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PENDAHULUAN
Rencanaan Strategis (Renstra) merupakan bahan acuan untuk
melaksanakan semua kegiatan yang dilakukan dalam kurun waktu
tertentu. Renstra disusun untuk menentukan visi, misi, arah kebijakan dan
strategi yang akan direncanakan dan diambil sehingga semua kegiatan
lebih terarah untuk mencapai sasaran dan target yang sudah ditentukan..
Mengingat pentingnya perencanaan strategis tersebut, Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada setiap kementerian untuk
menyusun Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) untuk
periode

lima

tahun.

Melalui

Keputusan

Menteri

Keuangan

Nomor

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

vertikal,

dan

Unit

Pelaksana

Teknis

(UPT)

di

lingkungan

Kementerian Keuangan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra).
Balai

Pendidikan

dan

Pelatihan

Keuangan

(BDK)

Pontianak

merupakan Unit Pelaksana Teknis BPPK yang memiliki tanggung jawab
dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) pengelola keuangan dan
kekayaan negara melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di
daerah, khususnya Wilayah Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan
Tengah. Untuk melaksanakan peran tersebut, BDK Pontianak telah
menyusun Rencana Strategis (Renstra) BPPK tahun 2015-2019 yang
meliputi rumusan visi, misi, serta arah kebijakan dan strategi sebagai arah
pedoman BDK Pontianak untuk lima tahun ke depan.
Renstra BDK Pontianak merupakan serangkaian rencana tindakan
dan kegiatan mendasar yang dibuat secara bersama-sama antara pimpinan
dan seluruh komponen organisasi. Renstra BDK Pontianak tahun 20152019 dibuat berdasarkan Rencana Strategis BPPK Tahun 2015-2019.
Rencana Strategis BPPK tahun 2015-2019 yang berisikan penjabaran visi
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oleh seluruh jajarannya dalam rangka pencapaian visi dan misi BDK
Pontianak dengan memperhatikan faktor internal dan lingkungan strategis.
Dengan Renstra, organisasi mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan
internal organisasi yang dimiliki, peluang yang dimiliki organisasi, serta
tantangan dari luar organisasi.
Bab ini memaparkan kondisi umum BDK Pontianak yang merupakan
penggambaran umum berkenaan dengan capaian atas renstra periode
2010-2014.
1.1 Kondisi Umum
BDK Pontianak telah menetapkan rencana strategis tahun 20102014

dengan

visi

menjadi

pengelola

diklat

terkemuka

yang

menghasilkan pengelola keuangan negara terbaik di daerah. Dalam
mewujudkan visi tersebut, BDK Pontianak menetapkan misi umum
melaksanakan pengembangan SDM pengelola keuangan dan kekayaan
negara melalui pendidikan dan pelatihan di daerah dan misi khusus: 1)
meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang keuangan
negara di daerah melalui pendidikan dan pelatihan; 2) senantiasa
memperbarui

diri

organization)

sesuai

melalui
dengan

proses

organisasi

dinamika

belajar

lingkungan

(learning

internal

dan

eksternal; 3) berpartisipasi dalam mengembangkan masyarakat yang
sadar keuangan negara .
Dalam rangka menunjang visi dan misi tersebut, BDK Pontianak
menetapkan tujuan dan sasaran, sesuai wilayah kerjanya, sebagai
berikut:
a. Menghasilkan SDM pengelola keuangan dan kekayaan negara
yang amanah, profesional, berintegritas tinggi dan bertanggung
jawab melalui pendidikan dan pelatihan di daerah.
b. Menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan di daerah yang
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Berikut rincian pencapaian untuk setiap tujuan dan sasaran
tersebut:
1.1.1 Menghasilkan SDM Pengelola Keuangan Dan Kekayaan Negara
Yang

Amanah,

Profesional,

Berintegritas

Tinggi

Dan

Bertanggung Jawab Melalui Pendidikan Dan Pelatihan
a. Persentase Lulusan Diklat dari Kemenkeu dengan Predikat
Minimal Baik.
Dalam rangka mewujudkan Persentase Lulusan Diklat dari
Kemenkeu dengan Predikat Minimal Baik, BDK Pontianak
telah meraih capaian sebagai berikut:
1) BDK Pontianak meraih capaian yang baik dalam IKU
persentase lulusan diklat dari kemenkeu dengan predikat
minimal baik. Capaian IKU pada periode 2011-2014
disajikan dalam tabel berikut:
Tabel 1
Capaian IKU Persentase Lulusan Diklat dari Kemenkeu
dengan Predikat Minimal Baik
No
Tahun
Target
Realisasi
Capaian
1.
2011
80%
85,92%
107,40%
2.
2012
85%
83,62%
98,38%
3.
2013
85%
67,67%
79,61%
4.
2014
85%
97,70%
115%
2) BDK

Pontianak

telah

widyaiswara/pengajar

memenuhi
yang

dinilai

target

persentase

minimal

baik.

Persentase widyaiswara/pengajar yang dinilai minimal baik
tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) BDK
Pontianak pada tahun 2011-2013. Pada tahun 2014, IKU
ini telah diubah menjadi Indeks Kepuasan Peserta Diklat
atas Pengajar. Capaian kinerja setiap tahunnya dapat
dilihat sebagai berikut:
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No
1.
2.
3.
b. Kualitas

Tahun
2011
2012
2013

Tabel 2
Persentase Widyaiswara/Pengajar yang
Dinilai Minimal Baik
Target
Realisasi
Capaian
85%
99,12%
116,61%
95%
100%
105,26%
95%
100%
105,26%

Layanan

Diklat

yang

Memuaskan

Pemangku

Kepentingan.
Dalam mencapai sasaran terwujudnya kualitas layanan diklat
yang memuaskan pemangku kepentingan, BDK Pontianak
telah mencapai hal-hal sebagai berikut:
1) BDK Pontianak meraih capaian yang baik dalam IKU
persentase

capaian

kualitas

layanan

prima

dalam

pendidikan dan pelatihan. Capaian IKU pada periode 20112013 disajikan dalam tabel berikut:
Tabel 3
Capaian IKU persentase capaian kualitas layanan prima
dalam pendidikan dan pelatihan
No
Tahun
Target
Realisasi
Capaian
1.
2011
70%
88%
125,71%
2.
2012
75%
89,54%
119,38%
3.
2013
83%
90,11%
108,57%
Pada tahun 2014, IKU ini diubah menjadi 4 IKU dengan
capaian masing-masing, yaitu: (i) indeks kepuasan peserta
diklat atas pengajar (105,80%); (ii) indeks kepuasan
peserta diklat atas bahan ajar (103,59%); (iii) indeks
kepuasan peserta diklat atas metodologi pembelajaran
(104,93%); dan (iv) indeks kepuasan peserta diklat atas
sarana dan prasarana (97,20%).
2) Dalam hal fasilitas, BDK Pontianak berupaya untuk
menambah sarana dan prasarana, baik berupa meja kursi,
lemari kayu, LED TV maupun Filing Cabinet, Handycam,
dan

sebagainya.

Selain

itu,

BDK

Pontianak

juga
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fasilitas

dalam

mendukung

pengarusutamaan gender seperti: pembangunan toilet yang
akomodatif dan ruang laktasi. Adapun data

tanah dan

gedung BDK Pontianak dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 4
Tanah dan Gedung Milik BDK Pontianak
No
1
2
3
4
5

Tahun
2010
2011
2012
2013
2014

Tanah
(m2)

Gedung
Unit
0
0
0
0
3

9.799
9.799
9.799
9.799
9.799

Luas (m2)
0
0
0
0
5.027

Catatan: Sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2014,
gedung masih berstatus Konstruksi Dalam Pengerjaan
(KDP)
c. Capaian

BDK

Pontianak

dalam

mewujudkan

evaluasi

pendidikan dan pelatihan yang menyeluruh dan berkelanjutan
adalah:
1) BDK Pontianak meraih capaian yang baik dalam IKU
Persentase Rekomendasi Pendidikan dan Pelatihan yang
Ditindaklanjuti. Capaian IKU pada periode 2011-2014
disajikan dalam tabel berikut:
Tabel 5
Capaian IKU Persentase Rekomendasi Pendidikan dan
Pelatihan yang Ditindaklanjuti
No
Tahun
Target
Realisasi
Capaian
1.
2011
90%
100%
111,11%
2.
2012
90%
100%
111,11%
3.
2013
90%
100%
111,11%
4.
2014
90%
100%
111,11%
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Kelola Yang Baik
a. Penataan Organisasi BPPK yang Handal dan Modern.
Capaian BDK Pontianak dalam penataan organisasi BPPK
yang handal dan modern dalam periode 2010-2014 adalah
sebagai berikut:
1) BDK

Pontianak

telah

mengimplementasikan

beberapa

pedoman kediklatan sebagai berikut:
a) Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan
Keuangan Nomor PER-1/PP/2012 tentang Pedoman
Evaluasi dan Rekomendasi Diklat di Lingkungan
Kementerian Keuangan;
b) Surat

Edaran

Menteri

Keuangan

Nomor

SE-

15.1/MK.12/2013 tentang team teaching.
2) BDK Pontianak telah menyesuaikan fungsi Subbagian
Umum menjadi Subbagian Tata Usaha dan Kepatuhan
Internal terkait kewenangan dengan kepatuhan internal.
Dasar

hukum

Menteri

perubahan

Keuangan

Perubahan

Atas

Nomor

Peraturan

tersebut

adalah

Peraturan

177/PMK.01/2012
Menteri

tentang

Keuangan

Nomor

66/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai
Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
b. Dalam rangka meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi
dan komunikasi yang mendukung pendidikan dan pelatihan,
beberapa hal yang telah dicapai adalah:
1) BDK

Pontianak

telah

menggunakan

fasilitas

video

conference dalam penyelenggaraan rapat sejak tahun 2011
sehingga mengefisienkan kegiatan-kegiatan tersebut.
2) BDK Pontianak telah memanfaatkan intranet BPPK yang
bernama Communication Media for Education and Training
(COMET) dalam berbagi informasi antar pegawai BPPK
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3) BDK Pontianak, sebagai Tim Pelaksana Penerapan Layanan
Pengadaan Secara Elektronik (TPPLPSE) pada Instansi
Vertikal di Lingkungan Kementerian Keuangan Wilayah
Kalimantan Barat, merupakan pilot project penggunaan
web base application terkait pengelolaan pengadaan barang
dan jasa pemerintah serta melakukan bimbingan teknis
bagi satker dan penyedia barang/jasa terkait aplikasi
tersebut di Wilayah Kalimantan Barat.
c. Capaian BDK Pontianak dalam menerapkan manajemen SDM
dalam

rangka

profesional,

mewujudkan

berintegritas

SDM

tinggi,

BPPK

dan

yang

amanah,

bertanggung

jawab

adalah:
1) BDK

Pontianak

Kementerian

melaksanakan

Keuangan

dan

program

melakukan

budaya
monitoring

setahun sekali sejak tahun 2013.
2) BDK Pontianak telah menerapkan kode etik pegawai sejak
tahun 2010 sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
3) Penugasan pegawai BDK Pontianak untuk mengikuti diklat
hard dan soft skill, baik di pusat dan di daerah, untuk
pengembangan kompetensi pegawai.
d. Capaian-capaian dalam mewujudkan akuntabilitas sistem
manajemen keuangan dan manajemen aset sebagai berikut:
1) Pada tahun 2010-2012 IKU persentase penyerapan DIPA
(non

belanja

pegawai)

BDK

Pontianak

pelaporannya

dilakukan oleh Bagian OTL Sekretariat Badan. Namun
sejak tahun 2013 BDK Pontianak selalu dapat mencapai
target IKU persentase penyerapan DIPA (non belanja
pegawai), sebagaimana tersaji pada tabel berikut:
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No
1.

Tabel 6
Capaian IKU persentase penyerapan DIPA
Tahun
Target
Realisasi
Capaian
2013
95 %
95,07%
100,08%

Pada tahun 2014, IKU tersebut diubah menjadi persentase
penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja
dengan target sebesar 95% dan realisasi Penyerapan
Anggaran sebesar 99,77% dan realisasi Capaian Output
sebesar 103,44%, sehingga capaian atas IKU ini sebesar
102,60%.
2) BDK Pontianak telah menyesuaikan sarana dan prasarana
diklat berdasarkan Keputusan Kepala BPPK Nomor KEP007.1/PP/2011 tentang Standar Sarana dan Prasarana di
Lingkungan BPPK.
BDK

Pontianak

memenuhi

target

tingkat

kesesuaian

sarana diklat dengan standar sarana dan prasarana,
walaupun belum mempunyai kelas dan asrama sendiri.
Tingkat Kesesuaian Sarana Diklat dengan Standar Sarana
dan Prasarana tersebut merupakan Indikator Kinerja
Utama (IKU) BPPK pada tahun 2011-2013. Capaian kinerja
setiap tahunnya dapat dilihat sebagai berikut:
Tabel 7
Capaian IKU Tingkat Kesesuaian Sarana Diklat dengan
Standar Sarana dan Prasarana
No
Tahun
Target
Realisasi
Capaian
1.
2011
70%
77,78%
111,11%
2.
2012
70%
65,37%
93,38%
3.
2013
90%
100%
111,11%
1.1.3 Aspirasi Pengguna Layanan BDK Pontianak
BDK

Pontianak

merupakan

unit

eselon

III

yang

bertanggungjawab atas pendidikan dan pelatihan di bidang
keuangan negara di daerah. Pengguna layanan utama BDK
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berasal

dari

unit-unit

eselon

I

di

lingkungan

Kementerian Keuangan, yaitu:
1.

Kantor vertikal Ditjen Perbendaharaan;

2.

Kantor vertikal Ditjen Pajak;

3.

Kantor vertikal Ditjen Bea dan Cukai;

4.

Kantor vertikal Ditjen Kekayaan Negara;

5.

Pemerintah daerah, dan Kementerian/Lembaga
Lingkup pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan

BDK Pontianak, meliputi: penjenjangan pangkat, kompetensi,
penganggaran, kebendaharaan umum, perpajakan, bea dan
cukai, kekayaan negara, perimbangan keuangan, dan hal lain
yang diperlukan di lingkup Kementerian Keuangan dan dalam
bidang keuangan negara.
Dalam menyusun Renstra ini, BDK Pontianak selalu
memperhatikan

masukan

dari

para

pengguna

layanannya.

Berdasarkan data realisasi program diklat yang ada, BDK
Pontianak telah menyelenggarakan 24 program diklat (2011), 15
program diklat (2012), 25 program diklat (2013), dan 27 program
diklat (2014)
1.2 Potensi dan Permasalahan
BDK Pontianak yang merupakan unit organisasi BPPK memiliki
peran strategis dalam mendukung pencapaian target unit-unit eselon I
lain dengan memastikan bahwa para pegawai unit-unit yang dilayani
memiliki kompetensi yang tinggi. Dengan SDM yang mumpuni, unitunit eselon I ini dapat mencapai target-target yang telah ditetapkan
terutama dalam hal optimalisasi penerimaan negara, pengelolaan
pengeluaran negara yang handal, peningkatan akuntabilitas instansi,
dan peningkatan integritas pegawai. Jumlah SDM pengelola keuangan
negara yang mengikuti diklat menunjukkan peningkatan yang cukup
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peserta tidak terjadi pada tahun 2014 karena adanya pemotongan
anggaran.
Potensi yang dimiliki BDK Pontianak untuk dapat menangkap
peluang yang ada dapat dibedakan menjadi dua yaitu potensi internal
dan

potensi

eksternal.

Potensi

internal

BDK

Pontianak

untuk

pencapaian Renstra tahun 2015-2019 di bidang penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan adalah sebagai berikut:
a. SDM yang potensial dalam penyelenggaraan diklat baik berupa
ketrampilan,

pengalaman,

team-working

dan

cukup

peka

mengantisipasi perkembangan dan perubahan ke depan, serta
menjadi

pusat

konsultasi

kegiatan

Pengadaan

Barang/Jasa

Pemerintah dan soft-skill pegawai;
b. Harmonisasi dan koordinasi program diklat yang dihasilkan dari
kegiatan identifikasi kebutuhan diklat dengan unit pengguna yang
berada di daerah;
c. Koordinasi yang intensif antara balai diklat dengan pusdiklat dalam
penyelenggaraan program diklat;
d. Kalender diklat yang disusun menyelaraskan dengan kegiatankegiatan unit pengguna;
e. Memiliki basis data tenaga pengajar yang komprehensif baik
berupa profil, standar kompetensi, dan performa pengajar;
f. Mendapatkan amanat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 28
tahun

2015

tentang

Kementerian

Keuangan

terkait

tugas

menyediakan jaminan kualitas atas pengembangan SDM melalui
sertifikasi kompetensi profesi/jabatan dan standardisasi;
g. Upaya pemenuhan fasilitas kediklatan yang lengkap, sarana dan
prasarana yang mencukupi untuk menunjang kegiatan diklat dan
kegiatan operasional kantor.
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berikut:
a. Kebutuhan pendidikan dan pelatihan keuangan yang semakin
meningkat tidak hanya yang berasal dari Kementerian Keuangan
tetapi juga dari Kementerian/Lembaga lain;
b. Sinergi dengan pihak Kanwil Kemenkeu dan non-kemenkeu di
wilayah Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah;
c. Posisi BDK Pontianak yang sangat dekat dengan akses transportasi
internasional sehingga memudahkan transportasi peserta diklat.
Dalam menjalankan fungsi pendidikan dan pelatihan, BDK
Pontianak

menghadapi

tantangan-tantangan

seiring

dengan

berkembangnya tuntutan dan permintaan dari unit pengguna dan para
peserta diklat. Tantangan-tantangan tersebut, yaitu:
a. Belum terbentuknya pengaturan formal dalam sistem manajemen
BDK Pontianak untuk hal-hal berikut:
1) Penyelenggaraan mental fisik disiplin dalam diklat;
2) Ketersediaan

dan

keseragaman

sarana

dan

prasarana

kediklatan.
b. Belum memiliki kemandirian sebagai balai diklat yang memadai
terkait dengan jumlah tenaga widyaiswara. Saat ini BDK Pontianak
belum mempunyai widyaiswara, sehingga mengalami kesulitan
dalam menentukan pengajar sesuai dengan standar kompetensi
dalam penyelenggaraan diklat;
c. Kurikulum dan desain diklat dari pusdiklat kadang-kadang kurang
sesuai dengan kebutuhan unit pengguna dan terlambat update jika
ada perubahan sehingga terdapat kesenjangan antara kebutuhan
pengetahuan/kompetensi khususnya terkait dengan hal teknis
terkini

yang

diharapkan

dari

unit

pengguna

diklat

dengan

pengetahuan/kompetensi yang dimiliki.
d. Masih adanya perbedaan hasil analisis peserta diklat pada saat
evaluasi tulis dengan evaluasi tatap muka;
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perencanaan penyelenggaraan diklat.
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VISI DAN MISI BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
PONTIANAK
2.1 Visi BDK Pontianak
BDK Pontianak memainkan peran yang sangat vital dalam
memastikan para pegawai Kementerian Keuangan khususnya di daerah
memiliki kemampuan yang memadai dalam menjalankan tugas dan
fungsinya.

Dalam

menetapkan

visi:

menjalankan
menjadi

peran

lembaga

tersebut,
pendidikan

BDK

Pontianak

dan

pelatihan

terkemuka yang menghasilkan pengelola keuangan negara yang
handal di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan
Tengah.
Visi

yang

baru

ini

menghadirkan

suatu

perasaan

yang

menggugah inspirasi dengan menetapkan aspirasi BDK Pontianak
untuk

menjadi

lembaga

berkelas

nasional.

Visi

tersebut

juga

menetapkan suatu tujuan yang menginspirasi bagi BDK Pontianak,
yaitu:

mencetak

pengelola

keuangan

negara

di

daerah

berkelas

nasional.
2.2 Misi BDK Pontianak
Dalam

menunjang

visi

baru

tersebut,

BDK

Pontianak

menetapkan misi sebagai berikut:
1. Penerapan pelayanan pendidikan dan pelatihan SDM keuangan
negara yang terintegrasi dalam mewujudkan corporate university.
2. Mengelola dan mengembangkan tenaga pengajar pendidikan dan
pelatihan SDM keuangan negara yang berkualitas.
3. Mengembangkan sarana prasarana pembelajaran yang mutakhir
dan efektif dalam mendukung pembelajaran.
4. Mengembangkan teknologi informasi pendidikan dan pelatihan SDM
keuangan negara yang berkualitas.
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kerja

pelatihan terbaik.

sama

dengan

institusi

pendidikan

dan
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ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN
KERANGKA KELEMBAGAAN
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi BDK Pontianak
Dalam menyusun arah kebijakan dan strategi, BDK Pontianak
sebagai Unit Pelaksana Teknis BPPK mengacu pada salah satu tujuan
Kementerian Keuangan, yaitu kesinambungan reformasi birokrasi,
perbaikan governance, dan penguatan lembaga. Sasaran strategis yang
menjadi peran BDK Pontianak dari arah kebijakan ini adalah SDM yang
kompetitif. Sasaran strategis ini dirinci ke dalam beberapa arah
kebijakan. Arah kebijakan yang sesuai dengan tugas dan fungsi BDK
Pontianak yaitu:


Pendidikan dan pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara melalui
pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan negara di Wilayah
Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.
Arah strategi dan kebijakan Kementerian Keuangan sebagaimana

disebutkan diatas diimplementasikan oleh BDK Pontianak pada wilayah
kerjanya melalui 2 sasaran utama, yaitu:
1.

Tersedianya

sistem

pendidikan

dan

pelatihan

yang

fleksibel

memenuhi kebutuhan unit pengguna;
2.

Terwujudnya

SDM

Kementerian

Keuangan

yang

memiliki

kompetensi tinggi untuk menjadi SDM yang kompetitif;
Dalam mencapai sasaran utama tersebut, BDK Pontianak
menetapkan 4 strategi, yaitu:
1.

Strategi dalam mewujudkan SDM Kementerian Keuangan yang
memiliki kompetensi tinggi untuk menjadi SDM yang kompetitif
dengan cara menyelenggaraan diklat yang berkualitas tinggi dan
dengan kuantitas yang mampu memenuhi pemerataan kebutuhan
diklat

bagi

semua

pegawai

serta

menjadi

prioritas

dalam

mendukung nawa cita.
2.

Strategi

dalam

mewujudkan

pendidikan

dan

pelatihan

yang
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a. Peningkatan kapabilitas SDM BDK Pontianak yang dapat
mengantisipasi

kebutuhan

kompetensi

SDM

Kementerian

yang

mendukung

Keuangan di masa depan.
b. Pengembangan

kerja

sama

diklat

pengembangan SDM keuangan negara yang menjadi prioritas.
Penjelasan lebih lanjut tentang arah kebijakan dan strategi BDK
Pontianak adalah sebagai berikut:
1. Penyelenggaraan diklat yang berkualitas tinggi dan dengan
kuantitas yang mampu memenuhi pemerataan kebutuhan diklat
bagi semua pegawai serta menjadi prioritas dalam mendukung
nawa cita.
Agenda pembangunan nasional (nawa cita) merupakan hal yang
memerlukan perhatian khusus di segenap Kementerian dan
Lembaga. Oleh karena itulah, Kementerian Keuangan juga
mendukung nawa cita, 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 daerah-daerah 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 program-program transformasi kelembagaan
yang sedang dijalankan saat ini.
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sebagai organisasi yang vital dalam mendukung SDM juga
mendukung

arah

kebijakan

dan

strategi

nasional

yang

diimplementasikan oleh unit eselon I di lingkungan Kementerian
Keuangan

sebagaimana

tertera

dalam

Rencana

Strategis

Kementerian Keuangan. Terkait hal itu, peran yang dilakukan
BDK Pontianak untuk mendukung unit eselon I dalam mencapai
agenda pembangunan nasional adalah sebagai berikut:
Ditjen Pajak mendapat tugas untuk mendukung nawa cita 7,
yaitu penguatan kapasitas fiskal negara yang dilaksanakan
melalui kegiatan prioritas, yaitu: kegiatan perumusan kebijakan,
standardisasi dan bimbingan teknis, evaluasi dan pelaksanaan di
bidang analisis dan evaluasi penerimaan perpajakan dan kegiatan
peningkatan

pembinaan

pengembangan

organisasi.

dan

pengawasan

Adapun

strategi

SDM

yang

dan

dilakukan

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

Ekstensifikasi

dan

intensifikasi

pajak

terutama

Pajak

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

ketaatan

pembayaran

pajak

(tax

compliance);

5)

Pembentukan Tim Intensifikasi Pajak di Direktorat Jenderal Pajak
dengan

melibatkan

Bareskrim

Polri

dan

pihak-pihak
KPK;

6)

eksternal

terkait

Penyempurnaan

seperti

peraturan

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

cepat,

dan

akurat;

10)

Peningkatan

efektivitas
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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. Dalam hal ini Ditjen Pajak, khususnya di
wilayah Provinsi Kalimantan Barat, memerlukan dukungan
BDK Pontianak untuk melaksanakan diklat AR Dasar dan
diklat FPP Dasar sebagai prasyarat untuk mengangkat AR dan
FPP. Selain diklat tersebut di atas, BDK Pontianak juga
menyelenggarakan Diklat Penyuluh Perpajakan, Diklat Petugas
Pelayanan, dan diklat lainnya terkait dengan perpajakan.
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
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kegiatan

pengawasan

dan

prioritas

yaitu

penindakan

kegiatan

atas

pelaksanaan

pelanggaran

peraturan

perundangan, intelijen dan penyidikan tindak pidana kepabeanan
dan cukai. Dalam periode 2015-2019, Ditjen Bea dan Cukai akan
melaksanakan penambahan pegawai sebanyak 6.924 orang.
Penambahan ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan anak
buah kapal patroli dan auditor untuk memenuhi target audit
coverage ratio (ACR) sebesar 10 persen. Untuk melaksanakan hal
tersebut Ditjen Bea dan Cukai, khususnya di Wilayah Provinsi
Kalimantan

Barat

dan

Kalimantan

Tengah,

memerlukan

dukungan BDK Pontianak dalam meningkatkan kapasitas
SDM-nya melalui berbagai program pengembangan SDM, baik
melalui diklat seperti diklat dasar (kesamaptaan dan DTSD),
diklat teknis substantif spesialis, diklat fungsional; maupun
kegiatan pengembangan lain yang sifatnya tematik untuk
mendorong tercapainya kebijakan yang diambil Ditjen Bea dan
Cukai.
Ditjen Perbendaharaan mendapat tugas mendukung agenda
pembangunan nasional dalam nawa cita 6, yaitu membangun
perumahan dan kawasan permukiman melalui kegiatan prioritas,
yaitu: kegiatan manajemen investasi dan penerusan pinjaman.
Selain itu, Ditjen Perbendaharaan juga mendukung nawa cita 7
pada penguatan kapasitas fiskal negara.

Hal tersebut di atas

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

manajemen

utang

(pengetahuan

di

bidang

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

proyek,

proses

akuntansi

pemerintah

dan

komersil serta analisa perkiraannya) dengan pemenuhan
kebutuhan

kompetensi:

akuntansi

konvergensi

IFRS,

analisis

diklat

berbasis

laporan

PSAK

keuangan,

analisa restrukturisasi keuangan perusahaan, dasar-dasar
penelitian, financial statistic, project management, asset
liability management.
Terkait

dengan

nawa

cita

7,

Ditjen

Perbendaharaan

membutuhkan kompetensi sebagai berikut:
1) Kompetensi

dasar

makroekonomi,

(manajemen

kebijakan

publik)

keuangan
dengan

negara,

pemenuhan

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

menengah

(kebijakan

keuangan

publik,

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

Anggaran,

public

policy

sistem

monitoring

analysis

dan

(introduction),

evaluasi
public

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

publik,

anggaran)

monitoring

yang

dan

memerlukan

evaluasi

pelaksanaan

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.
Untuk

memenuhi

kompetensi

tersebut

Ditjen

Perbendaharaan, khususnya di Wilayah Provinsi Kalimantan
Barat dan Wilayah Kalimantan Tengah, memerlukan dukungan
BDK

Pontianak

dalam

meningkatkan

kapasitas

SDM-nya

melalui berbagai program pengembangan SDM, baik melalui
diklat seperti diklat dasar (DTSD),
spesialis

(DTSS),

diklat

diklat teknis substantif

fungsional;

maupun

kegiatan

pengembangan lain yang sifatnya tematik untuk mendorong
tercapainya kebijakan yang diambil Ditjen Perbendaharaan.
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 BDK
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2. Pengembangan

kerja

sama

diklat

yang

mendukung

pengembangan SDM keuangan negara yang menjadi prioritas.
Ruang lingkup kerja sama diklat adalah kegiatan pendidikan dan
pelatihan yang dilaksanakan oleh BDK Pontianak 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 sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Bidang-bidang kerja sama diklat akan diarahkan pada bidangbidang keuangan negara yang menjadi prioritas Kementerian
Keuangan.

Kerja

peningkatan

sama

kompetensi

juga

diarahkan

SDM

untuk

BDK

mendukung

Pontianak

dalam

penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, terutama melalui:
benchmarking¸ magang, penggunaan tenaga ahli, diklat-diklat
jangka pendek, dan program pendidikan gelar dan non-gelar.
3. Permintaan

kebutuhan

tenaga

Widyaiswara.

Widyaiswara

merupakan ujung tombak pembinaan Sumber Daya Manusia
aparat pemerintah yang harus ada pada tiap balai diklat
keuangan dalam rangka memenuhi formasi struktur organisasi
dan kebutuhan penyelenggaraan diklat. Sampai dengan saat ini,
semenjak

tahun

2014,

BDK

Pontianak

selalu

meminta

pemenuhan kebutuhan tenaga Widyaiswara sesuai standar ideal
baik dari segi jumlah tenaga maupun dari segi kompetensi.
4. 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

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
- 24 akan didorong untuk aktif terlibat dalam forum pengembangan
kebijakan,

diskusi

diselenggarakan

kebijakan

oleh

dan

unit-unit

berbagai

eselon

I

seminar
di

yang

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.
Untuk menjalankan arah kebijakan dan strategi-strategi tersebut
diatas,

BDK

Pontianak

Pengembangan

SDM

memiliki

melalui

kegiatan

yaitu

Penyelenggaraan

“Kegiatan

Pendidikan

dan

Pelatihan Keuangan Negara di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat
dan Kalimantan Tengah”.

3.2

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

yang

meliputi

organisasi

dan

proses

bisnis/tata

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

Kementerian

Keuangan.

Namun

demikian,

penataan

kelembagaan dan pengelolaan sumber daya manusia BDK Pontianak
yang

merupakan

Unit

Pelaksana

Teknis

BPPK

harus

pula

berpedoman pada peraturan perundang-undangan lain yang berlaku,
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1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2015
tentang Kementerian Keuangan.
Implikasi

dari

UU No.5

Tahun

2014

tentang

ASN

dan

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

dengan

fokus

pada

strategic

learning

and

development. Sementara itu, Peraturan Presiden Nomor 28 tahun
2015 tentang Kementerian Keuangan telah memberikan amanah yang
lebih besar kepada BPPK melalui perluasan tugas dan fungsi BPPK
dengan memastikan quality assurance melalui sertifikasi kompetensi
profesi/jabatan dan standardisasi.
Sejak tahun 2012, perjalanan transformasi kelembagaan BPPK
sudah dicanangkan dengan adanya hasil assessment kapasitas
organisasi

yang

dilakukan

berdasarkan

elemen-elemen

dalam

framework 7S McKinsey. Hasil assessment tersebut menunjukkan
bahwa elemen-elemen penyusun kapasitas organisasi di BPPK kurang
selaras.
Dengan terbitnya KMK Nomor 36/KMK.01/2014 tentang Cetak
Biru Program Transformasi Kelembagaan Kementerian Keuangan
Tahun 2014-2025 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5
Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2015 tentang Kementerian
Keuangan,
prioritas.

penataan

organisasi

BPPK

akan

menjadi

program
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1. Kedudukan,

Tugas,

dan

Fungsi

Badan

Pendidikan

dan

Pelatihan Keuangan (Existing Organization).
Sesuai

dengan

Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

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

Peraturan

Menteri

Keuangan

Nomor

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

dan

penataran

keuangan

negara

berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya di
Wilayah Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah.
Dalam

melaksanakan

tugas

tersebut,

BDK

Pontianak

menyelenggarakan fungsi:
a. pengusulan

program

penyelenggaraan

pendidikan

dan

pelatihan keuangan negara;
b. penyelenggaraan

pendidikan

dan

pelatihan

keuangan

negara;
c. evaluasi

dan

penyusunan

laporan

penyelenggaraan

pendidikan dan pelatihan keuangan negara;
d. pemantauan

pengendalian

intern,

pengelolaan

risiko,

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

tindak

lanjut

rekomendasi

hasil

perbaikan

lingkungan Balai Diklat;
f. pengembangan SDM Balai Diklat;

pengawasan,
proses

bisnis

dan
di
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implementasi

Teknologi

Informasi

dan

Komunikasi;
h. pelaksanaan administrasi Balai Diklat; dan
i. implementasi kegiatan pengarusutamaan gender (PUG).
2. Struktur BDK Pontianak
BDK Pontianak adalah unit eselon III di bawah Badan
Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. BDK Pontianak dipimpin
oleh seorang Kepala Balai yang terdiri dari Subbagian Tata
Usaha dan Kepatuhan Internal, Seksi Penyelenggaraan, Seksi
Evaluasi dan Informasi dan Kelompok Jabatan Fungsional.
Struktur organisasi BDK Pontianak adalah sebagai berikut:
Gambar 1
Struktur Organisasi Balai Diklat Keuangan Pontianak
Kepala Balai
(Fariz Wazdi)
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
dan Kepatuhan Internal
(Misail Palagia)
Kepala Seksi
Penyelenggaraan
(Sony Hartono)

Kepala Seksi Evaluasi
& Informasi
(Andi Manaek)

Iman Hilmansyah
Leny Setyaning Buanawati
Imam Asma Nur Alam Marbun
Abdul Latif
Emi Febrianti (Non-PNS)

Gunardi Setiawan
Widya Prabandari
Almizar Dharmazi
Tio Andi Prasetyo
Ratna Devi (Non-PNS)

Widyaiswara

Tugas Belajar
Kharisma Rizki M.
M. Ilham Syauqi
Riyan Dwi S.

Yudhani Prawijaya
Mokhamad Khafid
Risno Arief A.
Iki Rizal Apriandi
Cyndi Nelly C.N.
Febby Cronika
Wawan Aryanto
Hasan Sadikin

Hesti P. (Non-PNS)
Syafiq H. (Non-PNS)
Affandi (Non-PNS)
Sahrani (Non-PNS)
Rusli (Non-PNS)
Fauzy A. (Non-PNS)
Eko S. (Non-PNS)
Hardimansyah (Non-PNS)
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Kebijakan

Kelembagaan

dan

Proses

Bisnis

Balai

Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Pontianak
Dari hasil kajian BPPK terhadap peraturan perundang-undangan
yang berlaku serta diagnosis atas existing condition organisasi
BPPK, secara umum diperoleh sejumlah tantangan di bidang
kelembagaan dan proses bisnis yang harus dipenuhi oleh BDK
Pontianak ke depan, yaitu:
a. Amanah BPPK sebagai Badan Diklat untuk menjadi simpul
utama pengembangan kompetensi Pegawai ASN dan SDM
Keuangan Negara (center of excellence).
b. Kebutuhan akan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil
Negara yang meningkat signifikan, baik secara kuantitas
maupun kualitas, termasuk penyebaran 40 jamlat/ pegawai/
tahun kepada seluruh pegawai Kementerian Keuangan yang
tersebar di seluruh Indonesia.
Selain kedua tantangan tersebut diatas, selama ini terdapat pula
faktor-faktor

terkait

kelembagaan

dan

proses

bisnis

yang

membatasi BDK Pontianak dalam menyelenggarakan kegiatan
operasionalnya secara efektif dan efisien, yaitu penyelenggaraan
diklat yang belum terstandardisasi antar Unit Pelaksana Teknis
BPPK.
Pada prinsipnya, arah kebijakan kelembagaan dan proses bisnis
BDK

Pontianak

ke

depan

bertujuan

untuk

meningkatkan

efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas BDK Pontianak,
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good corporate
governance), dan meningkatkan kualitas layanan kepada unit
pengguna yang disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan
tugas,

beban

komunikasi,

kerja,

kemajuan

tuntutan

perkembangan yang terjadi.

teknologi

stakeholders,

informasi
dan

dan

dinamika
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bisnis BDK Pontianak sebagaimana tersebut di atas merupakan
inisiatif

yang

bergantung

bersifat

dengan

tentatif

dan

perkembangan

pelaksanaannya
internal

dan

sangat

eksternal

Kementerian Keuangan, perubahan kebijakan nasional dan
Kementerian terkait tugas, fungsi dan peran Kementerian
Keuangan (khususnya BPPK), dan kebijakan nasional yang
digariskan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi.
3.4.3 Pengelolaan SDM
SDM sebagai salah satu aset penting yang dimiliki oleh
organisasi memiliki peran vital dalam pengembangan sebuah
organisasi. Oleh karena itulah, SDM perlu untuk dikelola dengan
baik sehingga berada dalam kondisi terbaiknya. Pengelolaan
SDM bukan hanya terkait soal pengadaan pegawai baru atau
pengembangan melalui diklat maupun non diklat, namun juga
terkait dengan penegakan disiplin, penciptaan database yang
akurat, assessment center, dan penghitungan komposisi pegawai
dengan cermat sehingga diperoleh kuantitas dan kualitas SDM
yang sesuai dengan kebutuhan organisasi.
BDK Pontianak sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis
BPPK memiliki pegawai sebanyak 23 orang. Secara garis besar
komposisi pegawai BDK Pontianak per April 2015 dapat dilihat
pada tabel berikut ini:
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Komposisi Pegawai BDK Pontianak Berdasarkan Golongan
JENIS KELAMIN
GOLONGAN
I
II
III
IV
JUMLAH

LAKI-LAKI

PEREMPUAN

11
7
1
19

2
2
4

Tabel 9
Komposisi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
TINGKAT
PENDIDIKAN
SLTA
D1
D3
D4
S1
S2
JUMLAH

JENIS KELAMIN
LAKI-LAKI

PEREMPUAN

9
1
7
2
19

1
3
4
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TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
4.1

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

yang

memadai

dengan

jumlah

yang

mengalami

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

dalam

mengetahui

memenuhi
tingkat

kebutuhan

keberhasilan

unit-unit

pengguna.

pencapaiannya,

setiap

Untuk
kegiatan

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

Kegiatan

Pengembangan

SDM

Melalui

Penyelenggaraan

Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Negara di Daerah.


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



Indikator Kinerja Kegiatan:
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Lulusan

Diklat

dari

Kementerian

Keuangan

dengan Predikat Minimal Baik.
4.2

Kerangka Pendanaan
Dalam

rangka

mencapai

tujuan

dan

sasaran-sasaran

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

Kementerian

Keuangan

yang

kompeten,

sarana

dan

prasarana yang memadai, dukungan regulasi, dan tentunya sumber
pendanaan yang cukup. Sehubungan dengan dukungan pendanaan,
indikasi kebutuhan pendanaan untuk mencapai visi dan misi BDK
Pontianak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 adalah sebagai
berikut:
Tabel 10
Indikasi Kebutuhan Pendanaan BDK Pontianak TA 2015 – 2019
Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rp 000.000,00)

No

Program

1.

Kegiatan Pengembangan SDM Melalui
Penyelenggaraan

Pendidikan

2015
dan

2016

2017

2018

2019

10,016

18,363

13,227

5,788

6,369

10,016

18,363

13,227

5,788

6,369

Pelatihan Keuangan Negara di Daerah.
Jumlah

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

Rencana Strategis BDK Pontianak tahun 2015-2019 merupakan
penjabaran dari visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis BDK Pontianak
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai unit yang melaksanakan
pendidikan dan pelatihan serta sertifikasi di bidang keuangan dan
kekayaan negara. Dokumen ini menjadi pedoman bagi BDK Pontianak
dalam mewujudkan visi: menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan
terkemuka yang menghasilkan pengelola keuangan negara di Wilayah
Provinsi Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Dokumen ini adalah
dasar rencana operasional BDK Pontianak tahun 2015-2019. Dalam
keadaan terjadi perubahan strategis dalam lingkungan di luar prediksi
sehingga

rencana

strategis

mengalami

kendala

besar

dalam

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

