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BAB I
PENDAHULUAN

Dewasa ini kebutuhan untuk menyusun rencana strategis yang dapat

menjadi pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi Pusdiklat Anggaran dan

Perbendaharaan untuk lima tahun kedepan, merupakan hal yang tidak bisa

ditawar-tawar lagi. Rencana Strategis ini diperlukan untuk memperjelas arah

yang ingin dicapai dengan cara yang efektif dan efisien, berdasarkan skala

prioritas, dan dengan memperhatikan konsekuensi masa depan. Rencana

strategis ini juga dapat menjadi landasan yang koheren dan kokoh bagi

pembuatan keputusan, menggunakan keleluasaan yang maksimum terhadap

bidang-bidang yang berada di bawah kontrol organisasi, memecahkan masalah

utama organisasi, memperbaiki kinerja organisasi, menangani keadaan yang

berubah dengan cepat secara efektif, serta membangun kerja kelompok dan

keahlian. 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.

Rencana strategis tersebut disusun dengan prinsip-prinsip tata

pemerintahan yang baik berbasis kinerja dan akuntabilitas seperti diatur dalam

Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 17 tahun 2002

tentang Akuntabilitas dan Indikator Kinerja dan RPJMN tahun 2014-2019.

Selain peraturan tersebut, dasar penyusunan Renstra mengacu pada Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). Oleh karena itu Rencana

startegis tersebut memuat visi, misi, tujuan, strategi, sasaran utama, kebijakan,

dan program-program dituangkan dalam kegiatan-kegiatan yang akan

dilakukan dan hasilnya dapat diukur secara kualitatif maupun kuantitatif.

Program-program yang terukur tersebut dituangkan dalam Rencana Kerja

Pemerintah jangka pendek (1 tahun) dan dijabarkan dalam Rencana Kerja

Kementerian/Lembaga (Renja K/L). Kementerian Keuangan sebagai salah satu

kementerian/lembaga yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan fiskal dan

Bandahara Umum Negara (BUN), menjabarkan Renja K/L ke dalam Program

Kerja Unit Organisasi (Eselon I), untuk dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan

pada tingkat satuan kerja.

Perumusan program dan kegiatan tersebut, mengacu kepada visi, misi, dan

sasaran yang ingin dicapai Kementerian Keuangan melalui pelaksanaan tugas



dan fungsi Unit Organisasi dan Satuan Kerja. Selanjutnya, sesuai kebijakan

penganggaran pemerintah, satuan kerja di lingkungan unit organisasi BPPK

Kementerian Keuangan melaksanakan kegiatan sesuai alokasi anggaran dan

indikator linerja yang telah ditetapkan.

1.1. Kondisi Umum

Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan telah menetapkan rencana

strategis tahun 2010-2014 dengan visi menjadi pusat unggulan dalam

menghasilkan manusia yang profesional di bidang anggaran dan

kebendaharaan umum. Dalam mewujudkan visi tersebut, Pusdiklat

Anggaran dan Perbendaharaan menetapkan beberapa misi antara lain: 1)

meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang anggaran dan

kebendaharaan umum melalui diklat dan pengembangan; 2)

mengembangkan pengkajian di bidang anggaran dan kebendaharaan

umum; 3) senantiasa memperbaharui diri melalui proses organisasi

belajar eksternal; 4) berpartisipasi dalam mengembangkan masyarakat

yang sadar akan keuangan negara khususnya di bidang anggaran dan

kebendaharaan umum.

Dalam rangka menunjang visi dan misi tersebut, Pusdiklat Anggaran

dan Perbendaharaan menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

1. Misi Diklat dan Pengembangan

Tujuan :

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal

Anggaran (DJA) dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara

(DJPBN).

Sasaran :

a. Terciptanya Diklat Teknis Substantif dan Fungsional bagi pegawai

DJA.

b. terciptanya Diklat Teknis Substantif dan Fungsional bagi pegawai

DJPBN.

c. Pemenuhan Sumber Daya Manusia yang berkualitas sesuai dengan

kompetensinya.

d. Terciptanya Standar Program Diklat.

e. Terwujudnya Kurikulum Diklat sesuai dengan kompetensi jabatan.

2. Misi Pengkajian

Tujuan :

Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang anggaran dan

kebendaharaan umum sesuai perkembangan dan kebutuhan.



Sasaran :

Terwujudnya hasil pengkajian di bidang anggaran dan kebendaharaan

umum.

3. Misi Organisasi Belajar

Tujuan :

a. Organisasi Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan yang

mengakomodasikan kebutuhan diklat di bidang anggaran dan

kebendaharaan umum.

b. Meningkatkan sarana dan prasarana guna mendukung tercapainya

kegiatan diklat.

Sasaran :

a. Terwujudnya Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan yang

mampu senantiasa berinovasi dalam pelaksanaan tugas dan

pengembangan Sumber Daya Manusia.

b. Terwujudnya sarana dan prasarana diklat sesuai standar dan

kebutuhan.

4. Misi Sosial

Tujuan :

a. Berperan serta dalam diklat dan pengembangan Sumber Daya

Manusia Kementerian/Lembaga di bidang anggaran dan

kebendaharaan umum.

b. Berperan serta dalam mengembangkan program diklat keuangan

negara bagi masyarakat.

Sasaran :

a. Tercapainya kebutuhan Sumber Daya Manusia

Kementerian/Lembaga yang mampu/terampil di bidang anggaran

dan kebendaharaan umum.

b. Terwujudnya pengembangan program diklat keuangan negara bagi

masyarakat.

Berikut rincian pencapaian untuk setiap tujuan dan sasaran tersebut:

1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia Direktorat Jenderal

Anggaran (DJA) dan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara

(DJPBN).

Selama tahun 2010 - 2014 Pusiklat Anggaran dan Perbendaharaan

telah menyelenggarakan beberapa diklat di bidang anggaran dan

kebendaharaan umum. Diklat-diklat yang diselenggarakan merupakan

Diklat Teknis Substantif. Untuk Diklat Fungsional, baik untuk pegawai



DJA maupun pegawai DJPB belum dapat dilaksanakan karena

pembentukan jabatan fungsional Analis Anggaran (DJA) dan jabatan

fungsional Penyuluh Perbendaharaan (DJPB) masih dalam tahap

proses perumusan.

Untuk dapat mengetahui kebutuhan diklat unit pengguna, Pusdiklat

Anggaran dan Perbendaharaan telah melaksanakan IKD dengan unit-

unit Eselon I Kementerian Keuangan. Dalam pelaksanaan diklat,

Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan berkoordinasi intensif dengan

Balai Diklat Keuangan di lingkungan BPPK mengingat peserta diklat

Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan yang tersebar di seluruh

Indonesia. IKD ini bertujuan untuk dapat mengetahui kebutuhan

kompetensi unit pengguna. Setelah keluarnya PMK Nomor 37 Tahun

2014, seluruh unit Eselon I wajib melaksanakan IKD. Berdasarkan

peraturan tersebut, proses IKD lebih menekankan pada peran aktif

Eselon I. Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan hanya akan

mengawal dan melakukan pendampingan melalui penyelenggaraan

Forum Group Discussion (FGD) pembahasan diklat.

Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan juga telah memperluas

jaringan kerjasama dengan institusi, baik nasional maupun

internasional dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan

pengetahuan di bidang keuangan negara. Selain itu kerjasama juga

dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas manajemen

penyelenggaraan diklat. Kerjasama ini dilakukan dengan akademisi

dan praktisi di bidang keuangan negara atau manajemen kediklatan

baik di dalam negeri dan di luar negeri. Saat ini Pusdiklat Anggaran dan

Perbendaharaan telah terhubung dengan berbagai institusi terkemuka,

antara lain: Japan International Cooperation Agency (JICA), World Bank,

International Monetary Fund (IMF), Netherland Education Support Office

(NESO), The Australia Indonesia Partnership for Economic Governance

(AIPEG).

2. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang anggaran dan

kebendaharaan umum sesuai perkembangan dan kebutuhan (up to

date).

Dalam rangka turut meningkatkan pengembangan pengetahuan di

bidang anggaran dan kebendaharaan umum, Pusdiklat Anggaran dan

Perbendaharaan melakukan beberapa kajian akademis antara lain:



Tahun Judul Kajian Akademis Penulis

2012

Kajian terhadap Penerapan Kerangka

Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) pada

Kementerian Keuangan

• Noor Cholis

Madjid

• Hasan Ashari

2013

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepuasan

Pengguna E-Learning Pada Pusdiklat

Anggaran dan Perbendaharaan Tahun 2013

Sutiono

Muldiyanto

2013
Analisis Implementasi Anggaran Berbasis

Kinerja (Studi Kasus pada BPPK)

• Hasan Ashari

• Noor Cholis

Madjid

2014

Analisis Perilaku Biaya dan Perhitungan Biaya

Per Output Pendidikan dan Pelatihan dengan

Pendekatan Activity Based Costing System

pada Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan

Tahun Anggaran 2013

• Muchamad

Amrullah

• Joko Kisworo

2014

Analisis Perbedaan Sistem Anti Korupsi

Pengadaan Barang dan Jasa Pada

Kementerian Keuangan Sebelum dan Setelah

Penerapan E-procurement

• Sutiono

• Dwi Ari Wibawa

3. Organisasi Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan yang

mengakomodasikan kebutuhan diklat di bidang anggaran dan

kebendaharaan urnum.

Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan telah memenuhi target rasio

pemenuhan program diklat dipenuhi terhadap program diklat

dibutuhkan. Rasio pemenuhan program diklat tersebut merupakan

Indikator Kinerja Utama (IKU) Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan

pada tahun 2011-2013. Pada tahun 2014, dalam rangka pemenuhan

SDM Keuangan Negara yang berkompetensi tinggi, munculah IKU baru

yang mengukur nilai peningkatan kompetensi SDM. Capaian kinerja

IKU jamlator dan nilai peningkatan kompetensi SDM dapat dilihat

sebagai berikut:

Capaian IKU Jamlator Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan
No
1.
2.
3.
4.

Tahun

2011
2012
2013
2014

Target
0,0317%
0.1547%
0,2041%
0,1296%

Realisasi

0,0596%
0,1564%
0,1806%
0,1458%

Capaian
188,13%
101,11%
88,48%

113%

Capaian IKU Nilai Peningkatan Kompetensi SDM
No Tahun

2014
Target

20
Realisasi

28,67
Capaian

143%



4. Terwujudnya sarana dan prasarana diklat sesuai standar dan

kebutuhan.

Untuk mewujudkan sarana dan prasarana Pusdiklat Anggaran dan

Perbendaharaan yang sesuai dengan standar BPPK, Pusdiklat

Anggaran dan Perbendaharaan melakukan perbaikan dan

pengoptimalan fungsi sarana dan prasarana di lingkungan Pusdiklat

Anggaran dan Perbendaharaan. Hal-hal yang dilakukan adalah

renovasi ruang belajar, renovasi labortorium komputer, dan

pembaharuan sarana dan prasarana perlengkapan diklat. Pusdiklat

Anggaran dan Perbendaharaan juga menambahkan fasilitas dalam

mendukung pengarusutamaan gender seperti ruang laktasi.

Tanah dan Gedung Milik Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan

No

1
2

3
4
5

Tanah / Gedung
/ Bangunan

Tanah
Gedung
Perkantoran
Gedung Asrama
Guest House
Rumah Dosen

Jumlah

59.750
4.322

3
3
3

Satuan

m2

m2

Unit
Unit
Unit

Keterangan

156 kamar
9 kamar
9 kamar

5. Berperan serta dalam diklat dan pengembangan Surnber Daya Manusia

Kementerian/Lembaga di bidang anggaran dan kebendaharaan umum.

Pada tahun 2014 BPPK diberi amanah untuk melaksanakan program

Program Percepatan Akuntansi Keuangan Pemerintah (PPAKP) secara

penuh. Dalam hal ini yang menjadi penyelenggara PPAKP tahun 2014

adalah Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan. PPAKP bukan

merupakan suatu hal baru bagi Pusdiklat Anggaran dan

Perbendaharaan. Sejak tahun 2010, Pusdiklat Anggaran dan

Perbendaharaan telah berpengalaman dalam menyelenggarakan

kegiatan PPAKP e-leaming dan menjadi partner DJPB dalam

menjalankan PPAKP klasikal.

PPAKP dilaksanakan dengan tujuan untuk mempersiapkan seluruh

Kementerian/Lembaga Negara untuk menerapkan akuntansi keuangan

pemerintah dengan basis akrual, termasuk mempersiapkan SDM yang

terampil dalam penyusunan laporan keuangan tersebut. Pada tahun

2014 jumlah peserta yang telah mengikuti workshop adalah sebanyak

8.428 orang yang merupakan mitra kerja di 55 KPPN di 15 Kanwil

Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang tersebar di seluruh Indonesia

yang berasal dari 34 Kementerian, 58 Lembaga Negara, dan Satker di



lingkungan Pemerintahan Tingkat I dan II yang memperoleh anggaran

dari Pemerintah Pusat (APBN).

6. Berperan serta dalam mengembangkan program diklat keuangan

negara bagi masyarakat.

Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan menyelenggarakan seminar

nasional dalam rangka memberikan pemahaman atas suatu topik

tertentu dengan melibatkan partisipasi aktif peserta seminar. Peserta

seminar tidak hanya melibatkan pegawai di lingkungan Kementerian

Keuangan tetapi juga melibatkan pegawai dari Kementerian

Negara/Lembaga, BUMN/BUMD, serta pemda tekait. Sejak tahun

2010-2014, Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan telah beberapa

kali melakukan seminar nasional antara lain sebagai berikut:

No

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Seminar

Seminar "Medium Term
Expenditure Framework"

Seminar "Perkembangan Terkini
Akuntansi Akrual"

Seminar "SPAN"

Seminar "SPAN"

Seminar "SPAN"

Seminar "SPAN"

Seminar "Managerial Skill
Workshop for Potensial Leaders"
Seminar "Optimalisasi
Penyerapan APBN bagi
Kementerian/ Lembaga"
Seminar "Revitalisasi Filosofi
Ruang Lingkup Keuangan Negara
dan Implementasinya Pasca
Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor: 46/PUU-IX/2013"

Tanggal

27 Januari2011

5 April 20 11

24 Oktober 2011

24 Oktober 2011

24 Oktober 2011

28 Oktober 20 11

6 Desember 2011

23 Februari2013

5 Desember 2014

Tempat
Hotel

Bororbudur
Jakarta

BPPK Jakarta

Grand Aston
City Hall Medan

Singgasana
Hotel Makassar
Hotel Sheraton

Mustika
Yogyakarta

Sanur Paradise
Hotel Denpasar
Sanur Paradise
Hotel Denpasar

Gedung
Dhanapala

Jakarta

BPPK Jakarta

1.2. Potensi dan Permasalahan

Dalam menyusun Renstra, Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan

mempertimbangkan beberapa isu-isu strategis yang perlu mendapat

perhatian lebih, antara lain:

1. Adanya tuntutan masyarakat dan perkembangan ekonomi global yang

menghendaki kompetensi yang makin beragam dan kompeten bagi

aparatur Kementerian Keuangan.
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2. Semangat dan dinamika transformasi kelembagaan membawa

konsekuensi perubahan mindset dan kompetensi sesuai organisasi

baru yang berbeda dari organisasi existing.

3. Kebutuhan terhadap dukungan teknologi informasi yang modern

membawa dampak bagi seleksi alam terhadap kompetensi aparatur

yang ada untuk dapat merespon tuntutan modernisasi tersebut.

4. SDM Kementerian Keuangan yang ada memiliki profil kompetensi dan

jumlah yang belum proporsional antar unit organisasi dan satuan

kerja.

5. Standar dan pedoman pelayanan bagi stakeholders Kementerian

Keuangan yang makin tinggi dan kompleks merupakan hal yang tidak

dapat ditawar lagi.

6. Peningkatan kualitas SDM dalam bentuk pembekalan, pemantapan,

bimbingan teknis, pelatihan dan magang, serta studi banding relatif

masih terbatas dari aspek jumlah, sebaran, dan kualitasnya.

7. Kebutuhan peningkatan kompetensi aparatur Kementerian Keuangan

yang belum sepenuhnya bisa dipenuhi oleh BPPK melalui satuan kerja

di dalamnya.

Menanggapi adanya isu-isu strategis tersebut, Pusdiklat Anggaran

dan Perbendaharaan merasa perlu untuk memetakan permasalahan dan

potensi yang dimiliki dengan menggunakan analisis SWOT (Strenghts,

Weaknesses, Opportunities and Threats) yang menjadi dasar dan titik tolak

dalam penyusunan renstra.

1.2.1. Strenghts (Kekuatan)

• Memiliki kemampuan menyelenggarakan diklat, baik diklat

klasikal maupun diklat jarakjauh (dalam bentuk e-learning).

• Memiliki fasilitas outbond dalam membentuk kompetensi soft

skill peserta diklat.

• Memiliki tenaga pengajar yang berlatar belakang kompetensi di

bidang anggaran dan kebendaharaan umum.

• Telah memiliki sertifikasi ISO 9001:2008 dalam manajemen

mutu.

• Telah memiliki akreditasi A sebagai penyelenggara program

pelatihan pengadaan barang/jasa pemerintah dari LKPP;

• Mempunyai networking dengan institusi di dalam dan di luar

negeri.



1.2.2. Weaknesses (Kelemahan)

• Kompetensi tenaga pengajar yang belum lengkap dan

memadai.

• Jumlah tenaga pengajar yang terbatas.

• Sistem informasi diklat yang belum akurat dan mutakhir.

• Widyaiswara lebih berfokus pada mengajar sehingga jumlah

karya ilmiah dan penelitian masih terbatas. Karya ilmiah dan

penelitian tersebut memiliki peranan besar dalam

mengembangkan kompetensi keahlian yang bersifat spesialis

dan membangun reputasi kepakaran widyaiswara.

• Belum adanya pengelolaan penelitian dan pengembangan

(litbang) yang terarah dan mendukung pengembangan

kompetensi teknis widyaiswara dalam bidang keilmuan yang

diampu.

• Kurangnya koordinasi dan sinergi antar unit teknis eselon 1

dengan BPPK dan Pusdiklat terkait kebutuhan kompetensi dan

alokasi anggaran.

• Belum optimalnya perencanaan program diklat dengan

kebutuhan riil kompetensi dari unit teknis eselon 1.

• Proporsi anggaran yang belum tepat antara alokasi untuk

kebutuhan diklat dan pengembangan kapasitas tenaga

pengajar dibandingkan dengan kegiatan unit penunjang

lainnya.

• Sarana dan prasarana diklat yang belum memadai.

• Letak geografis Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan yang

berada di perbukitan yang menyebabkan jauhnya lokasi diklat

dengan asrama peserta.

1.2.3. Opportunities (Peluang)

• Komitmen pimpinan Kemenkeu yang selalu meningkat

terhadap pentingnya peningkatan kualitas dan kuantitas

program diklat BPPK.

• Potensi SDM Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan yang

siap dikembangkan melalui program-program pengembangan

kompetensi bagi tenaga pengajar dan manajemen diklat.

• Amanat UU ASN yang mewajibkan jam minimal diklat bagi

seluruh PNS baik pelaksana operasional maupun manajerial.
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• Kebutuhan kompetensi pengelolaan keuangan daerah bagi

aparatur pemerintah daerah yang makin besar seiring dengan

desentralisasi fiskal dan otonomi daerah.

• Berlakunya regulasi dan kebijakan baru dalam pengelolaan

keuangan negara/daerah yang harus diikuti oleh peningkatan

kompetensi SDM.

1.2.4. Threats (Tantangan)

• Berkembangnya kompleksitas kompetensi SDM Kementerian

Keuangan dalam rangka merespon tuntutan standar

pelayanan yang makin tinggi dari stakeholders.

Pemetaan gap kompetensi secara tajam terhadap SDM

Ditjen Anggaran dan Ditjen Perbendaharaan yang masih

dalam proses transformasi kelembagaan.

Memenuhi kebutuhan kompetensi Jabatan Fungsional

Analis Anggaran di bawah pembinaan Ditjen Anggaran.

Memenuhi kebutuhan kompetensi satker dalam

penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat berbasis

akrual.

• Kapasitas kompetensi dan jumlah layanan diklat yang

disediakan Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan secara

umum masih dibawah ekspektasi dari unit organisasi di

Kementerian Keuangan.

• Kebutuhan kompetensi yang makin beragam dari unit teknis

yang berjalan cepat dan sulit direspon secara memadai oleh

Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan.

• Belum adanya standar kompetensi yang menjadi acuan

standar learning outcome bagi program diklat di Pusdiklat

Anggaran dan Perbendaharaan.

• Pemetaan gap kompetensi secara tajam terhadap SDM Ditjen

Anggaran dan Ditjen Perbendaharaan yang masih dalam

proses transformasi kelembagaan.

• Memenuhi kebutuhan kompetensi Jabatan Fungsional Analis

Anggaran di bawah pembinaan Ditjen Anggaran.

• Berkembangnya kebutuhan diklat teknis bagi manajer tingkat

menengah dan atas di unit teknis Kementerian Keuangan.
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BAB II
VISI DAN MISI

2.1. Visi Pudiklat Anggaran dan Perbendaharaan

Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan memainkan peran yang

sangat vital dalarn memastikan para pegawai Kementerian Keuangan

memiliki kemampuan yang mernadai dalam menjalankan tugas dan

fungsinya. Dalam menjalankan peran tersebut, Pusdiklat Anggaran dan

Perbendaharaan menetapkan visi: menjadi lembaga pendidikan dan

pelatihan terkemuka yang mencetak para birokrat di bidang anggaran

dan kebendaharaan umum yang berkelas dunia.

Visi yang baru ini menghadirkan suatu perasaan yang menggugah

inspirasi dengan menetapkan aspirasi Pusdiklat Anggaran dan

Perbendaharaan untuk menjadi lembaga berkelas dunia di bidang

anggaran dan kebendaharaan umum. Visi tersebut juga menetapkan

suatu tujuan yang menginspirasi bagi Pusdiklat Anggaran dan

Perbendaharaan, yaitu: mencetak birokrat di bidang anggaran dan

kebendaharaan umum yang berkelas dunia.

2.2. Misi Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan

Dalam menunjang visi baru tersebut, Pusdiklat Anggaran dan

Perbendaharaan menetapkan misi sebagai berikut:

1. Membangun sistem pendidikan dan pelatihan di bidang anggaran dan

kebendaharaan umum yang terintegrasi dalam mewujudkan

Corporate University.

2. Mengelola dan mengembangkan tenaga pengajar pendidikan dan

pelatihan SDM di bidang anggaran dan kebendaharaan umum yang

berkualitas.

3. Mengembangkan sarana prasarana pembelajaran yang mutakhir dan

efektif dalam mendukung pendidikan dan pelatihan SDM di bidang

anggaran dan kebendaharaan umum

4. Meningkatkan kerjasama dengan institusi pendidikan dan pelatihan

terbaik.
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BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPPK

Dalam menyusun arah kebijakan dan strategi, BPPK mengacu pada

salah satu tujuan Kementerian Keuangan, yaitu kesinambungan reformasi

birokrasi, perbaikan governance, dan penguatan lembaga. Sasaran

strategis yang menjadi peran BPPK 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 BPPK

yaitu:

• Integrasi pendidikan dan pelatihan yang jelas dan menyeluruh dalam

konsep Corporate University dengan penguatan lembaga pendidikan

kedinasan yang ada saat ini dan penguatan fungsi perencanaan,

pengembangan, serta evaluasi pelatihan untuk menjamin terjadinya

link and match dengan tujuan strategis organisasi.

• Pendidikan dan pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara melalui

pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara.

Arah strategi dan kebijakan Kementerian Keuangan sebagaimana

disebutkan diatas diimplementasikan oleh BPPK melalui 5 arah kebijakan

dan strategi, yaitu:

1. Terwujudnya organisasi yang fit for purpose dalam rangka

mengembangkan Corporate University di Kementerian Keuangan.

2. Tersedianya sistem pendidikan dan pelatihan yang fleksibel memenuhi

kebutuhan unit pengguna.

3. Tersedianya layanan keahlian di bidang pengelolaan dan

pengembangan SDM.

4. Terwujudnya SDM Kementerian Keuangan yang memiliki kompetensi

tinggi untuk menjadi SDM yang kompetitif.

5. Tersedianya jaminan kualitas output layanan melalui sertifikasi

kompetensi profesi/jabatan dan standardisasi.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan

Dalam mendukung arah kebijakan dan strategi BPPK, Pusdiklat

Anggaran dan Perbendaharaan telah menetapkan 5 arah kebijakan dengan

14 strategi, yaitu:
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1. Strategi dalam rangka mewujudkan organisasi yang fit for purpose

untuk mengembangkan Corporate University di Kemenkeu.

a. Peningkatan kapasitas Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan

yang meliputi:

• Pengembangan kapasitas SDM Pusdiklat Anggaran dan

Perbendaharaan yang dapat mengantisipasi kebutuhan

kompetensi SDM Kementerian Keuangan di masa depan.

• Pengembangan kapasitas sarana dan prasarana.

2. 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 marnpu memenuhi pemerataan kebutuhan diklat

bagi semua pegawai serta menjadi prioritas dalam mendukung

nawa cita.

3. Strategi dalam mewujudkan pendidikan dan pelatihan yang fleksibel

memenuhi kebutuhan unit pengguna adalah:

a. Pengembangan desain program yang tepat melalui konversi data

IKD yang akurat.

b. Penyelenggaraan diklat yang efektif sesuai dengan kebutuhan

pengguna.

c. Pelaksanaan evaluasi yang berkualitas dalam rangka mendukung

continuous improvement.

d. Pengembangan kerjasama diklat yang mendukung pengembangan

SDM keuangan negara yang menjadi priori tas.

e. Pengembangan manajemen pengetahuan untuk kebutuhan

pendidikan dan pelatihan.

f. Meningkatkan kerjasama dengan institusi pendidikan dan

pelatihan terbaik.

4. Strategi dalam mewujudkan layanan keahlian di bidang pengelolaan

dan pengembangan SDM dengan cara:

a. Pengadaan tenaga pengajar sesuai dengan kebutuhan jumlah dan

kompetensi.

b. Peningkatan kapasitas widyaiswara sesuai dengan kompetensinya

agar dapat menjadi spesialis keuangan negara yang mumpuni.

c. Pengembangan budaya riset yang berkualitas dan bermanfaat bagi

unit pengguna.
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5. Strategi dalam mewujudkan jaminan kualitas output layanan melalui

sertifikasi kompetensi profesi/jabatan dan standardisasi dengan cara:

a. Penerapan standardisasi layanan.

b. Pengembangan sistem manajemen mutu untuk seluruh unit di

BPPK.

c. Pelaksanaan sertifikasi kompetensi di lingkup keuangan negara.

Penjelasan lebih lanjut tentang arah kebijakan dan strategi BPPK

adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan kapasitas Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan.

Rencana pengembangan Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan

meliputi:

a. Pengembangan kapasitas sarana dan prasarana

Pengembangan kapasitas sarana dan prasarana Pusdiklat

Anggaran dan Perbendaharaan disesuaikan dengan standar

pengembangan sarana dan prasarana BPPK dengan harapan dapat

memenuhi kebutuhan unit pengguna. Sarana dan prasarana akan

mengakomodir konsep eco living dengan tetap memperhatikan tata

ruang dan lingkungan. Sarana dan prasarana yang dikembangkan

juga mengutamakan konsep pengarusutamaan gender (daycare,

ruang laktasi memadai, dan fasilitas khusus penyandang

disabilitas).

b. Pengembangan kapasitas SDM Pusdiklat Anggaran dan

Perbendaharaan yang dapat mengantsipasi kebutuhan kompetensi

SDM Kementerian Keuangan di masa depan.

Untuk mendukung terwujudnya Corporate University di BPPK,

Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan perlu membangun pola

pengembangan SDM Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan yang

selaras dengan paradigma Corporate University; dan membentuk

SDM Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan yang kompeten,

berintergritas, dan antusias. Pusdiklat Anggaran dan

Perbendaharaan telah menyusun kegiatan jangka pendek dan

menengah sebagai berikut:

Kegiatan Jangka Pendek Pengembangan SDM menuju Corporate

University:

1) Pengembangan SDM struktural dilakukan dengan cara

melaksanakan kegiatan pengembangan SDM berdasarkan IKD

2015 dan melaksanakan IKD 2016 tambahan sebagai
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konsekuensi BPPK menuju Corporate University;

2) Pengembangan widyaiswara dilakukan dengan cara

melaksanakan kegiatan pengembangan widyaiswara

berdasarkan hasil evaluasi kinerja widyaiswara, meningkatkan

kompetensi ilmiah untuk widyaiswara, dan menetapkan

rumpun kompetensi/spesialisasi.

Kegiatan Jangka Menengah Pengembangan SDM menuju Corporate

University:

1) peningkatkan pemahaman terkait paradigma Corporate

University pada level operasional dan widyaiswara melalui

seminar, workshop, serta benchmarking;

2) memilih dan menyiapkan SDM sesuai kebutuhan

pengembangan infrastruktur dan prioritas kebutuhan SDM;

3) menetapkan standar kompetensi SDM Pusdiklat Anggaran dan

Perbendaharaan dengan merujuk pada profil ideal dari tiga

elemen SDM;

4) assessment kompetensi dan identifikasi gap kompetensi

berdasarkan standar kompetensi SDM;

5) menetapkan prioritas kebutuhan pelatihan SDM yang selaras

dengan kebijakan Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan

menuju Corporate University;

6) melaksanakan sertifikasi kompetensi SDM (prioritas utama

untuk widyaiswara);

7) melakukan pemetaan kompetensi dan penempatan ulang SDM

berdasarkan hasil pemetaan kompetensi;

8) membangun database SDM; dan

9) mengimplementasikan program budaya menuju SDM yang

berintegritas dan antusias.

2. Penyelenggaraan diklat yang berkualitas tinggi dan dengan kuantitas

yang mampu memenuhi pemerataan kebutuhan diklat bagi semua

pegawai serta menjadi prioritas dalam mendukung arah kebijakan dan

strategi Kementerian Keuangan.

Penyelenggaraan diklat yang berkualitas tinggi ini difokuskan pada tiga

kelompok stakeholder Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan,

antara lain:

• Penyelenggaraan Diklat Bagi Ditjen Anggaran.

Ditjen Anggaran merupakan salah satu unit eselon I di
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Kementerian Keuangan yang memiliki posisi sangat strategis yakni

pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara yang

berkualitas. Untuk memenuhi tuntutan peran tersebut sangat

diperlukan dukungan SDM Ditjen Anggaran yang kompeten dan

handal. Selain itu juga dalam rangka menjawab isu transformasi

SDM penganggaran dari budget administrator menjadi budget

analyst, maka Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan

mencanangkan strategi peningkatan SDM di bidang penganggaran

yang diarahkan pada:

a. Kemampuan menganalisis rencana kinerja Kementerian

Negara dan Lembaga;

b. Kemampuan menganalisis kebutuhan anggaran;

c. Kemampuan menganalisis kemampuan keuangan negara

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan

pembangunan secara berkeadilan dan berkesinambungan;

d. Kemampuan menganalisis Penerimaan Negara Bukan Pajak

sebagai salah satu sumber pendapatan negara;

e. Kemampuan menyusun dan menghasilkan norma, standar,

prosedur dan kriteria di bidang penganggaran;

f. Kompetensi SDM bidang penganggaran melalui sertifikasi

jabatan fungsional analis anggaran.

Penyelenggaraan Diklat Bagi Ditjen Perbendaharaan.

Ditjen Perbendaharaan merupakan salah satu unit eselon I di

Kementerian Keuangan yang juga memiliki posisi sangat strategis

yakni pengelolaan perbendaharaan negara. Untuk memenuhi

tuntutan peran tersebut sangat diperlukan dukungan SDM Ditjen

Perbendaharaan yang kompeten dan handal. Untuk itu Pusdiklat

Anggaran dan Perbendaharaan mencanangkan strategi

peningkatan SDM di bidang kebendaharaan umum yang

diarahkan pada:

a. Kemampuan menganalisis kebijakan mekanisme pembayaran;

b. Kemampuan melaksanakan monitoring dan evaluasi

pelaksanaan anggaran diantaranya dengan Spending Review

(SR) dan Reviu Pelaksanaan Anggaran (RPA);

c. Kemampuan melaksanakan pembinaan pelaksanaan anggaran

melalui edukasi dan komunikasi;

d. Kemampuan menerapkan Akuntansi berbasis Akrual;



17

e. Kemampuan melakukan integrasi sistem akuntasi pusat dan

daerah;

f. Kemampuan menerapan manajemen keuangan kementerian

/lembaga dan Bendahara Umum Negara (BUN);

g. Kemampuan menerapkan Sistem Pengawasan Intern

Pemerintah (SPIP) di kementerian/lembaga dan Bendahara

Umum Negara (BUN);

h. Kemampuan menganalisis kebijakan penilaian dan

pemanfaatan investasi;

i. Kemampuan menguasai teknologi perbendaharaan yang

terintegrasi SPAN dan SAKTI;

j. Kemampuan menyusun dan menganalisis norma, standar,

prosedur dan kriteria di bidang pengelolaan kas negara;

k. Kemampuan mengembangkan sistem perbendaharaan;

1. Kemampuan melakukan pembinaan teknis terhadap Badan

Layanan Umum (BLU) dan Badan Layanan Umum Daerah

(BLUD);

m. Kompetensi pengelola perbendaharaan melalui sertifikasi

jabatan fungsional pelaksanaan anggaran yang meliputi:

1) Penyuluh perbendaharaan;

2) Pejabat perbandaharaan (Pejabat Pembuat Komitmen

(PPK), Pejabat Penguji Surat Perintah Membayar (PPSPM),

Bendahara peneluaran, dan Bendahara penerimaan);

3) Penyusun laporan keuangan.

Penyelenggaraan Diklat Bagi Unit Eselon I di lingkungan

Kementerian Keuangan serta Kementerian Negara/Lembaga.

Selain Ditjen Anggaran dan Ditjen Perbendaharaan, Pusdiklat

Anggaran dan Perbendaharaan juga turut mendukung

terwujudnya SDM yang berkompeten dalam pengelolaan keuangan

baik disisi perencanaan maupun pelaksanaan anggaran bagi unit

eselon I lain di Kementerian Keuangan juga pada Kementerian

Negara/Lembaga. Untuk itu Pusdiklat Anggaran dan

Perbendaharaan mencanangkan strategi peningkatan kompetensi

SDM di bidang anggaran dan kebendaharaan umum yang

diarahkan pada :

a. Kerjasama diklat dibidang anggaran dan kebendaharaan

umum yang lebih berkualitas.
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b. Sertifikasi SDM di bidang anggaran dan kebendaharaan

umum.

3. Pengembangan desain program yang tepat melalui konversi data IKD

yang akurat.

IKD yang dilakukan saat ini dilakukan melalui pendampingan kepada

unit teknis. Pelaksanaan IKD yang baik berguna untuk memotret

kesenjangan kompetensi yang dibutuhkan secara akurat. Manfaat dari

IKD yang akurat adalah program diklat yang dihasilkan sesuai dengan

kebutuhan, meningkatkan motivasi peserta dalam mengikuti diklat,

dan untuk mengefisienkan biaya organisasi. Data hasil IKD yang

memuat kebutuhan kompetesi yang diperlukan dirumuskan, dan

didesain dengan menggunakan metode berbasis kompetensi,

penelitian dan konversi data yang akurat.

Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan telah melakukan

Pendampingan IKD kepada unit pengguna khususnya Ditjen Anggaran

dan Ditjen Perbendaharaan. Untuk memperoleh hasil IKD yang akurat,

Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan melakukan verifikasi

kebutuhan diklat dengan melakukan FGD.

4. Penyelenggaraan diklat yang efektif sesuai dengan kebutuhan

pengguna.

Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan mempunyai user utama

dengan kebutuhan yang beragam. Untuk menunjang tercapainya

tujuan suatu diklat, maka diklat yang dijalankan didesain sesuai

kebutuhan unit pengguna. Hal ini tidak terlepas dari penyelenggaraan

diklat tersebut. Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan senantiasa

meningkatkan efektifitas penyelenggaraan diklat melalui penerapan

standar layanan. Penerapan SOP dan perbaikan koordinasi internal

dilakukan untuk memastikan bahwa diklat diselenggarakan dengan

baik. Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan juga akan melakukan

optimalisasi penggunaan Simdiklat sebagai wujud penyelengaraan

diklat yang efektif. Penyediaan fasilitas kediklatan juga menjadi fokus

utama Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan untuk dalam

menunjang tercapainya tujuan suatu diklat.

5. Pelaksanaan evaluasi yang berkualitas dalam rangka mendukung

continuous improvement.

Evaluasi diklat sangat penting dilakukan untuk mengukur

keberhasilan suatu diklat. Evaluasi yang dilakukan Pusdiklat
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Anggaran dan Perbendaharaan meliputi evaluasi peserta diklat (nilai),

evaluasi penyelenggaraan dan evaluasi pengajar. Pusdiklat Anggaran

dan Perbendaharaan akan melakukan kajian terhadap peraturan yang

berlaku atas evaluasi diklat mengingat belum adanya penerapan yang

baku. Validasi soal menjadi fokus penting oleh Pusdiklat Anggaran dan

Perbendaharaan. Kualitas soal yang bagus akan dapat secara tepat

mengukur kemampuan dan peningkatan kompetensi peserta diklat.

Pengukuran evaluasi pengajar dan evaluasi penyelenggaraan

dilakukan menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada peserta.

Menyikapi pengolahan hasil evaluasi yang cukup menyita waktu,

Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan akan menerapkan

komputerisasi hasil evaluasi.

6. Pengembangan kerjasama diklat yang mendukung pengembangan

SDM keuangan negara yang menjadi prioritas.

Ruang lingkup kerja sama diklat adalah kegiatan pendidikan dan

pelatihan yang dilaksanakan oleh Pusdiklat Anggaran dan

Perbendaharaan bekerja sama dengan Mitra Kerja Sama yang

dilaksanakan dengan swakelola oleh Mitra Kerja Sama, meliputi

Kementerian/Lembaga di luar Kementerian Keuangan, Pemerintah

Daerah, BLU/BLUD, BUMN/BUMD, Instansi di luar pemerintahan.

Kerjasama diklat difokuskan pada institusi kediklatan baik di dalam

maupun di luar negeri.

Bidang-bidang kerjasama diklat akan diarahkan pada bidang bidang

keuangan negara yang menjadi prioritas Kementerian Keuangan.

Kerjasama juga diarahkan untuk mendukung peningkatan kompetensi

SDM Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan dalam penyelenggaraan

pendidikan dan pelatihan, terutama melalui: benchmarking, magang,

penggunaan tenaga ahli, diklat-diklat jangka pendek, dan program

pendidikan gelar dan non-gelar.

7. Pengembangan manajemen pengetahuan untuk kebutuhan

pendidikan dan pelatihan.

Dua unsur terpenting dalam Corporate University yaitu manajemen

pengetahuan dan organisasi pembelajaran. Hal penting dan saling

berkaitan dalam knowledge management adalah teknologi informasi

dan content. Teknologi informasi menyangkut kesiapan infrastruktur

dalam pembelajaran jarak jauh, proses digitalisasi materi-materi

kediklatan, dan penyiapan SDM. Sedangkan content merupakan isi
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dari pembelajaran itu sendiri, baik berupa e-leaming, materi

kediklatan dalam bentuk multimedia, maupun digitalisasi materi-

materi pembelajaran. Dalam hal ini, pengembangan manajemen

pengetahuan akan didukung melalui penambahan infrastruktur

berupa perangkat video conference dan fiber optic. Dukungan juga

dilakukan dengan menyusun standardisasi modul digital untuk

pembelajaran jarak jauh.

8. Meningkatkan kerja sama dengan institusi pendidikan dan pelatihan

terbaik.

Ruang lingkup kerjasama ini merupakan kerjasama Pusdiklat

Anggaran dan Perbendaharaan bekerja sama dengan Institusi

pendidikan dan pelatihan dalam rangka meningkatkan dan

mengembangkan pengetahuan di bidang keuangan negara. Selain itu

kerjasama juga dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas

manajemen penyelenggaraan diklat. Kerjasama ini akan dilakukan

dengan akademisi dan praktisi di bidang keuangan negara atau

manajemen kediklatan baik di dalam negeri dan di luar negeri.

9. Pengadaan tenaga pengajar sesuai dengan kebutuhan jumlah dan

kompetensi.

Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan mempunyai misi penting dan

tugas mandatory dari unit teknis yaitu pelaksanaan Program

Percepatan Akuntansi Keuangan Pemerintahan (PPAKP) di seluruh

satker di Indonesia. Untuk memenuhi kebutuhan tenaga pengajar,

Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan menyelenggarakan Training

of Trainer (ToT). Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan juga

menetapkan standar kelulusan peserta ToT dan melakukan upgrading

materi untuk menjaga kualitas tenaga pengajar. Tenaga pengajar

sebagai ujung tombak dari pelaksanaan pendidikan dan pelatihan

memiliki peran yang sangat signifikan dalam menghasilkan pengelola

keuangan negara yang kompeten dan berintegritas.

10. 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

kebijakan dan berbagai seminar yang diselenggarakan oleh unit-unit
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eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan.

Kegiatan riset akan menjadi salah satu 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.

11. Pengembangan budaya riset yang berkualitas dan bermanfaat bagi

unit pengguna.

Riset merupakan salah satu hal yang sangat penting untuk

meningkatkan spesialisasi tenaga pengajar dan memperkaya

pengetahuan pengguna layanan Pusdiklat Anggaran dan

Perbendaharaan. Dalam rangka mengembangkan budaya riset,

terdapat 2 hal yang akan dilakukan, yaitu: (i) penyediaan akses

terhadap data yang terkait dengan keuangan negara; dan (ii)

pemenuhan kompetensi terkait metodologi riset yang berkualitas.

Pengembangan budaya riset bisa dikembangkan tidak hanya oleh

widyaiswara tetapi juga oleh pejabat struktural.

Selama ini ada beberapa data yang masih cukup sulit untuk

didapatkan, sehingga akses terhadap data tersebut perlu dipermudah.

Pengoptimalan data-data yang ada untuk analisa juga dapat

membantu dalam membangun inspirasi budaya riset di lingkungan

Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan.

Guna menghasilkan riset yang berkualitas, perlu ditunjang dengan

metodologi riset yang berkualitas. Oleh karena itu, pengajaran terkait

metodologi riset yang berkualitas sangat diperlukan.

12. Penerapan standar layanan

Standar Pelayanan merupakan acuan yang digunakan sebagai

pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas

pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada

pengguna layanan dalam rangka memberikan pelayanan yang

berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. BPPK saat ini

belum memiliki peraturan mengenai standar layanan. Namun untuk

mengantisipasi hal tersebut Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan

akan menerapkan proses bisnis yang terbaik sebagai komitmen

penyelenggaraan diklat yang efektif.
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13. Penerapan sistem manajemen mutu.

Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan menerapkan sistem

manajemen mutu yang berlaku di BPPK kendati masih diperlukan

banyak pengembangan. Penerapan hasil temuan dari auditor sistem

manajemen mutu dapat digunakan sebagai bahan pengembangan dan

perbaikan. Perbaikan proses berkelanjutan dengan tujuan

peningkatan mutu diklat akan menjadi bagian yang integral dari

proses penyempurnaan organisasi.

14. Pelaksanaan sertifikasi kompetensi di bidang anggaran dan

kebendaharaan umum

Pudiklat Anggaran dan Perbendaharaan akan melakukan koordinasi

dengan pihak-pihak terkait dalam rangka proses pelaksanaan

sertifikasi di bidang anggaran dan perbendaharaan seperti: (1) BNSP

dalam rangka penyusunan Standar Kompetensi Nasional Kerja

Indonesia; (2) Unit pembina terkait dengan kompetensi anggaran dan

kebendaharaan umum.

3.3 Kerangka Kelembagaan

Dalam rangka mencapai visi, misi, dan strategi sebagaimana telah

dikemukakan pada bagian sebelumnya, Pusdiklat Anggaran dan

Perbendaharaan perlu didukung oleh perangkat organisasi, proses

bisnis/tata laksana, dan sumber daya aparatur.

3.3.1.Struktur Organisasi

1.1. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Pusdiklat Anggaran dan

Perbendaharaan (Existing Organization).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206 Tahun

2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan,

Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan merupakan salah satu

unit BPPK yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

BPPK. Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan mempunyai

tugas membina pendidikan dan pelatihan keuangan negara di

bidang anggaran dan kebendaharaan umum berdasarkan

kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Kepala BPPK. Dalam

melaksanakan tugas tersebut, Pusdiklat Anggaran dan

Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:
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a. pengkajian pendidikan dan pelatihan keuangan negara di

bidang anggaran dan kebendaharaan umum;

b. perencanaan, penyusunan dan pengembangan program

pendidikan dan pelatihan keuangan negara di bidang

anggaran dan kebendaharaan umum;

c. penyusunan dan pengembangan kurikulum pendidikan dan

pelatihan keuangan negara di bidang anggaran dan

kebendaharaan umum;

d. penyiapan dan pengembangan kompetensi tenaga pengajar

keuangan negara di bidang anggaran dan kebendaharaan

umum;

e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keuangan

negara di bidang anggaran dan kebendaharaan umum;

f. evaluasi dan pelaporan kinerja pendidikan dan pelatihan

keuangan negara di bidang anggaran dan kebendaharaan

umum; dan

g. pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, rumah tangga,

pengelolaan aset, kepegawaian dan hubungan masyarakat.

Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan terdiri atas:

1. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Diklat;

2. Bidang Penyelenggaraan;

3. Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja;

4. Bagian Tata Usaha; dan

5. Kelompok Jabatan Fungsional.

3.3.2.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. Pusdiklat Anggaran dan

Perbendaharaan sebagai salah satu unit eselon II memiliki pegawai
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sebanyak 102 orang. Komposisi pegawai Pusdiklat Anggaran dan

Perbendaharaan per 31 April 2015 dapat dilihat pada diagram

berikut:

Gambar 3.1 Komposisi Pegawai Pusdiklat Anggaran dan

Perbendaharaan

27
« Bidang Perencanaan dan

Pengembangan Diklat
» Bidang Penyelenggaraan

Diklat
* Bidang Evaluasi dan

Pelaporan Kinerja
» Bagian Tata Usaha

Kelompok Jabatan
Fungsional

Pegawai Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan juga

memiliki latar pendidikan yang beragaram. Berikut grafik komposisi

pegawai Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan berdasarkan

tingkat pendidikan.

Gambar 3.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
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3.3.3.Arah Kebijakan dan Strategi di Bidang Kelembagaan

Arah kebijakan dan strategi Pusat Pendidikan dan Pelatihan

Anggaran dan Perbendaharaan untuk periode 2015 s.d. 2019

adalah mencakup:

a. Penguatan peran perencanaan dan pengembangan program

pelatihan. Strategi penguatan peran renbang diantaranya

adalah :

1) menyusun pola pengembangan SDM/Widyaiswara yang

meliputi:

• Diklat bagi widyaiswara;

• Pengembangan kompetensi;
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• Penugasan dan pemanfaatan kompetensi;

• Evaluasi dan pengukuran kinerja;

• Pembinaan/pembimbingan;

• Kode etik.

2) Mencetak SDM sesuai kebutuhan organisasi Pusdiklat

Anggaran dan Perbendaharaan.

Dalam rangka mendukung visi, misi dan tujuan, Pusdiklat

Anggaran dan Perbendaharaan akan melakukan inisiatif

sebagai berikut:

• Pemetaan SDM berdasarkan profil

• Pengembangan SDM sesuai dengan analisis

kesenjangan.

3) Menggerakkan program SDM Pusdiklat Anggaran dan

Perbendaharaan berintegritas dan antusias.

4) Mewujudkan SDM Pusdiklat Anggaran dan

Perbendaharaan sesuai dengan paradigma Corporate

University.

Corporate University bertujuan untuk mencetak para

pemimpin yang tangguh yang akan diintegrasikan dalam

proses internal suatu organisasi dalam rangka

meningkatkan nilai tambah untuk bertahan, tumbuh dan

berkesinambungan. Pengembangan SDM guna

mengantisipasi pembentukan Corporate University dimulai

dengan membangun organisasi pembelajaran di

lingkungan Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, yaitu

dengan cara:

• Role modeling.

• Pembentukan change agent di Pusdiklat Anggaran dan

Perbendaharaan

• Menyediakan forum diskusi dengan expert;

• Mendorong pegawai untuk berperan serta dalam forum

atau kegiatan terkait Corporate University;

• Menetapkan satu hari dalam seminggu sebagai "hari

belajar" untuk melakukan knowledge sharing di

masing-masing unit;

• Manajemen inovasi didukung dengan infrastruktur

terkait.
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5) Pengembangan Manajemen Pengetahuan

Manajemen pengetahuan harus didukung dengan sistem

karir yang baik; pengembangan kompetensi pegawai; dan

keterkaitan yang jelas antara kinerja, kompensasi dan

imbalan; dan pengakuan agar menghasilkan SDM sesuai

dengan paradigma Corporate University.

b. Penguatan peran evaluasi atas program pelatihan hingga pada

pemantauan pemanfaatan lulusan diklat.

Strategi penguatan peran evaluasi diataranya adalah :

1) Mengembangkan pola evaluasi yang mengacu pada

efektifitas diklat dalam rangka mendukung sasaran kinerja

stakeholder.

2) Penguatan kompetensi SDM dalam pelaksanaan evaluasi

diklat yang efektif khususnya evaluasi pasca diklat

sehingga diklat tidak sekedar mengetahui tingkat

kelulusan namun lebih melihat hasil (outcome) diklat bagi

stakeholder.

3) Mengembangkan perangkat evaluasi.

c. Pembentukan unit sertifikasi.

Berkembangnya arah diklat yang mengarah pada kompetensi,

maka pembentukan unit sertifikasi menjadi sebuah

keniscayaan yang harus diwujudkan. Beberapa strategi dalam

pembentukan unit sertifikasi antara lain:

1) Penyiapan perangkat hukum untuk pembentukan unit

sertifikasi

2) Penyiapan SDM yang tepat untuk melaksanakan tugas

sertifikasi.

3) Menginventarisasi peraturan terkait sertifikasi profesi dan

kompetensi, menyusun peraturan terkait sertifikasi profesi

dan kompetensi, piloting dan penyempurnaan konsep

sertifikasi profesi dan kompetensi.
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BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Pada tahun 2015-2019, Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan

akan berusaha mengembangkan SDM melalui pendidikan, pelatihan, dan

sertifikasi di bidang anggaran dan kebendaharaan umurn. Diklat yang

akan dilaksanakan Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan pada tahun

2015-2019 adalah diklat-diklat yang dibutuhkan dalam rangka mencapai

sasaran strategis BPPK baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dalam mendesain atau mengembangkan program diklat, Pusdiklat

Anggaran dan Perbendaharaan akan selalu melakukan penelitian/kajian

untuk dapat memenuhi kebutuhan unit pengguna. Selain kegiatan

penelitian tersebut, Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan juga akan

melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu di bidang

anggaran dan kebendaharaan umum.

Untuk melaksanakan program tersebut Pusdiklat Anggaran dan

Perbendaharaan 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 Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan dalam

memenuhi kebutuhan unit-unit pengguna. Untuk mengetahui tingkat

keberhasilan pencapaiannya, setiap kegiatan diukur dengan

menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja

Kegiatan. Kegiatan yang dilakukan Pusdiklat Anggaran dan

Perbendaharaan adalah sebagai berikut:

Kegiatan Pengembangan SDM melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis

dan Fungsional di Bidang Anggaran dan Perbendaharaan:

• Sasaran Kegiatan (Outcome):

Mengembangkan SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi.

• Indikator Kinerja Kegiatan:

a. Nilai Peningkatan Kompetensi SDM.

b. Persentase Jam Pelatihan terhadap Jam Kerja Pegawai Kementerian

Keuangan.

c. Persentase Lulusan Diklat dari Kementerian Keuangan dengan

Predikat Minimal Baik.



Adapun matriks target kinerja Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan 2015-2019 dapat dilihat pada tabel berikut:

No

1

2

3

4

5

6

7

8

10

11

12

13

14

Nama Kegiatan

Penyelenggaraan diklat yang berkualitas

Penyusunan program diklat yang berkualitas

Pengembangan pola diklat di bidang anggaran dan
perbendaharaan

Penyusunan standar kompetensi bidang anggaran

Penyusunan standar kompetensi bidang
perbendaharaan

Persiapan sertifikasi bidang anggaran dan
perbendaharaan
Penyusunan kajian akademis dibidang anggaran
dan perbendaharaaan

Diklat Pengembangan kapasitas pegawai
struktural/widyaiswara Pusdiklat AP

Renovasi Sarana dan Prasarana

Diklat dengan pengajar level Internasional di bidang
anggaran dan kebendaharaan umum (Kediklatan)
Lokakarya/ seminar dengan pembicara level
Internasional di bidang anggaran dan
kebendaharaan umum (Kediklatan)
Kerjasama diklat dengan lembaga Internasional
(Kediklatan)

Program diklat untuk top manajemen (LDK)

Output

Jamlator

Jumlah lulusan sesuai kompetensi yang
ditetapkan
Jumlah program diklat yang memenuhi
target peningkatan kompetensi minimal 20
point
Jumlah program diklat yang mendapat
nilai validasi A

Dokumen pola diklat di bidang anggaran
dan perbendaharaan

Presentase penyelesaian doku men
standar kompetensi di bidang anggaran
Presentase penyelesaian dokumen
standar kompetensi di bidang
perbendaharaan
Presentase penyelesaian dokumen syarat
sebagai lembaga pemberi akreditasi

Jumlah hasil kajian akademis

Jumlah pegawai Pusdiklat Anggaran dan
Perbendaharaan yang mengikuti diklat
pengembangan kapastitas.

Asrama dan Ruang kelas yang memadai

Jumlah peserta diklat dengan pengajar
kualitas global

Jumlah peserta lokakarya/ seminar dengn
kualitas gobal

Jumlah program diklat kerja sama dengan
lembaga Internasional
Jumlah program diklat untuk top
manajemen

Target Kinerja

2015

168,518

1.735

3

80%

-

-

-

-

-

100%

699m2

30

1

1

1

2016

189,882

1.790

3

85%

-

25%

25%

25%

12

100%

1920m2

60

1

2

1

2017

199,376

1.855

3

90%

1

50%

50%

50%

13

100%

660m2

60

1

2

1

2018

208,870

1.910

4

95%

1

75%

75%

75%

14

100%

660m2

60

1

2

1

2019

213,617

1.975

4

100%

2

100%

100%

100%

15

100%

660m2

60

1

2

1

Keterangan

Jamlator khusus
Pusdiklat AP

Revisi mengikuti
perkembangan
keadaan

New initiative

Masuk dalam
renstra BPPK

New initiative

New initiative

New initiative
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Target kinerja tersebut secara garis besar terdiri dari dua bagian

yaitu:

a) Kegiatan yang bersifat rutin (business as usual} yaitu kegiatan yang

telah rutin dilaksanakan oleh Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan

dari tahun ke tahun. Terhadap kegiatan yang bersifat business as

usual ini Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan akan terus

meningkatkan kualitas dan kuantitas sesuai dengan target yang telah

ditetapkan. Kegiatan yang bersifat rutin di Pusdilkat Anggaran dan

Perbendaharaan antara lain:

1) Penyelenggaraan diklat dibidang anggaran dan kebendaharaan

umum;

2) Penyelenggaraan diklat yang berkualitas (materi dan Widyaiswara/

instruktur);

3) Penyusunan program diklat yang berkualitas;

4) Penyusunan kajian akademis dibidang anggaran dan

kebendaharaaan umum;

5) Diklat Pengembangan kapasitas pegawai/struktural Pusdiklat

Anggaran dan Perbendaharaan;

6) Diklat Pengembangan kapasitas Widyaiswara;

7) Sarana dan Prasarana.

b) Kegiatan yang bersifat new initiatif. Kegiatan ini adalah kegiatan yang

diyakini akan mampu meningkatkan kualitas pencapaian outcome dan

selama ini belum dilaksanakan secara rutin dan terus menerus.

Kegiatan ini antara lain adalah:

1) Pengembangan pola diklat di bidang anggaran dan kebendaharaan

umum.

Kegiatan ini diharapkan mampu menghasilkan pola diklat di bidang

anggaran dan kebendaharaan umum. Dengan adanya pola diklat

maka akan memudahkan menyusun dan mengembangkan

kompetensi pegawai di bidang anggaran dan kerbendaharaan

umum. Lulusan diklat yang dihasilkan oleh diklat-diklat yang

dilaksanakan Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan selanjutnya

diharapkan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan, dan

pegawai yang menduduki jabatan dapat dipastikan telah mengikuti

diklat dan memenuhi kompetensi yang diharapkan.
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2) Penyusunan standar kompetensi bidang anggaran.

Kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan Standar kompetensi

di bidang anggaran. Dengan standar kompetensi yang terukur

maka Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan akan mampu

menyusun program diklat yang benar-benar sesuai dengan

kebutuhan di bidang anggaran. Standar kompetensi juga akan

memudahkan dalam menyusun program diklat, menetapkan dan

mengukur kompetensi yang dibutuhkan, menetapkan mata diklat

yang tepat, kurikulum yang tepat. Dengan diklat yang tepat maka

kualitas lulusan diklat dan SDM di bidang anggaran dapat lebih

dijamin.

3) Penyusunan standar kompetensi bidang kebendaharaan umum.

Kegiatan ini diharapkan dapat menghasilkan Standar kompetensi

di bidang kebendaharaan umum. Dengan standar kompetensi yang

terukur maka Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan akan

mampu menyusun program diklat yang benar-benar sesuai dengan

kebutuhan di bidang kebendaharaan umum. Standar kompetensi

juga akan memudahkan dalam menyusun program diklat,

menetapkan dan mengukur kompetensi yang dibutuhkan,

menetapkan mata diklat dan kurikulum yang tepat. Dengan diklat

yang tepat maka kualitas lulusan diklat dan SDM di bidang

kebendaharaan umum dapat lebih dijamin.

4) Persiapan sertifikasi bidang anggaran dan kebendaharaan umum.

Salah satu tusi baru BPPK adalah melaksanakan sertifikasi di

bidang keuangan negara. Diperlukan persiapan khusus untuk

melaksanakan fungsi baru tersebut. Oleh sebab itu Pusdiklat

Anggaran dan Perbendaharaan mengajukan inisiatif untuk

mempersiapkan pelaksanaan tugas dan fungsi baru tersebut di

bidang anggaran dan kebendaharaan umum. Peraturan terkait

pelaksanaan serftifikasi bidang anggaran dan kebendaharaan

umum saat ini masih dalam tahap perumusan.

5) Penyusunan kajian akademis di bidang anggaran dan

kebendaharaaan umum.

Salah satu cara untuk menghasilkan diklat yang berkualitas adalah

dengan melakukan kajian terkait materi diklat tersebut, kajian

akademis diharapkan mampu memenuhi harapan tersebut
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disamping juga bertujuan untuk mengembangkan keilmuan di

bidang anggaran dan kebendaharaan umum.

6) Diklat dengan pengajar level Internasional di bidang anggaran dan

kebendaharaan umum.

Untuk meningkatkan kualitas SDM yang berintegritas dan

berkompetensi tinggi Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan

harus mampu menyediakan yang berkualitas nasional dan

internasional sesuai dengan kompetensi yang dikehendaki. Diklat

dengan pengajar level internasional diharapkan mampu

memberikan pengalaman internasional bagi para peserta diklat

yang dilakukan. Lulusan diharapkan mampu memberikan

pemikiran baru dan menyegarkan bagi peningkatan kualitas

pekerjaan diunit masing-masing.

7) Lokakarya/seminar dengan pembicara level Internasional di bidang

anggaran dan kebendaharaan umum.

Lokakarya/seminar dengan pembicara level internasional juga

diharapkan mampu memberikan kualitas materi yang mampu

memberikan inspirasi baru bagi para peserta dalam melaksanakan

dan menyusun kebijakan di instansinya.

8) Kerjasama diklat dengan lembaga internasional

Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan juga diharapkan mampu

melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional yang

beroperasi di Indonesia guna menyediakan diklat yang berkualitas

tinggi.

9) Program diklat untuk top management.

Kebutuan diklat bagi manajemen menengah ke atas juga harus

dipersiapkan oleh Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan dalam

rangka menghasilkan SDM berkompetensi tinggi khususnya untuk

level manajemen menengah dan tinggi.

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
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pendanaan untuk mencapai visi dan misi Pusdiklat Anggaran dan

Perbendaharaan sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut:

Tabel Indikasi Kebutuhan Pendanaan

Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan 2015-2019

No

1

Kegiatan

Kegiatan Pengembangan SDM

Melalui Penyelenggaraan Diklat

Teknis dan Fungsional di Bidang

Anggaran dan Perbendaharaan

Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp 000.000,00)

2015

23.144,1

2016

66.934,1

2017

26.892,6

2018

29.241,7

2019

31.581,0

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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BABV
PENUTUP

Rencana Strategis Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan tahun

2015-2019 merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis

Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan dalam melaksanakan tugas dan

fungsinya sebagai unit yang melaksanakan pendidikan dan pelatihan serta

sertifikasi di bidang anggaran dan kebendaharaan umum. Dokumen ini menjadi

pedoman bagi Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan dalam mewujudkan

visi: menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan terkemuka yang mencetak

para birokrat di bidang anggaran dan kebendaharaan umum yang berkelas

dunia.

Dokumen ini adalah dasar rencana operasional Pusdiklat Anggaran dan

Perbendaharaan tahun 2015-2019 pada semua bidang di Pusdiklat Anggaran

dan Perbendaharaan, meliputi: Bidang Perencanaan dan Pengembangan Diklat,

Bidang Penyelenggaraan, Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja, dan Bagian

Tata Usaha. Rencana strategis ini juga dapat menjadi landasan yang koheren

dan kokoh bagi pembuatan keputusan, menggunakan keleluasaan yang

maksimum terhadap bidang-bidang yang berada di bawah kontrol organisasi,

memecahkan masalah utama organisasi, memperbaiki kinerja organisasi,

menangani keadaan yang berubah dengan cepat secara efektif, serta

membangun kerja kelompok dan keahlian

Dalam keadaan terjadi perubahan strategis dalam lingkungan di luar

prediksi sehingga rencana strategis mengalami kendala besar dalam

implementasinya, dapat dilakukan perubahan atas inisiatif Kepala Pusdiklat

Anggaran dan Perbendaharaan dengan persetujuan Kepala BPPK. 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.



MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2015 - 2019
UNIT ORGANISASI : PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN ANGGARAN DAN PERBENDAHARAAN

Kode

xxxx

Program
/Kegiatan

Sasaran Kegiatan (Output) Lokasi
Target

2015 2016 2017 2018 2019

Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis Dan Fungsional Di Bidang Anggaran dan Perbendaharaan

Mengembangkan SDM yang
berintegritas dan berkompetensi
tinggi.

a. Nilai Peningkatan Kompetensi
SDM

b. Persentase Jam Pelatihan
terhadap Jam Kerja Pegawai
Kementerian Keuangan.

c. Persentase Lulusan Diklat dari
Kementerian Keuangan
dengan Predikat Minimal Baik.

Aktivitas:

• Jumlah Peserta Diklat

• Laporan Layanan Dukungan
Kediklatan

• Layanan Perkantoran

• Peralatan dan Fasilitas
Perkantoran

• Gedung dan Bangunan

10%

0,18%

90,5%

1.735

12

12

336

699m2

12%

0,20%

91%

1.790

12

12

22

1920m2

15%

0,21%

91 ,5%

1.855

12

12

22

660m2

15%

0,22%

92%

1.910

12

12

-

660m2

20%

0,24%

92,5%

1.975

12

12

-

660m2

Alokasi (Rp 000.000)

2015

23.144,1

23.144,1

11.199

9.853

2.091,1

23.144,1

9.853

894,1

10.304

530

1.561

2016

66.934,1

66.934,1

1.873,1

45905

7.155

66.934,1

45.905

2.692

11.181

755

6.400

2017

26.892,6

26.892,6

16.171

8.038,6

2.683

26.892,6

8.038,6

4.207

11.964

283

2.400

2018

29.241,7

29.241,7

17.303

10.038,7

1.900

29.241,7

10.038,7

4.501,

12.801,4

-

1.900

2019

31.581,0

31.581,0

18.681,2

10.841,8

2.052

31.581,0

10.841,8

4.989,7

13.697,5

-

2.052

Unit
Organisasi
Pelaksana

P/QW/PL


