SALI
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
MEDAN
NOMORKEP-35/BPP.01/2015
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
MEDAN TAHUN 2015-2019
KEPALA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN MEDAN,
Menimbang

: a. bahwa untuk melaksanakan Diktum KEEMPAT dan Diktum
KEDELAPAN
Keputusan
Menteri
Keuangan
Nomor
466/KMK.01/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian
Keuangan Tahun 2015-2019, perlu menyusun Rencana
Strategis Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Medan
Tahun 2015-2019;
b. bahwa berdasarkan Diktum KEDELAPAN Keputusan Menteri
Keuangan Nomor 466/KMK.01/2015 tentang Rencana
Strategis Kementerian Keuangan Tahun 2015-2019, Kepala
Balai Pendidikan dan Pelatihan KeuanganMedan berwenang
untuk menetapkan Rencana Strategis Balai Pendidikan dan
Pelatihan KeuanganMedan Tahun 2015-2019;
c. bahwa dalam rangka terciptanya keseragaman pemahaman
dan pelaksanaan atas penyusunan Rencana Strategis Unit
Organisasidi lingkungan Kementerian Keuangan, telah
ditetapkan Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE7/MK.1/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana
StrategisUnit
Organisasidi
Lingkungan
Kementerian
Keuangan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c,perlu menetapkan
Keputusan Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
MedantentangRencana Strategis Balai Pendidikan dan
Pelatihan Keuangan Medan Tahun 2015-2019;

Mengingat

: 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.01/2009
tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan
Pelatihan Keuangan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.01/2012
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1102);
2. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 183/KMK.01/2013
tentang Kebijakan Strategis Kementerian Keuangan Tahun
2014-2024;
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 466/KMK.01/2015
tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan Tahun
2015-2019;
4. Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan
Keuangan Nomor KEP-1162/PP/2015 tentang Rencana
Strategis Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Tahun
2015-2019;
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MEMUTUSKAN:
Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEUANGAN MEDAN TENTANGRENCANA STRATEGIS BALAI
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN MEDAN TAHUN
2015 -2019.

KESATU

: Menetapkan Rencana StrategisBalai Pendidikan dan Pelatihan
KeuanganMedan Tahun 2015-2019 sebagaimana tercantum
dalam Lampiranyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan
Kepala
Balai
Pendidikan
dan
Pelatihan
KeuanganMedan ini.

KEDUA

: Keputusan Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
Medanini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Salinan Keputusan Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan
KeuanganMedanini disampaikan kepada:
1. Menteri Keuangan;
2. Wakil Menteri Keuangan;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan; dan
4. Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Ditetapkan di Medan
pada tanggal11 Mei 2015
KEPALA BALAI PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN KEUANGANMEDAN,
ttd
MARIHOT TARIGAN
NIP 196905071996031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN KEUANGAN NOMOR 1162/PP/2015
TENTANG
RENCANA
STRATEGIS
BADAN
PENDIDIKAN
DAN
PELATIHAN
KEUANGAN
TAHUN 2015

RENCANA STRATEGIS
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEUANGANMEDAN
TAHUN 2015-2019
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PENDAHULUAN
Perencanaan strategis merupakan suatu perangkat manajemen dalam
memandang masa depan dan melihat peluang atau tantangannya untuk
mencapai visi dan menjalankan misi organisasi. Perencanaan strategis tidak
hanya memperkirakan kejadian masa depan, namun juga memengaruhi
masa depan melalui mobilisasi sumber daya dan kegiatan. Mengingat
pentingnya perencanaan strategis tersebut, Undang-Undang Republik
Indonesia

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada setiap kementerian untuk
menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) untuk
periode

lima

tahun.

Melalui

Keputusan

Menteri

Keuangan

Nomor

466/KMK.01/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Keuangan
Tahun 2015-2019 mewajibkan seluruh Unit Organisasi eselon I, eselon II,
instansi

vertikal,

dan

Unit

Pelaksana

Teknis

(UPT)

di

lingkungan

Kementerian Keuangan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra).
Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BDK) Medanmerupakan
unit organisasi BPPK yang memiliki tanggung jawab dalam pengembangan
sumber daya manusia (SDM) pengelola keuangan dan kekayaan negara
melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di daerah. Untuk
melaksanakan peran tersebut, BDK Medantelah menyusun Rencana
Strategis (Renstra) BPPK tahun 2015-2019 yang meliputi rumusan visi,
misi, sertaarah kebijakan dan strategisebagai arah pedoman BDK Medan
untuk lima tahun ke depan.
Renstra BDK Medanmerupakan serangkaian rencana tindakan dan
kegiatan mendasar yang dibuat secara bersama-sama antara pimpinan dan
seluruh komponen organisasi. Renstra BDKMedan tahun 2015-2019 dibuat
berdasarkan Rencana Strategis BPPK Tahun 2015-2019. Rencana Strategis
BPPK tahun 2015-2019 ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPPK Nomor
1162/PP/2015 yang berisikan penjabaranvisi dan misi BPPK untuk periode
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dalam rangka pencapaian visi dan misi BDK Medan dengan memperhatikan
faktor internal dan lingkungan strategis. Dengan Renstra, organisasi
mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan internal organisasi yang
dimiliki, peluang yang dimiliki organisasi, serta tantangan dari luar
organisasi.
Bab ini memaparkan kondisi umum BDK Medan yang merupakan
gambaran umum berkenaan dengan capaian atas renstra periode 20102014.
A. Kondisi Umum
I.

Organisasi
Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.01/2009

tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan
Keuangan,

Balai Diklat adalah unit pelaksana teknis (UPT) Badan

Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK) yang berada di bawah dan
bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Pendidikan dan
Pelatihan Keuangan.
Sesuai dengan Keputusan tersebut, Balai Diklat Keuangan Medan
mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan,
dan penataran keuangan negara berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku. Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan serta
Penataran tersebut adalah dalam rangka meningkatkan sumber daya
manusia (SDM) pada umumnya dan pegawai Kementerian Keuangan dalam
lingkup wilayah kerja Balai Diklat Keuangan Medan pada khususnya.
Selanjutnya untuk menyelenggarakan tugas tersebut di atas, Balai
Diklat Keuangan Medan mempunyai fungsi:
a. Penyusunan program pendidikan, pelatihan dan penataran keuangan
negara;
b. Pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan penataran keuangan negara;
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d. Evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pendidikan, pelatihan
dan penataran keuangan negara;
e. Pengelolaan implementasi Teknologi Informasi dan Komunikasi;
f. Pelaksanaan administrasi Balai.
Adapun struktur organisasi Balai Diklat Keuangan Medan terdiri dari:
a. Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan Internal; mempunyai tugas
melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja, urusan tata
persuratan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga,
pemeliharaan

sarana

dan

prasarana,

pengelolaan

perpustakaan,

pengembangan SDM, penyusunan laporan keuangan, serta pemantauan
pengendalian intern, pengelolaan risiko, dan kepatuhan terhadap kode
etik dan disiplin di lingkungan Balai Diklat;
b. Seksi Penyelenggaraan; mempunyai tugas melakukan penyusunan
rencana, penyiapan, penyelenggaraan serta pelaporan pendidikan dan
pelatihan keuangan negara, dan pengembangan kompetensi tenaga
pengajar;
c. Seksi Evaluasi dan Informasi; mempunyai tugas melakukan dukungan
penyiapan data dan informasi, mengkomunikasikan program kerja Balai
Diklat Keuangan Medan kepada para pemangku kepentingan di wilayah
kerjanya, evaluasi dan pengelolaan kinerja, pemantauan tindak lanjut
hasil pengawasan, perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis,
serta analisis umpan balik atas pelaksanaan pendidikan dan pelatihan
keuangan negara.
d. Kelompok Jabatan Fungsional

Agar dapat menjalankan tugas serta melaksanakan fungsi yang
telah ditetapkan, Balai Diklat Keuangan Medan mempunyai

struktur

organisasi sebagai berikut:
-

Balai

Diklat

Keuangan

Medan

(Unit

Eselon

III),

terdiri

dari
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Usaha

dan

Kepatuhan

Internal,

Seksi

Penyelenggaraan, dan Seksi Evaluasi dan Informasi.

B. Potensi dan Permasalahan
Dalam menjalankan tugasnya, Balai Diklat Keuangan Medan memiki
beberapa potensi dan permasalahan. Potensi dan permasalahan
tersebut dapat dimanfaatkan untuk kemajuan BDK Medan.

I.

Potensi
Potensi yang dimiliki Balai Diklat Keuangan Medan untuk dapat

menjalankan tugasnya adalah:


Keberadaan fasilitas laboratorium komputer untuk menunjang
pelaksanaan diklat berbasis e-Learning



Balai Diklat Keuangan Medan memiliki SDM yang memiliki
pengalaman dan pendidikan yang cukup baik, baik dari pegawai
struktural maupun fungsional,yang mana diantaranya tingkat
pendidikannya sudah S-2 misalnya para Widyaiswara. Sehingga
hal ini menjadi potensi besar dalam penyediaan tenaga pengajar
yang kompeten dan handal.

I.

Permasalahan
Permasalahan Balai Diklat Keuangan Medan dalam mendukung
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di Balai Diklat Keuangan
Medan adalah:
a. Teknologi Informasi dan Komunikasi
Dari aspek Teknologi Informasi dan Komunikasi permasalahan yang
dihadapi adalah jaringan intranet yang tidak bekerja dengan baik dan
lancar sehingga menyulitkan dalam proses pelaporan dan peng-updatean informasi.
b. Sarana dan Prasarana
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adalah

belum

tersedianya

penyelenggaraan diklat.

perpustakaan

yang

mendukung
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VISI, MISI, DAN TUJUAN BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KEUANGAN MEDAN
A. Visi BDK Medan
BDK

Medan

memainkan

peran

yang

sangat

vital

dalam

memastikan para pegawai Kementerian Keuangankhususnya di daerah
memiliki kemampuan yang memadai dalam menjalankan tugas dan
fungsinya.

Dalam

menjalankan

peran

tersebut,

BDK

Medan

menetapkan visi:menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan terkemuka
yang menghasilkan pengelola Keuangan Negara di daerah berkelas
dunia.
Visi

yang

baru

ini

menghadirkan

suatu

perasaan

yang

menggugah inspirasi dengan menetapkan aspirasi BDK Medan untuk
menjadi lembaga berkelas dunia. Visi tersebut juga menetapkan suatu
tujuan yang menginspirasi bagi BDK Medan, yaitu: mencetak pengelola
keuangan negara di daerah berkelas dunia.
B. Misi BDK Medan
Dalam menunjang visi baru tersebut, BDK Medan menetapkan
misi sebagai berikut:
1. Membangun sistem pendidikan dan pelatihan SDM Keuangan
Negara yang terintegrasi dalam mewujudkan corporate university.
2. Mengelola dan mengembangkan tenaga pengajar pendidikan dan
pelatihan SDM Keuangan Negara yang berkualitas.
3. Mengembangkan sarana prasarana pembelajaran yang mutakhir
dan efektif dalam mendukung pembelajaran.
4. Mengembangkan teknologi informasi pendidikan dan pelatihan SDM
Keuangan Negara yang berkualitas.
5. Meningkatkan

kerja

pelatihan terbaik.

sama

dengan

institusi

pendidikan

dan
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ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI,KERANGKA REGULASI, DAN
KERANGKA KELEMBAGAAN
3.1 ArahKebijakan dan Strategi BPPK

3.2 ArahKebijakan dan Strategi BDK Medan
Dalam menyusun arah kebijakan dan strategi, BDK Medan
sebagai unit organisasi BPPK mengacu pada salah satu tujuan
Kementerian Keuangan, yaitu kesinambungan reformasi birokrasi,
perbaikan governance, dan penguatan lembaga. Sasaran strategis yang
menjadi peran BDK Medan dari arah kebijakan ini adalah SDM yang
kompetitif. Sasaran strategis ini dirinci ke dalam beberapa arah
kebijakan. Arah kebijakan yang sesuai dengan tugas dan fungsi BDK
Medan yaitu:


Pendidikan dan pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara melalui
pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara di daerah.

Arah strategi dan kebijakan Kementerian Keuangan sebagaimana
disebutkan diatas diimplementasikan oleh BDK Medan melalui 2 arah
kebijakan dan strategi, yaitu:
1.

Tersedianya

sistem

pendidikan

dan

pelatihan

yang

fleksibel

memenuhi kebutuhan unit pengguna.
2.

Terwujudnya

SDM

Kementerian

Keuangan

yang

memiliki

kompetensi tinggi untuk menjadi SDM yang kompetitif.
Dalam mendukung arah kebijakan dan strategiBDK Medan
menetapkan 4 strategi, yaitu:
1.

Strategi dalam mewujudkan SDM Kementerian Keuangan yang
memiliki kompetensi tinggi untuk menjadi SDM yang kompetitif
adalah dengan cara sebagai berikut:
a. Penyelenggaraan diklat yang berkualitas tinggi dan dengan
kuantitas yang mampu memenuhi pemerataan kebutuhan diklat
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nawa cita.
b. Pengembangan
pembelajaran

kerangka
di

kerja

lingkungan

dan

sistem

Kementerian

organisasi

Keuangan

yang

memiliki keterkaitan (link and match) antara diklat yang
diselenggarakan dan kebutuhan kompetensi untuk mendukung
pencapaian tujuan strategis Kementerian Keuangan.
2.

Strategi dalam mewujudkan pendidikan dan pelatihan yang
fleksibel memenuhi kebutuhan unit pengguna adalah:
a. Peningkatan kapasitas SDM BPPK yang dapat mengantisipasi
kebutuhan kompetensi SDM Kementerian Keuangan di masa
depan.
b. Pengembangan

kerja

sama

diklat

yang

mendukung

pengembangan SDM keuangan negara yang menjadi prioritas.
Penjelasan lebih lanjut tentang arah kebijakan dan strategi BDK
Medan adalah sebagai berikut:
1. Penyelenggaraan diklat yang berkualitas tinggi dan dengan
kuantitas yang mampu memenuhi pemerataan kebutuhan diklat
bagi semua pegawai serta menjadi prioritas dalam mendukung
nawa cita.
Agenda pembangunan nasional (nawa cita) merupakan hal yang
memerlukan perhatian khusus di segenap Kementerian dan
Lembaga. Oleh karena itulah, Kementerian Keuangan juga
mendukung nawa cita, khususnyayang sesuai dengan tugas dan
fungsi Kementerian Keuangan yaitu: (1) menghadirkan kembali
negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa
aman pada seluruh warga negara; (3) membangun Indonesia dari
pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam
kerangka negara kesatuan; (6) meningkatkan produktivitas rakyat
dan daya saing di pasar internasional; dan (7) mewujudkan
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ekonomi

dengan

menggerakan

sektor-sektor

strategis ekonomi domestik. Untuk keempat nawa cita tersebut,
Kementerian Keuangan bertindak selaku leading sectordalam
rangka pencapaian beberapa arah kebijakan dan strategi. Untuk
nawa cita 2, 4, 5, 8 dan 9, dukungan Kementerian Keuangan
diarahkan dengan mengintegrasikan upaya mewujudkan lima
nawa cita ini dalam program-program transformasi kelembagaan
yang sedang dijalankan saat ini.
BDK Medan yang merupakan salah satu unit organisasi BPPK
sebagai organisasi yang vital dalam mendukung SDM juga
mendukung

arah

kebijakan

dan

strategi

nasional

yang

diimplementasikan oleh unit eselon I di lingkungan Kementerian
Keuangan

sebagaimana

tertera

dalam

Rencana

Strategis

Kementerian Keuangan. Terkait hal itu, peran yang dilakukan
BDK Medanuntuk mendukung unit eselon I dalam mencapai
agenda pembangunan nasional adalah sebagai berikut:
Sekretariat

Jenderal

(Setjen)

mengarahkan

upaya

untuk

mewujudkan nawa cita 2,8, dan 9.Strategi utamanya adalah
melalui penerapan nilai-nilai Kementerian Keuangan. Khusus
untuk mewujudkan nawa cita 2, Setjen menambahkan strategi
melalui penerapan tata kelola kinerja yang berdasarkan Balanced
Scorecard

dan

implementasi

manajemen

risiko.

Untuk

mendukung nawa cita 5, Setjen melakukan perbaikan remunerasi
(tunjangan

kinerja)

yang

berdasarkan

tata

kelola

kinerja

organisasi. Dengan demikian, dukungan yang diberikan oleh BDK
Medan adalah dalam bentuk pengembangan kompetensi sosio
kultural,

pengelolaan

perubahan,

pelayanan

prima,

dan

pengembangan kompetensi yang dapat mendukung SDM Setjen
untuk mendorong internalisasi nilai-nilai Kementerian Keuangan
kepada seluruh pegawai Kementerian Keuangan.BDK Medan juga
mendukung dalam pemenuhan kompetensi manajemen risiko
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kinerja,key performance indicator training, strategi dan evaluasi
kinerja), dan pengendalian internal (diklat sistem pengendalian
internal).

Selain

itu,

BDK

Medan

juga

berperan

dalam

mengembangkan SDM Setjen berkenaan dengan kompetensi
analisis beban kerja.
Ditjen Pajak mendapat tugas untuk mendukung nawa cita 7,
yaitu penguatan kapasitas fiskal negara yang dilaksanakan
melalui kegiatan prioritas, yaitu: kegiatan perumusan kebijakan,
standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di
bidang analisis dan evaluasi penerimaan perpajakan dan kegiatan
peningkatan

pembinaan

pengembangan

dan

organisasi.Adapun

pengawasan
strategi

yang

SDM

dan

dilakukan

Kementerian Keuangan dalam rangka mewujudkan penerimaan
pajak yang optimal adalah: 1) Penguatan SDM dan kelembagaan,
termasuk peningkatan jumlah SDM menjadi dua kali lipat pada
tahun 2019 yang disertai dengan upaya peningkatan kualitasnya;
2)

Ekstensifikasi

dan

intensifikasi

pajak

terutama

Pajak

Pertambahan Nilai (PPN) & Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi;
3) Peningkatan akses kepada data pihak ketiga, terutama
perbankan; 4) Dukungan dari institusi penegak hukum guna
menjamin

ketaatan

pembayaran

pajak

(tax

compliance);

5)Pembentukan Tim Intensifikasi Pajak di Direktorat Jenderal
Pajak dengan melibatkan pihak-pihak eksternal terkait seperti
Bareskrim

Polri

dan

KPK;

6)

Penyempurnaan

peraturan

perundang-undangan perpajakan;7) Pemetaan wilayah potensi
penerimaan pajak hasil pemeriksaan; 8) Pembenahan sistem
administrasi perpajakan; 9) Penyediaan layanan yang mudah,
murah,

cepat,

dan

akurat;10)

Peningkatan

efektivitas

penyuluhan, pengawasan dan penegakan hukum.
Saat ini, tantangan Ditjen Pajak ke depan dalam rangka
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dukungan penguatan di bidang organisasi, teknologi informasi
dan

komunikasi,

serta

Pajakmenetapkan

16

SDM.

inisiatif

Terkait

hal

strategis

tersebut,

dalam

Ditjen

transformasi

kelembagaan. Salah satu inisiatif strategis Ditjen Pajak adalah
memperkuat

SDM

dalam

rangka

mendukung

tercapainya

penerimaan pajak dengan mengubah komposisi pegawai Ditjen
Pajak, yaitu: 60% pegawai menangani fungsi pengawasan dan
pelayanan kepada Wajib Pajak; dan sebanyak 40% pegawai
melaksanakan fungsi pendukung. Ditjen Pajakmerencanakan
penambahan jumlah Account Representative (AR) dan Fungsional
Pemeriksa Pajak (FPP) yang dilaksanakan sejak 2015 sd 2019. Hal
ini memerlukan dukungan BDK Medan untuk melaksanakan
diklat AR Dasar dan diklat FPP Dasar sebagai prasyarat untuk
mengangkat AR dan FPP.
Ditjen Bea dan Cukai mendapat tugas mendukung agenda
pembangunan

nasional

khususnyanawa

cita

1

dalam

memperkuat jati diri sebagai negara maritim. Implementasi arah
kebijakan dan strategi dimaksud akan dilaksanakan melalui
kegiatan prioritas yaitu kegiatan pelaksanaan pengawasan dan
penindakan atas pelanggaran peraturan perundang-undangan,
intelijen dan penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai.
Selain itu, Ditjen Bea Cukai juga mendukung perwujudan nawa
cita

3,

yaitu

denganpengembangan

kawasan

perbatasan.

Implementasi arah kebijakan dan strategi ini dilaksanakan
melalui

kegiatan

pengawasan

dan

prioritas
penindakan

yaitu
atas

kegiatan

pelaksanaan

pelanggaran

peraturan

perundangan, intelijen dan penyidikan tindak pidana kepabeanan
dan cukai. Dalam periode 2015-2019, Ditjen Bea dan Cukai akan
melaksanakan penambahan pegawai sebanyak 6.924 orang.
Penambahan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan anak
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coverage ratio (ACR) sebesar 10 persen. Untuk melaksanakan hal
tersebut,Ditjen Bea dan Cukai memerlukan dukungan BDK
Medandalam meningkatkan kapasitas SDM-nya melalui berbagai
program pengembangan SDM, baik melalui diklat seperti diklat
dasar (kesamaptaan

dan DTSD),

diklat teknis substantif

spesialis, diklat fungsional; maupun kegiatan pengembangan lain
yang sifatnya tematik untuk mendorong tercapainya kebijakan
yang diambil Ditjen Bea dan Cukai.
Ditjen Perbendaharaan mendapat tugas mendukung agenda
pembangunan nasional dalam nawa cita 6,yaitu membangun
perumahan dan kawasan permukiman melalui kegiatan prioritas,
yaitu: kegiatan manajemen investasi dan penerusan pinjaman.
Selain itu, Ditjen Perbendaharaan juga mendukung nawa cita 7
pada penguatan kapasitas fiskal negara.

Hal tersebut di atas

akan dilaksanakan melalui kegiatan prioritas yaitu kegiatan
pembinaan pelaksanaan anggaran. Terkait dengan nawa cita 6,
kompetensi yang diperlukan adalah sebagai berikut:
1) Tematik

manajemen

utang(pengetahuan

di

bidang

manajemen utang, manajemen risiko, pengelolaan kredit
macet)

dengan

melalui:diklat

pemenuhan

debt

kebutuhan

management

&

kompetensi

financial

analysis

system, diklat manajemen risiko, diklat financial risk
management,

diklat

strategi

portofolio

utang

dan

pengelolaan PHLN (capital market).
2) Tematik hukum (analisa perjanjian/intepretasi dokumen
hukum dan produk hukum untuk investasi, pemberian
pinjaman, penerusan pinjaman luar negeri, kredit program
dan pembiayaan lainnya) dengan pemenuhan kebutuhan
kompetensi berupa: diklat legal drafting, diklat legal
english, dan diklat contract drafting.
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keuangan perusahaan, statistika terapan, studi kelayakan
finansial

proyek,

proses

akuntansi

pemerintah

dan

komersil serta analisa perkiraannya) dengan pemenuhan
kebutuhan

kompetensi:akuntansi

berbasis

PSAKkonvergensi IFRS, diklat analisis laporan keuangan,
analisa restrukturisasi keuangan perusahaan, dasar-dasar
penelitian, financial statistic, project management, asset
liability management.
Terkait

dengan

nawa

cita

7,

Ditjen

Perbendaharaan

membutuhkan kompetensi sebagai berikut:
1) Kompetensi

dasar

makroekonomi,

(manajemen

kebijakan

kebutuhan

keuangan

publik)

dengan

kompetensi

negara,

pemenuhan
berupa:PFM,

makroekonomi,danpublic policy.
2) Kompetensi

menengah

(kebijakan

keuangan

publik,

evaluasi belanja negara, ekonomi sektor publik, monitoring
dan evaluasi pelaksanaan anggaran) dengan pemenuhan
kebutuhan kompetensi terkait: kebijakan dan mekanisme
Pelaksana

Anggaran,

(basic),public

policy

sistem

monitoring

analysis

dan

(introduction),

evaluasi
public

expenditure evaluation (introduction), public sector economy,
aplikasi monitoring, dan evaluasi pelaksanaan anggaran.
3) Kompetensi lanjutan (evaluasi belanja negara, kebijakan
fiskal regional, kebijakan publik dalam regulator impact
dan cost benefit analysis, metodologi penelitian, ekonomi
sektor

publik,

anggaran)

yang

monitoring

dan

memerlukan

evaluasi

pemenuhan

pelaksanaan
kompetensi

dalam bidang: spending review, RPA, KFR, policy analysis,
strategic

public

impact,public

policy,

sector

spending

(lanjutan),

evaluation/

economic

metode penelitian dan econometrika.

budget

development,
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6,yaitu:peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pembiayaan
infrastruktur. Implementasi arah kebijakan dan strategi ini akan
dilaksanakan

melalui

kegiatan

prioritas,

yaitu:

kegiatan

perumusan kebijakan, standardisasi, bimbingan teknis, evaluasi,
dan pengelolaan kekayaan negara dipisahkan. Dalam hal ini,
Ditjen

Kekayaan

Negara

membutuhkan

diklat-diklat

terkait

dengan pengelolaan BMN, lelang, dan piutang negara.
Selain itu, saat ini Ditjen Kekayaan Negara juga sedang
mengembangkan jabatan fungsional seperti: pengelola BMN,
penilai, dan juru sita. Saat ini, satu jabatan fungsional (yaitu
pejabat lelang) telah disetujui oleh Kemenpan-RB. Selanjutnya
diperlukan sertifikasi dan pemenuhan kompetensi oleh BDK
Medan terkait dengan pejabat lelang tersebut.
Ditjen Perimbangan Keuanganberperan dalam nawa cita 3 terkait
penguatan tata kelola pemerintah daerah dan peningkatan
kualitas pemerintahan daerah yang diimplementasikan dalam: 1)
kegiatan perumusan kebijakan, pemantauan dan evaluasi di
bidang pendanaan daerah dan ekonomi daerah, penyusunan
laporan keuangan transfer ke daerah; 2) pengembangan sistem
informasi keuangan daerah serta kegiatan perumusan kebijakan,
dan pembinaan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah; 3)
perumusan kebijakan, pembinaan, dan pengelolaan transfer ke
daerah dan dana desa. Selain itu, terkait nawa cita 3 dalam
pembangunan desa dan kawasan perdesaan, Ditjen Perimbangan
Keuangan juga berperan melalui kegiatan perumusan kebijakan,
pembinaan, dan pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa.
Dalam mendukung perwujudan nawa cita tersebut,diperlukan
peningkatan

kompetensi

keuangan,terutama
Perimbangan

dibidang

peningkatan

Keuangan,

dalam

kompetensi

perimbangan
SDM

meningkatkan

Ditjen
kualitas
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daerah dan pengelolaan dana desa.
Disamping itu, dibutuhkan pula pengembangan kapasitas lainnya
dibidang: perimbangan keuangan, pajak daerah dan retribusi
daerah,

serta

pengembangan

kompetensi

untuk

jabatan

fungsional analis keuangan pusat dan daerah.
2. Pengembangan

kerja

sama

diklat

yang

mendukung

pengembangan SDM keuangan negara yang menjadi prioritas.
Ruang lingkup kerja sama diklat adalah kegiatan pendidikan dan
pelatihan yang dilaksanakan oleh BDK Medanbekerja sama
dengan Mitra Kerja Sama yang dilaksanakan dengan swakelola
oleh Mitra Kerja Sama, meliputi Kementerian/Lembaga di luar
Kementerian Keuangan, Pemerintah Daerah, Badan Layanan
Umum

Pusat/Daerah,

Badan

Usaha

Milik

Negara/Daerah,

Instansi di luar Pemerintahan. Kerja sama diklat difokuskan pada
institusi kediklatan baik di dalam maupun di luar negeri.
Bidang-bidang kerja sama diklat akan diarahkan pada bidangbidang keuangan negara yang menjadi prioritas Kementerian
Keuangan.

Kerja

peningkatan

sama

juga

kompetensi

diarahkan
SDM

untuk

BDK

mendukung

Medan

dalam

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, terutama melalui:
benchmarking¸ magang, penggunaan tenaga ahli, diklat-diklat
jangka pendek, dan program pendidikan gelar dan non-gelar.
3. Peningkatan kapasitas widyaiswara sesuai dengan kompetensinya
agar dapat menjadi spesialis keuangan negara yang mumpuni.
Peningkatan kapasitas widyaiswara akan dilaksanakan melalui
penyelenggaraan

diklat

terkait

dengan

kompetensi

yang

dibutuhkan, baik di dalam maupun luar negeri. Widyaiswara juga
akan didorong untuk aktif terlibat dalam fora pengembangan
kebijakan,

diskusi

diselenggarakan

kebijakan

oleh

dan

unit-unit

berbagai

eselon

I

seminar
di

yang

lingkungan
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dari beberapa kegiatan wajib dalam rangka pengembangan
kapasitas widyaiswara. Selain itu, untuk mengejar materi terkait
hal-hal teknis keuangan negara akan dilakukan sistem team
teaching

dengan

pendampingan

dari

unit

teknis.

Selain

pengembangan kompetensi terkait teknis, akan disusun profil
widyaiswara ideal sesuai dengan jenjang jabatan masing-masing.
Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas widyaiswara.
Untuk menjalankan arah kebijakan dan strategi-strategi tersebut
diatas, BDK Medan memiliki kegiatanyaitu “Kegiatan Pengembangan
SDM melalui Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
Negara di Daerah”.
3.3

Kerangka Kelembagaan
Dalam rangka mencapai visi, misi, dan strategi sebagaimana
telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, BDK Medan perlu
didukung oleh perangkat organisasi, proses bisnis/tata laksana, dan
sumber daya aparatur. Untuk itu, pengembangan dan penataan
kelembagaan

yang

meliputi

organisasi

dan

proses

bisnis/tata

laksana, serta pengelolaan sumber daya aparatur mutlak diperlukan.
KMK Nomor 36/KMK.01/2014 tentang Cetak Biru Program
Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan Tahun 2014-2025
telah mengatur penataan kelembagaan dan pengelolaan sumber daya
manusia

Kementerian

Keuangan.

Namun

demikian,

penataan

kelembagaan dan pengelolaan sumber daya manusia BDK Medan
yang merupakan unit organisasi BPPK harus pula berpedoman pada
peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, yaitu:
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara;
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tentang Kementerian Keuangan.
Implikasi

dari

UU

No.5

Tahun

2014

tentang

ASN

&

Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan adalah kebutuhan
akan pengembangan SDM semakin besar, secara kuantitas &
kualitas. Selain itu, unit diklat juga harus mampu menyediakan
expertise-service

dengan

fokus

pada

strategic

learning

and

development. Sementara itu, Peraturan Presiden Nomor 28 tahun
2015 tentang Kementerian Keuangan telah memberikan amanah yang
lebih besar kepada BPPK melalui perluasan tugas dan fungsi BPPK
dengan memastikan quality assurance melalui sertifikasi kompetensi
profesi/jabatan dan standardisasi.
Perjalanan

transformasi

kelembagaan

BPPK

sudah

dicanangkan sejak tahun 2012 dengan adanya hasil assessment
kapasitas organisasi yang dilakukan berdasarkan elemen-elemen
dalamframework7S

McKinsey.

Hasil

assessment

tersebut

menunjukkan bahwa elemen-elemen penyusun kapasitas organisasi
di BPPK kurang selaras.
Dengan terbitnya KMK Nomor 36/KMK.01/2014 tentang Cetak
Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan
Tahun 2014-2025 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian
Keuangan,
prioritas.

penataan

organisasi

BPPK

akan

menjadi

program
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1. Kedudukan,

Tugas,

dan

Fungsi

Badan

Pendidikan

dan

Pelatihan Keuangan (Existing Organization).
Sesuai

dengan

Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

66/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai
Pendidikan dan Pelatihan Keuangan sebagaimana telah diubah
dengan

Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

177/PMK.01/2012,Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
(BDK) merupakan salah satu unit pelaksana teknis Badan
Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pendidikan dan
Pelatihan Keuangan. Balai Diklat Keuangan (BDK) Medan
mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan,
pelatihan,
peraturan

dan

penataran

keuangan

perundang-undangan

negara

yang

berdasarkan

berlaku.

Dalam

melaksanakan tugas tersebut, BDK Medan menyelenggarakan
fungsi:
a. penyusunan program penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan keuangan negara;
b. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keuangan negara;
c. evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan pendidikan
dan pelatihan keuangan negara;
d. pemantauan

pengendalian

intern,

pengelolaan

risiko,

pengelolaan kinerja, dan kepatuhan terhadap kode etik dan
disiplin di lingkungan Balai Diklat;
e. pemantauan
pemberian

tindak

lanjut

rekomendasi

hasil

pengawasan,

perbaikan

proses

bisnis

dan
di

lingkungan Balai Diklat;
f. pengembangan SDM Balai Diklat;
g. pengelolaan

implementasi

Komunikasi; dan

Teknologi

Informasi

dan
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2. Struktur BDK Medan
BDK Medan adalah unit eselon III di bawah Badan Pendidikan
dan Pelatihan Keuangan. BDK Medan dipimpin oleh seorang
Kepala Balai yang terdiri dari Subbagian Tata Usaha dan
Kepatuhan Internal, Seksi Penyelenggaraan, Seksi Evaluasi
dan Informasi dan Kelompok Jabatan Fungsional. Struktur
organisasi BDK Medan adalah sebagai berikut:
Struktur Organisasi Balai Diklat Keuangan Medan

Kepala Balai

Widyaiswara

Kepala Sub Bagian
Tata Usaha dan
Kepatuhan Internal

3.4.2 Arah

Kepala Seksi
Evaluasi dan
Informasi

Kepala Seksi
Penyelenggaraan

Kebijakan

Kelembagaan

dan

Proses

Bisnis

Badan

Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
Dari hasil kajianBPPK terhadap peraturan perundang-undangan
yang berlaku serta diagnosis atas existing condition organisasi
BPPK, secara umum diperoleh sejumlah tantangan di bidang
kelembagaan dan proses bisnis yang harus dipenuhi oleh BDK
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a. Amanah BPPK sebagai Badan Diklat untuk menjadi simpul
utama pengembangan kompetensi Pegawai ASN dan SDM
Keuangan Negara (center of excellence).
b. Kebutuhan akan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil
Negara yang meningkat signifikan, baik secara kuantitas
maupun

kualitas,

termasuk

penyebaran

40

jamlat/pegawai/tahunkepada seluruh pegawai Kementerian
Keuangan yang tersebar di seluruh Indonesia.
Selain kedua tantangan tersebut diatas, selama ini terdapat pula
faktor-faktor
membatasi

terkait
BDK

kelembagaan

Medan

dan

proses

bisnis

yang

dalam menyelenggarakan kegiatan

operasionalnya secara efektif dan efisien, yaitu penyelenggaraan
diklat yang belum terstandardisasi antar unit BPPK
Pada prinsipnya, arah kebijakan kelembagaan dan proses bisnis
BPPK ke depan bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan
efisiensi pelaksanaan tugas BPPK, mewujudkan tata kelola
pemerintahan

yang

baik

(good corporate governance),

dan

meningkatkan kualitas layanan kepada unit pengguna yang
disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan tugas, beban kerja,
kemajuan

teknologi

informasi

dan

komunikasi,

tuntutan

stakeholders, dan dinamika perkembangan yang terjadi.
Namun demikian, usulan penataan kelembagaan dan proses
bisnis BPPK

sebagaimana tersebut di atas merupakan

inisiatif yang bersifat tentatif dan pelaksanaannya sangat
bergantung dengan perkembangan internal dan eksternal
Kementerian Keuangan, perubahan kebijakan nasional dan
Kementerian terkait tugas, fungsi dan peran Kementerian
Keuangan (khususnya BPPK), dan kebijakan nasional yang
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dan Reformasi Birokrasi.
3.4.3 Pengelolaan SDM
SDM sebagai salah satu aset penting yang dimiliki oleh
organisasi memiliki peran vital dalam pengembangan sebuah
organisasi. Oleh karena itulah, SDM perlu untuk dikelola dengan
baik sehingga berada dalam kondisi terbaiknya. Pengelolaan
SDM bukan hanya terkait soal pengadaan pegawai baru atau
pengembangan melalui diklat maupun non diklat, namun juga
terkait dengan penegakan disiplin, penciptaan database yang
akurat, assessment center, dan penghitungan komposisi pegawai
dengan cermat sehingga diperoleh kuantitas dan kualitas SDM
yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
BDK Medansebagai salah satu unit organisasi di BPPKKementerian Keuangan memiliki pegawai sebanyak 34 orang.
Secara garis besar komposisi pegawai BDK Medan per Triwulan I
Tahun Anggaran 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini:
I.

Sumber Daya Manusia

Pada saat ini per tanggal 31 Maret 2015 Balai Diklat Keuangan
Medan memiliki 34 orang pegawai dengan komposisi sebagai berikut:
Tabel I.1 Data Komposisi Pegawai
ESELON
III
IV
Pelaksana
Widyaiswara
JUMLAH

PRIA
1
2
18
2
23

WANITA JUMLAH
0
1
1
3
9
27
1
3
11
34
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GOLONGAN
I
II
III
IV
JUMLAH

PRIA
0
17
3
3
23

WANITA JUMLAH
0
0
5
22
5
8
1
4
11
34

Tabel I.2 Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin
PENDIDIKAN
S-3
S-2
S-1
D-IV
D-III
D-I
SLTA
SLTP
SD
JUMLAH

PRIA
0
4
9
0
7
1
1
0
1
23

WANITA JUMLAH
0
0
2
6
6
15
0
0
1
8
0
1
2
3
0
0
0
1
11
34

Diagram I.1 Data Pegawai Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin
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PENDIDIKAN PRIA WANITA JUMLAH
D IV
0
0
0
S1
0
0
0
S2
2
1
3
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TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
4.1

Target Kinerja
Pada tahun 2015-2019, BPPK akan berusaha mengembangkan
SDM Kementerian Keuangan melalui pendidikan, pelatihan, dan
sertifikasi di bidang keuangan negara. Diklat yang akan dilaksanakan
BPPK pada tahun 2015-2019 adalah diklat-diklat yang dibutuhkan
dalam rangka mencapai sasaran strategis Kementerian Keuangan baik
secara langsung maupun tidak langsung.
Dalam mendesain atau mengembangkan program diklat, BPPK akan
selalu melakukan penelitian/kajian untuk dapat memenuhi kebutuhan
unit pengguna. Selain kegiatan penelitian tersebut, BPPK juga akan
melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang ilmu
keuangan negara.
Untuk melaksanakan program tersebut BPPK juga didukung oleh
pendanaan

yang

memadai

dengan

jumlah

yang

mengalami

kecenderungan meningkat di setiap tahun. Peningkatan jumlah dana
bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kualitas program diklat
BPPK

dalam

mengetahui

memenuhi
tingkat

kebutuhan

keberhasilan

unit-unit

pengguna.

pencapaiannya,

setiap

Untuk
kegiatan

diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan dan
Indikator Kinerja Kegiatan. BPPK telah menetapkan kegiatan BDK
Medansebagai berikut:
1.

Kegiatan

Pengembangan

SDM

Melalui

Penyelenggaraan

Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Negara di Daerah.


Sasaran Kegiatan (Outcome):
Mengembangkan SDM yang berintegritas dan berkompetensi
tinggi.



Indikator Kinerja Kegiatan:
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Lulusan

Diklat

dari

Kementerian

Keuangan

dengan Predikat Minimal Baik.
4.2

Kerangka Pendanaan
Dalam

rangka

mencapai

tujuan

dan

sasaran-sasaran

strategis yang telah ditetapkan, diperlukan dukungan berbagai
macam sumber daya. Dukungan sumber daya dapat berasal dari
aparatur

Kementerian

Keuangan

yang

kompeten,

sarana

dan

prasarana yang memadai, dukungan regulasi, dan tentunya sumber
pendanaan yang cukup.Sehubungan dengan dukungan pendanaan,
indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai visi dan misiBDK
Medansampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut:
Tabel Indikasi Kebutuhan Pendanaan
BPPK 2015 – 2019
No
1.

Indikasi Kebutuhan Pendanaan

Program

2015

2016

2017

2018

2019

8.448.918.000

13.969.179.700

8.612.674.943

8.827.991.816

9.048.691.611

8.448.918.000

13.969.179.700

8.612.674.943

8.827.991.816

9.048.691.611

Kegiatan
Pengembangan
SDM

Melalui

Penyelenggaraan
Pendidikan

dan

Pelatihan
Keuangan Negara
di Daerah.
Jumlah

Rincian target kinerja dan indikasi kebutuhan anggaran
masing-masing program dan kegiatan dari tahun 2015 s.d. 2019
tertuang dalam Matriks Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
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Rencana Strategis BDK Medan tahun 2015-2019 merupakan
penjabaran dari visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis BDK Medan dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai unit yang melaksanakan
pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi di bidang keuangan dan
kekayaan negara. Dokumen ini menjadi pedoman bagi BDK Medan dalam
mewujudkan visi: menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan terkemuka
yang menghasilkan pengelola keuangan negara berkelas dunia. Dokumen
ini adalah dasar rencana operasional BDK Medan tahun 2015-2019. Dalam
keadaan terjadi perubahan strategis dalam lingkungan di luar prediksi
sehingga

rencana

strategis

mengalami

kendala

besar

dalam

implementasinya, dapat dilakukan perubahan atas inisiatif pimpinan BPPK
dengan persetujuan Menteri Keuangan.
Rencana Strategis ini selanjutnya akan dijabarkan dalam roadmap
yang dilengkapi dengan target-target indikator kinerja untuk memantau
keberhasilan tujuan dan sasaran yang tercantum dalam rencana strategis
ini.

