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BAB I
PENDAHULUAN
Rencana Strategis BDK Palembang 2015-2019 (Renstra) ini disusun
sebagai pengejawantahan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang
mengamanatkan

kepada setiap kementerian

untuk menyusun

Rencana

Strategis Kementerian/ Lembaga (Renstra-KL) untuk periode lima tahun.
Renstra ini memuat rumusan visi, misi serta arah kebijakan dan strategi
BDK Palembang yang disusun berdasarkan kesadaran, kehendak, serta
kebutuhan bersama dan merupakan sebuah rencana tindakan yang bersifat
inkremental dan berkesinambungan, sesuai dengan perspektif BDK Palembang
tentang ekspektasi stakeholder di masa depan.
Renstra ini akan diwujudkan dalam periode 2015-2019 dalam bentuk
tindakan dan/atau langkah nyata oleh setiap elemen pada setiap level
organisasi BDK Palembang dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang telah
ditetapkan bersama dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki,
peluang, dan tantangan organisasi ke depan. Oleh karenanya, Renstra BDK
Palembang ini bukan merupakan dokumen yang bersifat statis dan akan
ditinjau ulang secara periodik untuk mengakomodasi perubahan-perubahan
penting yang diperkirakan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja
Balai Diklat Keuangan Palembang.
Bab ini akan memaparkan kondisi umum yang dialami BDK Palembang
melalui capaian renstra untuk periode 2010-2014.

1.1Kondisi Umum
Suatu organisasi didirikan tentunya mempunyai maksud dan tujuan
tertentu yang kemudian menentukan arah yang akan ditempuh oleh organisasi
dalam perjalanannya. BDK Palembang telah menetapkan renstra 2010-2014
dengan visi menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan terdepan dalam
menghasilkan SDM keuangan dan kekayaan negara yang amanah, profesional,
berintegritas tinggi dan bertanggungjawab. Dalam mewujudkan visi tersebut,
Balai Diklat Keuangan Palembang mengemban misi umum melaksanakan
pengembangan SDM pengelola keuangan dan kekayaan negara melalui
pendidikan dan pelatihan untuk mewujudkan SDM yang amanah, profesional,
berintegritas tinggi, dan bertanggung jawab dan misi Khusus: 1) meningkatkan
kegiatan penelitian di bidang pengembangan SDM keuangan dan kekayaan
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negara, 2) menuntaskan reformasi birokrasi BPPK dan 3) menjadi lembaga
pendidikan dan pelatihan dengan tata kelola yang baik.

Sesuai dengan visi dan misi, maka tujuan yang ingin dicapai adalah:
1. menghasilkan SDM pengelola keuangan dan kekayaan negara yang
amanah, profesional, berintegritas tinggi dan bertanggung jawab melalui
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan dan
kekayaan Negara yang berkualitas.
2. menjadi pengelola diklat terkemuka yang menghasilkan pengelola
keuangan negara terbaik di daerah.
Berikut rincian pencapaian tujuan dan sasaran tersebut:
1.1.1 Menghasilkan SDM pengelola keuangan dan kekayaan negara yang
amanah, profesional, berintegritas tinggi dan bertanggung jawab
melalui

penyelenggaraan

pendidikan

dan

pelatihan

di

bidang

keuangan dan kekayaan negara yang berkualitas.
1. Diklat

berbasis

kompetensi

dengan

informasi melalui penelitian dan

memanfaatkan

teknologi

pemutakhiran data kebutuhan

diklat.
Untuk

mewujudkan

diklat

berbasis

kompetensi

dengan

memanfaatkan teknologi informasi pada tahun 2010 BDK Palembang
telah

melaksanakan

ujian

e-learning

Program

Percepatan

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (PPAKP) dan Penyusunan Anggaran
Berbasis Kinerja (PABK) dengan peserta berjumlah 13 orang.
Berdasarkan

hasil

evaluasi

kurikulum, anggaran

pelaksanaan,

kewenangan penyelenggaraan dan mekanisme penyelenggaraan pada
tahun 2011-2014 program diklat PPAKP kembali dilaksanakan
dengan metode klasikal.
2. Kualitas layanan diklat yang memuaskan pemangku kepentingan
Dalam mencapai sasaran terwujudnya Kualitas layanan diklat yang
memuaskan

pemangku

kepentingan

BDK

Palembang

telah

memberikan dukungan fasilitas bagi peserta diklat secara maksimal
dan mencapai hal-hal sebagai berikut:
a. Pada periode 2011-2014 BDK Palembang telah mendidik dan
melatih pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan sebanyak
4.353 peserta dan instansi pemerintah lainnya sebanyak 451
peserta. Rincian realisasi peserta diklat pada periode 2011-2014
disajikan dalam tabel berikut:
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Rincian realisasi peserta diklat
Non
Tahun
Kemenkeu
Kemenkeu
2011
693
24
2012
904
4
2013
1.654
59
2014
1.102
364

No
1
2
3
4

Total
717
908
1.713
1.466

b. Pada periode 2011-2014 BDK Palembang telah menyelenggarakan
Program Diploma I (Prodip I) Keuangan spesialisasi Perpajakan,
Bea Cukai dan Perpajakan Derah dengan total mahasiswa
sebanyak 495 orang. Rincian spesialisasi mahasiswa Program
Diploma I Keuangan pada periode 2011-2014 disajikan dalam
tabel berikut:
No

Tahun

DI pajak

DI Bea
Cukai

1
2
3
4

2011
2012
2013
2014

60
110

120
120
55

DI
Perpajakan
Daerah
30
-

Total
120
210
165

Tingkat kelulusan mahasiswa Prodip I Keuangan pada periode
2011-2014 mencapai 99,60%.
c. BDK Palembang meraih capaian baik dalam Indikator Kinerja
Utama (IKU) persentase capaian kualitas layanan prima dalam
pendidikan dan pelatihan. Capaian IKU pada periode 2010-2013
disajikan dalam tabel berikut:
Capaian IKU persentase capaian kualitas layanan prima dalam
pendidikan dan pelatihan
No
1
2
3
4

Tahun
2010
2011
2012
2013

Target
60%
65%
75%
83%

Realisasi
63,82%
64,62%
79,28%
89,57%

Capaian
106,37%
99,41%
105,71%
107,92%

Pada tahun 2014, IKU ini diubah menjadi 4 IKU dengan capaian
masing-masing, yaitu: (i) indeks kepuasan peserta diklat atas
pengajar (108,5%); (ii) indeks kepuasan peserta diklat atas bahan
ajar (105,5%); (iii) indeks kepuasan peserta diklat atas metodologi
pembelajaran (107%); dan (iv) indeks kepuasan peserta diklat atas
sarana dan prasarana (96,25%).
d. Dalam hal fasilitas BDK Palembang berupaya untuk meningkatkan
kualitas sarana dan prasarana, berupa renovasi asrama, renovasi
gedung kantin, renovasi ruang kelas dengan penambahan sarana
pembelajaran
proyektor,

berupa

renovasi

PC
lobi

unit,
kantor

LCD

proyektor

(penambahan

dan

screen

front

office),
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pengadaan kebutuhan asrama berupa spring bed, AC split, TV
LCD, perlengkapan kamar mandi, sandal dan sebagainya. Untuk
data tanah dan gedung, BDK Palembang memiliki luas tanah
9.854m2 dari bangunan gedung kantor, gedung belajar dengan
kapasitas 10 kelas terdiri dari 6 kelas untuk Program Diploma I
Keuangan yang dapat menampung 165 mahasiswa dan 4 kelas
untuk diklat yang dapat menampung 120 peserta, 3 unit rumah
dinas, masjid dan gedung kantin sebagai ruang makan dengan
kapasitas maksimal 100 peserta.
3. Capaian BDK Palembang dalam mewujudkan evaluasi pendidikan
dan pelatihan yang menyeluruh dan berkelanjutan

BDK Palembang telah menyelenggarakan evaluasi diklat yang
menghasilkan sebagai rekomendasi sejak tahun 2011. Evaluasi
diklat dilakukan sesuai pedoman pelaksanaan evaluasi dan
rekomendasi hasil evaluasi penyelenggaraan melalui Peraturan
Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan nomor PER1/PP/2012 tentang Pedoman Evaluasi dan Rekomendasi Diklat
di Lingkungan Kementerian Keuangan.
1.1.2 Menjadi pengelola diklat terkemuka yang menghasilkan pengelola
keuangan negara terbaik di daerah.

1. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi
(TIK) yang mendukung pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.
Sejak tahun 2012 BDK Palembang telah menyediakan jaringan
intranet 24 jam disetiap gedung yang dapat diakses oleh
peserta diklat untuk memperoleh informasi dengan akun
melalui

email

Kementerian

Keuangan.

Selain

itu

BDK

Palembang juga menyediakan laboratorium komputer sebagai
sarana praktik selama proses pembelajaran yang berbasis
pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
2. Akuntabilitas sistem manajemen keuangan dan manajemen aset.
Dalam mewujudkan akuntabilitas sistem manajemen keuangan BDK
Palembang
penyusunan

telah

menentukan

DIPA,

sedangkan

skala
untuk

prioritas

sebagai

penyerapan

dasar

anggaran

dilaksanakan berdasarkan jadwal dan perencanaan kas. Sejak tahun
2013-2014 BDK Palembang telah menyusun inisiatif strategi sebagai
action plan dalam mengatasi penyerapan anggaran dan pencapaian
sasaran fisik kegiatan. Pada tahun 2010 BDK Palembang tidak dapat
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mencapai target penyerapan DIPA (non belanja pegawai), namun
target IKU persentase penyerapan DIPA (non belanja pegawai) dapat
tercapai pada periode tahun 2011-2013, dapat dilihat pada tabel
yang disajikan berikut:
Capaian IKU persentase penyerapan DIPA (non belanja pegawai)
No
Tahun
Target
Realisasi
Capaian
1
2010
80%
79,17%
98,96%
2
2011
80%
93,29%
116,61%
3
2012
95%
96,51%
101,59%
4
2013
95%
95,15%
100,16%
Pada tahun 2014 IKU persentase penyerapan DIPA (non belanja
pegawai) diubah menjadi IKU Persentase penyerapan anggaran dan
pencapaian output belanja dengan target 95% dan realisasi sebesar
99,17% atau sehingga capaian IKU mencapai 104,39%.
Dalam

hal

manajemen

aset,

salah

satunya

BDK

Palembang

memanfaatkan aset tetap berupa asrama untuk disewakan sebagai
sumber Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

3. Peningkatan jejaring kerjasama BPPK dengan institusi di dalam
maupun di luar negeri dalam rangka peningkatan kapasitas
organisasi.
BDK Palembang telah menyelenggarakan kerjasama diklat
dengan unit eselon I Kementerian Keuangan, BUMN dan
Instansi pemerintah lainnya. Pada tahun 2013 dengan bermitra
Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan menyelenggarakan
6 angkatan Diklat AKSI-UKI dengan total peserta sebanyak 127
orang. Bermitra PLN menyelenggarakan DTSS Bendahara
Pengeluaran dengan jumlah peserta sebanyak 20 orang dan
bermitra

dengan

Kantor

Imigrasi

Kelas

I

Palembang

menyelenggarakan diklat yang sama dengan jumlah peserta
sebayak 36 orang. Pada tahun 2014 hanya menyelenggarakan
kerjasama Diklat Akselerasi Implementasi Unit Kepatuhan
Internal (AKSI-UKI) dengan jumlah peserta sebanyak 29 orang.
I.2 Potensi dan Permasalahan
BPPK merupakan salah satu unit Kementerian Keuangan yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada menteri Kementerian Keuangan. BPPK
memiliki

tugas

menyelenggarakan

pendidikan,

pelatihan

dan

sertifikasi

kompetensi di bidang keuangan negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan. Struktur BPPK masih mengacu pada peraturan menteri
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keuangan nomor 206/PMK.01/2014 tentang organisasi dan tata kerja
Kementerian Keuangan. Berdasarkan PMK tersebut BPPK terdiri dari delapan
unit eselon II (unit kerja di instansi Pusat) dan Unit pelaksana Teknis (UPT)
salah satunya adalah Balai Diklat Keuangan (BDK) Palembang.
Menurut arah dan kebijakan strategi BPPK unit kerja di instansi Pusat
fokus pada pengembangan SDM, yaitu pada bidang :
1. Perencanaan dan pengembangan program pelatihan,
2. Evaluasi atas program pelatihan
3. pengembangan sertifikasi kompetensi
Sementara itu, unit pelaksana teknis yaitu BDK akan menyelenggarakan
beragam program pelatihan, sehingga memungkinkan adanya penyelenggaraan
diklat yang terintegrasi, terstandardisasi, dan optimalisasi waktu untuk
pengembangan program diklat dan peningkatan kualitas diklat.
1.2.1 Peluang
Adanya peluang kenaikan penyelenggaraan diklat di waktu yang akan
datang baik secara kualitas dan kuantitas, setidaknya disebabkan beberapa
faktor dibawah ini:
1. Adanya transformasi kelembagaan di unit Kementerian Keuangan
2. Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara
3. Lahirnya peraturan presiden nomor 28 tahun 2015
4. Kerja sama diklat yang disebabkan adanya Otonomi Desa
Transformasi Kelembagaan Unit Kementerian Keuangan
Adanya transformasi kelembagaan di unit Kementerian Keuangan
menyebabkan kenaikan kebutuhan pendidikan dan pelatihan untuk pegawai
di masing masing unit pengguna. Saat ini, unit pengguna BDK meliputi
kantor vertikal Ditjen Perbendaharaan, kantor vertikal Ditjen Pajak, kantor
vertikal Ditjen Bea dan Cukai, kantor vertikal Ditjen Kekayaan Negara,
pemerintah daerah, dan Kementerian/Lembaga.
Tantangan

Ditjen

Pajak

ke

depan

dalam

rangka penerimaan

negara dari pajak semakin berat dan memerlukan dukungan penguatan di
bidang

organisasi,

teknologi

informasi dan komunikasi,

serta SDM.

Terkait hal tersebut, Ditjen Pajak menetapkan 16 inisiatif strategis dalam
transformasi kelembagaan. Salah satu inisiatif strategis Ditjen Pajak adalah
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memperkuat

SDM

dalam

rangka

mendukung

tercapainya

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

Bea

dan

Cukai

mendapat

tugas

mendukung

agenda

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

kebijakan

dan strategi

ini dilaksanakan melalui kegiatan prioritas

yaitu kegiatan pelaksanaan pengawasan dan penindakan atas pelanggaran
peraturan perundangan, intelijen dan penyidikan tindak pidana kepabeanan
dan

cukai.

Dalam

periode

2015-2019,

Ditjen

Bea

dan

Cukai

akan

melaksanakan penambahan pegawai sebanyak 6.924 orang. Penambahan ini
ditujukan untuk memenuhi kebutuhan anak buah kapal patroli dan auditor
untuk memenuhi target audit coverage ratio (ACR) sebesar 10 persen. Untuk
melaksanakan hal tersebut, Ditjen Bea dan Cukai memerlukan dukungan
BPPK dalam
program

meningkatkan

pengembangan

(kesamaptaan

dan

kapasitas

SDM-nya

melalui

SDM, baik melalui diklat seperti diklat dasar

DTSD),

diklat

teknis

substantif spesialis, diklat

fungsional; maupun kegiatan pengembangan lain yang
untuk

mendorong

berbagai

tercapainya

sifatnya

tematik

kebijakan yang diambil Ditjen Bea dan

Cukai.
Ditjen
pembangunan

Perbendaharaan
perumahan

mendapat

dan kawasan

tugas

mendukung

permukiman

melalui

agenda
kegiatan

prioritas, yaitu: kegiatan manajemen investasi dan penerusan pinjaman.
Selain itu, Ditjen Perbendaharaan juga mendukung penguatan
fiskal negara.

kapasitas

Hal tersebut di atas akan dilaksanakan melalui kegiatan

prioritas yaitu kegiatan pembinaan pelaksanaan anggaran. Terkait dengan
pembangunan

perumahan dan kawasan permukiman, kompetensi

diperlukan adalah sebagai berikut:

yang
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1. Tematik

manajemen

utang

(pengetahuan

di

bidang manajemen

utang, manajemen risiko, pengelolaan kredit macet) dengan pemenuhan
kebutuhan kompetensi melalui: diklat debt management & financial
analysis

system,

diklat

manajemen

risiko,

diklat

financial

risk

management, diklat strategi portofolio utang dan pengelolaan PHLN
(capital market).
2. Tematik hukum (analisa perjanjian/intepretasi dokumen hukum dan
produk hukum untuk investasi, pemberian pinjaman, penerusan
pinjaman luar negeri, kredit program dan pembiayaan lainnya) dengan
pemenuhan kebutuhan kompetensi

berupa:

diklat

legal

drafting,

diklat legal english, dan diklat contract drafting.
3. Tematik

ekonomi

dan

statistik

(analisa

restrukturisasi keuangan

perusahaan, statistika terapan, studi kelayakan finansial
proses

akuntansi

pemerintah

proyek,

dan komersil serta analisa

perkiraannya) dengan pemenuhan kebutuhan kompetensi: akuntansi
berbasis

PSAK konvergensi

IFRS,

diklat

analisis

laporan

keuangan analisa restrukturisasi keuangan perusahaan, dasar-dasar
penelitian,

financial

statistic,

project

management,

asset

liability

management.
Terkait dengan penguatan kapasitas fiskal negara, Ditjen Perbendaharaan
membutuhkan kompetensi sebagai berikut:
1. Kompetensi

dasar

makroekonomi,

(manajemen

kebijakan

publik)

keuangan

dengan

negara,

pemenuhan

kebutuhan

kompetensi berupa: PFM, makroekonomi, dan public policy.
2. Kompetensi
belanja

menengah

negara,

(kebijakan

ekonomi

sektor

keuangan

publik,

publik, evaluasi

monitoring

dan

evaluasi

pelaksanaan anggaran) dengan pemenuhan kebutuhan kompetensi
terkait: kebijakan dan
monitoring

dan

mekanisme Pelaksana

Anggaran,

sistem

evaluasi (basic), public policy analysis (introduction),

public expenditure evaluation (introduction),

public sector economy,

aplikasi monitoring, dan evaluasi pelaksanaan anggaran.
3. Kompetensi

lanjutan

(evaluasi

belanja

negara,

kebijakan fiskal

regional, kebijakan publik dalam regulator impact dan cost benefit
analysis,

metodologi

penelitian,

ekonomi sektor publik, monitoring

dan evaluasi pelaksanaan anggaran)

yang

memerlukan

pemenuhan

kompetensi dalam bidang: spending review, RPA, KFR, policy analysis,
strategic public policy, spending evaluation/ budget impact, public sector
(lanjutan), economic development, metode penelitian dan econometrika.
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Dalam hal ini, Ditjen
diklat

Kekayaan

Negara

membutuhkan

diklat-

terkait dengan pengelolaan BMN, lelang, dan piutang negara. Selain

itu, saat ini Ditjen Kekayaan Negara juga sedang mengembangkan
fungsional

seperti: pengelola

jabatan

BMN, penilai, dan juru sita. Saat ini, satu

jabatan fungsional (yaitu pejabat lelang) telah disetujui oleh Kemenpan-RB.
Selanjutnya diperlukan sertifikasi dan pemenuhan kompetensi oleh BPPK
terkait dengan pejabat lelang tersebut.
BPPK memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian target unit
pengguna tersebut dengan memastikan para pegawai unit-unit yang dilayani
memiliki kompetensi yang tinggi. Dengan SDM yang mumpuni, unit-unit
pengguna 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 yang sudah didiklatkan menunjukkan
peningkatan yang signifikan setiap tahun. Total peserta diklat pada tahun
2010-2014 adalah 199.450 peserta, dengan rincian pada tahun 2010 sampai
dengan 2014 secara berurutan berjumlah 24.754, 40.444, 42.666, 47.670, dan
39.096 (Tahun 2014 menurun karena terjadi pemotongan anggaran).
Periode 2010 sampai dengan 2014 Data IKU Jamlator sebagai rujukan
untuk melihat persentase jam pelatihan terhadap total jam kerja per pegawai
belum mencapai target ideal yaitu 5%. Dimana

angka yang dicapai adalah

3,1%, 2,7808%, 3,1996%, 3,4951%, dan 3,3135%.
Data jamlator ini mengindikasikan masih banyaknya SDM yang belum
memperoleh kesempatan mengikuti pengembangan kompetensi. BPPK masih
dituntut untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuannya sehingga target
ideal ini dapat dicapai dan dipertahankan.
BDK Palembang sebagai salah satu unit vertikal BPPK dan pelaksana
teknis, dimana sesuai arah dan kebijakan strategi BPPK, BDK akan
menyelenggarakan beragam program pelatihan, berpeluang menangkap potensi
diatas. Dengan adanya transformasi kelembagaan di masing masing unit
Kementerian Keuangan, dan data jam pelatihan pegawai yang masih belum
ideal

memberikan

peluang

khususnya BDK Palembang.

kenaikan

penyelenggaraan

diklat

di

BDK,
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Lahirnya Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (ASN)
Lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara berakibat pada meningkatnya kebutuhan pendidikan dan pelatihan,
dimana setiap Aparatur

wajib mengikuti diklat untuk mengembangkan

kompetensinya 40 jamlat/tahun.
Undang-undang

ini

mewajibkan

setiap

pegawai

di

Kementerian

Keuangan (Aparatur Sipil Negara) untuk ikut diklat 40 jamlat/tahun, hal ini
otomatis memberikan peluang kenaikan penyelenggaraan diklat oleh BDK
Palembang.
Lahirnya Perpres Nomor 28 Tahun 2015
Sementara itu, peraturan presiden nomor 28 tahun 2015 berimplikasi
kepada semakin luasnya tugas dan fungsi BPPK dengan memastikan Quality
Assurance melalui sertifikasi kompetensi/profesi/jabatan dan standardisasi.
Walaupun tugas tersebut ada di Pusdiklat, namun BDK sebagai unit pelaksana
teknis secara tidak langsung berpeluang terlibat dalam kegiatan Quality
Assurance. Hal ini akan memperluas peran BDK.
Kerja Sama Diklat
Selain potensi peningkatan penyelenggaraan diklat seperti di atas,
potensi lainnya yang dapat meningkatkan kuantitas penyelenggaraan diklat,
yaitu kerja sama diklat.
Dalam mendukung arah kebijakan dan strategi BPPK menetapkan 15
strategi, satu diantaranya adalah strategi dalam mewujudkan pendidikan dan
pelatihan yang fleksibel memenuhi kebutuhan unit pengguna adalah :
1. Peningkatan

kapasitas

SDM

BPPK

yang

dapat

mengantisipasi

kebutuhan kompetensi SDM Kementerian Keuangan di masa depan.
2. Pengembangan kerja sama diklat yang mendukung pengembangan
SDM keuangan negara yang menjadi prioritas
3. Pengembangan desain program yang tepat melalui konversi data
Identifikasi Kebutuhan Diklat yang akurat.
4. Pengembangan manajeman pengetahuan untuk kebutuhan pendidikan
dan pelatihan yang diarahkan untuk menjadi bagian utama dalam
pengembangan
Keuangan.

sistem

manajemen

pengetahuan

Kementerian
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Pengembangan kerja sama diklat yang mendukung pengembangan
SDM keuangan negara yang menjadi prioritas seperti poin 2,, ruang
lingkupnya adalah kegiatan pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan oleh
BPPK bekerja sama dengan mitra kerja sama yang dilaksanakan dengan
swakelola oleh mitra kerja sama, meliputi Kementerian/Lembaga di luar
Kementerian Keuangan, Pemda, BLU pusat/daerah, BUMN/BUMD, instansi
di luar pemerintah.
Lahirnya

otonomi

desa

meningkatkan

potensi

kuantitas

penyelenggaraan kerja sama diklat yang terkait dengan pengelolaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Dimana jumlah desa/kelurahan di
Sumatera Selatan adalah 3.174, di Lampung 2.583, dan di Bangka Belitung
382.
Penyelenggaraan diklat di BDK Palembang dalam bentuk kerja sama
berpeluang meningkat dengan adanya otonomi desa, karena pemerintahan
tingkat desa berkewajiban mengelola APBdes (Anggaran Pendapatan dan
belanja Desa).
1.2.2 Kekuatan
Kekuatan BDK Palembang adalah sebagai berikut :
1. BDK Palembang adalah unit vertikal dan pelaksana teknis dari BPPK,
dimana BPPK mendapat amanah sebagai Badan Diklat

utama untuk

mengembangkan kompetensi Pegawai ASN dan SDM di bidang Keuangan
Negara, sesuai dengan yang dikemukakan di renstra BPPK.
2. Program

diklat

yang

diselenggarakan

merupakan

hasil

proses

Identifikasi Kebutuhan Diklat (IKD) yang dilaksanakan oleh BPPK dan
seluruh unit teknis. BDK dalam hal ini hanya menyelenggarakan diklatdiklat yang dialokasikan oleh seluruh pusdiklat terkait dalam rangka
mengefisienkan biaya penyelenggaraan.
3. Adanya proses Quality Assurance untuk memastikan bahwa kualitas
sarana prasarana, konsumsi, dan laundry sudah layak digunakan
sebelum diklat dimulai.
4. Kualitas penyelenggaraan diklat relatif sama karena PIC diklat dibekali
dengan Standard Operating Procedure (SOP) yang tertulis, rinci, dan
terus diperbaharui ketika menemukan hal baru.
5. BDK Palembang memiliki asrama dengan kapasitas 40 kamar, ruang
kelas untuk belajar mengajar, laboratorium komputer, sarana olahraga,
serta fasilitas diklat lainnya.
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6. Letak yang representatif untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan
karena cukup jauh dari keramaian, mengakibatkan peserta bisa lebih
konsentrasi untuk belajar.
7. Lahan kosong yang luas di dalam lingkungan BDK Palembang, sehingga
memberikan kemudahan kepada peserta atau stakeholders lainnya
untuk parkir kendaraan ataupun melakukan kegiatan di luar ruangan
lainnya.
8. Keamanan BDK Palembang terjamin selama 24 jam, 7 hari seminggu.
9. Sumber Daya Manusia di BDK Palembang relatif berusia muda yaitu
rata-rata di bawah 30 tahun, sehingga lebih gesit, agresif, lebih idealis,
serta memiliki kreatifitas yang tinggi.
1.2.3 Kelemahan
Kelemahan BDK Palembang saat ini, adalah sebagai berikut :
1. Asrama di BDK Palembang berkapasitas 40 kamar, masing-masing
untuk dua orang peserta, namun kamar yang layak digunakan hanya 25
kamar. Kondisi ini secara langsung mempengaruhi kapasitas peserta
dalam mengikuti diklat. Dimana satu angkatan penyelenggaraan diklat
hanya bisa diikuti oleh 30 peserta atau satu kelas. dari yang seharusnya
60

orang

atau

dua

kelas,

khususnya

untuk

diklat-diklat

yang

diasramakan.
2. Generator listrik atau genset yang ada masih jauh kemampuannya
untuk mengganti semua kebutuhan listrik di BDK Palembang, sehingga
jika terjadi mati listrik, gedung A yaitu kantor pegawai harus mengalah
untuk tidak dialiri listrik dari genset sehingga mati total. Pasokan listrik
dari generator hanya cukup dan memang diutamakan untuk dialirkan
ke gedung B dan C yaitu kelas untuk kegiatan belajar mengajar.
3. Fasilitas olah raga masih terbatas dan belum memenuhi harapan dari
peserta diklat.
4. Kualitas PC di laboratorium kurang baik.
5. Widyaiswara BDK Palembang masih relatif terbatas, sehingga selama ini
BDK Palembang masih sangat mengandalkan pengajar dari unit teknis
di wilayah kerjanya.
6. BDK Palembang belum memiliki layanan kesehatan yang memadai
khususnya

untuk hal-hal

yang

bersifat

darurat,

misalnya

tidak

tersedianya pegawai yang memiliki keterampilan dalam melakukan
Prosedur Pertolongan Pertama atau Bantuan Hidup Dasar, tidak tersedia
tandu, kursi roda, alat bantu nafas, dan ambulance.
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1.2.4 Ancaman
Hal-hal yang mengancam BDK Palembang adalah:
1. Listrik PLN sering mati. Hal ini berpotensi menimbulkan keluhan
peserta, mempengaruhi kinerja perangkat elektronik yang digunakan di
ruang kantor, asrama, dan ruang kelas.
2. Situasi keamanan di Jalan Sukabangun II dimana BDK Palembang
berada rawan terjadi tindak kriminal atau kejahatan.
-

Peserta harus ekstra hati-hati apabila memiliki keperluan mendesak
di luar asrama khususnya di malam hari.

-

Penjagaan keamanan harus ekstra ketat khususnya di malam hari
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BAB II
VISI MISI
2.1. Visi Balai Diklat Keuangan Palembang
Balai Diklat Keuangan Palembang memiliki peran yang sangat penting
dalam memastikan para pegawai Kementerian Keuangan memiliki kompetensi
dalam menjalankan tugas dan fungsinya, terutama yang berada di wilayah
kerjanya, yaitu Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung dan Lampung.
Dalam menjalankan peran tersebut, Balai Diklat Keuangan Palembang
menetapkan visi, yaitu menjadi penyelenggara diklat keuangan negara
terbaik dalam mendukung upaya BPPK menghasilkan pengelola keuangan
negara berkelas dunia
.

2.2. Misi Balai Diklat Keuangan Palembang
Dalam menunjang visi baru tersebut, Balai Diklat Keuangan Palembang
menetapkan misi sebagai berikut:
1. Meningkatkan

kerjasama

yang

baik

dengan

stakeholders

BDK

Palembang dalam rangka mendukung Kemenkeu Corporate University
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan pengembangan SDM BDK
Palembang agar selaras dengan kebutuhan organisasi
3. Mengembangkan sarana prasarana diklat yang berkualitas dan efektif
dalam mendukung pembelajaran.
4. Memanfaatkan teknologi informasi terkini dalam menunjang kinerja
BDK
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BAB III
ARAH KEBIJAKAN, 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 selanjutnya dirinci ke dalam beberapa arah kebijakan.
Adapun arah kebijakan yang sesuai dengan tugas dan fungsi BPPK yaitu:
1. 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.
2. Pendidikan dan pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara melalui pendidikan
dan pelatihan di bidang keuangan negara.
Arah strategi dan kebijakan Kementerian Keuangan sebagaimana
disebutkan di atas 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.
Dalam mendukung arah kebijakan dan strategi BPPK menetapkan 15
strategi, yaitu:
1. Strategi dalam rangka mewujudkan organisasi yang fit for purpose
untuk mengembangkan Corporate University di Kementerian Keuangan
adalah:
a. Penataan Organisasi BPPK dengan penguatan fungsi perencanaan,
pengembangan, dan evaluasi diklat.
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b.

Peningkatan kapasitas Pusdiklat, Balai Diklat Keuangan, dan

Balai Diklat Kepemimpinan.
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 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

pencapaian

tujuan

strategis

Kementerian Keuangan.
c. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas tinggi di Politeknik
Keuangan Negara-STAN.
3. Strategi dalam mewujudkan pendidikan dan pelatihan yang fleksibel
memenuhi kebutuhan unit pengguna adalah:
a. Peningkatan

kapasitas

SDM

BPPK yang

dapat mengantisipasi

kebutuhan kompetensi SDM Kementerian Keuangan di masa depan.
b. Pengembangan kerja

sama diklat yang mendukung

pengembangan SDM keuangan negara yang menjadi prioritas.
c. Pengembangan desain program yang tepat melalui konversi data IKD
yang akurat.
d. Pengembangan

manajemen

pengetahuan

untuk

kebutuhan

pendidikan dan pelatihan yang diarahkan untuk menjadi bagian
utama

dalam

pengembangan

sistem

manajemen

pengetahuan

Kementerian Keuangan.
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.
5. Strategi dalam mewujudkan jaminan kualitas output layanan melalui
sertifikasi kompetensi profesi/jabatan dan standardisasi dengan cara:
a. Penerapan standardisasi layanan yang berlaku di lingkungan BPPK.
b. Pengembangan sistem manajemen mutu untuk seluruh unit di
BPPK.
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c. Pelaksanaan sertifikasi kompetensi di lingkup keuangan negara.
Penjelasan lebih lanjut tentang arah kebijakan dan strategi BPPK adalah
sebagai berikut:
1. Penataan Organisasi BPPK dengan penguatan fungsi perencanaan,
pengembangan, dan evaluasi diklat.
Terkait dengan amanat UU ASN serta tugas dan fungsi sertifikasi
sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 28 tahun
2015, BPPK akan menindaklanjuti dengan melakukan refocusing dan
penajaman fungsi BPPK. Rancangan Organisasi BPPK ke depan adalah
sebagai berikut:
a. Pusdiklat akan fokus terhadap pengembangan SDM.
1) Pusdiklat akan difokuskan pada 3 bidang utama:
- Perencanaan dan pengembangan program pelatihan;
- Evaluasi atas program pelatihan.
- Pengembangan sertifikasi kompetensi
2) Penyelenggaraan

atas

beragam

program

pelatihan

akan

dilakukan oleh Balai Diklat, sehingga memungkinkan adanya:
- Penyelenggaraan diklat yang terintegrasi;
- Standardisasi penyelenggaraan diklat;
- Optimalisasi waktu untuk pengembangan program diklat dan
peningkatan kualitas diklat.
b. Penggabungan Pusdiklat KNPK dengan Pusdiklat Anggaran dan
Perbendaharaan.
Penggabungan ini dimaksudkan untuk menyesuaikan penggabungan
fungsi

perbendaharaan

sebagaimana

tertera

dalam

cetak

biru

transformasi kelembagaan BPPK.
c. Reorganisasi Pusdiklat Pengembangan SDM.
Struktur

Pusdiklat

PSDM

akan

disesuaikan

dengan

struktur

Pusdiklat lainnya ditambahkan dengan unit Pengelolaan Beasiswa.
d. Pembangunan Program Sertifikasi Profesi di bidang keuangan negara.
Hal ini dimaksudkan untuk memenuhi Peraturan Presiden Nomor 28
Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan yang memberikan
amanah sertifikasi dan uji kompetensi kepada Penyedia Layanan
Diklat.
2. Peningkatan kapasitas Pusdiklat, Balai Diklat Keuangan, dan Balai
Diklat Kepemimpinan.
Organisasi dan tata kerja Balai Diklat Keuangan saat ini diatur dalam
Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-177/PMK.01/2012 tentang
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Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.01/2009
tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan
Keuangan. Saat ini, unit pengguna BDK meliputi kantor vertikal Ditjen
Perbendaharaan, kantor vertikal Ditjen Pajak, kantor vertikal Ditjen Bea
dan Cukai, kantor vertical Ditjen Kekayaan Negara, pemerintah daerah,
dan

Kementerian/Lembaga.

Rencana

pengembangan

Balai

Diklat

meliputi:
a. Menyiapkan sarana prasarana dan fasilitas sesuai standar BPPK,
diprioritaskan untuk tiga BDK baru, yaitu: BDK Pontianak, BDK
Pekanbaru dan BDK Denpasar.
b. Menyelenggarakan program diklat prioritas nasional dan program
terpilih lainnya dari Pusdiklat sesuai dengan potensi dan kebutuhan
di daerah.
c. Melakukan reposisi wilayah kerja BDK dengan menyesuaikan akses
transportasi dan efisiensi biaya terutama untuk BDK di Pulau
Sumatera dan BDK di wilayah timur Indonesia.
d. Penambahan jumlah BDK untuk mengantisipasi pengembangan SDM
Keuangan Negara sesuai kebutuhan unit pengguna.
e. Penyiapan sarana dan prasarana diklat di salah satu BDK untuk
dapat menjadi kampus yang dapat mengantisipasi berkurangnya
kapasitas diklat sebagai akibat pembangunan fasilitas kediklatan di
Pusdiklat Pajak dan keterbatasan fasilitas diklat di pusdiklatpusdiklat lain.
f. Meningkatkan pelayanan BDK dengan merekrut pramu asrama
secara selektif terkait dengan pelayanan asrama.
g. Merekrut widyaiswara berdasarkan kebutuhan lokal BDK.
h. Membangun sarana dan prasarana yang mengakomodasi konsep
green building dan pengarusutamaan gender, seperti: ruang laktasi,
daycare, tangga khusus untuk pengguna kursi roda, dan sebagainya.
Terkait dengan Balai Diklat Kemimpinan, berdasarkan benchmarking
dengan lembaga diklat kepemimpinan lain di luar negeri, layanan lembaga
diklat kepemimpinan akan dikembangkan pada 4 (empat) komponen besar,
yaitu:
a. Pra Diklat, misalnya: bahan bacaan, penugasan, assessment, dan
sebagainya.
b. Dalam

Diklat,

misalnya:

desain

program,

kurikulum,

pembelajaran, dan sebagainya.
c. Pasca Diklat, misalnya: monitoring dan networking.

metode
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d. Lainnya, meliputi pengajar dan fasilitator dan tenaga kediklatan
lainnya, pengelolaan informasi dan database, fasilitas pendukung
dan layanan lainnya.
Balai

Diklat

Kepemimpinan

diharapkan

dapat

menjadi

setingkat

lembaga diklat kepemimpinan bertaraf internasional lainnya, baik dari sisi
kualitas infrastruktur diklat maupun kualitas program yang diberikan. Oleh
karena itu, pengembangan Balai Diklat Kepemimpinan berfokus pada 5
komponen utama, yaitu:
a. Penajaman Tugas dan Fungsi

1) Balai Diklat Kepemimpinan sebagai kawah candradimuka dalam
membentuk pemimpin Kementerian Keuangan yang unggul.

2) Balai Diklat Kepemimpinan menyelenggarakan Diklat Pim III dan IV
serta diklat softskills bagi para pejabat/calon pejabat di lingkungan
Kementerian Keuangan.
b. Penyempurnaan Program
Setiap diklat yang akan diselenggarakan di Balai Diklat Kepemimpinan
akan dilakukan menyeluruh dengan melalui tahapan-tahapan Pra
Diklat, yaitu sebelum diselenggarakan diklat, peserta/calon peserta
diklat kepemimpinan diberikan bahan bacaan, penugasan-penugasan
dan

dilakukan

assessment.

Selanjutnya,

kegiatan

dalam

Diklat

dilakukan melalui:pengembangan desain program, kurikulum dan
metode

pembelajaran;

mengembangkan

diklat

softskills

untuk

pejabat/calon pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan, dan
mendorong Unit Eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan sebagai
laboratorium bagi penyelenggaraan diklat kepemimpinan. Balai Diklat
Kepemimpinan tidak hanya mengacu pada LAN namun juga akan
menambahkan “muatan lokal” Kementerian Keuangan. Yang terakhir
adalah mengembangkan program-program pasca diklat, dengan cara:
melakukan

monitoring

terhadap

alumni

diklat,

serta

dengan

memfasilitasi dan menjaga jaringan antar alumni diklat, alumni dengan
pengajar, serta alumni dengan Balai Diklat Kepemimpinan.
c.

Modernisasi Sarana dan Fasilitas

1) Modernisasi
mengakomodasi

kampus

Balai

kepentingan

Diklat
dalam

Kepemimpinan
rangka

ISO,

dengan
eco-green

environment, responsif gender serta Peraturan Daerah tentang
Bangunan dan Tata Ruang.
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2) Modernisasi sarana prasarana dan fasilitas dilakukan secara
bertahap dengan prioritas fasilitas kelas dan sarana pendukungnya
dengan konsep One Stop Learning.
d. Layanan Diklat, Informasi dan Database

1) Layanan diklat dan informasi diberikan secara menyeluruh sejak
ditetapkan sebagai peserta sampai peserta kembali melaksanakan
tugas.

2) Database berisi data alumni dan tenaga pengajar yang dilakukan
pemeliharaan dan updating secara berkelanjutan.

3) Membangun jaringan antar alumni, alumni dengan tenaga
pengajar dan alumni dengan BDPim difasilitisasi dan terus
dilakukan pemeliharaan dan updating secara berkelanjutan.

4) Pemberian proyek perubahan kepada alumni diklat.
3. Penyelenggaraan diklat yang berkualitas tinggi dan dengan kuantitas
yang mampu memenuhi pemerataan kebutuhan diklat bagi semua
pegawai serta menjadi prioritas dalam mendukung nawa cita.
Agenda pembangunan nasional (nawa cita) merupakan hal yang
memerlukan perhatian khusus di segenap Kementerian dan Lembaga.
Oleh karena itulah, Kementerian Keuangan juga mendukung nawa cita,
khususnya yang sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan
yaitu: (1) menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap
bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara; (3)
membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerahdaerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; (6) meningkatkan
produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional; dan (7)
mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakan sektor-sektor
strategis ekonomi domestik.

Untuk keempat nawa cita tersebut,

Kementerian Keuangan bertindak selaku leading sector dalam rangka
pencapaian beberapa arah kebijakan dan strategi. Untuk nawa cita 2, 4,
5, 8 dan 9, dukungan Kementerian Keuangan

diarahkan dengan

mengintegrasikan upaya mewujudkan lima nawa cita ini dalam programprogram transformasi kelembagaan yang sedang dijalankan saat ini.
BPPK sebagai organisasi yang vital dalam mendukung SDM juga
mendukung

arah

kebijakan

dan

strategi

nasional

yang

diimplementasikan oleh unit eselon I di lingkungan Kementerian
Keuangan sebagaimana tertera dalam Rencana Strategis Kementerian
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Keuangan.

Terkait

hal

itu,

peran

yang

dilakukan

BPPK

untuk

mendukung unit eselon I dalam mencapai agenda pembangunan
nasional adalah sebagai berikut:
Sekretariat Jenderal (Setjen) mengarahkan upaya untuk mewujudkan
nawa cita 2, 8, dan 9. Strategi utamanya adalah melalui penerapan nilainilai Kementerian Keuangan. Khusus untuk mewujudkan nawa cita 2,
Setjen menambahkan strategi melalui penerapan tata kelola kinerja yang
berdasarkan Balanced Scorecard dan implementasi manajemen risiko.
Untuk mendukung nawa cita 5, Setjen melakukan perbaikan remunerasi
(tunjangan kinerja) yang berdasarkan tata kelola kinerja organisasi.
Dengan demikian, dukungan yang diberikan oleh BPPK adalah dalam
bentuk

pengembangan

kompetensi

sosio

kultural,

pengelolaan

perubahan, pelayanan prima, dan pengembangan kompetensi yang
dapat mendukung SDM Setjen untuk mendorong internalisasi nilai-nilai
Kementerian Keuangan kepada seluruh pegawai Kementerian Keuangan.
BPPK juga mendukung dalam pemenuhan kompetensi manajemen risiko
(diklat manajemen risiko dan sertifikasi manajemen risiko), pengelolaan
kinerja (diklat pengelolaan kinerja, balanced scorecard certification, key
performance indicator training, strategi dan evaluasi kinerja), dan
pengendalian internal (diklat sistem pengendalian internal dan sertifikasi
audit internal). Selain itu, BPPK juga berperan dalam mengembangkan
SDM Setjen berkenaan dengan kompetensi analis remunerasi dan
analisis beban kerja.
Ditjen

Anggaran

mendapat

tugas

untuk

mewujudkan

agenda

pembangunan nasional khususnya untuk nawa cita 7 pada bidang
penguatan

kapasitas

fiskal

negara.

Hal

tersebut

di

atas

akan

dilaksanakan melalui kegiatan prioritas, yaitu: kegiatan pengelolaan
anggaran belanja Pemerintah Pusat, kegiatan penyusunan rancangan
APBN, dan kegiatan pengembangan sistem penganggaran. Strategi yang
dilakukan adalah dengan menggunakan pendekatan analitis yang lebih
tajam untuk alokasi anggaran yang lebih optimal dan mengurangi
kesenjangan kompetensi (knowledge gap) antara SDM Ditjen Anggaran
dengan Kementerian/Lembaga dalam mendiskusikan anggaran. Terkait
dengan hal ini, Ditjen Anggaran ingin mewujudkan SDM Ditjen Anggaran
yang lebih profesional dan kompetitif di tempat kerjanya, memiliki posisi
lebih kuat dalam diskusi penganggaran dengan stakeholders, dan
memiliki

profesi

yang

paling

dicari

di

level

nasional

maupun
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internasional. Ditjen Anggaran sangat memerlukan kompetensi dan
sertifikasi budget analyst yang memerlukan perubahan paradigma dari
administratif, judgemental, documentation, data entry, line item (detail)
menjadi analisis, data oriented, forecasting, macrothinking, policy advice,
fokus pada output/outcome, communication (oral and written). Terkait
dengan jabatan budget analyst ini diperlukan kompetensi sebagai
berikut:
a.

Kompetensi manajerial, meliputi: integrity, problem solving analysis,
stakeholder orientation, dan communication.

b. Kompetensi teknis, meliputi: formulasi kebijakan penganggaran
(riset & kajian), analisis alokasi anggaran, penelaahan anggaran
(review, monitoring dan evaluasi anggaran). Kompetensi teknis terdiri
dari:

1) Keahlian dasar/akademik

(budgeting for public sector) dengan

kebutuhan: kompetensi keuangan dan kebijakan sektor publik
(public finance and policy), penataan arsitektur dan informasi
kinerja (logic modelling), analisis

biaya sektor publik, dan

statistika penganggaran.

2) Keahlian fungsional (sistem penganggaran

Indonesia) dengan

kebutuhan: kompetensi hukum keuangan negara, penyusunan
asumsi ekonomi makro, exercise resource envelope dan postur
APBN, analisis target PNBP, reviu angka dasar dan inisiatif baru,
pelaksanaan

trilateral

meeting,

standar

biaya

keluaran,

penyusunan RKA-KL, penelaahan RKA-K/L, penyusunan RDP
BUN, tata cara revisi anggaran, analisis hasil monitoring dan
evaluasi kinerja anggaran, tata cara penggunaan sistem aplikasi
(termasuk SPAN), BI, dan data anggaran

3) Keahlian khusus/kepakaran pada setiap sektor dan/atau fungsi
tertentu dalam mengalokasikan anggaran dan mengevaluasi
pelaksanaan anggaran.
Ditjen Pajak mendapat tugas untuk mendukung nawa cita 7, yaitu
penguatan kapasitas fiskal negara yang dilaksanakan melalui kegiatan
prioritas, yaitu: kegiatan perumusan kebijakan, standardisasi dan
bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di bidang analisis dan
evaluasi penerimaan perpajakan dan kegiatan peningkatan pembinaan
dan pengawasan SDM dan pengembangan organisasi. Adapun strategi
yang dilakukan Kementerian Keuangan dalam rangka mewujudkan
penerimaan pajak yang optimal adalah: 1) Penguatan SDM dan
kelembagaan, termasuk peningkatan jumlah SDM menjadi dua kali lipat
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pada tahun 2019 yang disertai dengan upaya peningkatan kualitasnya;
2) Ekstensifikasi dan intensifikasi pajak terutama Pajak Pertambahan
Nilai (PPN) & Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi; 3) Peningkatan
akses kepada data pihak ketiga, terutama perbankan; 4) Dukungan dari
institusi penegak hukum guna menjamin ketaatan pembayaran pajak
(tax compliance); 5) Pembentukan Tim Intensifikasi Pajak di Direktorat
Jenderal Pajak dengan melibatkan pihak-pihak eksternal terkait seperti
Bareskrim Polri dan KPK; 6) Penyempurnaan peraturan perundangundangan perpajakan; 7) Pemetaan wilayah potensi penerimaan pajak
hasil pemeriksaan; 8) Pembenahan sistem administrasi perpajakan; 9)
Penyediaan layanan yang mudah, murah, cepat, dan akurat; 10)
Peningkatan

efektivitas

penyuluhan,

pengawasan

dan

penegakan

hukum.
Saat ini, tantangan Ditjen Pajak ke depan dalam rangka penerimaan
negara dari pajak semakin berat dan memerlukan dukungan penguatan
di bidang organisasi, teknologi informasi dan komunikasi, serta SDM.
Terkait hal tersebut, Ditjen Pajak menetapkan 16 inisiatif strategis
dalam transformasi kelembagaan. Salah satu inisiatif strategis Ditjen
Pajak adalah memperkuat SDM dalam rangka mendukung tercapainya
penerimaan pajak dengan mengubah komposisi pegawai Ditjen Pajak,
yaitu: 60% pegawai menangani fungsi pengawasan dan pelayanan
kepada Wajib Pajak; dan sebanyak 40% pegawai melaksanakan fungsi
pendukung. Ditjen Pajak merencanakan penambahan jumlah Account
Representative

(AR) dan

Fungsional

Pemeriksa

Pajak (FPP)

yang

dilaksanakan sejak 2015 sd 2019. Hal ini memerlukan dukungan BPPK
untuk melaksanakan diklat AR Dasar dan diklat FPP Dasar sebagai
prasyarat untuk mengangkat AR dan FPP.
Ditjen

Bea

dan

Cukai

mendapat

tugas

mendukung

agenda

pembangunan nasional khususnya nawa cita 1 dalam memperkuat jati
diri sebagai negara maritim. Implementasi arah kebijakan dan strategi
dimaksud akan dilaksanakan melalui kegiatan prioritas yaitu kegiatan
pelaksanaan pengawasan dan penindakan atas pelanggaran peraturan
perundang-undangan,

intelijen

dan

penyidikan

tindak

pidana

kepabeanan dan cukai. Selain itu, Ditjen Bea Cukai juga mendukung
perwujudan

nawa cita 3, yaitu

dengan

pengembangan

kawasan

perbatasan. Implementasi arah kebijakan dan strategi ini dilaksanakan
melalui kegiatan prioritas yaitu kegiatan pelaksanaan pengawasan dan
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penindakan atas pelanggaran peraturan perundangan, intelijen dan
penyidikan tindak pidana kepabeanan dan cukai. Dalam periode 20152019, Ditjen Bea dan Cukai akan melaksanakan penambahan pegawai
sebanyak 6.924 orang. Penambahan ini ditujukan untuk memenuhi
kebutuhan anak buah kapal patroli dan auditor untuk memenuhi target
audit coverage ratio (ACR) sebesar 10 persen. Untuk melaksanakan hal
tersebut, Ditjen Bea dan Cukai memerlukan dukungan BPPK dalam
meningkatkan

kapasitas

pengembangan

SDM,

SDM-nya

baik

(kesamaptaan dan DTSD),

melalui

melalui

diklat

berbagai
seperti

program

diklat

dasar

diklat teknis substantif spesialis, diklat

fungsional; maupun kegiatan pengembangan lain yang sifatnya tematik
untuk mendorong tercapainya kebijakan yang diambil Ditjen Bea dan
Cukai.
Ditjen

Perbendaharaan

pembangunan

nasional

mendapat
dalam

tugas

nawa

cita

mendukung
6,

yaitu

agenda

membangun

perumahan dan kawasan permukiman melalui kegiatan prioritas, yaitu:
kegiatan manajemen investasi dan penerusan pinjaman. Selain itu,
Ditjen Perbendaharaan juga mendukung nawa cita 7 pada penguatan
kapasitas fiskal negara. Hal tersebut di atas akan dilaksanakan melalui
kegiatan prioritas yaitu kegiatan pembinaan pelaksanaan anggaran.
Terkait dengan nawa cita 6, kompetensi yang diperlukan adalah sebagai
berikut:
a. Tematik manajemen utang (pengetahuan di bidang manajemen utang,
manajemen risiko, pengelolaan kredit macet) dengan pemenuhan
kebutuhan kompetensi melalui: diklat debt management & financial
analysis system, diklat manajemen risiko, diklat financial risk
management, diklat strategi portofolio utang dan pengelolaan PHLN
(capital market).
b. Tematik hukum (analisa perjanjian/intepretasi dokumen hukum dan
produk hukum untuk investasi, pemberian pinjaman, penerusan
pinjaman luar negeri, kredit program dan pembiayaan lainnya)
dengan pemenuhan kebutuhan kompetensi berupa: diklat legal
drafting, diklat legal english, dan diklat contract drafting.
c. Tematik ekonomi dan statistik (analisa restrukturisasi keuangan
perusahaan, statistika terapan, studi kelayakan finansial proyek,
proses

akuntansi

pemerintah

dan

komersil

serta

analisa

perkiraannya) dengan pemenuhan kebutuhan kompetensi: akuntansi
berbasis PSAK konvergensi IFRS, diklat analisis laporan keuangan,
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analisa restrukturisasi keuangan perusahaan, dasar-dasar penelitian,
financial statistic, project management, asset liability management.
Terkait dengan nawa cita 7, Ditjen Perbendaharaan membutuhkan
kompetensi sebagai berikut:
a. Kompetensi dasar (manajemen keuangan negara, makroekonomi,
kebijakan publik) dengan pemenuhan kebutuhan kompetensi berupa:
PFM, makroekonomi, dan public policy.
b. Kompetensi menengah (kebijakan keuangan publik, evaluasi belanja
negara, ekonomi sektor publik, monitoring dan evaluasi pelaksanaan
anggaran)

dengan

kebijakan dan

pemenuhan

kebutuhan

kompetensi

terkait:

mekanisme Pelaksana Anggaran, sistem monitoring

dan evaluasi (basic), public policy analysis (introduction), public
expenditure evaluation (introduction),

public sector economy, aplikasi

monitoring, dan evaluasi pelaksanaan anggaran.
c. Kompetensi lanjutan (evaluasi belanja negara, kebijakan fiskal
regional, kebijakan publik dalam regulator impact dan cost benefit
analysis, metodologi penelitian, ekonomi sektor publik, monitoring dan
evaluasi

pelaksanaan

anggaran)

yang

memerlukan

pemenuhan

kompetensi dalam bidang: spending review, RPA, KFR, policy analysis,
strategic public policy, spending evaluation/ budget impact, public
sector (lanjutan), economic development, metode

penelitian dan

econometrika.
Ditjen Kekayaan Negara memiliki tugas mendukung nawa cita 6, yaitu:
peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pembiayaan infrastruktur.
Implementasi arah kebijakan dan strategi ini akan dilaksanakan melalui
kegiatan prioritas, yaitu: kegiatan perumusan kebijakan, standardisasi,
bimbingan

teknis,

evaluasi,

dan

pengelolaan

kekayaan

negara

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

kualitas

penatausahaan,

pelaporan,

dan

pertanggungjawaban keuangan daerah dan pengelolaan dana desa.
Disamping itu, dibutuhkan pula pengembangan kapasitas lainnya di
bidang: perimbangan keuangan, pajak daerah dan retribusi daerah,
serta pengembangan kompetensi untuk jabatan fungsional analis
keuangan pusat dan daerah.
Ditjen Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko mendukung nawa cita 6 pada
peningkatan efektivitas dan efisiensi dalam pembiayaan infrastruktur.
Implementasi arah kebijakan dan strategi ini akan dilaksanakan melalui
kegiatan prioritas, yaitu: kegiatan pengelolaan dukungan pemerintah
dan

pembiayaan

infrastruktur.

Peran

lain

Ditjen

Pengelolaan

Pembiayaan dan Risiko adalah mendukung nawa cita 7 melalui
penguatan kapasitas fiskal negara. Peran ini akan dilaksanakan melalui
kegiatan prioritas, yaitu: kegiatan pengelolaan strategi dan portofolio
utang. Terkait dengan perwujudan nawa cita ini, Ditjen Pengelolaan dan
Pembiayaan Risiko memerlukan diklat terkait pengelolaan portofolio dan
utang, serta dukungan diklat dalam bidang pengelolaan keuangan
daerah dan manajemen proyek.
Inspektorat
Kementerian

Jenderal
Keuangan

sebagai

pengawas

turut

mendukung

internal
agenda

di

lingkungan

pembangunan

nasional dalam nawa cita 2 melalui pengarusutamaan gender dan
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implementasi

SAKIP

yang

menerapkan

tata

kelola

kinerja

yang

berdasarkan balanced score card dan implementasi manajemen risiko.
Selain itu, Itjen juga mendukung nawa cita 4 melalui implementasi
konsep three lines of defense. Saat ini, jumlah auditor di Itjen hanya
45% dari total keseluruhan pegawai. Dalam 5 tahun ke depan,
komposisinya akan lebih diperbanyak di lini audior sehingga menjadi
70%.
Terkait dengan kebutuhan kompetensi di Itjen, BPPK akan memfasilitasi
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang: audit teknologi
informasi dan forensik, investigasi digital untuk tingkat menengah dan
lanjut, serta Diklat Pembentukan dan Penjenjangan Auditor dalam
rangka meningkatkan jumlah auditor.
Badan Kebijakan Fiskal (BKF) mendapatkan tugas mendukung dalam
nawa cita 1, 6, dan 7. Dalam hal nawa cita 1, yaitu memperkuat peran
dalam kerjasama global dan regional, BKF melaksanakan dua kegiatan
prioritas,

yaitu:

1)

kegiatan

perumusan

kebijakan

pembiayaan

perubahan iklim dan multilateral; dan 2) kegiatan perumusan kebijakan
dan pelaksanaan kerja sama keuangan regional dan bilateral. Untuk
mendukung nawa cita 6, yaitu akselerasi pertumbuhan ekonomi
nasional melalui peningkatan hasil tambang, BKF mengimplementasikan
arah kebijakan dan strategi dimaksud melalui kegiatan perumusan
kebijakan pajak, kepabeanan, cukai, dan PNBP. BKF juga mendukung
nawa cita 7, yaitu penguatan sektor keuangan. Implementasi arah
kebijakan dan strategi untuk nawa cita ini akan dilaksanakan melalui
kegiatan prioritas yaitu kegiatan perumusan kebijakan sektor keuangan.
Pemenuhan kompetensi untuk mendukung strategi-strategi tersebut
diatas diarahkan pada:
a. Perumusan kebijakan pendapatan negara, yang meliputi pengetahuan
dasar kepabeanan dan perpajakan, diklat transfer pricing, diklat tax
treaty, pengelolaan APBN, ekonomi makro, kebijakan publik, legal
drafting, dan analisis dan perumusan kebijakan.
b. Sektor keuangan, termasuk financial statistic.
c. Perumusan

kebijakan

kerjasama

internasional,

terutama

diklat

diplomasi ekonomi.
4. Pengembangan kerangka kerja dan sistem organisasi pembelajaran di
lingkungan Kementerian Keuangan yang memiliki keterkaitan (link and
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match) antara diklat yang diselenggarakan dan kebutuhan kompetensi
untuk mendukung pencapaian tujuan strategis Kementerian Keuangan.
Corporate University merupakan konsep yang pada intinya adalah
pembelajaran tanpa henti, baik di kelas maupun di tempat kerja. Dalam
hal ini, masing-masing pimpinan Unit Eselon I harus menjadi Direktur
untuk pengembangan SDM di unitnya. Unit pengguna diklat bersamasama dengan BPPK mengembangkan program pembelajaran terintegrasi
di dalam kelas (yang menjadi tanggungjawab BPPK sepenuhnya) dan di
tempat kerja (yang menjadi tanggungjawab unit pengguna diklat dengan
dukungan BPPK).
Corporate University adalah suatu konsep yang ingin melibatkan semua
tingkatan manajerial dalam program organisasi pembelajaran yang
mengarah pada perbaikan kinerja organisasi. Corporate University
bertujuan agar diklat dapat memberikan dampak terhadap kinerja
organisasi. Corporate University pada dasarnya bukanlah pembentukan
lembaga tetapi merupakan perubahan paradigma yang mengusung
konsep

bahwa

setiap

pimpinan

adalah

manajer

SDM

sehingga

bertanggung jawab atas program pengembangan SDM yang terkait
dengan bidangnya atau di unitnya. Unsur terpenting dalam Corporate
University adalah manajemen pengetahuan dan organisasi pembelajaran.
Organisasi

pembelajaran

adalah

organisasi

yang

sumber

daya

manusianya terlatih dalam menciptakan, meraih, dan mengubah
pengetahuan/informasi,

kemudian

memperbaiki

sikapnya

untuk

mencerminkan pengetahuan dan pandangan baru. Ada 3 tahapan dalam
pengembangan

suatu

organisasi

pembelajaran.

Pertama,

adalah

organisasi dan perusahaan berkonsentrasi pada peningkatan proses
kerja (improve work process). Kedua, memfokuskan pada peningkatan
mengenai

cara

bekerja

(improve

how

to

work).

Ketiga,

konsep

pembelajaran benar-benar tertanam dalam organisasi sebagai cara
pandang dan berpikir para pimpinan dan pekerja.
Strategi BPPK dalam mendorong terbentuknya organisasi pembelajaran
adalah sebagai berikut:
a. Pengembangan BPPK sebagai learning organization yang menjadi
acuan

(benchmark)

bagi

Kementerian Keuangan.

unit

eselon

I

lainnya

di

lingkungan
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b. Pengembangan program-program diklat yang mengaitkan proses
belajar di ruang kelas dan di tempat kerja.
Dalam

organisasi

pembelajaran,

pimpinan

unit

teknis

harus

menugaskan pegawai untuk mengikuti diklat yang sesuai dengan
kebutuhan pegawai tersebut, dan setelah mengikuti diklat, pegawai
tersebut harus mengerjakan pekerjaan yang sesuai dengan diklat yang
telah diikutinya. Dalam hal ini, akan timbul keterkaitan (link and match)
antara diklat yang diselenggarakan dan kebutuhan kompetensi untuk
mendukung pencapaian tujuan strategis Kementerian Keuangan.
5. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas tinggi di Politeknik
Keuangan Negara-STAN (PKN STAN).
Dalam proses pengembangan PKN-STAN, telah disusun target-target
dalam hal: status program studi, program studi, prodi terakreditasi,
jumlah dosen, persentase pemenuhan dosen, ketersediaan ruang kelas,
mini office, gedung direktorat, kuantitas penelitian, jurnal, lab hidup,
pengabdian masyarakat, dan pemanfaatan lulusan untuk Kementerian
Keuangan.
Status legalitas program studi saat ini masih dalam proses dan
ditargetkan akan selesai pada tahun 2015. Terkait dengan jumlah
program studi, saat ini PKN STAN memiliki 10 program studi yang terdiri
dari 3 program studi D1, 6 program studi D3 dan 1 program studi D4.
Pada tahun 2017, PKN STAN ditargetkan akan menambah 3 program
studi D4. Terakhir, hingga tahun 2019 PKN STAN akan menambah 1
program studi S2 sehingga secara keseluruhan PKN STAN akan memiliki
14 program studi. Terkait akreditasi program studi, hingga tahun 2017
ditargetkan akan ada 10 program studi yang terakreditasi dan diakhir
2019 akan ada 13 program studi yang terakreditasi.
Dalam hal tenaga pengajar, PKN STAN akan merekrut 205 dosen hingga
tahun 2017 dengan rincian: (i) dosen dengan pendidikan S2 sebanyak
183 orang; dan (ii) dosen dengan pendidikan S3 sebanyak 22 orang.
Pada tahun 2018-2019, akan ada penambahan dosen sehingga totalnya
menjadi 265 dosen dengan rincian: (i) berpendidikan S2 sebanyak 230;
dan (ii) berpendidikan S3 sebanyak 35 orang. Dengan rekrutmen ini,
persentase pemenuhan dosen hingga tahun 2017 ditargetkan di angka
68% dan pada tahun 2019 ditargetkan sebesar 80%.
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Dalam hal sarana prasarana, PKN STAN akan menambah ruang kelas
dari 125 ruang kelas pada tahun 2015 menjadi 145 ruang pada tahun
2017. PKN STAN juga merencanakan pembangunan 6 mini office pada
tahun 2017, dan penambahan 2 mini office hingga akhir 2019. Pada
tahun 2017, PKN STAN akan memiliki gedung direktorat seluas 8000m2
dan sebuah laboratorium hidup.
PKN STAN juga ditargetkan akan menerbitkan jurnal pada akhir 2017.
Penelitian akan digalakkan untuk dapat menghasilkan jurnal nasional
pada

tahun

2017 dan

publikasi

yang

diterbitkan

dalam

jurnal

internasional pada tahun 2019.
Persentase pemanfaaatan lulusan STAN untuk Kementerian Keuangan
juga akan dikurangi dari 99%

pada tahun 2015 menjadi 95% pada

tahun 2017 dan 85% pada tahun 2019. Sampai dengan 2017, lulusan
akan dimanfaatkan pada instansi pemerintah dan BUMN. Setelah itu,
lulusan akan diarahkan juga untuk bekerja pada sektor swasta.
6. Peningkatan kapasitas SDM BPPK yang dapat mengantisipasi kebutuhan
kompetensi SDM Kementerian Keuangan di masa depan.
Ada dua tantangan yang dihadapi BPPK dalam rangka mewujudkan
Corporate University Kementerian Keuangan, yaitu: (i) membangun pola
pengembangan SDM BPPK yang selaras dengan paradigma Corporate
University;

dan

(ii)

membentuk

SDM

BPPK

yang

kompeten,

berintergritas, antusias dalam mendukung terbentuknya Corporate
University. Tiga elemen SDM yang harus dikembangkan secara simultan,
yaitu: struktural, widyaiswara, dan dosen. BPPK telah menyusun
kegiatan jangka pendek dan menengah sebagai berikut:
a. Kegiatan Jangka Pendek Pengembangan SDM menuju Corporate
University (Tahun 2015)
1) Pengembangan

SDM

struktural

dilakukan

dengan

cara:

melaksanakan kegiatan pengembangan SDM berdasarkan IKD
2015

dan

melaksanakan

IKD

2016

tambahan

sebagai

konsekuensi BPPK menuju Corporate University.
2) Pengembangan

widyaiswara

dilakukan

dengan

cara:

melaksanakan kegiatan pengembangan widyaiswara berdasarkan
hasil

evaluasi

widyaiswara,

kinerja

widyaiswara,

meningkatkan

melakukan

kompetensi

penerimaan

ilmiah

untuk

widyaiswara, menetapkan rumpun kompetensi/spesialisasi, dan
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menetapkan kebijakan studi lanjutan bagi widyaiswara dengan
status pendidikan terakhir S1.
3) Pengembangan dosen dilakukan dengan cara: menyelesaikan
proses pengangkatan dosen; melakukan penerimaan dosen sesuai
dengan target PKN-STAN; melaksanakan pengembangan dosen
sesuai

dengan

target

PKN-STAN;

melakukan

pemotretan

kompetensi pegawai BPPK; menyusun skema dan menetapkan
payung hukum pola pengelolaan SDM BPPK untuk widyaiswara
dan

dosen

percepatan

serta

pejabat

penambahan

struktural;
jumlah

menetapkan

widyaiswara

strategi

dan

dosen;

pembakuan mekanisme dan alat evaluasi widyaiswara dan dosen
yang dapat memberikan input pengembangan yang akurat;
pembakuan, habituasi, dan pemanfaatan hasil program coaching,
mentoring, counseling sebagai sarana pengembangan SDM BPPK;
pembakuan bentuk-bentuk “integrated learning at work” sebagai
sarana

pengembangan

SDM

dan

pelaksanaannya;

dan

pembakuan program budaya menuju SDM BPPK beritegritas dan
antusias.
b. Kegiatan Jangka Menengah Pengembangan SDM menuju Corporate
University (tahun 2016-2017)
Pengembangan SDM dilakukan melalui peningkatkan pemahaman
terkait paradigma Corporate University pada level kebijakan/strategi
(Eselon I dan Eselon II), level operasional (Eselon III sampai dengan
pelaksana),

dan

benchmarking;

widyaiswara

memilih

dan

melalui

seminar,

menyiapkan

SDM

workshop,
sesuai

serta

kebutuhan

pengembangan infrastruktur dan prioritas kebutuhan SDM BPPK;
menetapkan standar kompetensi (hard and soft competency) SDM BPPK
dengan merujuk pada profil ideal dari tiga elemen SDM BPPK;
assessment kompetensi dan identifikasi gap kompetensi berdasarkan
standar kompetensi SDM BPPK; menetapkan prioritas kebutuhan
pelatihan SDM BPPK yang selaras dengan kebijakan BPPK menuju
Corporate University; melaksanakan sertifikasi kompetensi SDM BPPK
(prioritas utama untuk widyaiswara dan dosen); melakukan pemetaan
kompetensi dan penempatan ulang SDM berdasarkan hasil pemetaan
kompetensi;

membangun

mengimplementasikan

program

database

SDM

budaya menuju

BPPK;
SDM

dan

BPPK yang

berintegritas dan antusias.
7. Pengembangan kerja sama diklat yang mendukung pengembangan SDM
keuangan negara yang menjadi prioritas.

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
- 32 -

Ruang lingkup kerja sama diklat adalah kegiatan pendidikan dan
pelatihan yang dilaksanakan oleh BPPK bekerja sama dengan Mitra
Kerja Sama yang dilaksanakan dengan swakelola oleh Mitra Kerja Sama,
meliputi

Kementerian/Lembaga

di

luar

Kementerian

Keuangan,

Pemerintah Daerah, Badan Layanan Umum Pusat/Daerah, Badan Usaha
Milik Negara/Daerah, Instansi di luar Pemerintahan. Kerja sama diklat
difokuskan pada institusi kediklatan baik di dalam maupun di luar
negeri.
Bidang-bidang kerja sama diklat akan diarahkan pada bidang-bidang
keuangan negara yang menjadi prioritas Kementerian Keuangan. Kerja
sama juga diarahkan untuk mendukung peningkatan kompetensi SDM
BPPK dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, terutama
melalui: benchmarking¸ magang, penggunaan tenaga ahli, diklat-diklat
jangka pendek, dan program pendidikan gelar dan non-gelar.
8. Pengembangan desain program yang tepat melalui konversi data IKD
yang akurat.
Suatu diklat akan bermanfaat hanya jika ada kesenjangan kompetensi
yang dibutuhkan dan kompetensi yang dimiliki.
Kesenjangan kompetensi tersebut akan dipotret dengan baik melalui
Identifikasi Kebutuhan Diklat (IKD) yang 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. Pelaksanaan IKD yang saat ini
dilakukan oleh unit teknis akan diubah, sehingga IKD akan dilakukan
secara bersama-sama (bukan hanya oleh unit teknis, namun bersamasama dengan BPPK).
9. Pengembangan manajemen pengetahuan untuk kebutuhan pendidikan
dan pelatihan yang diarahkan untuk menjadi bagian utama dalam
pengembangan sistem manajemen pengetahuan Kementerian Keuangan.
Unsur terpenting dalam Corporate University ada dua, yaitu manajemen
pengetahuan dan organisasi pembelajaran. Ada dua hal yang penting
dan saling berkaitan dalam knowledge management, yaitu terkait
teknologi informasi dan isi (content). Teknologi informasi dalam hal ini
terdiri dari: kesiapan infrastruktur dalam pembelajaran jarak jauh,
proses digitalisasi materi-materi kediklatan, dan penyiapan SDM terkait
teknologi dan informasi. Isi (content) merupakan isi dari pembelajaran itu
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sendiri, baik berupa e-learning, materi kediklatan dalam bentuk
multimedia, maupun digitalisasi materi-materi pembelajaran. Dalam hal
ini, manajemen pengetahuan akan didukung pengembangannya melalui
penambahan infrastruktur berupa perangkat video conference dan fiber
optic. Dukungan juga dilakukan dengan menyusun standardisasi modul
digital untuk pembelajaran jarak jauh.
10. Pengadaan tenaga pengajar sesuai dengan kebutuhan jumlah dan
kompetensi.
Tenaga pengajar sebagai ujung tombak dari pelaksanaan pendidikan dan
pelatihan memiliki peran yang sangat signifikan dalam menghasilkan
pengelola keuangan negara yang kompeten dan berintegritas. Tenaga
pengajar yang diperlukan terdiri dari 2 jabatan fungsional, yaitu
widyaiswara dan dosen. Kuantitas widyaiswara di BPPK saat ini masih
jauh dari mencukupi, bahkan saat ini masih ada 2 BDK yang belum
memiliki widyaiswara. Oleh karena itu, penambahan widyaiswara
mutlak diperlukan.
Proyeksi kebutuhan widyaiswara tahun 2015-2019 dapat dilihat pada
tabel berikut:
Proyeksi Kebutuhan Widyaiswara 2015-2019
Jenjang Jabatan

2015

2016

2017

2018

2019

Jumlah

Widyaiswara Utama

7

11

2

12

11

43

Widyaiswara Madya

47

38

36

62

35

218

Widyaiswara Muda

93

93

90

91

90

457

Widyaiswara
Pertama

6

0

0

0

0

6

Jumlah

153

142

128

165

136

724

Terkait dengan dosen, saat ini BPPK belum memiliki dosen. Namun, PKN
STAN akan merekrut 205 dosen hingga tahun 2017 dengan rincian
pendidikan dosen sebagai berikut: (i) S2 sebanyak 183 orang; dan (ii) S3
sebanyak 22 orang. Pada tahun 2018-2019, akan ada penambahan
dosen sehingga totalnya akan menjadi 265 dosen dengan rincian: (i)
dosen berpendidikan S2 sebanyak 230; dan (ii) dosen berpendidikan S3
sebanyak 35 orang.
Peningkatan kapasitas widyaiswara sesuai dengan kompetensinya agar
dapat menjadi spesialis keuangan negara yang mumpuni. Peningkatan
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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 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.
Riset merupakan salah satu hal yang sangat penting, bukan hanya
dalam meningkatkan citra BPPK, namun juga untuk meningkatkan
spesialisasi tenaga pengajar dan memperkaya pengetahuan pengguna
layanan BPPK. Dalam rangka mengembangkan budaya riset, akan
dilakukan 3 hal, yaitu: (i) penyediaan anggaran yang memadai; (ii)
penyediaan akses terhadap data yang terkait dengan keuangan negara;
dan

(iii)

pemenuhan

kompetensi

terkait

metodologi

riset

yang

berkualitas.
Anggaran yang memadai dalam hal ini mutlak diperlukan karena dalam
melakukan sebuah riset diperlukan banyak hal terkait dengan biaya
untuk mencari data, piranti lunak untuk kebutuhan mengolah dan
menabulasikan data, dan sebagainya. Selain itu, ketersediaan data juga
merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan. Selama ini ada
beberapa data yang masih cukup sulit untuk didapat, sehingga akses
terhadap data tersebut perlu dipermudah. Guna menghasilkan riset
yang

berkualitas,

perlu

ditunjang

dengan

metodologi

riset

yang

berkualitas. Oleh karena itu pengajaran terkait metodologi riset yang
berkualitas perlu disampaikan bagi para widyaiswara dan pegawai
lainnya yang akan melakukan kegiatan riset.
12. Penerapan standardisasi layanan yang berlaku di lingkungan BPPK.
Standar Pelayanan merupakan acuan yang digunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan
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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, sehingga perlu dilakukan penyusunan
peraturan terkait hal tersebut. Standar pelayanan yang disusun harus
memiliki kriteria sebagai berikut:
a. Sederhana. Standar Pelayanan harus mudah dimengerti, mudah
diikuti, dan mudah dilaksanakan.
b. Konsisten. Dalam penyusunan dan penerapan standar pelayanan
harus memperhatikan ketetapan dalam mentaati waktu, prosedur,
dan persyaratan.
c. Partisipatif.

Penyusunan

standar

pelayanan

dengan

melibatkan

pengguna layanan dan pihak terkait untuk membahas bersama dan
mendapatkan

keselarasan

atas

dasar

komitmen

atau

hasil

kesepakatan.
d. Akuntabel. Hal-hal yang diatur dalam standar pelayanan harus dapat
dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara konsisten.
e. Berkesinambungan. Standar pelayanan harus dapat berlaku sesuai
perkembangan

kebijakan

dan

kebutuhan

peningkatan

kualitas

pelayanan.
f. Transparan. Standar pelayanan harus dapat dengan mudah diakses
oleh pengguna layanan.
g. Keadilan. Standar pelayanan harus menjamin bahwa pelayanan yang
diberikan dapat menjangkau semua pengguna layanan dan tidak
terbatas pada jarak lokasi geografis dan perbedaan kapabilitas fisik.
Setelah peraturan tentang standar layanan disusun, akan dilakukan
monitoring dan evaluasi berkala untuk mengukur efektivitas dan
kesesuaian dari standar layanan tersebut.
13. Pengembangan sistem manajemen mutu untuk seluruh unit di BPPK.
Sistem manajemen mutu yang dimiliki BPPK saat ini masih dalam tahap
penerapan awal, sehingga masih diperlukan pengembangan lebih lanjut.
Dalam hal ini, pengembangan dapat dilakukan dengan menerapkan
hasil temuan dari auditor sistem manajemen mutu untuk diaplikasikan
pada pusdiklat yang lain. Hal ini perlu dilakukan mengingat proses
bisnis antar pusdiklat pada dasarnya sama, sehingga hasil temuan
auditor sistem manajemen mutu di suatu pusdiklat merupakan potensi
temuan

di

pusdiklat

lain.

Auditor

juga

akan

diarahkan

untuk
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mengidentifikasi persoalanpersoalan terkait dengan kualitas layanan
diklat BPPK. Perbaikan proses berkelanjutan dengan tujuan peningkatan
mutu

diklat

akan

menjadi

bagian

yang

integral

dari

proses

penyempurnaan organisasi.
14. Pelaksanaan sertifikasi kompetensi di lingkup keuangan negara.
Sertifikasi kompetensi merupakan serangkaian proses yang secara
obyektif dan sistematis bertujuan untuk menguji atau mengukur
kompetensi keahlian tertentu sesuai dengan standar kompetensi yang
telah ditentukan. Sertifikasi kompetensi menitikberatkan pada uji
keterampilan pada keahlian tertentu sehingga pemilik kompetensi
tersebut cakap, terampil, atau ahli di dalam menjalankan tugas sesuai
kompetensinya. Sertifikasi kompetensi yang diterbitkan oleh BPPK
sifatnya berbatas waktu dan dapat diperpanjang kembali. Sertifikasi ini
bertujuan untuk menjalankan amanat undang-undang aparatur sipil
negara (UU No.5 Tahun 2014) dan Perpres 28 tahun 2015, menjamin
mutu lulusan diklat yang diselenggarakan BPPK, dan menjamin mutu
kompetensi keahlian di bidang keuangan negara. Sasaran sertifikasi
adalah

para

pegawai

yang

akan

menduduki

dan/atau

sedang

menduduki jabatan keahlian tertentu di bidang keuangan negara serta
lulusan diklat keahlian tertentu di bidang keuangan negara. Pola
sertifikasi yang sifatnya parsial dan terpisah akan diubah menjadi
terintegrasi dan mengacu pada SKKNI untuk mewujudkan governance
yang sehat.
Hubungan antara BPPK dengan unit eselon I teknis dalam proses
sertifikasi adalah BPPK sebagai penyelenggara sertifikasi kompetensi dan
unit eselon I Teknis sebagai pembina profesi/keahlian tertentu di bidang
keuangan negara. BPPK dan Unit Eselon I Teknis bersama-sama
menentukan standar kompetensi minimum di setiap jenjang keahlian,
menentukan passing grade minimum, soal/materi uji kompetensi,
persyaratan minimum calon peserta, atau ketentuan lain yang terkait.
Untuk menjalankan arah kebijakan dan strategi-strategi tersebut diatas,
BPPK memiliki sembilan kegiatan yang terdiri dari:
1. Kegiatan Penyelenggaraan Dukungan

Manajemen dan

Dukungan

Teknis Lainnya bagi Unit Kerja di Lingkungan BPPK;
2. Kegiatan Pengembangan SDM melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan
Fungsional di Bidang Anggaran dan Perbendaharaan;
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3. Kegiatan Pengembangan SDM melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan
Fungsional di Bidang Kepabeanan dan Cukai;
4. Kegiatan Pengembangan SDM melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan
Fungsional di Bidang Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan;
5. Kegiatan Pengembangan SDM melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan
Fungsional di Bidang selain Anggaran, Perbendaharaan, Perpajakan,
Kepabeanan, Cukai, Kekayaan Negara, dan Perimbangan Keuangan;
6. Kegiatan Pengembangan SDM melalui Penyelenggaraan Diklat Teknis dan
Fungsional di Bidang Perpajakan;
7. Kegiatan

Pengembangan

SDM

melalui

Penyelenggaraan

Diklat

Kepemimpinan dan Manajemen serta Pendidikan Pasca Sarjana Bagi
Pegawai Kementerian Keuangan;
8. Kegiatan

Pengembangan

SDM

melalui

Penyelenggaraan

Pendidikan

Keuangan;
9. Kegiatan Pengembangan SDM melalui Penyelenggaraan Pendidikan dan
Pelatihan Keuangan Negara di daerah.

3.2. Arah kebijakan dan strategi BDK Palembang
BDK Palembang mengadopsi arah kebijakan dan strategi BPPK, yaitu:
1. Terwujudnya

organisasi

yang

fit

for

purpose

dalam

rangka

mengembangkan Corporate University di Kementerian Keuangan.
Strategi dalam rangka mewujudkan organisasi yang fit for purpose untuk
mengembangkan Corporate University di Kementerian Keuangan adalah dengan
peningkatan kapasitas Balai Diklat Keuangan, melalui
- Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana diklat,
dengan cara :
a. Penyediaan tambahan generator listrik atau genset
b. Rehabilitasi gedung asrama
c. Penyediaan ruang Laktasi/Daycare untuk pegawai dan peserta
diklat
d. Penyediaan fasilitas ladies parking dan kaum difabel untuk pegawai
dan peserta diklat
e. Penyempurnaan fasilitas ruang kelas
f. Peremajaan PC laboratorium komputer
g. Perbaikan ruang arsip
h. Penyediaan fasilitas water heater bertenaga surya untuk gedung
asrama
i.

Kerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan
untuk memastikan kualitas konsumsi peserta diklat
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j.

Pembangunan dan pengembangan BPPKTV Studio 2 Palembang

2. Tersedianya sistem pendidikan dan pelatihan yang fleksibel memenuhi
kebutuhan unit pengguna.
Strategi dalam mewujudkan pendidikan dan pelatihan yang fleksibel
memenuhi kebutuhan unit pengguna adalah sebagai berikut:
a. Pengembangan Program Coaching dan Mentoring di lingkungan BDK
Palembang dalam rangka pembangunan kompetensi di bidang
tertentu, yaitu:
1) Pembangunan kompetensi di bidang penyelenggaraan diklat
Setiap diklat akan diatur oleh seorang pegawai yang disebut PIC,
dimana PIC bertanggungjawab atas kelancaran setiap proses
dalam penyelenggaraan suatu diklat. PIC harus mengetahui
semua

tahapan

proses

penyelenggaraan

diklat,

memonitor

sekaligus memberi arahan kepada hampir seluruh pegawai di
BDK yang terkait langsung dengan penyelesaian suatu proses
dalam penyelenggaraan diklat.
PIC harus mampu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan
pegawai lintas bagian, dengan pegawai bahkan pejabat di luar
lingkungan BDK guna kelancaran penyelenggaraan diklat. Selain
itu, PIC harus mengetahui dan mentaati waktu kapan suatu
proses harus dilaksanakan dan kapan harus selesai.
2) Pembangunan kompetensi di bidang evaluasi diklat
Pegawai BDK mampu menerjemahkan setiap definisi dari kualitas
yang

berhubungan

dengan

penyelenggaraan

diklat,

dan

menerapkannya dalam setiap proses yang bersangkutan.
3) Pengembangan SOP dan formulir di bidang penyelenggaraan
diklat
Setiap tahapan proses penyelenggaraan diklat diidentifikasi,
dievaluasi, diperbaiki dan dituliskan dalam sebuah dokumen
untuk diaplikasikan.
4) Penunjukkan coach dan mentor
Semua diklat yang direncanakan akan diselenggarakan dan
tercantum pada Kalender Diklat sudah dilengkapi dengan nama
pegawai yang nantinya akan menjadi PIC, coach dan mentor.
5) Evaluasi dan penyempurnaan
b. Penyelenggaraan Identifikasi Kebutuhan Diklat di lingkungan BDK
Palembang
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c. Pelaksanaan kegiatan Knowledge Sharing di Bidang Keuangan Negara
melalui BPPKTV dalam rangka memenuhi kebutuhan manajemen
pengetahuan serta pelaksanaan pengembangan komunitas keilmuan
dengan stakeholders BDK Palembang, dengan cara :
1) Menyelenggarakan talk show dalam rangka Knowledge Sharing
2) Pembangunan Studio 2 Palembang cabang Kantor Wilayah Ditjen
Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan

Bangka Belitung

(anggaran Kanwil DJP - 2015)
3) Membangun

Komunitas

Keilmuan

di

Wilayah

Kerja

BDK

Palembang dalam rangka menunjang kegiatan knowledge sharing
- Pihak Profesional/Pengusaha
- Kalangan Akademisi
- Kalangan Pemda/Instansi Vertikal K/L
- Kalangan Media Massa
3. Tersedianya

jaminan

kualitas

output

layanan

melalui

sertifikasi

kompetensi profesi/jabatan dan standardisasi.
Strategi dalam mewujudkan jaminan kualitas output layanan melalui
sertifikasi kompetensi profesi/jabatan dan standardisasi dengan cara:
-

Penerapan standar layanan diklat BPPK berikut sistem manajemen
mutu

terkait

dengan

mengadopsi

konsep

green building

dan

pengarusutamaan gender, seperti: ruang nursery yang ramah kaum
difabel.
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BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
4.1. Target Kinerja
BDK Palembang telah menetapkan target kinerja 2015-2019 untuk
mengembangkan SDM Kementerian Keuangan melalui pendidikan, pelatihan,
sertifikasi, workshop, seminar dan talkshow di bidang keuangan negara. Diklat
yang akan dilaksanakan BDK Palembang pada periode 2015-2019 adalah
diklat-diklat berkualitas yang dibutuhkan dalam rangka mendukung tercapai
sasaran strategis BPPK.
Untuk menyelenggarakan diklat tersebut BDK Palembang akan selalu
meningkatkan kualitas layanan untuk memenuhi kebutuhan unit pengguna,
terutama peserta maupun dan pengajar.
Dalam mewujudkan target kinerja 2015-2019 yang telah ditetapkan,
BDK

Palembang

membutuhkan

dana

dengan

jumlah

yang

mengalami

kecenderungan meningkat untuk lima tahun ke depan. Ketersediaan dana yang
memadai tersebut disusun selaras dengan kebutuhan unit pengguna yang
senantiasa meningkat. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaiannya,
setiap output kegiatan diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran
Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan. Target kinerja yang telah ditetapkan
BDK

Palembang

adalah

kegiatan

“Pengembangan

SDM

Melalui

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Negara di Daerah”
dengan Sasaran Kegiatan (Outcome) Lulusan pendidikan dan pelatihan
berkualitas tinggi sesuai kebutuhan, dan Indikator Kinerja Kegiatan berupa
persentase lulusan diklat dari Kementerian Keuangan dengan predikat minimal
Baik.

4.2. Kerangka Pendanaan
Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran-sasaran strategis yang
telah ditetapkan, diperlukan dukungan berbagai macam sumber daya.
Dukungan sumber daya dapat berasal dari aparatur Kementerian Keuangan
yang kompeten, sarana dan prasarana yang memadai, dukungan regulasi, dan
tentunya sumber pendanaan yang cukup. Sehubungan dengan dukungan
pendanaan, indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai visi dan misi
BPPK sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai berikut.
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Tabel Indikasi Kebutuhan Pendanaan
BDK Palembang 2015-2019
No

Program

1

Pengembangan
SDM Melalui
Penyelenggaraa
n Pendidikan
dan Pelatihan
Keuangan
Negara di
Daerah

Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp 000,00)
2015

2016

2017

2018

2019

9,250,372

8,881,395

9,866,090

10,623,75
0

11,890,30
9

Rincian target kinerja dan indikasi kebutuhan anggaran masing-masing
program dan kegiatan dari tahun 2015 s.d. 2019 tertuang dalam Matriks
Kinerja dan Kerangka Pendanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran.
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BAB V
PENUTUP
Rencana Strategis BDK Palembang

tahun 2015-2019 merupakan

penjabaran dari visi, misi, tujuan, dan strategis BDK Palembang dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai unit yang akan menyelenggarakan
beragam program pelatihan, sehingga memungkinkan adanya penyelenggaraan
diklat yang terintegrasi, terstandardisasi, dan optimalisasi waktu untuk
pengembangan program diklat dan peningkatan kualitas diklat.

Dokumen

ini

menjadi

pedoman

bagi

BDK

Palembang

dalam

mewujudkan visi: menjadi penyelenggara diklat keuangan negara terbaik dalam
mendukung upaya BPPK menghasilkan pengelola keuangan negara berkelas
dunia. Dokumen ini adalah dasar rencana operasional BDK Palembang tahun
2015-2019.

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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MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2015-2019

BDK PALEMBANG

15.1
1

PROG./
KEGIATAN

SASARAN
PROGRAM
(OUTCOME)
/SASARAN
KEGIATAN
(OUTPUT)/
INDIKATOR

TARGET

LOKASI

KODE

UNIT ORGANISASI: BALAI DIKLAT KEUANGAN PALEMBANG

2015

201
6

201
7

ALOKASI (Rp000.000,00)

201
8

201
9

Pengembangan SDM Melalui Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan
Keuangan Negara di Daerah
Lulusan pendidikan dan
pelatihan berkualitas
tinggi sesuai kebutuhan
- Persentase lulusan diklat
dari Kementerian
Keuangan dengan predikat
minimal Baik

85%

85%

85%

85%

85%

UNIT
ORGANISASI
PELAKSANA

2015

2016

2017

2018

2019

Rp9.250

Rp8.881

Rp9.866

Rp10.623

Rp11.890

P/QW/
PL

