua Selatan, dan Papua Pegunungan ditunjukkan melalui alokasi 
TKD Tahun 2023 masing-masing sekitar Rp1,6 triliun s.d. Rp2,1 triliun sebagaimana tertuang dalam rincian APBN 2023. 
Sementara, dana untuk Provinsi Papua Barat Daya akan dituangkan dalam PMK mengingat pembentukannya diundangkan 
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setelah terbit 
APBN tahun 2023. 
Berdasarkan Pasal 133 UU 
Hubungan Keuangan antara Pemerintah 
Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), apabila 
UU pembentukan daerah baru ditetapkan sebelum 
30 Juni tahun anggaran berkenaan maka alokasi TKD 
dihitung secara mandiri. Sementara apabila ditetapkan 
setelah 30 Juni tahun anggaran berkenaan maka alokasi 
TKD dihitung proporsional dari daerah induk dengan 
memperhatikan jumlah penduduk, luas wilayah, target 
layanan, lokasi, dan/atau status daerah penghasil DBH.

Implementasi awal DOB Papua tentunya masih 
memerlukan beberapa penyesuaian baik dari sisi 
kewenangan maupun pendanaan. Beberapa isu ditemui 
dalam masa transisi ini, di antaranya terkait pembiayaan 
RSUD, beasiswa, dan DPRP yang masih menjadi beban 
provinsi induk, sementara alokasi TKD provinsi induk 
sudah berkurang signifikan karena sudah dibagikan 
secara proporsional ke provinsi DOB. Berbagai bauran 
kebijakan ditawarkan sebagai solusi untuk mengatasi 
isu tersebut, salah satunya melalui kebijakan pendanaan 
dengan skema burden sharing dalam bentuk bantuan 
transfer antar-pemerintah daerah. Beban daerah induk 
terhadap pembayaran belanja pegawai dan layanan 
dasar (Pendidikan dan Kesehatan) secara berangsur-
angsur akan diserahkan ke DOB mengingat di tahun 
2023 sudah mulai dibentuk SKPD dan anggarannya telah 
tersedia untuk DOB.

Peran Badan Pengarah Papua

Dari sisi pelaksanaan UU Nomor 2 Tahun 2021, 
pemerintah pusat menerbitkan dua Peraturan 
Pemerintah yakni PP Nomor 106 Tahun 2021 tentang 
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan 
Otonomi Khusus Provinsi Papua dan PP Nomor 107 Tahun 
2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, 
dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam 
rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua. 
Melalui beberapa paket peraturan perundang-
undangan tersebut, otsus memasuki babak baru 
dengan beberapa poin perubahan.

Salah satu perubahannya adalah adanya penguatan 
koordinasi dan pengendalian pelaksanaan program-
program yang dibiayai oleh dana Otsus melalui 
pembentukan badan khusus yang bertugas untuk 
melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan 
koordinasi pelaksanaan Otsus Papua. Badan khusus 
dimaksud lahir dengan diterbitkannya Perpres 121 
Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan 
Pembangunan Otonomi Khusus Papua atau Badan 

Pengarah 
Papua (BPP). 
BPP diketuai 
oleh Wakil Presiden 
Republik Indonesia dan 
beranggotakan Menteri 
Perencanaan Pembangunan 
Nasional/Kepala Bappenas, 
Menteri Dalam Negeri, dan 
Menteri Keuangan, serta 1 Orang 
Asli Papua perwakilan setiap 
provinsi di Papua.

Untuk membantu 
operasionalisasi 
dan mendukung 
pelaksanaan 
tugas BPP selain 
ditunjuk Sekretaris 
Eksekutif yang berkedudukan di 
ibukota negara juga dibentuk Sekretariat BPP 
yang berkedudukan di Provinsi Papua (dalam Perpres 
121/2022, Provinsi Papua adalah provinsi-provinsi 
yang berada di wilayah Papua yang diberi Otonomi 
Khusus dalam kerangka NKRI). Operasionalisasi 
Sekretariat BPP dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Ditjen 
Perbendaharaan. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan 
fungsinya, Sekretariat BPP didukung oleh kelompok 
kerja yang terdiri atas perwakilan kementerian/lembaga, 
akademisi, profesional, dan representasi OAP, serta 
dapat melibatkan perwakilan pemerintah daerah sesuai 
kebutuhan BPP. 

Pembentukan BPP merupakan game changer dalam 
upaya percepatan pembangunan Papua, terutama 
dalam perannya untuk memberikan asistensi dan 
fasilitasi kepada DOB melalui sinkronisasi program serta 
pendanaan dengan Kementerian/Lembaga dan pihak 
terkait lainnya sebagai fondasi awal pembangunan.

Komitmen pemerintah pusat yang dimanifestasikan 
melalui pembentukan DOB dan BPP diharapkan mampu 
menjadi pengungkit kesejahteraan masyarakat Papua 
dan katalisator pembangunan infrastruktur di Bumi 
Cendrawasih. Otsus Tepat, Papua Kuat, Torang Hebat.

Pembentukan BPP merupakan game changer dalam upaya 
percepatan pembangunan Papua, terutama dalam perannya untuk 
memberikan asistensi dan fasilitasi kepada DOB melalui sinkronisasi 
program serta pendanaan dengan Kementerian/Lembaga dan pihak 
terkait lainnya sebagai fondasi awal pembangunan.
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United Nations Conference on Trade and 
Development (UNCTAD) dalam Trade and 
Development Report 2022 menyebutkan bahwa 
tahun 2022 adalah a year of serial crises. Setelah 
pemulihan yang cepat walaupun belum merata 

pada tahun 2021, ekonomi dunia berada di tengah krisis 
yang berlapis-lapis. Kenaikan biaya hidup telah merugikan 
sebagian besar rumah tangga di banyak negara. Rantai 
pasokan yang masih terhambat pada banyak sektor dan 
tekanan iklim yang meningkat membuat negara yang tidak 
memiliki ruang fiskal untuk menangani bencana makin 
tertekan. 

Lalu bagaimana dengan tahun 2023? Presiden pada 
acara penyerahan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Klaster 
menyampaikan bahwa tantangan ekonomi tidak makin 
mudah, tetapi Indonesia memiliki peluang untuk tumbuh 
dan menjaga daya beli masyarakat. Sektor riil utamanya 
UMKM masih bergerak dengan cepat, artinya daya beli 
tetap ada. Di Indonesia tercatat ada sebanyak 65,46 juta 
pelaku UMKM. Jumlah ini memberikan dampak kepada 
penyerapan tenaga kerja sebesar 97 persen, terhadap 
PDB sebesar 60,3 persen, dan terhadap nilai ekspor 
sebesar 14,4 persen. 

Di tengah tekanan krisis yang berlapis-lapis, pada tanggal 
20 Desember 2022, berkat dukungan Kemenkeu Satu 
Provinsi Banten dan Lembaga Pembiayaan Ekspor 
Indonesia (LPEI) dalam  Coaching Program for New 
Exporter (CPNE), PT Hasil Alam Multipersada sebagai 
pelaku UMKM berhasil mengekspor perdana 26 ton lidi 
nipah dan lidi kelapa ke India senilai USD 15 ribu. Peluang 
ekspor ini diketahui dari kegiatan business matching.   

Terbitnya KMK Nomor 396/KMK.01/2022 tentang 
Program Sinergi Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, 
dan Menengah Kementerian Keuangan menunjukkan 
dukungan Kemenkeu dalam pemberdayaan UMKM. 
Program ini merupakan salah satu upaya untuk 
memperkuat sinergi dan semangat kolaborasi antar-
unit di lingkungan Kemenkeu. Terdapat dua program 
pokok dalam KMK dimaksud, yaitu program layanan dan 
program pendukung. Secara garis besar, program layanan 
dilaksanakan sesuai dengan tupoksi setiap kantor vertikal 
Kemenkeu yang ada di daerah, sedangkan program 
pendukung meliputi penelitian, hubungan antarlembaga, 
dan komunikasi. 

Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana agar 
program tersebut dapat memberikan hasil yang 
nyata? Pemberdayaan UMKM Kemenkeu Satu tetap 
perlu memperhatikan arah kebijakan masing-masing 
daerah dalam mengembangkan UMKM sehingga 
dapat membangun citra Kemenkeu di daerah. Program 
pemberdayaan UMKM Kemenkeu Satu dapat dilakukan 
berdasarkan tema, dengan memperhatikan rantai nilai 
produk UMKM. 

Rantai Nilai

Konsep pemberdayaan UMKM di daerah perlu mengikuti 
rantai nilai. Kemenkeu Satu di daerah harus mampu 
meningkatkan nilai tambah produk di setiap tahapan 
rantai nilai dari awal sampai akhir. Dengan pemberdayaan 
berbasis rantai nilai, yang terbantu tidak hanya satu atau 
dua UMKM, tetapi semua yang terlibat. Setiap instansi 
vertikal Kemenkeu dapat mengambil peran masing-
masing sesuai tupoksi.

Titik pertama adalah budidaya produk. Banyak produk 
UMKM dihasilkan dari sektor pertanian, seperti kopi, kakao, 
rempah, kelapa, sarang burung walet, ikan, dan udang. 
Untuk itu, rantai nilai yang paling awal adalah pemilihan 
segmen produk. Kemenkeu Satu dapat membantu petani 
menghasilkan segmen produk yang bernilai tinggi dan 
diminati oleh konsumen. Sebagai contoh produk kopi, 
Kemenkeu Satu dapat bekerja sama dengan KADIN dan 
mendatangkan ahli kopi untuk memberikan penjelasan 
jenis produk kopi yang bernilai tinggi dan diminati pasar 
internasional. Tahapan selanjutnya adalah budidaya kopi 
mulai dari penanaman bibit, pemupukan, pemanenan, 
sampai ke penanganan produksi pascapanen. Petani 
dibina mengenai teknik bercocok tanam, pupuk, dan 
pengendalian hama. Kemenkeu Satu dapat bekerja sama 
dengan Dinas Pertanian, kelompok tani yang sudah maju, 
serta stakeholders terkait lainnya. 

Selanjutnya adalah pengolahan hasil produksi, packaging, 
dan sertifikasi. Apabila proses produksi tidak bagus, 
kualitas produk akan jelek dan efisiensinya turun, hasil 
produksinya pun tidak bertahan lama. Packaging yang 
kurang baik pun akan menurunkan nilai dan harga produk. 
Salah satu solusinya adalah penerapan teknologi tepat 
guna. Kemenkeu Satu dapat melakukan pelatihan dan 
pendampingan dengan  berkolaborasi dengan Disperindag 
maupun Disnaker. Produk makanan umumnya memerlukan 
labeling dan sertifikasi seperti kandungan bahan, 
kandungan gizi, dan sertifikasi halal. Sertifikasi menjadi 
bukti verifikasi dan terdaftar di Kementerian Koperasi dan 
UKM sekaligus dapat berguna untuk mengakses berbagai 
program, insentif, dan pendampingan. Kemenkeu Satu 
dapat memfasilitasi UMKM di daerah dengan melakukan 
pelatihan dan pendampingan berkolaborasi dengan Dinas 
Koperasi dan UKM, BPOM, BPJPH, dan lembaga terkait 
lainnya. 

Berikutnya, diperlukan dukungan pemasaran termasuk 
secara online. Kemenkeu Satu dapat berkolaborasi 
misalnya dengan Bulog untuk pasar murah beras atau 
dengan Disperindag dan Dinas Kelautan dan Perikanan 
untuk pasar murah sembako dan hasil perikanan. Selain 
itu, Kemenkeu Satu dapat mendorong pemasaran dengan 
memperkenalkan platform e-commerce dan marketplace. 
Kemenkeu Satu juga dapat mengusulkan kepada Pemda 
untuk membangun Pusat Pengembangan UMKM berbasis 
teknologi informasi yang dibangun di setiap kabupaten 
atau jika memungkinkan di setiap kecamatan dan 
penyediaan fasilitas yang dilengkapi komputer dengan 
internet serta website. Adanya Pusat Pengembangan 
UMKM akan memudahkan dalam memperluas pasar baik 
dalam maupun luar negeri dengan waktu dan biaya yang 
efisien, sehingga tingkat kesejahteraan pelaku UMKM 

dan tenaga yang terlibat akan meningkat dan berdampak 
positif pula terhadap pemulihan ekonomi nasional. Hal lain 
yang bisa dilakukan oleh Kemenkeu Satu adalah menggelar 
lomba seperti pembuatan produk makanan dengan 
mengundang chef atau lomba desain batik khas daerah 
untuk mendorong  gairah pelaku UMKM.

Menteri Keuangan mengatakan setidaknya ada lima 
penyebab UMKM sulit melakukan ekspor. Pertama, 
minimnya legalitas, karena kurangnya pemahaman pelaku 
UMKM terhadap legalitas, NPWP, pentingnya nomor 
induk berusaha, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI), dan 
izin prosedur ekspor-impor. Kedua, akses pembiayaan. 
Banyak UMKM sulit mengakses pembiayaan dari lembaga 
keuangan atau perbankan karena tingginya bunga dan 
perlunya agunan. Ketiga, pendampingan. Pendampingan 
sangat penting dalam meningkatkan tata kelola UMKM dan 
daya saing produk. Keempat, masalah produksi. Minimnya 
standar produk menjadi penghalang UMKM menembus 
pasar global karena masih terjadi inkonsistensi dan tidak 
kontinu dalam produksi serta kualitas produknya. Kelima, 
terkait pemasaran karena terbatasnya informasi peluang 
pasar. Kemenkeu Satu dapat membantu pelaku UMKM 
menembus pasar internasional melalui CPNE, business 
expo, dan business matching. Kemenkeu Satu perlu 
berkolaborasi dengan LPEI dalam memberikan bridging 
pendanaan bagi UMKM yang akan menembus pasar ekspor. 
Bridging ini sangat penting karena seringkali ada jeda waktu 
yang panjang antara barang dikirim dengan pembayaran 
diterima.    

Dukungan yang tak kalah penting adalah pendanaan. Data 
dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), 
sekitar 46,6 juta dari 64 juta UMKM belum memiliki akses 
permodalan. Hambatan pendanaan akan berdampak 
pada pengembangan yang berdaya saing. KUR hadir 
memberikan solusi pembiayaan untuk meningkatkan 
kemampuan usaha kecil yang belum memenuhi persyaratan 
perbankan dengan proses kredit yang mudah dan cepat, 
persyaratan ringan, suku bunga ringan, jangka waktu 
sampai dengan lima tahun, dan pembiayaan sampai 
dengan Rp500 juta. Selain itu ada juga Pembiayaan Ultra 
Mikro (UMi) yang memberikan pembiayaan maksimal Rp20 
juta dan disalurkan oleh lembaga keuangan bukan bank. 

Pengembangan SDM pelaku UMKM juga perlu dilakukan 
untuk membantu meningkatkan produktivitas dan 
efisiensi kerja, serta memperluas jangkauan pasar dan 
meningkatkan keuntungan. Dengan SDM berkualitas, 
UMKM akan lebih mampu bersaing dan mengembangkan 
bisnisnya. Selain itu, UMKM dapat menjadi lebih inovatif dan 
adaptif. Strategi yang bisa ditempuh adalah memfasilitasi 
pelatihan, menciptakan program mentoring atau kemitraan, 
dan pendampingan dengan menggandeng Pemda 
setempat.

Konsep pemberdayaan UMKM di daerah perlu mengikuti 
rantai nilai. Kemenkeu Satu di daerah harus mampu 
meningkatkan nilai tambah produk di setiap tahapan rantai 
nilai dari awal sampai akhir. Dengan pemberdayaan berbasis 
rantai nilai, yang terbantu tidak hanya satu atau dua UMKM, 
tetapi semua yang terlibat.
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Kemajuan 
zaman yang 
salah satunya 
ditandai dengan 
modernisasi di 

bidang teknologi dan 
informasi menuntut adanya 
penyesuaian dalam 
pengelolaan anggaran 
pemerintah. Penyesuaian 

ini perlu dilakukan karena dunia makin berkembang 
khususnya di bidang platform pembayaran online dan 
penggunaan tanda tangan digital guna mendukung transaksi 
yang paperless.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati secara resmi 
telah meluncurkan aplikasi SAKTI pada tanggal 27 Januari 
2022. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK 
171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI, 
SAKTI adalah sistem yang mengintegrasikan proses 
perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta 
pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja 
negara pada instansi pemerintah, yang merupakan bagian 
dari sistem pengelolaan keuangan negara. Dengan SAKTI, 
berbagai fungsi pengelolaan keuangan negara, mulai dari 
tahap perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban 
anggaran, mulai tingkat satuan kerja hingga kementerian 
negara/lembaga (K/L), dilaksanakan dalam satu sistem yang 
terintegrasi. 

Aplikasi SAKTI yang telah diterapkan pada seluruh 
kementerian negara/lembaga mulai tahun 2022 ini 
merupakan suatu terobosan penting yang dilakukan 
Kementerian Keuangan karena menggabungkan seluruh 
aplikasi offline yang sebelumnya digunakan oleh satuan 
kerja (satker) kementerian negara/lembaga (K/L). Selama 
ini, satker-satker di K/L di lingkup pemerintahan seringkali 

mengeluhkan proses pencatatan transaksi yang terpisah-
pisah di banyak aplikasi yang berakibat adanya potensi 
pengulangan atau redudansi pencatatan atas suatu transaksi 
yang sama. Dengan adanya Aplikasi SAKTI, diharapkan hal ini 
dapat teratasi.

Aplikasi SAKTI membagi kewenangan tiap-tiap siklus dalam 
proses pelaksanaan fungsi pengelolaan keuangan negara 
dengan istilah modul. Adapun dalam penerapannya, Aplikasi 
SAKTI memiliki sembilan modul yaitu modul admin, modul 
penganggaran, modul komitmen, modul pembayaran, 
modul bendahara, modul aset tetap, modul persediaan, 
modul piutang, dan modul GLP. 

Dalam SAKTI, proses penganggaran dijalankan oleh modul 
Penganggaran. Proses pelaksanaan anggaran diperankan 
oleh beberapa modul, yaitu modul Komitmen (meliputi sub-
modul Manajemen Supplier dan sub-modul Manajemen 
Komitmen), modul Bendahara, modul Aset Tetap, modul 
Persediaan, modul Piutang, dan modul Pembayaran. Adapun 
proses pelaporan diperankan oleh modul GL dan Pelaporan.

Tiap-tiap modul ini nantinya akan dioperasikan oleh seorang 
operator dan selanjutnya akan melalui proses validasi dan 
approve secara berjenjang oleh pejabat yang berwenang. 
Penerapan Aplikasi SAKTI ini termasuk juga terhadap seluruh 
satker K/L di Provinsi Aceh yang berjumlah sebanyak 792 
satker yang tersebar di 51 K/L.

Akan tetapi, dalam pelaksanaannya penulis berpendapat 
bahwa SAKTI yang mulai diterapkan pada tahun 2022 ini 
memerlukan adanya kesiapan secara menyeluruh pada 
K/L selaku Pengguna Anggaran APBN. Salah satu kesiapan 
yang diperlukan ialah faktor SDM. Faktor ini menjadi penting 
karena dalam implementasinya aplikasi SAKTI membutuhkan 
pemahaman yang utuh atas keterkaitan antarmodul yang 
ada di Aplikasi SAKTI. 

Implementasi Aplikasi SAKTI dan Kesiapan 
Satuan Kerja di Aceh selaku Pengguna APBN

Oleh: Rahmad Dian Afryansyah, Kepala Seksi Pembinaan Sistem 
Akuntansi Pemerintah Pusat Kanwil DJPb Provinsi Aceh

Seperti telah disampaikan sebelumnya, aplikasi-aplikasi yang 
sebelumnya terpisah-pisah satu sama lain, digabungkan 
menjadi satu kesatuan yaitu Aplikasi SAKTI. Kesembilan modul 
yang ada di Aplikasi SAKTI merupakan suatu siklus anggaran 
yang saling terkait satu sama lain sehingga dibutuhkan adanya 
sinergi, kekompakan, dan awareness dari semua pengguna 
Aplikasi SAKTI. Ketika ada seorang operator yang menginput 
data pada suatu modul, Aplikasi SAKTI akan melakukan suatu 
interkoneksi dan sinkronisasi data antar modul sehingga 
transaksi yang diinput oleh suatu modul akan berdampak 
besar kepada modul yang lainnya.

Berdasarkan hal tersebut, jika SDM yang mengoperasikan 
SAKTI belum cukup memahami substansi atas suatu transaksi 
dan dampaknya terhadap modul lain, maka dapat berakibat 
pada validitas angka-angka yang nantinya akan disajikan 
pada laporan keuangan baik pada sisi pertanggungjawaban 
anggaran maupun pertanggungjawaban atas Barang Milik 
Negara (BMN) berupa aset tetap dan persediaan yang 
dikelola oleh suatu satker.

Dalam tulisan ini, penulis mengambil contoh terkait dengan 
pencatatan atas transaksi belanja aset tetap dan persediaan 
di Aplikasi SAKTI. Sebagai contoh, misalkan pihak-pihak 
yang terkait dalam pengoperasian Aplikasi SAKTI ini yaitu 
operator, validator, dan approval Modul Komitmen tidak 
memahami bahwa suatu pengadaan persediaan hanya boleh 
dibebankan pada akun yang menghasilkan persediaan, maka 
hal ini akan berdampak pada tingkat overstated/understated 
saldo persediaan dan beban persediaan yang disajikan 
pada Neraca dan Laporan Operasional suatu kementerian 
negara/lembaga. Demikian juga dengan validitas akun yang 
digunakan dalam pengadaan aset tetap. Hal ini tentunya 
menimbulkan risiko audit atas laporan keuangan dan 
berpotensi menjadi temuan auditor. 

Sebagaimana kita ketahui, salah satu temuan BPK atas 
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2021 ialah 
pengendalian atas pengelolaan aset tetap belum memadai 
yang berdampak adanya saldo barang milik negara (BMN) 
yang tidak akurat. Atas permasalahan ini, tentunya pemerintah 
perlu melakukan langkah-langkah antisipasi untuk mencegah 
terjadinya temuan berulang. Salah satu langkah antisipasi yang 
dapat dilakukan ialah memberikan pelatihan dan bimbingan 
secara terus-menerus kepada seluruh stakeholder pengguna 
Aplikasi SAKTI agar permasalahan ini dapat dihindari.

Sebagai gambaran atas permasalahan ini, penulis melakukan 
analisis atas data transaksi belanja aset tetap/persediaan 
seluruh satuan kerja (satker) kementerian negara/lembaga 
lingkup Provinsi Aceh. Berdasarkan data per 31 Oktober 2022, 
terdapat 529 transaksi kesalahan akun dalam pembelian aset 
tetap dan 286 transaksi kesalahan akun dalam pembelian 
persediaan. 

Dari tabel di samping  dapat kita lihat bahwa jika kita 
bandingkan dengan total satker yang berada di lingkup 
provinsi Aceh yaitu sebanyak 792 satker, maka persentase 
satker yang mengalami kesalahan akun dalam pengadaan 
aset maupun persediaan masing-masing sebesar 12,75% dan 
3,28%. Adapun jika kita bandingkan dengan total K/L yang 
ada di Provinsi Aceh yaitu 51 K/L, maka persentase K/L yang 
mengalami kesalahan akun dalam pengadaan aset maupun 
persediaan masing-masing sebesar 37,25% dan 21,57%. 
Menurut penulis, angka ini merupakan angka margin error 
yang cukup tinggi. 

Data tersebut memberikan sinyal kepada kita bahwa kesiapan 
SDM yang menjadi operator pada satuan kerja K/L masih perlu 
ditingkatkan. Dalam hal kesalahan-kesalahan pencatatan di 

Aplikasi SAKTI khususnya ketidaksesuaian akun pengadaan 
persediaan dan aset masih terus terjadi, hal ini tentu pada 
akhirnya dapat berdampak kepada hasil audit dan opini yang 
dikeluarkan BPK atas suatu kementerian negara/lembaga 
di tahun 2022. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 
proses pelatihan dan bimbingan secara berkelanjutan 
kepada para operator SAKTI satuan kerja sangat diperlukan 
mengingat SAKTI telah diimplementasikan secara penuh 
kepada seluruh satuan kerja. 

Disclaimer: tulisan ini adalah opini pribadi penulis dan tidak 
mewakili pandangan organisasi tempat penulis bekerja saat 
ini.

Salah satu kesiapan yang diperlukan ialah faktor SDM. Faktor ini menjadi penting karena 
dalam implementasinya aplikasi SAKTI membutuhkan pemahaman yang utuh atas keterkaitan 
antarmodul yang ada di Aplikasi SAKTI. 
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Indonesia seolah dikepung masalah kependudukan 
dari segala sisi. Bayi yang baru lahir menghadapi 
Angka Kematian Neonatal yang mencapai 11,7 pada 
tahun 2021, tertinggi ke-5 di ASEAN. Itu pun mereka 
masih dibayangi angka stunting yang mencapai 

27,67 persen pada tahun 2019, tertinggi ke-4 di dunia. 
Indonesia sendiri tinggi badan rata-rata penduduknya 
terpendek di dunia dengan rata-rata 157,98 cm. 
Memang tidak semua anak pendek adalah karena 
stunting, Namun, jika pendeknya memang disebabkan 
oleh stunting, maka selain perawakan yang tingginya 
kurang, pertumbuhan otak dan perkembangan 
kemampuan kognitif anak pun terhambat.

Anak-anak ini nantinya akan tumbuh menjadi pemuda 
dan orang dewasa. Masih ada tantangan berikutnya 
yaitu tingkat kemiskinan yang mencapai 9,57 persen 
pada bulan September 2022 atau Rp535.547 per 
kapita per bulan pada 26,36 juta orang. Meski bukan 
deretan negara termiskin di dunia, Indonesia harus 

memberikan perhatian yang sangat besar pada 
masalah ini apabila benar-benar berambisi menjadi 
negara maju pada tahun 2045.

Indonesia telah memberikan perhatian atas masalah 
kemiskinan dengan dibentuknya berbagai tim 
koordinasi yang dengan Perpres Nomor 15 Tahun 
2010 semua diganti menjadi Tim Nasional Percepatan 
Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Adapun 
pelaksanaannya di daerah berbentuk Tim Koordinasi 
Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi/
Kabupaten/Kota, dengan target 0 persen pada tahun 
2030 sebagai implementasi Sustainable Development 
Goals (SDGs). Namun, pada tahun 2021 yang 
dipertegas dengan Inpres Nomor 4 tahun 2022 tentang 
Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, target 
0 persen itu dipercepat menjadi tahun 2024 dengan 
kriteria kemiskinan ekstrem yang menurut standar Bank 
Dunia adalah 1,90 dollar AS (sekitar 28.927,5 dengan 
kurs Rp15.225 pada 30 September 2022) per hari per 

orang atau sekitar Rp867.825 sebulan. Artinya, Angka 
Kemiskinan Indonesia di atas termasuk kategori ekstrim. 
Namun, penduduk yang benar-benar masuk kategori 
ekstrem diperkirakan mencapai 4 juta orang.

Anggaran mencapai Rp431,5 triliun pada tahun 2022 
pun dialokasikan untuk mengurangi kemiskinan melalui 
bantuan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, 
penanggulangan kemiskinan, dan pencegahan 
kemiskinan. Belanja Pemerintah Pusat dialokasikan pada 
beberapa program/kegiatan pada K/L dan non K/L. 
Alokasi pada K/L diwujudkan dalam bentuk Transfer ke 
Daerah kepada Pemerintah Daerah, sementara yang 
langsung ke masyarakat antara lain berupa Program 
Indonesia Pintar, Program Keluarga Harapan, Program 
Kartu Sembako, Kartu Indonesia Sehat, Kartu Prakerja, 
serta Bantuan Bencana Alam dan lainnya. Alokasi 
pada non K/L disalurkan melalui Subsidi Pangan dan 
penyertaan modal negara dalam mendukung Kredit 
Usaha Rakyat. 

Namun, kontroversi muncul saat dengan anggaran 
sebesar itu ternyata angka kemiskinan hanya turun 0,6 
persen atau 1,38 juta orang selama setahun. Timbul 
pertanyaan akan efektivitas anggaran kemiskinan di 
Indonesia karena ditengarai justru banyak tersedot untuk 
Perjalanan Dinas yang pada tahun 2022 membengkak 
hingga 72 persen dari semula Rp27,3 triliun menjadi 
Rp37,8 triliun atau naik Rp10,5 triliun.

Kita bisa belajar dari China yang mampu mengentaskan 
100 juta orang dari kemiskinan hanya dalam waktu 8 
tahun dengan anggaran hampir 1,6 triliun yuan (sekitar 
Rp3.520 triliun) yang ditunjang dengan penyaluran 9,2 
triliun yuan (sekitar Rp 20.240 triliun) kredit finansial 
bagi program pengentasan kemiskinan yang tepat 
sasaran. China memiliki dokumen panduan pengentasan 
kemiskinan nasional dan pekerjaan pembangunan 
untuk dekade berikutnya bernama Development-
Oriented Poverty Reduction for China’s Rural Areas 
untuk periode 2011-2020. Dengan itu, pemerintah 
China memobilisasi seluruh masyarakat ke dalam upaya 
mengentaskan kemiskinan di mana pemerintah, pasar, 
dan masyarakat berkolaborasi dengan partisipasi 
multisektor baik di pemerintah pusat dan daerah, dengan 
badan-badan tertentu yang dibentuk untuk mengatur 
dan melaksanakan pekerjaan pengentasan kemiskinan. 
Bahkan, dibentuk 255 ribu regu kerja pedesaan dengan 
tiga juta lebih personel dikerahkan ke daerah pedesaan 
sebagai garis depan melawan kemiskinan secara 
langsung. China mengalokasikan dana miliaran yuan 
untuk pembangunan infrastruktur guna meningkatkan 
kualitas sumber daya manusia sehingga bisa menerapkan 
penyandingan investasi dengan inovasi, serta 
mengimplementasikan kebijakan berorientasi ekspor. 
Selain itu, China juga menawarkan insentif pajak dan 
subsidi kepada masyarakat pedesaan yang tergolong 
miskin serta mengembangkan inklusivitas mekanisme 
pasar dan memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi 
menguntungkan orang miskin. Dengan itu semua, tak 
heran bila China berani sesumbar telah menang melawan 
kemiskinan pada tahun 2020, 10 tahun lebih awal dari 
target SDGs.

Indonesia pun sebenarnya telah memiliki Strategi 
Penghapusan Kemiskinan Ekstrem sebagai roadmap, 
juga pembangunan infrastruktur, pembangunan SDM 

dan berbagai kebijakan lain dalam upaya mewujudkan 
kemiskinan ekstrem 0 persen tahun 2024. Namun, yang 
paling berbeda dengan China adalah keterpaduan dan 
sinergi antarkomponen. China diuntungkan dengan 
bentuk pemerintahan yang sentralistik sementara 
Indonesia melakukan desentralisasi besar-besaran 
sehingga meskipun di level pusat telah dilakukan 
koordinasi, tetapi akan berbeda pelaksanaannya di 
daerah. Dalam hal ini, koordinasi Pemerintah Pusat 
dengan Pemerintah Daerah menjadi kendala. Belum 
lagi saat dilihat di internal Pemerintah Pusat yang 
menghadapi kendala koordinasi antar K/L yang memiliki 
tugasnya masing-masing. Selain itu, tidak ada dedicated 
team yang memang hadir di lokasi dan bekerja secara 
nyata dalam perang melawan kemiskinan dengan 
dukungan pemerintah. Di sinilah DJPb dapat berperan 
dengan menerapkan konsep Whole of Government 
(WoG).

WoG merupakan penekanan pendekatan pada aspek 
kebersamaan dan menghilangkan penghalang berupa 
sekat-sekat sektor menuju integrasi pemberian 
pelayanan sehingga prinsip kolaborasi, kebersamaan, 
dan kesatuan dalam melayani masyarakat bisa 
diselesaikan dalam waktu singkat. Pendekatan ini 
diaplikasikan dengan tujuan agar pemerintah dapat 
memberikan layanan bagi masyarakat secara berkualitas 
serta memastikan pekerjaan yang diemban oleh 
aparat dapat berjalan dengan efektif dan efisien. WoG 
mengintegrasikan instansi pemerintah dalam upaya 
kolaboratif untuk menjadi kesatuan menuju tujuan 
bersama sebagai bentuk kolaborasi dan kerja sama 
antarinstansi dalam upaya menyelesaikan suatu masalah 
dalam pelayanan. 

Dalam konteks penanganan kemiskinan, pendekatan 
WoG dilakukan dengan mengkoordinasikan seluruh 
komponen di daerah dalam upaya penanganan 
kemiskinan. Di sinilah kantor vertikal DJPb menjadi pilihan 
yang paling tepat untuk memegang peran koordinasi itu. 
Selain karena benar-benar hadir di daerah, kantor vertikal 
DJPb memiliki kuasa yang mampu menggerakkan semua 
komponen yaitu uang berupa APBN yang dibayarkan 
kepada Satker di daerah, disalurkan kepada Pemda di 
daerah, dan dibayarkan langsung kepada masyarakat.

Kekuatan uang yang dimiliki kantor vertikal DJPb perlu 
ditopang prasyarat untuk mengoptimalkan peran 
sebagai dedicated team dalam penanganan kemiskinan, 
yaitu data yang accessible, regulasi yang full cover, serta 
wadah/forum yang directional. Data bisa diwujudkan 
dengan memberikan database yang lebih lengkap 
dan lebih detail terkait penganggaran dan realisasinya 
pada aplikasi existing. Regulasi dapat disusun dengan 
sinergi multipihak dengan dikoordinir oleh Kantor 
Pusat. Sementara forum bisa diciptakan dengan 
mengoptimalkan FKPKN untuk komunikasi dengan 
Pemda, pembentukan forum Joint Budget Committee 
beranggotakan koordinator K/L di daerah, serta 
ekstensifikasi peran RCE kepada masyarakat lebih luas. 
Dengan tiga hal di atas secara menyeluruh dan konsisten 
sebagai perwujudan WoG, upaya penurunan kemiskinan 
ekstrem hingga 0 persen pada tahun 2024 diharapkan 
bisa tercapai dengan gemilang

Mengatasi Kemiskinan dengan Konsep 
WoG dan Peran DJPb di Dalamnya

Oleh: Sarimin, Hendry Wibowo, dan Ditta Arbilla Pratiwi Kanwil DJPb Provinsi Riau

Dalam konteks penanganan kemiskinan, pendekatan WoG dilakukan dengan mengkoordinasikan seluruh 
komponen di daerah dalam upaya penanganan kemiskinan. Di sinilah kantor vertikal DJPb menjadi pilihan 
yang paling tepat untuk memegang peran koordinasi itu. 
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Association of Southeast Asian Nation atau 
yang lebih dikenal dengan ASEAN, pada 
tahun 2023 kembali diketuai oleh Indonesia 
setelah tahun sebelumnya keketuaannya 
dipegang oleh Kamboja. Tahun 2023 

merupakan kali keempat Indonesia menjadi Ketua 
ASEAN setelah sebelumnya pernah menjabat pada 
tahun 1976, 2003, dan 2011. Dalam sejarahnya, 
Indonesia sebagai ketua selalu bertindak aktif dalam 
dalam menelurkan berbagai inisiatif baru untuk 
memajukan ASEAN, seperti Bali Concord I, II, dan III.

Pada tahun ini, sebagai ketua ASEAN, Indonesia 
mengusung tema “ASEAN Matters: Epicentrum 
of Growth”. Makna ASEAN Matters adalah bahwa 
Indonesia berupaya menjadikan ASEAN tetap penting 
dan relevan bagi rakyat ASEAN and beyond. Melalui 
sub-tema Epicentrum of Growth, Indonesia bertekad 
untuk terus menjadikan Asia Tenggara sebagai 
pusat pertumbuhan ekonomi. Kerja sama di bidang 
ketahanan pangan, ketahanan energi, kesehatan, dan 
keuangan juga akan diperkuat.

Jalur Keuangan dalam Keketuaan ASEAN

Kementerian Keuangan tentu akan berperan sentral 
dalam keketuaan ASEAN di jalur keuangan. Pada 
jalur keuangan ini Indonesia masih akan melanjutkan 
tema besar Presidensi G20 Indonesia 2022 “Recover 
Together, Recover Stronger”. Harapannya, Indonesia 
dapat mendorong ASEAN untuk berperan aktif 
menawarkan ide dan solusi untuk memperkuat 
pemulihan ekonomi dan menjadikan Asia 
Tenggara sebagai mesin pertumbuhan dunia yang 
berkelanjutan.

Mengutip dari fiskal.kemenkeu.go.id, rangkaian 
Keketuaan ASEAN di jalur keuangan resmi dimulai 
dengan diselenggarakannya pertemuan ASEAN+3 
Task Force (TF) yang dilaksanakan 2-3 Februari 
2023 di Nusa Dua, Bali. ASEAN+3 merupakan negara 
ASEAN ditambah dengan 3 negara mitra ASEAN yaitu 
Jepang, China, dan Korea Selatan. Pertemuan ini 
dilakukan secara luring dengan mempertimbangkan 
perkembangan pandemi COVID-19 yang cukup 

Keketuaan ASEAN dan 
“Get The Chance” DJPb

Oleh Deni Aditya, Kepala Subbagian 
Umum KPPN Muara Bungo

baik dan terkendali. Terdapat beberapa sesi 
pertemuan dalam kegiatan tersebut, di antaranya sesi 
pembahasan mengenai pengembangan arsitektur 
jaring pengaman stabilitas keuangan di kawasan 
secara komprehensif dan tantangan serta peluang 
penerapan digitalisasi keuangan untuk memperkuat 
pemahaman bersama terkait kerangka stabilitas 
kawasan. 

Terdapat tiga agenda prioritas yang diusung 
Indonesia pada jalur keuangan yaitu recovery 
rebuilding, sustainability, dan digital economy. 
Untuk itu, terdapat sejumlah Priority Economic 
Deliverables (PEDs) yang disampaikan Indonesia. 
Pada pilar recovery rebuilding, PED mendorong 
pemulihan dan memastikan stabilitas dan ketahanan 
ekonomi dan keuangan di kawasan ASEAN. Di pilar 
sustainability, PED mempromosikan keuangan 
transisi untuk mendukung keuangan berkelanjutan 
dan ekonomi hijau. Sementara pada pilar digital 
economy, PED memajukan konektivitas pembayaran 
dan mempromosikan literasi dan inklusi keuangan 
digital untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang 
inklusif.

Get The Chance DJPb di Daerah dari Keketuaan 
ASEAN

Tiga agenda prioritas yang diusung Indonesia akan 
berhasil di kawasan ketika hal tersebut berhasil 
diterapkan di dalam negeri. Di tengah kondisi 
ekonomi serta sosial kultural yang belum merata 
antara kota besar, kota kecil dan pedesaan maka 
konektivitas pembayaran, literasi, dan inklusi 
keuangan digital menjadi kunci. Untuk itu peran 
Kementerian Keuangan makin penting dalam 
mempromosikan konektivitas pembayaran, literasi, 
dan keuangan digital dengan cakupan yang lebih luas 
ke setiap daerahnya. Keberhasilannya akan menjadi 
contoh bagi kawasan ASEAN lainnya serta menjadi 
rujukan selanjutnya dalam model recovery rebuilding 
dan sustainability. 

Penguatan peran DJPb di daerah baik sebagai 
Regional Chief Economist (RCE), Financial Advisor, 
maupun pemberdayaan UMKM merupakan 
representasi dari keberadaan Kementerian Keuangan 
di daerah. Dengan adanya RCE maka sinergi dan 
koordinasi dengan pemerintah daerah menjadi 
lebih mudah. Analisis kebijakan yang menyeluruh di 
satu daerah akan menyatukan pandangan antara 
pemerintah pusat dan daerah. Dengan komunikasi 
dan sinergi tersebut diharapkan kebijakan-kebijakan 
fiskal di daerah dapat selaras dengan kebijakan di 
pusat dan mendukung agenda-agenda prioritas yang 
telah ditetapkan. 

Penggunaan Digital Payment baik CMS maupun 
Kartu Kredit Pemerintah yang terus dipromosikan 
oleh DJPb melalui fungsi financial advisor akan 
mendorong tumbuhnya digital ekonomi. Ekosistem 

marketplace pemerintah yang sudah disediakan 
dalam program Digipay akan merangkul semua 
supplier UMKM baik mikro, kecil maupun menengah, 
untuk berpartisipasi dan bersaing secara adil tanpa 
diliputi oleh kekhawatiran adanya fraud dalam 
bertransaksi dengan pemerintah. Pengembangan 
selanjutnya melalui penggunaan Kartu Kredit 
Pemerintah Domestik (KKPD) akan mendorong 
transaksi digital yang lebih mudah dengan supplier. 
Hal tersebut secara nasional akan menyumbang 
angka pertumbuhan ekonomi digital yang cukup 
tinggi terutama peningkatan akseptasi penyediaan 
QR Code Indonesian Standard (QRIS) sebagai alat 
transaksi merchant. 

Promosi dan mendorong literasi digital ini tentu tidak 
hanya berhenti pada instansi pemerintah pusat atau 
daerah, tetapi pada akhirnya harus juga bermanfaat 
bagi UMKM agar terus tumbuh dan berkembang. Total 
UMKM sebanyak 8,71 juta unit usaha pada tahun 2022 
harus didorong untuk terus bertambah pada periode 
berikutnya. Unit-unit vertikal KPPN berpeluang untuk 
menjadi kolaborator dalam mempromosikan UMKM. 
Mendorong UMKM untuk menggunakan sosial media 
secara masif serta mengadakan bazar secara periodik 
dapat menjadi peran yang terus ditingkatkan. 
Kemudahan digital payment dan keuntungan sebagai 
supplier dalam Digipay marketplace dapat menjadi 
salah satu pemantik adopsi ekonomi digital oleh 
UMKM-UMKM di Indonesia.

Pada akhirnya keberhasilan penerapan RCE, Financial 
Advisor, maupun pemberdayaan UMKM tidak boleh 
dilewatkan oleh DJPb. Keberhasilan tersebut dapat 
mendorong akselerasi pilar recovery rebuilding, 
sustainability, dan digital economy lebih cepat, dan 
keberhasilannya secara nasional dapat menjadi 
rujukan bagi kawasan ASEAN untuk menciptakan 
keberhasilan serupa. Peran tersebut merupakan 
kesempatan yang tidak boleh dilewatkan untuk 
mewujudkan visi DJPb yaitu menjadi pengelola 
perbendaharaan yang unggul di tingkat dunia.

Peran Kementerian Keuangan makin penting dalam mempromosikan 
konektivitas pembayaran, literasi, dan keuangan digital dengan cakupan 
yang lebih luas ke setiap daerahnya. Keberhasilannya akan menjadi contoh 
bagi kawasan ASEAN lainnya serta menjadi rujukan selanjutnya dalam model 
recovery rebuilding dan sustainability. 
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Rakernas Akuntansi 
yang telah 
berlangsung 
pada bulan 
September 2022 

merupakan ajang apresiasi 
dan penghargaan bagi 
K/L dan Pemda yang telah 
berhasil menyusun laporan 
pertanggungjawaban 
dengan perolehan opini 
tertinggi dari BPK yaitu 
Wajar Tanpa Pengecualian 
(WTP). Pada kesempatan 
tersebut Menteri Keuangan 

menyampaikan apresiasi kepada para menteri dan pimpinan 
lembaga serta pemerintah daerah yang telah menggunakan 
anggaran secara fleksibel dan responsif, sekaligus tetap 
akuntabel dan transparan.

Opini BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 
(LKPP) TA 2021 merupakan opini WTP yang keenam kalinya 
secara berturut-turut. Perolehan ini menjadi bukti bahwa 
keuangan negara telah dikelola secara profesional, pruden, 
transparan, dan akuntabel di situasi yang belum sepenuhnya 
kembali normal. 

Meskipun begitu, opini WTP bukanlah merupakan akhir. 
Karena sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 
1945, tujuan negara adalah melindungi segenap bangsa 
Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan 
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, 
dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. APBN 
menjadi instrumennya. Menteri Keuangan menjelaskan 
bahwa APBN hadir dan bekerja keras untuk melindungi 
rakyat dari ancaman jiwa akibat pandemi, menjaga 
masyarakat dari penurunan kesejahteraan akibat kehilangan 
pekerjaan, melindungi dan memulihkan dunia usaha 

terutama UMKM, serta melindungi dan menjaga stabilitas 
sistem keuangan. APBN responsif dan fleksibel menghadapi 
tantangan yang genting dan rumit, sekaligus tetap pruden 
untuk menjaga keberlangsungan jangka menengah.

Belanja negara merupakan bentuk realisasi rencana kerja 
pemerintah. Aktivitas pemerintah dapat dirasakan oleh 
masyarakat ketika belanja telah dilakukan, seperti belanja 
penyediaan infrastruktur, subsidi, pendidikan, kesehatan, 
dan lain-lain. Belanja negara berperan penting dan strategis 
memengaruhi perekonomian dan mencapai target 
pembangunan nasional, yaitu meningkatkan kesejahteraan 
dan mengentaskan masyarakat dari kemiskinan.

Dalam PMK nomor 101/PMK.02/2011 dijelaskan bahwa 
belanja pemerintah pusat diklasifikasikan dalam delapan 
kategori jenis belanja, yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang, 
Belanja Modal, Belanja Pembayaran Bunga Utang, Belanja 
Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, serta Belanja 
Lain-lain. 

Terlihat bahwa belanja pegawai merupakan komponen 
APBN terbesar untuk mendukung produktivitas ASN. 
Kebijakan belanja pegawai diarahkan untuk mendorong 
birokrasi dan layanan publik yang tangkas, efektif, produktif 
dan kompetitif, menjaga kesejahteraan ASN, serta 
mendukung penyederhanaan sistem birokrasi (delayering) 
yang diselaraskan dengan perkembangan teknologi.

Jenis belanja terbesar selanjutnya adalah belanja barang 
dan belanja modal untuk mendukung kegiatan operasional 
pemerintah berjalan secara efektif dan efisien dalam rangka 
meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendukung 
program prioritas, menambah perolehan aset produktif, 
menggerakkan roda perekonomian, serta mendorong 
investasi dalam rangka menyokong pertumbuhan ekonomi 
nasional. 

Pada tahun 2020 dan 2021 belanja pembayaran bunga 
utang juga meningkat cukup besar sebagai konsekuensi 
adanya pelebaran defisit. Namun, secara keseluruhan 
realisasinya masih lebih rendah dari target APBN. Hal ini 
karena kebijakan pemerintah untuk mengoptimalkan 
sumber pembiayaan yang lebih efisien, terkendalinya suku 
bunga/imbal hasil SBN, dan adanya partisipasi BI melalui 
skema burden sharing.

Belanja negara dikatakan efisien apabila mampu mencapai 
hasil-hasil prioritas pembangunan yang telah ditetapkan 
dengan alokasi belanja yang tidak boros. Sedangkan kriteria 
lainnya adalah efektivitas. Efektivitas menekankan kepada 
hasil, sehingga kegiatan yang dibiayai harus menghasilkan 
output dan outcome yang berkualitas. Hal ini berarti belanja 
yang direalisasikan harus memberikan manfaat yang optimal 
bagi masyarakat dan berdampak positif bagi perekonomian

Kualitas belanja pemerintah dapat diukur melalui kaitan 
APBN dengan kinerja indikator kesejahteraan. Salah 
satu indikator pentingnya adalah keberhasilan dalam 
meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM 
dapat menerangkan keadaan masyarakat dalam menikmati 
hasil pembangunan berupa akses layanan pendidikan, 
layanan kesehatan, dan pendapatan untuk hidup layak 
pada suatu wilayah atau negara. Badan Pusat Statistik (BPS) 
membagi status pembangunan manusia menjadi empat 
klasifikasi yaitu sangat tinggi (IPM di atas 80), tinggi (IPM di 
antara 70 dan 80), sedang (IPM di antara 60 dan 70), dan 

Sudah 
Efektifkah 
Belanja 
Negara Kita?

Oleh: Rima Afrini Kusuma, Analis 
Perbendaharaan Negara, Direktorat 
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

rendah (nilai IPM di bawah 60).

Alokasi belanja pemerintah pada sektor pendidikan dan 
kesehatan merupakan usaha nyata dan bentuk perhatian 
pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan serta 
mendukung terciptanya peningkatan kualitas manusia. 
Komposisi pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, 
pendidikan, dan perkembangan IPM dapat dilihat pada 

ilustrasi pada artikel  
ini.

Menurut amanat 
amandemen 
UUD 1945, alokasi 
anggaran bidang 
pendidikan minimal 
20 persen dari 
APBN dan APBD 
untuk memenuhi 
penyelenggaraan 
pendidikan nasional, 
sedangkan untuk 
bidang kesehatan 
sekurang-kurangnya 
5 persen dari APBN 
dan 10 persen dari 
APBD. Alokasi belanja 
bidang pendidikan 
dan kesehatan 
seharusnya tidak 
termasuk alokasi 
untuk pembayaran 
gaji ASN yang 
bekerja di bidang 
tersebut, tetapi 
untuk membangun 
dan pemeliharaan 
sarana fisik dan 
nonfisik di bidang 

pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan 
kesehatan penting untuk meningkatkan 
kualitas SDM, dan SDM yang berkualitas akan 
meningkatkan produktivitas dan ekonomi 
yang pada akhirnya akan meningkatkan daya 
saing bangsa.

Tahun 2021 BPS mencatat IPM Indonesia 
mengalami perbaikan yaitu berada di angka 
72,29. Angka tersebut meningkat 0,49 
persen dibanding tahun sebelumnya yang 
sebesar 71,94. Namun, menurut BPS hal 
ini masih belum optimal karena salah satu 
indikator masih berada di bawah level tahun 
2019, yaitu indikator nilai pengeluaran per 
kapita disesuaikan (PPP) dalam dimensi 
ekonomi. 

Meskipun IPM meningkat, tetapi kesenjangan 
IPM antar-provinsi/kabupaten/kota masih 
tinggi. Provinsi dengan IPM tertinggi adalah 
DKI Jakarta dengan angka 81,11 dan IPM 
terendah adalah di Provinsi Papua sebesar 
60,62 (status sedang). Untuk kabupaten/
kota IPM tertinggi dicapai oleh Kota 
Yogyakarta (87,18) dan yang terendah adalah 
Kabupaten Nduga (32,84).

Secara umum IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu 
angka harapan hidup, pengetahuan, dan standar hidup 
layak.

Dalam Buku Bunga Rampai Analisis Opini Laporan 
Keuangan Pemerintah Daerah Terhadap Kesejahteraan 
Masyarakat di Daerah dikatakan bahwa perolehan 

Perkembangan alokasi dan realisasi belanja menurut 
jenis (dalam triliun rupiah) dalam periode 2019 – 2021

Kualitas belanja pemerintah dapat diukur melalui kaitan 
APBN dengan kinerja indikator kesejahteraan. Salah 
satu indikator pentingnya adalah keberhasilan dalam 
meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
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opini audit yang lebih baik dan perolehan opini WTP secara berturut-turut memberikan dampak bagi peningkatan 
kesejahteraan masyarakat. Namun, untuk beberapa wilayah di Indonesia bagian tengah dan timur, opini WTP terhadap 
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) belum terlihat berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan 
masyarakat. Meskipun variabel yang paling memengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat adalah kualitas belanja 
pemerintah, tetapi opini terhadap LKPD menjadi salah satu tolok ukur yang akan memengaruhi peningkatan 
kesejahteraan masyarakat. Laporan keuangan yang berkualitas merupakan syarat mutlak untuk memenuhi ekspektasi 
masyarakat akan terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih 
(clean governance). 

IPM juga dapat digunakan sebagai salah satu variabel penentuan Dana Alokasi Umum (DAU) dan dalam penghitungan 
Dana Insentif Daerah (DID). Pemerintah pusat dan daerah diharapkan mampu mengoptimalkan alokasi dana bidang 
pendidikan dan kesehatan. Penggunaan dana tersebut sebaiknya dipertimbangkan dengan bijak dan tepat sasaran, 
sehingga masyarakat dapat merasakan dengan nyata manfaatnya melalui peningkatan kualitas SDM, layanan publik, 
dan peningkatan kesejahteraan.

.

Disclaimer: tulisan ini adalah opini pribadi penulis dan tidak mewakili pandangan organisasi tempat penulis bekerja 
saat ini.

OpiniOpini

M. Junaidi - KPPN Tanjung Selor

Untea Amalia Cahyani - KPPN Denspasar
Rosita Adityani - Kanwil DJPb Prov. Kepri



Dikenal sebagai pegawai yang aktif di banyak 
cabang olahraga, tetapi tidak nyaman dilabeli 
sebagai atlet karena merasa dirinya bukanlah 
atlet. Itulah Norma Suci Prihartini, yang saat 
ini bertugas di Bagian Sumber Daya Manusia 

Setditjen Perbendaharaan.

Olahraga pertama yang ia kenal adalah renang. Sejak usia 
tujuh tahun, Norma dan kakaknya berlatih bersama pelatih di 
kolam renang yang kebetulan berlokasi di depan rumah.

“Secara umum, kedua orang tua saya gemar melakukan 
aktivitas fisik seperti berjalan kaki dan bersepeda di akhir 
pekan (Ibu), dan bermain tenis meja (Bapak). Orang tua saya 
mendukung setiap kegiatan atau minat anak-anaknya. Tidak 
hanya memfasilitasi kebutuhan akademik dengan les dan 
bimbingan sebagai prioritas utama, tetapi juga memfasilitasi 
pengembangan bakat dengan alat dan pelatih,” ungkap 
perempuan yang juga kerap ditugasi sebagai pembawa 
acara ini.

Selanjutnya, pada saat berusia delapan tahun, Norma mulai 
berlatih tenis meja dengan pendampingan pelatih. Guru SD-
nya pun mengidentifikasi bakat Norma di bidang olahraga. 

Pada pertandingan pertamanya Norma meraih juara ketiga 
antarpelajar tingkat Kabupaten Tegal. Selanjutnya, pada 
pertandingan serupa di tahun-tahun berikutnya baik di 
Kabupaten maupun Kota Tegal, Norma berhasil menduduki 
peringkat pertama di kelompok umurnya. 

Sewaktu memasuki SMA, karena telah memiliki basic 
latihan fisik berkat rangkaian latihan di klub tenis meja, 
Norma diminta oleh guru olahraga di sekolah untuk turut 
berpartisipasi dalam cabang olahraga lempar lembing, 
lempar cakram, dan tolak peluru. Setelah melalui latihan 
teknik yang singkat, Norma berhasil memborong medali 
perak di ketiga cabang olahraga atletik tersebut. Akan 
tetapi, semenjak Norma berstatus pelajar SMA, intensitas 
untuk rutin berlatih olahraga makin menurun. Sebab, jadwal 
kegiatan penunjang prestasi akademik seperti les dan 
pengayaan materi sekolah pun sudah cukup padat.

Pada saat memasuki tahun pertama bangku kuliah, Norma 
tergabung dalam UKM Tenis Meja UGM untuk menyalurkan 
hobi. Di samping itu, Norma juga ikut dalam komunitas 
futsal putri Fakultas Psikologi dan UKM Futsal. Selanjutnya, 
Norma melebarkan sayap dengan turut bergabung 
sebagai anggota tim inti futsal UGM pada tahun kedua 
perkuliahan, sebagai selingan dari penatnya mengejar 
berbagai target perkuliahan. Bersama dengan tim futsal 
psikologi UGM, Norma berhasil memenangi sejumlah 
kejuaraan antar-Fakultas Psikologi level nasional. Begitu 
pula bersama Tim Futsal Putri UGM. Sebagai mahasiswi, 
Norma pun cemerlang. Ia sempat menerima hibah untuk 
riset dari Kemendikbud dengan judul penelitian Eksplorasi 
Konsep Pakewuh dalam Memahami Kecenderungan Tindak 
Nepotisme.

“Olahraga dapat mengasah kemampuan regulasi diri. 
Ketika berolahraga, kita dapat melepaskan energi berlebih. 
Maka olahraga menjadi wadah katarsis (pelampiasan emosi 
negatif) dengan cara yang positif dan pengisi waktu luang 
sebagai bentuk penyeimbang antara otak kanan dan 
otak kiri. Olahraga juga dapat menjaga kesehatan mental 
dan mendukung personal development. Hidup pun jadi 
lebih bahagia dan bermakna,” sebut anak ketiga dari tiga 
bersaudara ini.

“Dalam konteks pertandingan individual seperti tenis meja, 
diperlukan regulasi emosi yang baik, ketenangan, fokus, 
dan willingness to do the best untuk dapat memberikan 
performa yang optimal dan memenangkan pertandingan,” 
urainya. Tantangan lebih ia rasakan ketika bermain dalam tim 
pada cabang olahraga futsal. Diperlukan faktor tambahan 
yaitu kemampuan leadership dan teamwork yang baik agar 
tim yang anggotanya berasal dari berbagai latar belakang 
dapat bermain dengan kompak.

Norma biasanya berlatih setelah jam kerja berakhir, sehingga 
tidak mengganggu rutinitas tugas sehari-hari. Bagi peraih 
Juara I Cabang Olahraga Tenis Meja Perorangan dalam 
rangka Hari Oeang Kementerian Keuangan Tahun 2022 ini, 
perlu kedisiplinan dan manajemen waktu yang baik supaya 
seluruh aktivitas dapat dilaksanakan dengan optimal.

Olahraga untuk 
Hidup Lebih 
Bahagia dan 
Bermakna

Ubah Masalah 
Jadi Berkah Lewat 
Sabun Alamiah

Berawal dari pengalaman pribadi, Sonya Suci 
Rahmadani membuka usaha pembuatan sabun 
alami. 
“Saya memiliki kulit yang sangat sensitif ketika memakai 
produk perawatan kulit komersial, makan makanan tertentu, 
bahkan dapat dipengaruhi oleh cuaca. Awalnya saya berobat 
ke dokter, tetapi obat dan salepnya punya efek samping 
jika digunakan secara terus-menerus bertahun-tahun. Saya 
kemudian bergabung dengan komunitas eczema warrior dan 
low nickel diet. Di komunitas ini, kami saling berbagi informasi 
untuk meredakan gejala,” cerita Sonya.

Mulanya, Sonya belajar membuat sabun untuk diri sendiri. 
Kemudian teman-teman komunitasnya mulai ikut mencoba 
sabun buatan Sonya dan menjadi langganan. Produk sabun 
ini diberinya merek senja.zw. Kini Sonya dibantu oleh ibu-
ibu warga sekitar rumahnya di Bogor. Ke depannya, Sonya 
berencana untuk berfokus di marketing, sedangkan ibu-ibu 
warga mengerjakan produksi.

Latar belakang pendidikan Sonya di Institut Pertanian Bogor 
mendorongnya untuk merangkul para petani. Sonya menjadi 
fasilitator untuk menerapkan pertanian organik yang selaras 
dengan alam sampai mereka mendapatkan sertifikat organik 
yang dapat meningkatkan value produk yang dihasilkan. 
Petani-petani tersebut kemudian menjadi supplier untuk 
kebutuhan pembuatan sabun senja.zw. Selain senja.zw 
mendapatkan keuntungan karena memiliki supplier tepercaya, 
petani pun mendapatkan nilai tambah dari produk yang 
dihasilkannya, karena kini yang dijual bukan hanya bahan 
baku. 
Jenis produk senja.zw pun makin bertambah. Ada sabun 
batang dari bahan kopi, cokelat, dan kelapa, lalu sampo, 
deodoran, dan lotion bar. Berikutnya Sonya berencana untuk 
memproduksi juga sabun cair.

“Tantangannya adalah mendapatkan alat produksi yang 
proper untuk peningkatan kuantitas dan kualitas produk. 

Selama ini saya berjualan hanya di komunitas dengan 
jumlah sangat terbatas karena belum mampu melakukan 
peningkatan alat produksi,” tutur Sonya.

Pembiayaan UMi dari BLU Pusat Investasi Pemerintah (PIP) 
memberikan harapan baru bagi Sonya. Produksi Senja.
zw meningkat sangat signifikan setelah penambahan alat, 
bahkan hingga 20 kali lipat. 
“Alhamdulillah dengan bantuan dari PIP, saya dapat 
meningkatkan kuantitas produk sehingga lebih percaya 
diri melakukan ekspansi. Saya sangat dimudahkan untuk 
mendapatkan akses modal, peningkatan alat produksi, 
pendampingan digital marketing, dan peningkatan kualitas 
produk sehingga lebih diterima oleh konsumen,” ungkapnya.

Sebelum pendampingan PIP, omzet Senja.zw per bulan 
berkisar antara Rp500.000 s.d. Rp1.000.000. Setelahnya, 
omzet meningkat hingga 10 kali lipat. Selain dari penjualan 
produk, pendapatan pun didapat dari workshop pembuatan 
sabun.

Tahun lalu, Sonya bersama senja.zw menjadi salah satu 
pemenang UMi Youthpreneur Competition yang diadakan 
oleh PIP.

“Masya Allah, sangat tidak menyangka bisa menang setelah 
proses yang rasanya sangat panjang. Mulai dari mengirimkan 
proposal, yang ketika itu kabarnya ada ratusan yang ikut. 
Kemudian pendampingan 10 besar yang setiap harinya 
kami diberi tantangan. Rasanya sudah mengikhlaskan 
saja, menang bukan menjadi tujuan utama. Masuk 10 
besar, bisa mendapatkan pendampingan dan banyak sekali 
masukan terkait produk sudah membuat sangat bersyukur. 
Ketika menang, saya sangat termotivasi untuk melakukan 
lebih banyak riset demi membantu teman-teman yang 
membutuhkan sabun alami,” kenang perempuan 28 tahun 
ini.

Kini Sonya ingin bisa segera membuka toko, dari yang 
sebelumnya hanya memasarkan produk melalui media sosial.

“Saya berharap sabun senja.zw bukan hanya bermanfaat 
untuk membersihkan tubuh dengan aman untuk kulit 
sensitif, melainkan juga dapat digunakan sebagai 
pengobatan. Untuk mencapai impian tersebut saat ini saya 
sedang sekolah vokasi kedokteran klasik,” pungkasnya.

Norma Suci Prihartini
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Welcoming the 2023 ASEAN Chairmanship, 
The New Mandate of the Indonesian 
Government

M. Bahrul Ulum, Directorate General of Treasury Secretariat

After successfully 
hosting and leading 
the G20 Presidency 
in 2022, Indonesia 
will become 

the Chairman of ASEAN in 
2023. Indonesia was given 
an extraordinary mandate 
to carry on the previous 

ASEAN Chairmanship from Cambodia, which was 
formally declared in early November 2022. The ASEAN 
Chairmanship is chosen based on the alphabetical order 
of the ASEAN member countries. It is not the first time 
that Indonesia has had the chance to lead ASEAN; in fact, 
Indonesia has held the position up to four times, in 1976, 
1996, 2003, and 2011. Implementing this responsibility will 
definitely be challenging because Indonesia will have to 
lead other member nations through many possibilities 
and obstacles. In addition to realizing common 
objectives in the region, Indonesia will serve as an ASEAN 
vanguard through multilateral cooperation with other big 
countries and major international organizations.

This chairmanship will also lead to the achievement of 
sustainable goals that are still aligned with the agenda of 
the G20 Presidency, such as facing the threat of a global 
food and energy crisis, global health infrastructure, 
climate change, and inclusive economic growth. 
Moreover, Indonesia's chairmanship in ASEAN next year 
will bring the theme "ASEAN Matters: The Epicentrum of 
Growth", according to foreign minister Retno Marsudi. 
After being severely affected by the COVID-19 epidemic 
for the past two years, which had an incredible influence 
on numerous sectors, Indonesia will become the region's 
hub of economic growth. Then, through mutually agreed-
upon cooperation, it is envisioned that the ASEAN area 
will see greater economic integration and more inclusive 
prosperity.

Following Indonesia's role as chair of ASEAN, the Ministry 
of Finance and all levels of institutions under it will 
participate in carrying out this great assignment. The 
Ministry of Finance will be in charge of implementing 
the priority agenda in the financial sector through three 
proposals for Priority Economic Deliverables (PED) that 
laterly result in five recommended outputs including 
infrastructure financing, recovery from the impact of a 
pandemic and regional health capacity building, tax and 
customs cooperation, digitization of financial inclusion 
for MSMEs, and sustainable financing. All units under 
the ministry of finance will participate in realizing these 
outputs through their respective roles, including the 
Directorate General of Treasury. 

The Directorate General of Treasury is one of the echelon 
units in the Ministry of Finance that has the responsibilities 
and functions of delivering the state budget to the 
regions, channeling the budgets and expenditures of 
ministries and institutions, and producing accountability 
reports. Additionally, to deal with the effects of the 
COVID-19 epidemic, the Directorate General of Treasury 
has also made a significant contribution as a conduit for 
national priority programs. It is impossible to dissociate 
the Directorate General of Treasury's function as a 
distributor of various budgets for national economic 
recovery programs from Indonesia's achievement in 
upholding economic and financial sector stability.

On top of that, to combat the pandemic effects, 
Indonesia launched comprehensive health, economic, 
and social containment measures, the National 
Economic Recovery (Pemulihan Ekonomi Nasional, or 
PEN) program, on May 11, 2020. It covers public health 
support, social protection for the poor and vulnerable, 
fiscal incentives, and financial support for businesses. For 
the PEN program, the government spent approximately 
IDR 575.9 trillion in 2020 and IDR 657.1 trillion in 2021. 
In 2022, the government continued the program by 
allocating IDR 455.62 trillion. One of the Directorate 
General of Treasury's tasks in implementing the budget 
to the regions during a pandemic was when the central 
government encouraged the reallocation and refocusing 
of the budget from Transfers to Regions and Village 
Funds (TKDD) as an effort to support healthcare, social 
safety nets, and economic recovery as well as COVID-19 
vaccinations and incentives for health workers from a 
budget perspective.

The government, through the Ministry of Finance, will also 
confront new problems in the years to come when the 
National Economic Recovery (PEN) program comes to an 
end in 2022. However, there will always be different ways 
to reach objectives, including through collaboration with 
other nations. Indonesia can capitalize on the momentum 
of ASEAN's chairmanship to support post-pandemic 
recovery and achieve outcomes for common goals. The 
Directorate General of Treasury will bear the next task, 
through infrastructure financing programs, recovery 
from the impact of a pandemic, building regional health 
capacity, and other possible outputs, as mentioned in 
the five recommended outputs in Priority Economic 
Deliverables (PED). Reflecting on previous success in 
supporting national priority programs, it is a significant 
chance for The Directorate General of Treasury to assist 
the government during the impending 2023 ASEAN 
Chairmanship for the benefit of this nation overall.
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Catatan PerjalananEnglish Lounge

Mengawali tugas di DJPb, Dirjen Perbendaharaan Astera 
Primanto Bhakti segera melakukan konsolidasi internal 
dengan mengunjungi secara langsung sejumlah kantor 
vertikal DJPb. Dirjen Perbendaharaan meninjau langsung 
kinerja layanan dan memberikan semangat bagi para 
pegawai DJPb, mulai dari Serang, Yogyakarta, Surakarta, 
Klaten, Denpasar, Amlapura, Singaraja, Jakarta, hingga 
Malang .

Pada akhir tahun anggaran 2022, serapan APBN dan 
kesiapan kantor vertikal menghadapi tanggal-
tanggal penting. Momentum akhir tahun ini menjadi 
perhatian bagi Dirjen Perbendaharaan, dengan 
melakukan kunjungan kerja ke Kanwil DJPb Provinsi 

Banten dan KPPN Serang, Rabu (09/11/2022). Dalam 
kunjungannya, Dirjen Perbendaharaan melihat langsung 
kondisi ruang layanan, ruang kerja, dan fasilitas lainnya sembari 
menyapa para pegawai.

Dirjen Perbendaharaan juga meninjau Kantor Wilayah DJPb 
Provinsi DI Yogyakarta sekaligus mengunjungi KPPN Surakarta 
dan KPPN Klaten (11/11/2022). Melalui arahannya, Dirjen 
Perbendaharaan menegaskan untuk meningkatkan sinergi, 
karena fungsi Regional Chief Economist (RCE) yang diemban 
Kanwil tetap membutuhkan kolaborasi. Selain itu hubungan 
baik dengan Pemda merupakan hal yang penting untuk dijaga.

Kanwil DJPb diarahkan agar terus memperdalam analisis 
transmisi realisasi APBN dan APBD yang memengaruhi. 
Kanwil juga perlu melakukan pendalaman analisis dengan 
sumber data dan jaringan Kementerian Keuangan untuk 
mengonfirmasi pendapat dan hasil analisis dari para 
akademisi demi mendukung program Kemenkeu Satu.

Selanjutnya, Dirjen Perbendaharaan meresmikan Gedung 
Treasury Learning Center (TLC) di Yogyakarta (12/11/2022). 
Gedung seluas 1.217 m² ini difungsikan sebagai sarana 
pembelajaran dan riset di bidang Perbendaharaan serta untuk 
mendukung UMKM dengan berkoordinasi bersama Pemda. 
Ke depannya, diharapkan gedung ini juga dapat dijadikan 
museum budaya Kementerian Keuangan. Konten museum 
perlu dikembangkan secara matang, misalnya sajian digital 
dan visual sejarah pelaksanaan tugas Kementerian Keuangan 
sejak masa awal kemerdekaan.

Melebarkan langkah menebarkan nilai-nilai DJPb sebagai 
RCE, Dirjen Perbendaharaan melakukan kunjungan kerja ke 
Kanwil DJPb Provinsi Bali dan KPPN Denpasar (14/11/2022). 
Dirjen Perbendaharaan berpesan bahwa peran Kanwil sebagai 
RCE merupakan tantangan yang luar biasa bagi DJPb saat ini. 
Kanwil harus menjadi transformer tugas dan fungsi serta peran 
DJPb di daerah dengan meng-create berbagai event terkait 
peran RCE. 

Melanjutkan kunjungannya, di KPPN Amlapura dan KPPN 
Singaraja (15/11/2022), Dirjen Perbendaharaan menyampaikan 
harapan agar terus melakukan berbagai inovasi dan 
memberikan dukungan kepada pemda sebagai financial 
advisor dan regional economist. Tugas terkait Dana Desa 
harus dijalankan dengan baik sehingga kualitas penyaluran 
tetap terjaga.

Untuk mempertajam pengamatan dan analisis perekonomian 
yang dilakukan KPPN, perguruan tinggi diharapkan dapat 
menjadi mitra diskusi dalam merumuskan masukan bagi 
pemda maupun pusat demi mengembangkan ekonomi 
wilayah. Pesan tersebut disampaikan Dirjen Perbendaharaan 
dalam kunjungan kerja ke KPPN Bogor (16/11/2022). Peran 
akademisi bersinergi dengan KPPN sebagai bagian dari 
Indonesian Treasury diharapkan menghasilkan kajian 
berkualitas sebagai bahan pertimbangan dalam perumusan 
kebijakan. Dirjen Perbendaharaan pun meneruskan arahan 
Menteri Keuangan bahwa agar kantor vertikal DJPb dapat 
menjalankan peran sebagai RCE, diperlukan SDM yang 
berintelektual tinggi.

Dalam kunjungan kerja akhir tahun anggaran ke KPPN Jakarta I, 
KPPN Jakarta IV, KPPN Jakarta VI, serta KPPN Khusus Pinjaman 
dan Hibah (23/12/2022), Dirjen Perbendaharaan kembali 
mengingatkan untuk menggerakkan fungsi RCE.

"Kita bisa memotret kondisi di sekitar, lalu mencari koneksinya 
dengan peran APBN. Untuk analisisnya bisa bekerja sama 
dengan local expert. Kita juga mengembangkan tugas 
shadow organization," tegas Dirjen Perbendaharaan.

Bertepatan dengan puncak peringatan Hari Bakti 
Perbendaharaan ke-19 (18/01/2023), Dirjen Perbendaharaan 
meresmikan RCE Center yang merupakan gedung warisan 
budaya (heritage) di Malang. RCE Center diharapkan 
mendukung kegiatan-kegiatan sebagai wujud kehadiran 
Kemenkeu dalam mendorong perekonomian daerah.

Kolaborasi dan 
Sinergi, Kunci 
Sukses RCE

Serang, Yogyakarta, Surakarta, Klaten, Denpasar, 
Amlapura, Singaraja, Jakarta, Malang



Semangat Tetap Muda, Pembangunan 
Jawa Tengah Terus Terjaga

KPPN TARAKAN

Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia 
dengan pusat pemerintahan di Semarang. Dengan 
letaknya yang  strategis, berada di tengah Pulau 
Jawa, serta menghubungkan antara kota-kota besar 
di Jawa, terutama Surabaya dan Jakarta, maka Jawa 

Tengah memiliki peran yang sangat vital bagi keberhasilan 
pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Tidak heran, setiap 
kali orang mendengar Jawa Tengah, maka yang terbayang 
adalah sebuah wilayah atau provinsi yang menjadi pusat 
perhatian dan tolok ukur masyarakat Indonesia. Apalagi 
dengan jumlah penduduk yang banyak dan wilayah yang luas, 
Jawa Tengah memiliki potensi yang besar pula.

Tentu saja, karakter Jawa Tengah tersebut berimbas menjadi 
keunikan dan tantangan tersendiri bagi Kanwil DJPb Provinsi 
Jawa Tengah dalam menjamin fungsi-fungsi APBN di wilayah 
Provinsi Jawa Tengah terlaksana secara baik. Berlokasi di 
Gedung Keuangan Negara (GKN) Semarang I, Kanwil DJPb 
Provinsi Jawa Tengah berada dekat dengan arah masuk ke 
kawasan Kota Lama Semarang. GKN Semarang I atau dikenal 
dengan nama Gedung “Papak” ini dibangun pada tahun 1854 
dan sebelumnya pernah difungsikan sebagai Kantor Polisi dan 
Kantor Karesidenan, Kantor Pos dan Keuangan, serta Ruang 
sidang Raad Van Justice (Pengadilan untuk Rakyat Eropa).

Sebagai Regional Chief Economist (RCE) di Jawa Tengah, 
Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah melayani 1.289 Satuan Kerja 
dengan wilayah kerja meliputi 15 KPPN dan 36 Pemerintah 
Daerah. Belanja negara yang dikelola pada tahun 2022 adalah 
sebesar Rp103,9 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah 
pusat Rp38,7 triliun dan transfer ke daerah dan dana desa 
sebesar Rp65,2 triliun. Melihat volume kerja tersebut, bisa 
dikatakan Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah mempunyai 
beban kerja yang tinggi, bahkan alokasi Dana Desa di Jawa 
Tengah merupakan yang tertinggi secara nasional dalam tiga 
tahun terakhir sejak 2020.

Penguatan peran Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah sebagai 
Regional Chief Economist (RCE) terus dilakukan melalui kerja 
sama yang baik dengan berbagai pihak, baik internal maupun 
eksternal Kementerian Keuangan, di antaranya sinergi dengan 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Jenderal 
Soedirman (Unsoed) melalui perjanjian kerjasama dalam 
Program Peneliti Muda Berkontribusi di tahun 2021. Dalam 
program tersebut, KFR mendapatkan apresiasi yang sangat 
baik dari FEB Unsoed karena mampu memberikan informasi 
penting terkait perkembangan kondisi ekonomi makro 
daerah secara umum dan secara khusus gambaran fiskal di 
Jawa Tengah.

Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah

Saya mengucapkan terima 
kasih, Kanwil DJPb Provinsi 
Jawa Tengah telah proaktif 
menjalin sinergi dan kerja sama 
yang baik dengan seluruh 
SKPD, Pemerintah Daerah, 
serta pemangku kepentingan 
dalam penyaluran APBN 
yang lebih efektif dan efisien. 
Teruslah berinovasi dan 
berkinerja lebih baik lagi. 
 
Ganjar Pranowo, Gubernur 
Provinsi Jawa Tengah

Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah merupakan 
mitra strategis kami. Kita berkolaborasi 
terutama dalam rangka pemulihan ekonomi 
di Jawa Tengah. Kita juga merasakan 
koordinasi yang begitu hangat terutama 
dalam mengimplementasikan program 
subsidi bunga khususnya bagi BPR. Semoga 
kerja sama yang sudah sangat erat ini bisa 
berlanjut sehingga kita bisa menjadi pilar 
untuk membantu pemulihan ekonomi yang 
ada di Jawa Tengah

Aman Santosa, Kepala OJK Regional 3 Jawa 
Tengah dan DIY

Kami memberikan apresiasi dan 
penghargaan yang setinggi-tingginya 
atas dedikasi dan kerja keras dari tim 
Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah. 
Sinergi dengan kami harus terus 
dilanjutkan sehingga memberikan 
kesuksesan bagi kita dalam 
membangun Jawa Tengah.

Sugeng Riyanto, Kepala 
Dispermasdesdukcapil Provinsi Jawa 
Tengah

*Testimoni 
Satker

Jalinan kerja sama juga dikuatkan oleh Kanwil DJPb Provinsi 
Jawa Tengah bersama stakeholders internasional seperti 
Swiss State Secretariat for Economic Affairs (SECO). SECO 
merupakan lembaga Pemerintah Swiss yang berperan dalam 
kerja sama pembangunan ekonomi dalam memberikan 
dukungan kepada Kementerian Keuangan RI melalui 
Public Financial Management Multi-Donor Trust Fund (PFM 
MDTF) yang diimplementasikan pada beberapa program 
di antaranya SAKTI dan SIKRI. Pada November 2022, Swiss 
SECO berkunjung ke Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah 
untuk melihat secara langsung peran SAKTI dan SIKRI dalam 
mengoptimalkan fungsi RCE di Jawa Tengah.

Diraihnya berbagai capaian oleh Kanwil DJPb Provinsi Jawa 
Tengah yaitu Peringkat I Implementasi Regional Chief 
Economist terbaik Kategori Kanwil Besar, peringkat III 
Laporan Asset Liability Committee (ALCo) terbaik Kategori 
Kanwil Besar, serta peringkat III Laporan Kajian Fiskal Regional 
(KFR) terbaik Kategori Kanwil Besar, menunjukkan komitmen 
Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah untuk menjadi RCE yang 
andal. 

Sebagai unit yang memiliki tugas mengawal dan memonitor 
pelaksanaan penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, Kanwil 
DJPb Provinsi Jawa Tengah pun mampu mendorong kinerja 
penyaluran Dana Desa Tahun 2021 menjadi lebih baik, 
sehingga Jawa Tengah berhasil menjadi provinsi tercepat 
dalam penyaluran Dana Desa untuk kategori provinsi dengan 
jumlah desa besar.

Menjaga Jiwa dan Semangat Tetap Muda

Dengan volume kerja dan tantangan yang dihadapi tersebut, 
siapa yang menyangka bahwa selama ini dukungan SDM di 
Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah justru didominasi oleh para 
pegawai senior. Dengan komposisi jumlah 72 pegawai yang 
terdiri atas 67 persen dari generasi X maupun Baby Boomers, 
tentu menjadi tantangan tersendiri bagi para pegawai ketika 
harus beradaptasi dengan pekerjaan baru yang memerlukan 
kompetensi analisis dan berbasis teknologi informasi. 

Strategi penyelesaian tugas pun dilakukan seperti 
pembentukan gugus tugas lintas bidang untuk 
menyelesaikan penugasan secara cepat dan memerlukan 
kompetensi khusus. Salah satunya adalah pembentukan 
Tim Permata yang memiliki tugas untuk menyelesaikan 
penugasan-penugasan secara langsung dari Kepala Kanwil, 
seperti eksekusi kegiatan lintas bidang yang melibatkan 
banyak pihak. Kondisi demikian tidak menyurutkan peran 
pimpinan Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah untuk tetap 
memberikan semangat dan keteladanan bagi jajarannya 
untuk tetap mampu menyelesaikan tugas terkait dengan hasil 
yang memuaskan.

Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi 
Jawa Tengah, Muhdi, semangat pembelajar menjadi kunci 
untuk tetap produktif dalam berkinerja. 

“Dinamika organisasi menuntut Insan Perbendaharaan untuk 
senantiasa agile dan adaptif terhadap tuntutan perubahan 
khususnya terkait dengan perkembangan teknologi digital 
dan orientasi science based policy/evidence based policy 
dengan penguatan pada aspek analitikal. Usia pegawai boleh 
bertambah, tetapi jiwa dan semangat pembelajar harus tetap 
berkobar,” jelas Muhdi.

Peran Kanwil DJPb Provinsi Jateng sebagai RCE akan makin 
tajam di masa yang akan datang  dengan menghasilkan 
berbagai kajian dan riset-riset bertemakan ekonomi. Melalui 
fungsi sebagai RCE, Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah dapat 
memberikan berbagai rekomendasi yang tepat mengenai 
penyerapan belanja dan perekonomian daerah di Jawa 
Tengah sehingga dapat digunakan bagi seluruh stakeholders 
untuk meningkatkan kinerjanya.

Dengan semangat slogan Tata Titi Tatas Titis, Kanwil DJPb 
Provinsi Jawa Tengah berkomitmen senantiasa tata (tertata), 
titi (teliti), tatas (tuntas), dan titis (tepat sasaran) dalam 
mengemban tugas yang diharapkan mampu berdampak 
bagi kesejahteraan masyarakat Jawa Tengah.
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Kawal APBN untuk G20 dan Pariwisata 
Pulau Dewata

KPPN Denpasar memiliki peran penting dalam 
pembangunan di wilayah yang menjadi salah satu 
destinasi wisata paling masyhur di dunia, Bali. Selain 
itu, dengan gelaran akbar G20 yang dihelat di Bali 
tahun lalu, KPPN Denpasar kian mengukuhkan 

posisi sebagai penjaga kelancaran pelaksanaan APBN untuk 
pelaksanaan kegiatan tersebut.

Kota Denpasar terletak di tengah-tengah Pulau Bali, 
merupakan Ibukota Provinsi Bali sekaligus pusat 
pemerintahan, pendidikan dan perekonomian. Letaknya 
yang strategis sangat menguntungkan dari segi ekonomis 
maupun dari kepariwisataan karena merupakan titik sentral 
berbagai kegiatan sekaligus sebagai penghubung dengan 
kabupaten lainnya. KPPN Denpasar berlokasi di Jl. Kusuma 
Atmaja, Panjer, Denpasar Selatan,. Untuk menjalankan 
tugas dan fungsi termasuk pemberian layanan kepada 257 
mitra satuan kerjanya, KPPN Denpasar dikawal sebanyak 33 
pegawai, terdiri atas 14 pegawai laki-laki dan 19 perempuan. 

Lebih dari 80% alokasi dana APBN yang ditujukan untuk 
membiayai pembangunan di wilayah Bali disalurkan dan 
dikelola melalui KPPN Denpasar. Wilayah pembayarannya 
meliputi Provinsi Bali, Kota Denpasar, Kabupaten Badung, 
Kabupaten Gianyar, dan Kabupaten Tabanan. Ketepatan dan 
kelancaran penyaluran anggaran Kementerian/Lembaga 
serta TKD ke Pemerintah Daerah menjadi hal yang sangat 
diperhatikan agar pembangunan, khususnya peningkatan 
infrastruktur pendukung pariwisata serta kesejahteraan 
masyarakat melalui bantuan pemerintah dan pemberdayaan 
pelaku UMKM, dapat dirasakan secara cepat, tepat, dan 
akurat.

Tahun lalu, sebanyak kurang lebih Rp598,1 miliar atau sekitar 

88% APBN yang dialokasikan untuk G20 digunakan untuk 
memperkuat infrastruktur wilayah Bali, dan anggaran 
tersebut disalurkan melalui KPPN Denpasar. Mulai dari 
pemeliharaan, rehabilitasi, rekonstruksi (preservasi) jalan 
dan jembatan, penataan kawasan hutan mangrove, hingga 
rehabilitasi waduk dalam optimalisasi suplai air baku dapat 
selesai tepat waktu. Pengelolaan APBN guna penyelesaian 
pembangunan infrastruktur serta pengamanan merupakan 
hal vital dalam kelancaran pelaksanaan KTT G20. Anggaran 
untuk G20 yang tersebar di beberapa mitra kerja KPPN 
Denpasar selalu dipastikan agar terlaksana tepat waktu, 
tepat jumlah, dan tepat penerima.

KPPN Denpasar selaku Kuasa Bendahara Umum Negara di 
daerah memastikan pelaksanaan anggaran yang dilakukan 
oleh para satuan kerja dapat berjalan tanpa kendala. Mulai 
pembuatan komitmen seperti kontrak, kepastian pengujian 
SPM, penyajian laporan keuangan yang akuntabel dan tepat 
waktu, hingga layanan konsultasi yang memperhatikan 
pelayanan prima menjadi komitmen KPPN Denpasar 
sebagai representasi Kementerian Keuangan di daerah, 
tidak terkecuali pada saat KTT G20 dilaksanakan. 

Inovasi juga terus dibangun untuk dapat mendukung 
proses pelayanan tatap muka, sehingga hak-hak satuan 
kerja mitra KPPN Denpasar dapat tetap terpenuhi. Salah 
satunya Sapa Lewat Angkasa Bali (Salak Bali). Konsepnya 
adalah edukasi dan informasi virtual terkait perbendaharaan, 
pengelolaan APBN, serta informasi aktual kepada satker. 
Salak Bali disiarkan seminggu sekali melalui kanal YouTube 
atau Instagram resmi KPPN Denpasar pada hari Kamis 
pukul 14.30 WITA. Selanjutnya ada Desi 037, singkatan dari 
Video Singkat Informasi 037, untuk memberikan edukasi 

dan informasi terkait perbendaharaan, pengelolaan SDM, 
serta pembangunan zona integritas dan implementasi 
Pengarusutamaan Gender (PUG). Desi 037 ditayangkan 
melalui media resmi KPPN Denpasar. Realisasi APBN 
setiap bulan juga disebarluaskan melalui publikasi 
#PunapiAPBN037 sebagai sarana transparansi informasi, 
kepastian penyaluran, serta upaya KPPN Denpasar 
dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada 
Kementerian Keuangan. 

“Salak Bali dan Desi 037 adalah upaya KPPN Denpasar 
menambah akses dan memperluas jangkauan penerima 
informasi. Kepala Kantor, seksi teknis, dan subbagian 
umum terlibat sebagai narasumber. Bagi stakeholders, 
program Salak Bali menjadi wadah untuk mendapatkan 
edukasi dan informasi yang aktual dan akuntabel. Bagi para 
pegawai, program Salak Bali dan Desi 037 menjadi ajang 
untuk mengasah diri dan meningkatkan service excellence 
yang selama ini telah berjalan,” jelas Iwan Teguh Setiawan, 
Kepala KPPN Denpasar.

Meski di tengah sejumlah tantangan, KPPN Denpasar 
tetap mengukir sejumlah capaian. Yang terbaru adalah 
sebagai Kantor Pelayanan Terbaik Ketiga DJPb Tingkat 
Kementerian Keuangan Tahun 2022 dan Unit Wilayah 
Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Tahun 2022. KPPN 
Denpasar juga mewakili DJPb untuk Lomba Implementasi 
PUG Kementerian Keuangan Tahun 2021.

KPPN Denpasar terus berupaya melakukan peningkatan 
kualitas pelayanan, antara lain memberikan pelayanan 
dengan perspektif gender mulai dari kebijakan, 
pemenuhan sarana dan prasarana responsif gender, serta 
inovasi yang memberikan kesempatan, akses, partisipasi, 
dan manfaat yang sama pada setiap stakeholders. Untuk 
menjamin kelancaran implementasi PUG, KPPN Denpasar 
berusaha memenuhi syarat pokok mulai dari komitmen 
pimpinan beserta seluruh pejabat dan pegawai untuk 
mengambil peran dalam perbaikan kualitas keadilan 
gender terutama di Provinsi Bali, dilanjutkan dengan 
pembentukan Tim Implementasi PUG serta rencana kerja 
tahunan yang dievaluasi secara berkala. 

KPPN Denpasar juga melaksanakan pelatihan bagi seluruh 
pejabat dan pegawai terkait pentingnya mewujudkan 
keadilan dan kesetaraan gender. Secara eksternal 
dilakukan sosialisasi untuk menjaga dan membangun 
relasi bersama satker. KPPN Denpasar juga melakukan 

studi banding guna meningkatkan wawasan terhadap 
PUG dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga 
Berencana Kota Denpasar.  

Selain itu, KPPN Denpasar melakukan koordinasi dengan 
pemerintah daerah secara formal maupun informal terkait 
penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa, serta berkomunikasi 
secara berkesinambungan terkait perkembangan 
informasi terbaru melalui berbagai sarana seperti 
pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) dan forum 
komunikasi. Sedangkan di sisi internal, diberikan pelatihan 
pemberian pelayanan prima dan penguatan nilai-nilai 
Kementerian Keuangan. Penguatan nilai integritas dan 
antikorupsi pada masing-masing pegawai juga terus 
dilakukan, misalnya lewat inovasi Kuis KokGratiSE yang 
diadakan secara triwulanan dan juga dapat dikerjakan oleh 
mitra kerja.

KPPN Denpasar tak ketinggalan ikut berpartisipasi dalam 
pengembangan UMKM di Wilayah Bali melalui Pojok 
UMKM sebagai tempat display produk-produk UMKM 
serta optimalisasi Digipay. Kegiatan #PunapiAPBN037 
juga turut menggaungkan hasil nyata pembangunan dari 
APBN kepada masyarakat. Selain itu, dalam berbagai 
kegiatan bersama dengan unit vertikal Kemenkeu lainnya, 
disediakan bazar untuk pelaku UMKM memasarkan 
produknya.

“Memberikan pelayanan terbaik merupakan amanah dan 
tanggung jawab yang selalu kami laksanakan dengan 
teguh selaku perwakilan Kementerian Keuangan di 
daerah. Menjadi salah satu Kantor Pelayanan Terbaik di 
Kementerian Keuangan Tahun 2022 merupakan sebuah 
penghargaan yang sangat kami apresiasi dan banggakan. 
Hal ini kami pandang sebagai pendorong dan penguat 
motivasi untuk terus memberikan pelayanan prima. Selain 
itu, dedikasi dan kontribusi dalam mengelola keuangan 
negara juga akan terus kami buktikan melalui langkah-
langkah nyata demi mewujudkan kualitas layanan publik 
terbaik,” tutup Kepala KPPN Denpasar.

Testimoni

Saya menyampaikan apresiasi kepada KPPN Denpasar yang telah melaksanakan implementasi PUG di 
mana hal tersebut merupakan langkah penting dalam menciptakan keadilan pada masyarakat secara 
masif dan konsisten dalam pelayanan dan kerja sama yang telah terjalin.
I.G.N Jaya Negara, Walikota Denpasar

Tugas kami dalam memberikan layanan kesehatan yang baik dan berjalan lancar sehingga dapat 
diakses serta dinikmati oleh masyarakat. Hal itu tidak terlepas dari dukungan keuangan yang baik di 
antaranya berkat kerja sama dan dukungan layanan KPPN Denpasar. Untuk itu, saya mengapresiasi 
KPPN Denpasar yang terus menerus melakukan upaya perbaikan dan inovasi untuk memberikan 
layanan yang berkualitas kepada kami dan stakeholders lainnya.
dr. Ni Made Murtini, MARS., Kepala Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar 

Saya memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada KPPN Denpasar atas sinergi yang sangat baik, 
pelayanan yang transparan, responsif, dan akurat. Sukses untuk KPPN Denpasar.
Muhamad Masykur, Kepala BPKP Provinsi Bali

KPPN Denpasar
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Kisah Sukses Dana 
Desa: Dari Desa 
Untuk Nusantara

Penulis: Novryan Noor 
Hanifan Muttaqien, 
Pustakawan

Judul Buku: Kisah Sukses Dana Desa: Dari Desa Untuk Nusantara
Penulis: Pegawai Ditjen Perbendaharaan
Penerbit: Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI
Tahun Terbit: 2022
Tebal Halaman: 272 halaman

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar 
di dunia dan memiliki beragam suku bangsa 
yang menjadikannya negara berpenduduk 
terbanyak ke-4 di dunia. Hal ini tentu menjadi 
tantangan tersendiri bagi pemerintah untuk dapat 

memakmurkan setiap daerahnya agar tidak terjadi 
kesenjangan, sehingga tercipta keadilan sosial 
bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan yang 
diamanatkan dalam Pancasila sila kelima.

Salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkan 
tujuan tersebut adalah dengan penyaluran Dana 
Desa, yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa. 
Dana Desa sendiri adalah dana yang bersumber dari 
APBN yang diperuntukan bagi desa yang ditransfer 
melalui APBD kabupaten dan kota yang digunakan 
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, 
pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan 
kemasyarakatan. Penyaluran Dana Desa ini sekaligus 
menjadi implementasi dari desentralisasi fiskal, yang 
memungkinkan setiap desa untuk dapat mengatur 
keuangan sesuai dengan situasi dan kondisi yang 
benar-benar dialami di desanya dengan harapan 
dapat turut menggerakkan perekonomian sehingga 
kesejahteraan masyarakat pun meningkat.

Dana Desa sudah mulai disalurkan sejak tahun 2015, 
dan jumlah yang dialokasikan oleh pemerintah 
pun tidak sedikit serta mengalami peningkatan 
setiap tahunnya. Pada tahun 2021, Dana Desa yang 
disalurkan mencapai Rp71,85 Triliun kepada 74.961 
desa di seluruh nusantara. Pengelolaan Dana Desa itu 

sendiri termasuk di dalamnya adalah pemantauan dan 
evaluasi yang terus dilakukan oleh DJPb sebagai wujud 
dari tata kelola yang baik dalam pemerintahan. 

Hasil dari pemantauan serta evaluasi yang dilakukan 
pun turut menguak berbagai kisah perjalanan dari 
pelaksanaan Dana Desa tersebut. Kisah-kisah yang 
membuktikan keberhasilan pengelolaan Dana Desa 
dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa 
ini menarik untuk disimak. Kisah-kisah tersebut pun 
kemudian dihimpun menjadi satu oleh Direktorat 
Pelaksanaan Anggaran ke dalam buku kisah sukses 
Dana Desa ini, setelah sebelumnya pernah disusun 
buku serupa pada tahun 2017.

Buku berisi gagasan yang dituangkan oleh DJPb 
melalui kantor-kantor perwakilan pada masing-
masing wilayah di Indonesia ini dapat menjadi 
gambaran utuh mengenai keberhasilan dan 
kebermanfaatan Dana Desa. Keberhasilan yang 
tertuang dalam buku ini diharapkan mampu 
menularkan semangat optimisme kepada seluruh 
elemen masyarakat. 

Disajikan dengan data pendukung yang akurat, buku 
ini dapat dijadikan referensi untuk mengetahui lebih 
jauh mengenai pelaksanaan pengelolaan Dana Desa 
yang sudah dilaksanakan dalam beberapa tahun 
terakhir. Melalui buku ini pula, diharapkan masyarakat 
dapat memberikan kontribusi positif dalam mengawal 
serta menyukseskan pelaksanaan Dana Desa ini, 
sehingga manfaat yang dapat dirasakan pun dapat 
menjangkau hingga pada entitas terkecil di negara 
kita.
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Aku, Sate Maranggi, dan 
Semangkuk Puisi di Musim 
yang Kalut

Oleh: Fahmi Trisnadi, Sekretariat DJPb

56

PUISI

Di tengah musim yang kalut
Aku memesan seporsi sate maranggi dan 
semangkuk puisi
Dalam sekali duduk
Tandas tak tersisa
rasa gurih daging yang dibakar
rasa manis, asam, pedas dari bumbu sate
kuah-kuah sajak yang hangat dalam 
dada
“Ah… mantap!”
Khusyuk aku menikmati
Bahkan sepi tak sempat mampir
pada diriku yang menumpuk diam

Kini, masih adakah kemelut hari esok 
yang harus aku khawatirkan?

Dua tahun bait-bait tubuhku
Disusupi musim yang tak biasa
Gugur daun di halaman dadaku
Hujan lebat di kedua pipiku
Serupa doa yang di-amin-kan
Putus asa bertasbih sepanjang malam

Pagi ini begitu ranum,
Nampaknya tadi malam ada yang 
mencuri doa
Dilambungkan ke langit di sepertiga 
malam
Portal berita online yang biasanya lebih 
menakutkan
dari makam yang sejak pandemi buka 24 
jam

“Ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 
7,07 persen pada triwulan II-2021
Indonesia dinyatakan keluar dari resesi”

Program Pemulihan Ekonomi Nasional 
perlahan memberikan embun
mengokohkan mimpi-mimpi yang 
selama ini tertahan
pada serak-serak di pangkal 
tenggorokan
pada ketakutan yang berceceran di 
lantai kamar

di luar,
banyak yang lapar

Pemerintah berusaha selalu hadir
melebihi pacar
yang ilang-ilangan
karena ada nyawa yang berhak 
diselamatkan
dari pada patah hati anak manusia

Suara-suara mesin mulai berdengung
di jalanan
dia tak akan lupa hiruk pikuk,
cahaya yang gemerlap
sendi-sendi ekonomi bergeliat

“masker… masker… sepuluh ribu Om”

Bocah kusut berteriak
dalam udara lelah yang terperangkap
di mulutnya
di lampu merah
di antara manusia silver

“Ayahku buruh pabrik,
kena PHK saat pandemi
sekarang jualan tisu
modal bantuan pemerintah”

Seketika ada ruang lapang
dalam dadaku
Mimpi-mimpi yang selama ini bunuh diri 
oleh sunyi
Kini kembali berkelana menjahit luka-luka
Mengembalikan cinta pada langit senja

CERPEN
Balada Tresa
(Bagian Keempat) 
Oleh: Amela Erliana Crhistine, 
pegawai Direktorat SMI

Tresa 
memarkir 
motornya 
di bawah 
pohon 

ketapang, tak 
jauh dari warung 
tenda yang akan 
dikunjunginya. 
Kehadiran Tresa 
langsung disambut 
dengan senyuman 
lebar si pemilik 
warung.
“Masuk, Mas Tresa. 
Malam ini mau 
makan pecel lele 

apa nila bakar?” sapa pria paruh baya yang sedang sibuk 
menata tahu dan tempe ke dalam etalase.
Tresa menarik salah satu kursi plastik, lalu duduk di atasnya. 
“Pecel lele aja, Pak Man. Tumben jam segini masih sepi, 
Pak?”
“Barusan sudah ada yang pesan banyak buat acara 
di rumahnya. Ini ayamnya sudah tinggal sedikit. 
Alhamdulillah,” jelas Pak Man sambil memperbesar api 
kompornya. “Ini semua karena bantuan Mas Tresa juga. 
Kalau bukan Mas Tresa yang ngajarin, nggak bisa saya 
pakai hape buat jualan lewat ojol.”
Dada Tresa terasa hangat. Perkataan pria itu berhasil 
meniupkan bara semangat kepadanya. Sambil 
menunggu pesanannya datang, Tresa memeriksa media 
sosial kantor yang dikelolanya. Postingan terakhirnya 
mendapat respons yang cukup baik. Banyak followers 
yang membagikan kembali postingan tersebut. Tresa 
harap, pengrajin dompet yang dipromosikannya itu dapat 
bertemu banyak pembeli.
“Mas Dion nggak ikut, Mas? Biasanya ke mana-mana 
bareng.”
Tresa mengangkat wajahnya. “Dion sudah pindah ke kantor 
lain, Pak.”
“Lho? Kapan, Mas?”
“Baru dua hari yang lalu berangkat. Dia titip salam buat Pak 
Man dan minta maaf nggak sempat pamitan dulu ke sini. 
Soalnya dia berencana pulang dulu ke rumah orang tuanya 
sebelum berangkat ke Jakarta.”
“Wah, jauh, ya, Mas Dion pindahnya?”
Tresa tak menyahut. Dia masih memiliki berita lain untuk 
disampaikan.
“Saya besok insyaAllah juga akan berangkat, Pak. 
Kebetulan saya juga ditugaskan ke kantor lain.” Tresa 
akhirnya kembali bersuara.
“Ke mana, Mas?” 

“Alhamdulillah pulang kampung ke Makassar, Pak.”
“Alhamdulillah.” Si pemilik warung ikut mengucap syukur 
dengan tulus. Akan tetapi, tak lama kemudian, senyum di 
wajahnya justru memudar dan berganti dengan ekspresi 
bingung. “Saya ikut senang, sih, Mas. Bener! Tapi … nanti saya 
bisa minta tolong ke siapa, ya, kalau aplikasinya ada apdet-
apdet gitu?”
Bibir Tresa menyimpul senyum penuh pemakluman. Pria itu 
bukan yang pertama menanyakan hal serupa kepadanya. 
Sebelum mampir ke warung itu, Tresa juga sempat berkunjung 
ke beberapa pelaku usaha lainnya. 
Saat membaca namanya di SK mutasi minggu lalu, Tresa 
sendiri juga merasakan kebingungan yang sama. Sebagian 
besar pemilik usaha yang pernah dibantunya benar-benar 
awam tentang teknologi, sementara teknologi yang mereka 
gunakan terus berkembang dan mengalami perubahan.
“Kemarin saya sudah bicara dengan beberapa teman saya, 
Pak. Saya sudah kasih nomor dan alamat Bapak. Nanti, saya 
juga bakal kasih nomor teman saya ke Bapak. Jadi, Pak Man 
tidak perlu khawatir. InsyaAllah program ini akan terus berlanjut 
walau saya dan Dion nggak di sini lagi,” kata Tresa.
Pak Man tidak menyahut. Tresa dapat melihat keraguan 
membayang di wajah lawan bicaranya. Suasana mendadak 
senyap, hanya ada suara minyak yang meletup-letup di atas 
wajan dan juga deru kendaraan yang terdengar dari luar. 
“Sebenarnya, teman yang akan gantikan saya mau ikut ke sini 
tadi, tapi ternyata mendadak harus lembur di kantor. Nanti, 
kalau dia sudah senggang, insyaAllah dia bakal ke sini,” lanjut 
Tresa.
“Iya, Mas. Makasih banyak, Mas. Saya beneran ikut senang 
karena Mas Tresa akhirnya bisa pulang kampung. Apalagi 
Mas Tresa masih sempat-sempatnya mikirin nasib saya dan 
teman-teman yang lain. Cuma … ya, tetap saja saya ngerasa 
kehilangan, Mas. Moga-moga kalaupun nanti sudah pindah, 
Mas Tresa nggak lupa sama saya,” tutur pria itu dengan polos.
Gelombang rasa haru memenuhi hati Tresa. Sebenarnya, 
dia tak pernah merasa hal yang telah dilakukannya adalah 
sesuatu yang istimewa. Namun ternyata, orang-orang yang 
dibantunya justru menganggap hal tersebut sangat penting.
“Jangan-jangan malah Pak Man yang lupa sama saya karena 
sekarang pelanggannya makin banyak,” canda Tresa. Dia tidak 
ingin berlarut-larut dalam perasaan sedih.
“Ya, nggak lah, Mas. Pelanggan saya yang lain mana ada 
yang sampai jam sebelas malam dengan sabar ngajarin 
saya gimana caranya terima orderan online.” Pria itu 
terkekeh. Gurauan Tresa barusan berhasil mengembalikan 
keceriaannya.
“Pak. Lele pesanan saya jangan sampai gosong.” Tresa 
menunjuk ke arah wajan.
“Astagfirullah,” seru Pak Man sembari buru-buru mematikan 
kompor.
Tresa menunggu pesanannya dengan sabar. Beberapa tahun 
lalu, dia tidak mungkin bercakap-cakap seperti ini dengan 
para pedagang yang ditemuinya. Sebelum terjun langsung 
membantu para pengusaha kecil, Tresa cenderung merasa 
semuanya hanya sekadar hubungan transaksional. Ternyata 
selama ini banyak hal yang terlewatkan olehnya. Para pelaku 
usaha yang dia temui sejatinya adalah guru terbaik yang 
mengajarkan banyak pengalaman berharga baginya; Jika 
mau membuka mata lebih lebar dan lebih peduli pada sekitar, 
sesungguhnya banyak hal yang menginspirasi dari kegigihan 
mereka. 



LENSA
Rubrik lensa hadir dengan menampilkan karya-karya foto dari fotografer DJPb 
terutama yang tergabung dalam wadah Treasury Photographer Club (TPC). 

Komik: Muhammad Aliya Alfin Madani 
Kanwil DJPb Prov. Jawa Barat
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Treasury Rangers Basketball 
Community

Oleh: Suganda Jhoan Marpaung, KPPN Meulaboh dan Iman 
Santosa, Bidang PPA II Kanwil DJPb Provinsi Riau

Bola basket merupakan salah satu 
olahraga yang populer khususnya di 
kalangan anak muda. Olahraga ini tidak 
hanya mengutamakan kekuatan fisik 
dan kecerdasan, tetapi juga strategi 

untuk bertahan dengan baik. Indonesia kerap 
kali berpartisipasi dalam gelaran event basket 
internasional, salah satunya pada SEA Games 
2021 di mana Timnas Basket Putra Indonesia 
untuk pertama kalinya berhasil mendapat 
medali emas. Raihan ini adalah hasil dari 
berkembangnya olahraga bola basket sehingga 
dapat membuahkan pemain yang andal. Asah 
keterampilan inilah yang awalnya dapat dimulai dari 
adanya sebuah komunitas. 

DJPb memiliki komunitas olahraga bola basket 
yang diberi nama Treasury Rangers Basketball 
Community (Rangers). Rangers sebagai komunitas 
terbentuk secara resmi pada 21 Maret 2013, awalnya 
untuk memenuhi tantangan dalam turnamen basket 
yang digagas oleh Ditjen Bea dan Cukai. Kala itu 
anggotanya berasal dari pegawai di lingkungan 
Kantor Pusat DJPb dan sekitarnya yang memiliki 
hobi dan minat pada bola basket. Kemudian latihan 
makin rutin dilakukan, termasuk secara terbuka 
mengajak para pegawai DJPb untuk mencicipi 
sensasi bermain basket.

Belum tampaknya eksistensi komunitas basket 
ditambah dengan minimnya sarana prasarana 
lapangan basket di lingkungan perkantoran Kantor 
Pusat DJPb maupun kantor vertikal yang ada 
di wilayah DKI Jakarta tidak membuat anggota 
Rangers berkecil hati. Dalam berbagai kesempatan, 
bahkan di tengah kondisi kurangnya pemain serta 
padatnya pekerjaan di kantor, anggota Rangers 
berupaya untuk tetap berlatih dan bertanding 
dalam bentuk games melawan Eselon I lain 
Kementerian Keuangan ataupun pertandingan 
persahabatan dengan pihak lain, misalnya tim dari 
Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Luar 
Negeri.

Rangers awalnya berlatih di lapangan basket 
Kementerian Keuangan yang terletak di depan 
Gedung Dhanapala. Kabar baiknya, berkat 

dukungan dari Pimpinan dan Baporseni DJPb 
telah terwujud lapangan basket di depan Gedung 
Prijadi Praptosuhardjo II. Hal ini diharapkan menjadi 
dukungan untuk memasyarakatkan basket bagi 
pegawai DJPb dari partisipasi sampai dengan 
prestasi.

Rangers saat ini tidak hanya beranggotakan 
pegawai putra, tetapi juga pegawai putri sebagai 
wujud semangat implementasi Pengarusutamaan 
Gender (PUG). Anggota Rangers saat ini bertugas 
pada Kantor Pusat DJPb, Kanwil DJPb, KPPN, serta 
Badan Layanan Umum lingkup DJPb. Diharapkan 
jumlah anggota makin bertambah ke depannya, 
untuk menjaring bakat-bakat muda sebagai sarana 
regenerasi.

Walau jauh dari hingar bingar publikasi, Rangers 
selalu berpartisipasi dalam berbagai kesempatan, 
antara lain Turnamen Bola Basket Kementerian 
Keuangan dan Kompetisi Bola Basket Hari Oeang 
RI. Pada ajang eksternal yaitu turnamen Gelora 
Bung Karno (GBK) Basket Friendly Championship 
2019, Rangers berhasil mencapai puncak prestasi 
dengan meraih juara 1 yang kemudian diperoleh 
kembali dalam GBK Basket Friendly Championship 
2022.

Ke depannya, Rangers telah merencanakan 
sejumlah program yang beberapa di antaranya 
sudah dilaksanakan. Salah satunya adalah 
mengadakan kompetisi bola basket 3 on 3 internal 
DJPb dan Basketball Virtual Challenge lingkup 
DJPb. Untuk mendukung dan mengembangkan 
kemampuan telah disusun pula agenda latihan 
bersama dengan unit eselon I lainnya lingkup 
Kemenkeu dan lintas Kementerian di luar Kemenkeu 
serta klub/komunitas lainnya.

Sebagai upaya untuk mendukung keberlanjutan 
Rangers, saat ini dilakukan pencarian pegawai DJPb 
yang memiliki ketertarikan olahraga bola basket. 
Tertarik untuk bergabung juga? Kunjungi akun 
media sosial Instagram @treasurybasketball.
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Perluasan peran perbendaharaan negara 
yang lebih luas dan strategis, menuntut 
penyesuaian organisasi, proses bisnis dan 
kompetensi SDM serta manajemen internal. 
Perluasan peran perbendaharaan negara 

saat ini berarti :  membangun sistem perbendaharaan 
yang semakin modern, digital dan profesional; menjadi 
bagian dari instrumen fiskal yang mampu menelusuri 
transmisi APBN terhadap perekonomian, dan menjadi 
counterpart bagi pengelola keuangan negara baik pada 
Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, untuk 
meningkatkan kapasitas pengelolaan keuangan negara.   
Rumusan perluasan peran perbendaharaan, adalah  
pengelola perbendaharaan harus mampu :  menjadi 
Treasurer, Chief Regional Economist dan Financial 
Advisor.

Penyesuaian dalam bidang organisasi dari perluasan 
peran pengelolaan perbendaharaan, adalah dengan 
mendesain shadow organization—saat ini telah 
mulai diterapkan di Kanwil DJPb dan KPPN. Melalui 
shadow organization, setiap unit kantor vertikal 
dipisahkan tugas-tugasnya. Pada Kanwil DJPb, 
dipisahkan karakteristik tugas : layanan operasional 
perbendaharaan, regional economist, dan dukungan 
strategis, serta unit kepatuhan internal. Sedangkan 
pada KPPN, dipisahkan tugas layanan oprasional Kuasa 
BUN, financial advisor dan dukungan strategis serta 
unit kepatuhan internal. Model shadow organization 
Kanwil dan KPPN telah mengadopsi best practices 
regoinal treasury dan model organisasi modern pada 
kantor regional Bank Indonesia dan perbankan.

Shadow organization pada struktur pengelolaan 
perbendaharaan di daerah, diikuti dengan pemetaan 
proses bisnis. Pada Kanwil DJPb, proses bisnis layanan 
perbendaharaan mencakup pelaksanaan tugas-tugas 
treasury untuk menjamin efektivitas dan efisiensi 
APBN. Sedangkan, proses bisnis regional economist 
mencakup tugas-tugas analisis perekonomian regional 
dan fungsi sebagai Regional Chief Economist (RCE). 
Pada KPPN, proses bisnis pada layanan Kuasa BUN 
meliputi tugas-tugas pencairan dana, settlement 

pembayaran dan akuntansi pelaporan keuangan. 
Sedangkan proses binsis Financial Advisor meliputi 
tugas-tugas layanan pengguna, manajemen satker, 
pembinaan dan monev pengelolaan keuangan Pusat 
dan Daerah.

Konsekuensi berikutnya dari Shadow Organization 
adalah pemetaan komposisi dan kompetensi, dan 
pengembangan kapasitas SDM pada Kanwil dan KPPN. 
Komposisi pegawai pada Kanwil dan KPPN, dilakukan 
standarisasi berdasarkan tipologi kantor dan beban 
kerja. Pengembangan kapasitas pegawai Kanwil dan 
KPPN dilakukan berdasarkan karakteristik tugas, 
mulai dari penajaman keilmuan perbendaharaan 
negara, perluasan pemahaman terhadap APBN dan 
perekonomian, dan pendalaman terhadap pengelolaan 
keuangan pusat dan daerah.

Dalam menjamin kelancaran perluasan peran treasury 
melalui pembentukan shadow organization, perlu 
didukung dengan manajemen internal yang memadai. 
Manajemen internal meliputi: penyesuaian tata kerja 
dan tata hubungan, pengelolaan kinerja, standarisasi 
kegiatan, pengelolaan anggaran dan penyediaan 
dungan sarana prasarana, serta penguatan sistem 
pengendalian internal. 

Selanjutnya bagaimana shadow organization membawa 
manfaat bagi pengelolaan perbendaharaan, APBN dan 
keuangan negara? Manfaat pertama: ilmu treasury 
tetap eksis, tidak terkikis dan semakin kuat mendukung 
transformasi perbendaharaan. Manfaat kedua: 
pengelolaan perbendaharaan semakin terhubung 
dengan tujuan dan fungsi APBN untuk mendorong 
pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. 
Manfaat ketiga: tata kelola perbendaharaan negara 
dan keuangan negara semakin dapat mengakses 
seluruh pengelola keuangan di pusat dan daerah, untuk 
menjaga tata kelola serta penyelesaian permasalahan 
di daerah. Manfaat keempat: kompetensi dan kapasitas 
pegawai perbendaharaan menjadi lengkap dan memiliki 
competitiveness yang tinggi di level Kementerian 
Keuangan maupun nasional... 

SHADOW ORGANIZATION
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"Salah satu fungsi Treasurer 
adalah ALCo Regional, yang 

harus mampu membantu 
daerah untuk menaikkan 
Pendapatan Asli Daerah 
(PAD)-nya, mengurangi 
ketimpangan pusat dan 
daerah, meningkatkan 

kualitas belanja, dan 
harmonisasi kebijakan 

belanja pusat dan daerah."

Direktur Jenderal Perbendaharaan 
Astera Primanto Bhakti


