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Rencana Strategis (Renstra) merupakan dokumen manajerial yang 

berisi upaya-upaya untuk mencapai visi dan menjalankan misi organisasi 

yang dijabarkan dalam bentuk program/ kegiatan, indikator, target, sampai 

dengan kerangka pendanaan dan kerangka regulasinya. Berdasarkan 

Renstra Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan  tahun 2015–2019, 

Balai Diklat Keuangan Pekanbaru, merupakan unit teknis Badan 

Pendidikan dan Pelatihan Keuangan di daerah, memiliki tanggung jawab 

dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) pengelola keuangan dan 

kekayaan negara melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan untuk 

wilayah Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu dan Jambi. Untuk melaksanakan 

peran tersebut, BDK Pekanbaru menyusun Rencana Strategis (Renstra) 

BDK Pekanbaru tahun 2015 s.d. 2019 yang meliputi: rumusan visi, misi, 

tujuan, sasaran, dan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran BPPK 

untuk lima tahun ke depan.  

Renstra BDK Pekanbaru 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 penjabaran visi dan misi BPPK untuk periode 

2015-2019. Renstra BDK Pekanbaru ini dibuat secara bersama-sama 

antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk 

diimplementasikan oleh seluruh jajarannya. Renstra BDK Pekanbaru 

periode 2015-2019 dilandasi pemikiran untuk menghasilkan SDM 

keuangan dan kekayaan negara yang amanah, profesional, berintegritas 

tinggi dan bertanggung jawab dengan memperhatikan faktor internal dan 

lingkungan strategis.  
 

Bab ini memaparkan kondisi umum BDK Pekanbaru beserta capaian 

renstra periode 2010-2014. 

 

1.1 Kondisi Umum 

BDK Pekanbaru telah menetapkan rencana strategis tahun 2010-

2014 dengan visi menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan terdepan 
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di daerah dalam menghasilkan SDM keuangan dan kekayaan negara 

yang amanah, profesional, berintegritas tinggi dan bertanggungjawab. 

Dalam mewujudkan visi tersebut, BDK Pekanbaru menetapkan misi 

umum melaksanakan pengembangan SDM pengelola keuangan dan 

kekayaan negara melalui pendidikan dan pelatihan di daerah dan misi 

khusus:  

a. meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang 

keuangan negara di daerah melalui pendidikan dan pelatihan;  

b. senantiasa memperbarui diri melalui proses organisasi belajar 

(learning organization) sesuai dengan dinamika lingkungan 

internal dan eksternal;  

c. berpartisipasi dalam mengembangkan masyarakat yang sadar 

keuangan negara . 
 

Dalam rangka menunjang visi dan misi tersebut, BDK Pekanbaru 

menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut: 

a. Menghasilkan SDM pengelola keuangan dan kekayaan negara 

yang amanah, profesional, berintegritas tinggi dan 

bertanggung jawab melalui pendidikan dan pelatihan di 

daerah. 

b. Menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan di daerah yang 

terdepan dengan tata kelola yang baik. 
 

Berikut rincian pencapaian untuk setiap tujuan dan sasaran 

tersebut: 
 

1.1.1 Menghasilkan SDM Pengelola Keuangan Dan Kekayaan Negara 

Yang Amanah, Profesional, Berintegritas Tinggi Dan 

Bertanggung Jawab Melalui Pendidikan Dan Pelatihan 
 

a) Persentase Lulusan Diklat dari Kemenkeu dengan Predikat 

Minimal Baik. 

Dalam rangka mewujudkan Persentase Lulusan Diklat dari 

Kemenkeu dengan Predikat Minimal Baik, BDK Pekanbaru 
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telah meraih capaian sebagai berikut: 

1) BDK Pekanbaru meraih capaian yang baik dalam IKU 

persentase lulusan diklat dari kemenkeu dengan predikat 

minimal baik. Capaian IKU pada periode 2011-2014 

disajikan dalam tabel berikut: 

Capaian IKU Persentase Lulusan Diklat dari Kemenkeu 
dengan Predikat Minimal Baik 

No Tahun Target Realisasi Capaian 
1. 2011 80% 84,00% 105% 
2. 2012 85% 93,09% 109,52% 
3. 2013 85% 67,34% 79,22% 
4. 2014 85% 96% 113% 

 

 

2) BDK Pekanbaru telah memenuhi target persentase 

widyaiswara/pengajar yang dinilai minimal baik. 

Persentase widyaiswara/pengajar yang dinilai minimal baik 

tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) BDK 

Pekanbaru pada tahun 2011-2013. Pada tahun 2014, IKU 

ini telah diubah menjadi Indeks Kepuasan Peserta Diklat 

atas Pengajar. Capaian kinerja setiap tahunnya dapat 

dilihat sebagai berikut: 

 

Capaian IKU Persentase Widyaiswara/Pengajar yang 
Dinilai Minimal Baik 

No Tahun Target Realisasi Capaian 
1. 2011 85% 85% 100% 
2. 2012 95% 99,53% 104,76% 
3. 2013 95% 97,25% 102,63% 

 

 

b) Kualitas Layanan Diklat yang Memuaskan Pemangku 

Kepentingan. 

Dalam mencapai sasaran terwujudnya kualitas layanan diklat 

yang memuaskan pemangku kepentingan, BDK Pekanbaru 

telah mencapai hal-hal sebagai berikut: 

1) BDK Pekanbaru berkoordinasi intensif dengan beberapa 
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Kantor Wilayah dan unit teknis di daerah dalam upaya 

menggali kompetensi yang sangat dibutuhkan oleh pegawai 

Kementerian Keuangan di daerah. Hasil dari koordinasi 

tersebut dijadikan acuan dalam menyelenggarakan 

berbagai diklat baru yang ada di BPPK, seperti Workshop 

Crude Palm Oil (CPO), Workshop Kecakapan Awak 

Speedboat Patroli Laut Bea dan Cukai serta Workshop 

Customs Narcotics Team (CNT). Workshop ini 

diselenggarakan karena wilayah pekanbaru merupakan 

salah satu penghasil CPO terbesar di Indonesia Oleh 

karena itu untuk meningkatkan pengetahuan dan 

kompetensi dalam bidang identifikasi dan pengetahuan 

CPO, BPPK melalui BDK Pekanbaru menyelenggarakan 

Workshop ini. 

2) BDK Pekanbaru meraih capaian yang baik dalam IKU 

persentase capaian kualitas layanan prima dalam 

pendidikan dan pelatihan. Capaian IKU pada periode 2011-

2013 disajikan dalam tabel berikut: 

Capaian IKU persentase capaian kualitas layanan prima 
dalam pendidikan dan pelatihan 

No Tahun Target Realisasi Capaian 
1. 2011 70% 73% 104% 
2. 2012 75% 80,82% 107,76% 
3. 2013 83% 92,15% 111,02% 

 

 

Pada tahun 2014, IKU ini diubah menjadi 4 IKU dengan 

capaian masing-masing, yaitu:  

i. indeks kepuasan peserta diklat atas pengajar (110%); 

ii. indeks kepuasan peserta diklat atas bahan ajar 

(108%); 

iii. indeks kepuasan peserta diklat atas metodologi 

pembelajaran (107%); dan  

iv. (indeks kepuasan peserta diklat atas sarana dan 

prasarana (101%). 
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3) Dalam hal fasilitas, BDK Pekanbaru berupaya untuk 

menambah sarana dan prasarana, baik berupa meja kursi, 

lemari kayu, LED TV maupun Filing Cabinet, Handycam, 

perpustakaan, dan sebagainya. Untuk gedung dan tanah 

BDK Pekanbaru yang sekarang merupakan pinjaman dari 

Kanwil DJKN Provinsi Riau dan Sumbar, pada tahun 2014 

BDK Pekanbaru mendapatkan hibah tanah dari DJP seluas 

13.150 M2. 
 

1.1.2 Menjadi Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan Dengan Tata 

Kelola Yang Baik 
 

a) Penataan Organisasi BPPK yang Handal dan Modern. 

Capaian BDK Pekanbaru dalam penataan organisasi BPPK 

yang handal dan modern dalam periode 2010-2014 adalah 

sebagai berikut: 

1) BDK Pekanbaru telah mengimplementasikan beberapa 

pedoman kediklatan sebagai berikut: 

i. Keputusan Kepala BPPK Nomor KEP-006.1/PP/2011 

tentang Validasi Program Diklat. 

ii. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan 

Keuangan Nomor PER-1/PP/2012 tentang Pedoman 

Evaluasi dan Rekomendasi Diklat di Lingkungan 

Kementerian Keuangan. 

iii. Surat Edaran Menteri Keuangan Nomor SE-

15.1/MK.12/2013 tentang team teaching. 

2) BDK Pekanbaru telah menyesuaikan fungsi Subbagian 

Umum menjadi Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan 

Internal terkait kewenangan dengan kepatuhan internal. 

Dasar hukum perubahan tersebut adalah Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.01/2012 tentang 

Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

66/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai 
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Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. 
 

b) Dalam rangka meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi 

dan komunikasi yang mendukung pendidikan dan pelatihan, 

beberapa hal yang telah dicapai adalah: 

1) BDK Pekanbaru telah menggunakan fasilitas video 

conference dalam penyelenggaraan rapat sejak tahun 2011 

sehingga mengefisienkan kegiatan-kegiatan tersebut. 

2) BDK Pekanbaru telah memanfaatkan intranet BPPK yang 

bernama Communication Media for Education and Training 

(COMET) dalam berbagi informasi antar pegawai BPPK 

sejak tahun 2012. 
 

c) Capaian BDK Pekanbaru dalam menerapkan manajemen SDM 

dalam rangka mewujudkan SDM BPPK yang amanah, 

professional, berintegritas tinggi, dan bertanggungjawab 

adalah: 

1) BDK Pekanbaru melaksanakan program budaya 

Kementerian Keuangan dan melakukan monitoring 

setahun sekali sejak tahun 2013. 

2) BDK Pekanbaru telah menerapkan kode etik pegawai sejak 

tahun 2010 sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. 
 

d) Capaian-capaian dalam mewujudkan akuntabilitas sistem 

manajemen keuangan dan manajemen aset sebagai berikut: 

1) Pada tahun 2010-2012 IKU persentase penyerapan DIPA 

(non belanja pegawai) BDK Pekanbaru pelaporannya 

dilakukan oleh Bagian OTL Sekretariat Badan. Namun 

sejak tahun 2013 BDK Pekanbaru selalu dapat mencapai 

target IKU persentase penyerapan DIPA (non belanja 

pegawai), sebagaimana tersaji pada tabel berikut: 
 

Capaian IKU persentase penyerapan DIPA 
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No Tahun Target Realisasi Capaian 
1. 2013 95 % 98,59% 103,78% 

 
 

Pada tahun 2014, IKU tersebut diubah menjadi persentase 

penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja 

dengan target sebesar 95% dan realisasi penyerapan 

anggaran sebesar 98,11% dan realisasi Capaian Output 

capaian atas IKU ini sebesar 103%.  

2) BDK Pekanbaru telah menyesuaikan sarana dan prasarana 

diklat berdasarkan Keputusan Kepala BPPK Nomor KEP-

007.1/PP/2011 tentang Standar Sarana dan Prasarana di 

Lingkungan BPPK. 
 

Capaian IKU Tingkat Kesesuaian Sarana Diklat dengan 
Standar Sarana dan Prasarana 

No Tahun Target Realisasi Capaian 
1. 2012 70% 71,86% 102,66% 
2. 2013 90% 98,89% 109,87% 

 
 

1.1.3 Aspirasi Pengguna Layanan BDK Pekanbaru 
 

BDK Pekanbaru merupakan unit eselon III yang 

bertanggungjawab atas pendidikan dan pelatihan di bidang 

keuangan negara di daerah. Pengguna layanan utama BDK 

Pekanbaru berasal dari unit-unit eselon I di lingkungan 

Kementerian Keuangan, yaitu:  

1. Kantor vertikal Ditjen Perbendaharaan; 

2. Kantor vertikal Ditjen Pajak; 

3. Kantor vertikal Ditjen Bea dan Cukai; 

4. Kantor vertikal Ditjen Kekayaan Negara; 

5. Pemerintah daerah, dan Kementerian/Lembaga 
 

Lingkup pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan 

BDK Pekanbaru, meliputi: penjenjangan pangkat, sertifikasi 

pengadaan barang dan jasa, kompetensi, penganggaran, 
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kebendaharaan umum, perpajakan, bea dan cukai, kekayaan 

negara, perimbangan keuangan, dan hal lain yang diperlukan di 

lingkup Kementerian Keuangan dan dalam bidang keuangan 

negara. 
 

Dalam menyusun Renstra ini, BDK Pekanbaru selalu 

memperhatikan masukan dari para pengguna layanannya. 

Berdasarkan data realisasi program diklat yang ada, BDK 

Pekanbaru telah menyelenggarakan 19 program diklat (2011), 25 

program diklat (2012), 41 program diklat (2013), dan 33 program 

diklat (2014) 

 

1.2 Potensi dan Permasalahan 
 

BDK Pekanbaru merupakan unit organisasi BPPK memiliki peran 

strategis dalam mendukung pencapaian target unit-unit eselon I lain 

dengan memastikan bahwa para pegawai unit-unit yang dilayani 

memiliki kompetensi yang tinggi. Dengan SDM yang handal dan 

profesional, unit-unit eselon I ini dapat mencapai target-target yang 

telah ditetapkan terutama dalam hal optimalisasi penerimaan negara, 

pengelolaan pengeluaran negara yang handal, peningkatan 

akuntabilitas instansi, dan peningkatan integritas pegawai. Jumlah 

SDM pengelola keuangan negara yang mengikuti diklat menunjukkan 

peningkatan yang cukup signifikan setiap tahun. Namun 

kecenderungan peningkatan kuantitas peserta tidak terjadi pada tahun 

2014 karena adanya pemotongan anggaran.  

Data IKU jamlator BPPK sebagai rujukan untuk melihat 

persentase jam pelatihan terhadap total jam kerja per pegawai juga 

menunjukkan pola yang sama selama periode 2010-2014, yaitu 3,1%, 

2,7808%, 3,1996%, 3,4951%, dan 3,3135%. Angka ini belum mencapai 

target ideal yang menjadi patokan yang telah ditetapkan bersama, yaitu 

sebesar 5%.  
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Data jamlator ini mengindikasikan masih banyak SDM yang 

belum memperoleh kesempatan mengikuti pengembangan 

kompetensi. BPPK masih dituntut untuk meningkatkan kapasitas 

dan kemampuannya sehingga target ideal ini dapat dicapai dan 

dipertahankan. Selain itu, Undang-Undang Tahun 5 Tahun 2014 

tentang Aparatur Sipil Negara mengamanatkan agar masing-masing 

pegawai mendapatkan diklat minimal 40 jamlat tiap tahunnya. Selama 

ini, tidak semua pegawai mendapatkan kesempatan untuk mengikuti 

diklat setiap tahunnya. Hal ini harus menjadi perhatian, bukan hanya 

bagi BPPK, namun juga bagi pengguna layanan kediklatan BPPK. 
 

Potensi yang dimiliki BDK Pekanbaru untuk dapat menangkap 

peluang yang ada dapat dibedakan menjadi dua yaitu potensi internal 

dan potensi eksternal. Potensi internal BDK Pekanbaru untuk 

pencapaian Renstra tahun 2015-2019 di bidang penyelenggaraan 

pendidikan dan pelatihan adalah sebagai berikut: 

a. SDM yang potensial untuk berkembang dan memiliki kemampuan 

menyelenggarakan diklat; 

b. Koordinasi yang intensif antara balai diklat dengan pusdiklat dalam 

mengkoordinasikan program diklat; 

c. Harmonisasi dan koordinasi program diklat yang dihasilkan dari 

kegiatan identifikasi kebutuhan diklat oleh pusdiklat  dengan unit 

pengguna yang berada di daerah; 

d. Kalender diklat yang disusun menyelaraskan dengan kegiatan-

kegiatan unit pengguna; 

e. Mendapatkan amanat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 28 

tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan terkait tugas 

menyediakan jaminan kualitas atas pengembangan SDM melalui 

sertifikasi kompetensi profesi/jabatan dan standardisasi. 
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Sedangkan potensi eksternal BDK Pekanbaru adalah sebagai 

berikut: 

a. Kebutuhan pendidikan dan pelatihan keuangan yang semakin 

meningkat tidak hanya yang berasal dari Kementerian Keuangan 

tetapi juga dari Kementerian/Lembaga lain; 

b. Hubungan dan koordinasi yang baik dengan unit pengguna di 

daerah; 

c. Posisi BDK Pekanbaru yang sangat dekat dengan akses 

transportasi internasional sehingga memudahkan transportasi 

peserta diklat. 

d. Potensi wilayah kerja BDK Pekanbaru yang merupakan penghasil 

CPO dan wilayah cukai terbesar di Indonesia menyebabkan upaya 

yang lebih dalam meningkatkan kompetensi pegawai. 
 

Dalam menjalankan fungsi pendidikan dan pelatihan, BDK 

Pekanbaru menghadapi tantangan-tantangan seiring dengan 

berkembangnya tuntutan dan permintaan dari unit pengguna dan para 

peserta diklat. Tantangan-tantangan tersebut, yaitu: 

a. Belum terbentuknya pengaturan formal dalam  sistem manajemen 

BDK Pekanbaru untuk hal-hal berikut: 

1) Peranan/hubungan/batasan kewenangan antara instansi pusat 

dengan UPT; 

2) Penyelenggaraan mental fisik disiplin dalam diklat; 

3) Ketersediaan dan keseragaman sarana dan prasarana 

kediklatan. 

b. Widyaiswara lebih berfokus pada mengajar sehingga kesadaran 

untuk melakukan kajian-kajian atau penelitian-penelitian di 

daerah masih terbatas. Karya ilmiah dan penelitian tersebut 

memiliki peranan besar dalam mengembangkan kompetensi 

keahlian yang bersifat spesialis dan membangun reputasi 

kepakaran widyaiswara dan reputasi institusi BPPK sebagai center 

of excellence. 
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c. Jumlah widyaiswara yang belum memadai. Saai ini, BDK 

Pekanbaru mempunyai dua widyaiswara yaitu satu di bidang 

perbendaharaan dan satu dibidang bea dan cukai, sehingga 

mengalami kesulitan dalam mencari pengajar apabila 

menyelenggarakan diklat di bidang lain; 

d. Kurikulum dan desain diklat dari pusdiklat kadang-kadang kurang 

sesuai dengan kebutuhan unit pengguna dan terlambat update jika 

ada perubahan sehingga terdapat kesenjangan antara kebutuhan 

pengetahuan/kompetensi khususnya terkait dengan hal teknis 

terkini yang diharapkan dari unit pengguna diklat dengan 

pengetahuan/kompetensi yang dimiliki. 

e. Evaluasi penyelenggaraan diklat yang masih belum bisa dijadikan 

dasar mengambil kebijakan karena validitas dan keakuratan data 

yang masih diragukan. Hal ini dibuktikan dengan berbedanya hasil 

analisis peserta diklat pada saat evaluasi tulis dengan evaluasi 

tatap muka; 

f. Sarana dan prasarana fisik seperti Gedung Kantor dan Ruang Kelas 

yang belum memadai untuk menunjang kemudahan layanan dalam 

setiap penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; 

g. Keterikatan antara balai diklat dengan pusdiklat sangat tinggi 

sehingga balai tidak leluasa dalam menetapkan kebijakan. 

h. Kurangnya komitmen unit pengguna dalam mengirimkan peserta 

diklat dengan alasan kesibukan kantor. 



 
 

 

 

 

KEM

BALAI 

MENTERIA

V
 PENDID

AN KEUA

B
VISI, MIS
DIKAN D

PE

 

ANGAN R
 

- 14 - 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BAB II
SI, DAN
DAN PE

EKANBA

REPUBLIK

I 
N TUJUA
ELATIHA
ARU	

K INDON

AN  
AN KEUA

NESIA  

ANGAN  



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 

- 15 - 
 

2.1 Visi BDK Pekanbaru 
 

BDK Pekanbaru memainkan peran yang sangat vital dalam 

memastikan para pegawai Kementerian Keuangan khususnya di daerah 

memiliki kemampuan yang memadai dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya. Dalam menjalankan peran tersebut, BDK Pekanbaru 

menetapkan visi: menjadi lembaga penyelenggaraan 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 Pekanbaru 

untuk menjadi lembaga berkelas dunia. Visi tersebut juga menetapkan 

suatu tujuan yang menginspirasi bagi BDK Pekanbaru, yaitu: mencetak 

pengelola keuangan negara di daerah berkelas dunia. 

 

2.2 Misi BDK Pekanbaru 
 

Dalam menunjang visi baru tersebut, BDK Pekanbaru 

menetapkan misi sebagai berikut:  

1. Membangun sistem pendidikan dan pelatihan SDM Keuangan yang 

handal dalam hal business academic dan memiliki kemampuan 

praktik proses bisnis sesuai international best practices 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 sama dengan institusi pendidikan dan 

pelatihan terbaik. 
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BAB III 
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN 

KERANGKA KELEMBAGAAN 
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3.1 Arah Kebijakan dan Strategi BDK Pekanbaru 

Dalam menyusun arah kebijakan dan strategi, BDK Pekanbaru 

sebagai unit organisasi BPPK mengacu arah kebijakan Kementerian 

Keuangan, yaitu kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan 

governance, dan penguatan lembaga. Sasaran strategis yang menjadi 

peran BDK Pekanbaru 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 

Pekanbaru 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 Pekanbaru 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 strategi BDK Pekanbaru 

menetapkan beberapa 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 

bagi semua pegawai serta menjadi prioritas dalam mendukung 

nawa cita. 

b. Pengembangan kerangka kerja dan sistem organisasi 

pembelajaran di lingkungan Kementerian Keuangan yang 

memiliki keterkaitan (link and match) antara diklat yang 

diselenggarakan dan kebutuhan kompetensi untuk mendukung 
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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. Peningkatan kapasitas widyaiswara sesuai dengan 

kompetensinya agara dapat menjadi spesialis keuangan negara 

yang mumpuni. 

c. Peningkatan skill dan knowledge khususnya bagi tenaga 

pengajar dari unit teknis dalam rangka pembinaan dan 

pengembangan tenaga pengajar. 

d. Koordinasi intensif dengan user dan pusdiklat terakit 

penyelesaian GAP Kompetensi pegawai yang ingin dipenuhi 

dalam upaya mencapai misi organisasi. 

e. Pengembangan kerangka kerja dan sistem pembelajaran agar 

diklat yang diselenggarakan memenuhi kompetensi yang 

direncanakan. 

f. Membangun sarana dan prasarana diklat yang terintegrasi 

dalam pembelajaran. 

g. Meningkatkan layanan perpustakaan dengan cara digitalisasi 

dan menambah kuantitas buku. 

h. Merancang fasilitas diskusi online bagi alumni diklat dengan 

tenaga pengajar agar manfaat diklat lebih optimal. 

i. Pengembangan kerja sama diklat yang mendukung 

pengembangan SDM keuangan negara yang menjadi prioritas. 
 

 

3.2 Kerangka Regulasi 
 

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis BPPK, 

diusulkan tiga rancangan Peraturan Menteri Keuangan, lima belas 
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rancangan Peraturan Kepala Badan, dan dua Rancangan Keputusan 

Kepala Badan yang menjadi bidang tugas BPPK. BPPK telah 

menetapkan rencana aksi terkait harmonisasi peraturan kediklatan 

sebagai berikut: 
 

1. Kodifikasi Peraturan Kediklatan. 

• Konsep aksi: memperkuat manajemen kediklatan yang 

dilaksanakan oleh BPPK, mengantisipasi adanya perubahan 

peraturan kediklatan yang dinamis, memudahkan proses 

peraturan kediklatan dalam rangka menguatkan eksistensi 

BPPK sebagai lembaga diklat. 

 

• Tahapan aksi: inventarisasi peraturan kediklatan, 

harmonisasi peraturan kediklatan, pembahasan grey area 

dalam peraturan kediklatan. 
 

2. Pembangunan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum 

(JDIH) terkait Kediklatan dengan konsep aksi membangun sistem 

aplikasi JDIH khusus tentang kediklatan dan menyajikan sistem 

JDIH yang mudah dan bermanfaat bagi pengguna. 
 

3. Membangun Fungsi Lembaga Sertifikasi dengan konsep aksi 

menginventarisasi peraturan terkait sertifikasi profesi dan 

kompetensi, menyusun peraturan terkait sertifikasi profesi dan 

kompetensi, piloting dan penyempurnaan konsep sertifikasi 

profesi dan kompetensi 

 

Regulasi berupa Peraturan Menteri Keuangan yang akan 

disusun oleh BPPK adalah sebagai berikut: 
 

Tabel Rencana Peraturan Menteri Keuangan Yang Akan Disusun 

No Arah Kerangka 
Regulasi 

Urgensi 
Pembentukan 

Unit 
Penanggungjawab 

Target 
Penyelesaian 

1. Perubahan Peraturan  2017 
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No Arah Kerangka 
Regulasi 

Urgensi 
Pembentukan 

Unit 
Penanggungjawab 

Target 
Penyelesaian 

peraturan 
Pendidikan dan 
Pelatihan di 
lingkungan 
Kemenkeu (KMK 
137/KMK.01.2001) 

sudah tidak 
relevan dengan 
kondisi pada 
saat ini 

 
 
 
 
 
 

Sekretariat 
Badan 

2. Keputusan 
penetapan Standar 
Kompetensi 
Jabatan 
Fungsional 
Widyaiswara (KMK 
atas nama 
Menkeu) 

Diperlukan 
pengelompokan 
kompetensi WI 
di lingkungan 
kementerian 
keuangan 

2017 

3.  Penyempurnaan 
mekanisme 
Identifikasi 
Kebutuhan 
Pendidikan dan 
Pelatihan di 
lingkungan 
Kemenkeu 

Diperlukan 
penyempurnaan 
mekanisme 
kegiatan IKD 

2016 

 

 

3.3 Kerangka Kelembagaan 
 

Dalam rangka mencapai visi, misi, dan strategi sebagaimana 

telah dikemukakan pada bagian sebelumnya, BDK Pekanbaru 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 
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telah mengatur penataan kelembagaan dan pengelolaan sumber daya 

manusia Kementerian Keuangan. Namun demikian, penataan 

kelembagaan dan pengelolaan sumber daya manusia BDK Pekanbaru  

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; 

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2015 

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 

dalam framework 7S 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 
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Keuangan, penataan organisasi BPPK akan menjadi program 

prioritas. 

 

3.4.1 Struktur Organisasi 

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) Pekanbaru 

mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan, 

pelatihan, dan penataran keuangan negara berdasarkan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di 

Riau, Kepulauan Riau, Jambi dan Bengkulu. Dalam 

melaksanakan tugas tersebut, BDK Pekanbaru 

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 tindak lanjut hasil pengawasan, dan 

pemberian rekomendasi perbaikan proses bisnis di 

lingkungan Balai Diklat; 
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f. pengembangan SDM Balai Diklat; 

g. pengelolaan implementasi Teknologi Informasi dan 

Komunikasi; dan 

h. pelaksanaan administrasi Balai Diklat. 

   

2. Struktur BDK Pekanbaru 
BDK Pekanbaru adalah unit eselon III di bawah Badan 

Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. BDK Pekanbaru 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 Pekanbaru adalah sebagai berikut: 

Struktur Organisasi Balai Diklat Keuangan Pekanbaru 

 

 

 

 

 

 

 
 

3.4.2 Arah Kebijakan Kelembagaan dan Proses Bisnis Badan 

Pendidikan dan Pelatihan Keuangan 
 

KEPALA 
BALAI 

 
Kasi 

Penyelenggaraan 
 

 

Kasubbag Tata 
Usaha dan 

Kepatuhan Internal 
Kasi Evaluasi dan 

Informasi 

 

Widyaiswara 
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Dari hasil kajian BPPK 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 

Pekanbaru ke depan, yaitu: 
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/tahun kepada seluruh pegawai Kementerian 

Keuangan yang tersebar di seluruh Indonesia. 
 

Selain kedua tantangan tersebut diatas, selama ini terdapat pula 

faktor-faktor terkait kelembagaan dan proses bisnis yang 

membatasi BDK Pekanbaru 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 
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Keuangan, perubahan kebijakan nasional dan Kementerian 

terkait tugas, fungsi dan peran Kementerian Keuangan 

(khususnya BPPK), dan kebijakan nasional yang digariskan oleh 

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara 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 Pekanbaru sebagai salah satu unit organisasi di 

BPPK-Kementerian Keuangan memiliki pegawai sebanyak 24 

orang. Secara garis besar komposisi pegawai BDK Pekanbaru per 

April 2015 dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
 

Komposisi Pegawai BDK Pekanbaru Berdasarkan Golongan 

 

 

No. Golongan Total Pegawai 

1. Golongan I 0 Orang 

2. Golongan II 13 Orang 

3. Golongan III 10 Orang 

4. Golongan IV 1 Orang 

Total 24 Orang 
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Komposisi Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin dan Tingkat 
Pendidikan 

GOLONGAN 
JENIS KELAMIN 

LAKI-
LAKI PEREMPUAN 

   
SLTA 0 0 
D1 0 0 
D3 10 3 
D4 1 0 
S1 6 1 
S2 3 0 

JUMLAH 20 4 
 

 
Komposisi Pegawai Berdasarkan Jabatan dan Jenis Kelamin  

No. Jabatan Laki-laki Perempuan Total Pegawai 

1. Eselon III 1 Orang 0 Orang 1 Orang 

2. Eselon IV 2 Orang 1 Orang 3 Orang 

3. Widyaiswara 

(Fungsional) 

2 Orang 0 Orang 2 Orang 

4. Pelaksana 15 Orang 3 Orang 18 Orang 

Total 20 Orang 4 Orang 24 Orang 
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4.1 Target Kinerja 
 

         Pada tahun 2015-2019, BDK Pekanbaru akan berusaha 

mengembangkan SDM Kementerian Keuangan melalui pendidikan, 

pelatihan, dan sertifikasi di bidang keuangan negara. Diklat yang akan 

dilaksanakan BDK Pekanbaru 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, BDK 

Pekanbaru 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 BDK Pekanbaru 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 BDK Pekanbaru dalam memenuhi kebutuhan unit-unit 

pengguna. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya, 

setiap kegiatan diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran 

Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan. BDK Pekanbaru telah 

menetapkan kegiatan BDK Pekanbaru sebagai 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: 

Persentase Lulusan Diklat dari Kementerian Keuangan 

dengan Predikat Minimal Baik. 
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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 misi BDK 

Pekanbaru sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut: 

 

Tabel Indikasi Kebutuhan Pendanaan 
BDK Pekanbaru 2015 – 2019 

No Program Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp 000.000,00) 

2015 2016 2017 2018 2019 
1. Kegiatan Pengembangan SDM Melalui 

Penyelenggaraan Pendidikan dan 

Pelatihan Keuangan Negara di 

Daerah. 

11,394 26,621 34,933 13,452 14,637 

Jumlah 11,394 26,621 34,933 13,452 14,637 
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BAB V 
PENUTUP	

 

Rencana Strategis BDK Pekanbaru tahun 2015-2019 merupakan 

penjabaran dari visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis BDK Pekanbaru 

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 Pekanbaru 

dalam mewujudkan visi: menjadi lembaga penyelenggara pendidikan dan 

pelatihan terkemuka di daerah yang menghasilkan pengelola keuangan 

negara berkelas dunia. Dokumen ini adalah dasar rencana operasional BDK 

Pekanbaru 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. 
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