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BAB I
PENDAHULUAN
Perencanaan strategis merupakan suatu perangkat manajemen dalam
memandang masa depan dan melihat peluang atau tantangannya untuk
mencapai visi dan menjalankan misi organisasi. Perencanaan strategis tidak
hanya memperkirakan kejadian masa depan, namun juga mempengaruhi
masa depan melalui mobilisasi sumber daya dan kegiatan. Mengingat
pentingnya

perencanaan

strategis

tersebut,

Undang-Undang

Republik

Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional mengamanatkan kepada setiap kementerian untuk menyusun
Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) untuk periode lima
tahun.
Pusdiklat Keuangan Umum merupakan unit yang memiliki tanggung
jawab dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) pengelola keuangan
dan kekayaan negara melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di
bidang keuangan umum. Untuk melaksanakan peran tersebut, Pusdiklat
Keuangan Umum telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) Pusdiklat
Keuangan Umum tahun 2015-2019 yang meliputi rumusan visi, misi, serta
arah kebijakan dan strategi sebagai arah pedoman Pusdiklat Keuangan Umum

Renstra Pusdiklat Keuangan Umum merupakan serangkaian rencana
tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat secara bersama-sama antara
pimpinan dan seluruh komponen organisasi. Renstra akan diimplementasikan
oleh seluruh jajarannya dalam rangka pencapaian visi dan misi Pusdiklat
Keuangan Umum 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 Pusdiklat Keuangan Umum yang
merupakan penggambaran umum berkenaan dengan capaian atas renstra
periode 2010-2014.
1.1.

Kondisi Umum
Pusdiklat Keuangan Umum telah menetapkan rencana strategis
tahun

2010-2014

pelatihan

di

dengan

bidang

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
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visi

menjadi

Keuangan

Umum

lembaga
yang

pendidikan
terdepan

dan

dalam
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menghasilkan SDM yang amanah, profesional, berintegritas tinggi dan
bertanggung jawab melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
keuangan dan kekayaan negara yang berkualitas. Dalam mewujudkan
visi tersebut, Pusdiklat Keuangan Umum menetapkan misi umum
melaksanakan pengembangan SDM pengelola Keuangan dan Kekayaan
Negara di bidang Keuangan Umum 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 serta bidang keuangan
keuangan umum, 2) turut serta menuntaskan reformasi BPPK dan
menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan dengan tata kelola yang baik.
Dalam rangka menunjang visi dan misi tersebut, Pusdiklat
Keuangan Umum menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut:
Menghasilkan SDM pengelola keuangan dan kekayaan negara
yang amanah, profesional, berintegritas tinggi dan bertanggung jawab
melalui

pendidikan

dan

pelatihan

dan

kekayaan

negara

yang

berkualitas.
Menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan di bidang keuangan
umum yang terdepan dan mempunyai tata kelola yang baik.

tersebut:
1.1.1 Menghasilkan SDM yang amanah, profesional, berintegritas
tinggi

dan

bertanggung

jawab

melalui

penyelenggaraan

pendidikan dan pelatihan keuangan dan kekayaan negara yang
berkualitas.
a. Pendidikan dan Pelatihan Berbasis Penelitian dan Pemutakhiran
Data Kebutuhan Diklat.
Dalam rangka mewujudkan diklat berbasis kompetensi dengan
pemanfaatan

teknologi

informasi

melalui

pemutakhiran data kebutuhan diklat,

penelitian

dan

Pusdiklat Keuangan

Umum telah meraih capaian sebagai berikut:
1) Pusdiklat Keuangan Umum telah menumbuhkan budaya
penelitian pada SDM di lingkungan Pusdiklat Keuangan
Umum

dengan

penelitian.

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
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menyelenggarakan

Forum

diskusi

forum

tersebut

telah

diskusi

untuk

dilaksanakan
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sebanyak 3 kali selama tahun 2010 – 2014. Selain itu
Pusdiklat Keuangan Umum juga telah ikut serta dalam proses
kajian akademis di lingkungan BPPK. Selama tahun 2010 –
2014 Pusdiklat Keuangan Umum telah menyelenggarakan
sebanyak 11 kali diklat yang terkait dengan penelitian dengan
tujuan

pengembangan

keterampilan

pegawai

dalam

melakukan penelitian. Selama tahun 2010 – 2014 pegawai
Pusdiklat Keuangan Umum telah menerbitkan artikel terkait
bidang Keuangan Umum sebanyak 78 kali.
2) Pusdiklat Keuangan Umum telah menggunakan penelitian
dalam

merencanakan

dan

mendesain

diklat.

Penelitian

dilakukan melalui kerjasama Identifikasi Kebutuhan Diklat
(IKD) dengan unit pengguna. Selama tahun 2010 – 2014, IKD
dilakukan dengan seluruh unit pengguna (12 unit pengguna
tahun 2010 – 2012, dan 11 unit pengguna pada tahun 2013 –
2014). IKD tersebut menghasilkan 6 laporan pada tahun 2010
– 2012, dan 5 laporan pada tahun 2013 - 2014. Pada akhir
tahun

2012

terjadi

perubahan

struktur

Kementerian

Keuangan di mana unit Badan Pengawasan Pasar Modal dan

independen Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sehingga unit
pengguna

yang

ditangani

Pusdiklat

Keuangan

Umum

berkurang menjadi 11 unit pengguna. Pada tahun 2014
Peraturan

Menteri

Keuangan

nomor

37/KM.012/2014

tentang Pedoman Identifikasi Kebutuhan Pendidikan dan
Pelatihan

Non

ditetapkan.
pengguna

Gelar

Proses

di

IKD

sehingga

Lingkungan
telah

Keuangan

diserahkan

mengakibatkan

kepada

perubahan

telah
unit
peran

Pusdiklat dalam proses IKD. Pusdiklat mengambil peranan
sebagai mitra konsultasi IKD unit pengguna, melakukan
pendampingan pada proses IKD, serta melakukan verifikasi
laporan IKD dari unit pengguna.
3) Pusdiklat Keuangan Umum telah memenuhi target rasio
pemenuhan program diklat dipenuhi terhadap program diklat
dibutuhkan.

Rasio

pemenuhan

merupakan

Indikator

Kinerja

program
Utama

diklat
(IKU)

tersebut
Pusdiklat

Keuangan Umum pada tahun 2011-2013. Pada tahun 2014,
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
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IKU ini tidak dipergunakan karena kurang menantang dan
dipandang

mudah

dicapai

selama

periode-periode

sebelumnya. Capaian kinerja setiap tahunnya dapat dilihat
pada tabel di bawah:
Tabel 1. 1 Capaian IKU Rasio Pemenuhan Program Diklat dipenuhi
Terhadap Program Diklat dibutuhkan

No

Tahun

Target

Realisasi

Capaian

1.

2011

50%

51,69%

103.93%

2.

2012

55%

73,68%

120,00%

3.

2013

70%

73,46%

104,94%

Sumber: LAKIP Pusdiklat Keuangan Umum

b. Kualitas

Layanan

Diklat

yang

Memuaskan

Pemangku

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

kualitas layanan prima dalam

pendidikan dan pelatihan. Capaian IKU pada periode 2011-

Tabel 1. 2 Capaian IKU Persentase Capaian Kualitas Layanan Prima
dalam Pendidikan dan Pelatihan

No

Tahun

Target

Realisasi

Capaian

1.

2011

70%

81,43%

116,33%

2.

2012

75%

87,17%

116,23%

3.

2013

83%

94,30%

113,62%

Sumber: LAKIP Pusdiklat Keuangan Umum

Pada tahun 2014, IKU ini diubah menjadi 4 IKU dengan
capaian masing-masing, yaitu: (i) indeks kepuasan peserta
diklat atas pengajar (104.04%); (ii) indeks kepuasan peserta
diklat atas bahan ajar (100,21%); (iii) indeks kepuasan
peserta diklat atas metodologi pembelajaran (102,23%); dan
(iv) indeks kepuasan peserta diklat atas sarana dan prasarana
(102.11%).

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
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2) Dalam hal fasilitas, Pusdiklat Keuangan Umum berupaya
untuk menambah sarana dan prasarana, baik berupa ruang
kelas,

asrama,

maupun

meja

kursi,

proyektor,

dan

sebagainya. Selain itu, Pusdiklat Keuangan Umum juga
menambahkan fasilitas dalam mendukung pengarus-utamaan
gender seperti: pembangunan toilet yang akomodatif, daycare,
dan ruang laktasi. Adapun data

tanah dan gedung BPPK

dapat dilihat pada tabel di bawah:
Tabel 1. 3 Tanah dan Gedung Milik Pusdiklat Keuangan Umum

Gedung
Luas (m2)
4.276

No

Tahun

Tanah (m2)

1

2010

12.640

Unit
14

2

2011

12.640

14

4.276

3

2012

12.640

14

4.276

4

2013

12.640

14

4.276

5

2014

12.640

14

4.276

Sumber: LAKIP Pusdiklat Keuangan Umum

c. Capaian
evaluasi

Pusdiklat
pendidikan

Keuangan
dan

Umum

pelatihan

dalam

yang

mewujudkan

menyeluruh

dan

3) Pusdiklat Keuangan Umum telah melakukan evaluasi pasca
diklat

setiap

tahun

selama

periode

2010-2014.

BPPK

mengadopsi model Kirkpatrick dalam melakukan evaluasi
pasca diklat. Pengukuran dilakukan pada tingkatan reaksi,
pembelajaran yang dilaksanakan setelah pelaksanaan diklat
dan perilaku yang diukur setelah peserta kembali ke tempat
kerja masing-masing. Hasil capaian pada periode 2012 – 2014
dapat dilihat pada tabel di bawah:
Tabel 1. 4 Capaian IKU persentase program diklat yang berkontribusi
terhadap peningkatan kompetensi

No

Tahun

Target

Realisasi

Capaian

1.

2011

85.00%

100.00%

117.65%

2.

2012

85.00%

100.00%

117.65%

3.

2013

90.00%

100.00%

111.11%

4.

2014

100.00%

100.00%

100.00%

Sumber: LAKIP Pusdiklat Keuangan Umum

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
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Pada tahun 2014, BPPK menerapkan pengukuran berbasis
outcome yang bertujuan untuk mengukur Indeks Kesenjangan
Kompetensi

atau

Competence Gap

Index

(CGI).

Metode

pengukuran dilakukan dengan menggunakan kuesioner yang
diisi oleh atasan, bawahan, dan rekan kerja alumni diklat,
setelah

sekurangnya

tiga

bulan

setelah

alumni

selesai

mengikuti diklat. Menggunakan metode tersebut, Pusdiklat
Keuangan Umum

berhasil memperoleh capaian sebesar

115.00% pada tahun 2014
4) Pusdiklat Keuangan Umum telah melaksanakan kegiatan
evaluasi diklat yang menghasilkan berbagai rekomendasi
perbaikan diklat sejak tahun 2011. Pelaksanaan evaluasi dan
rekomendasi

hasil

evaluasi

penyelenggaraan

melalui

Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
Nomor

PER-1/PP/2012

tentang

Pedoman

Evaluasi

dan

Rekomendasi Diklat di Lingkungan Kementerian Keuangan.
Setelah gagal mencapai target pada tahun 2011, Pusdiklat
Keuangan Umum selalu berhasil melampaui target yang
ditetapkan. Hasil capaian atas IKU tersebut adalah sebagai

Tabel 1. 5 Capaian IKU persentase rekomendasi program diklat yang
ditindaklanjuti

No

Tahun

Target

Realisasi

Capaian

1.

2011

90.00%

66.81%

74.23%

2.

2012

90.00%

100.00%

111.11%

3.

2013

90.00%

100.00%

111.11%

Sumber: LAKIP Pusdiklat Keuangan Umum

1.1.2 Menjadi Lembaga Pendidikan Dan Pelatihan di Bidang Keuangan
Umum yang Terdepan dan Mempunyai Tata Kelola Yang Baik
a. Organisasi Pusdiklat Keuangan Umum yang handal dan modern.
Capaian Pusdiklat Keuangan Umum dalam penataan organisasi
BPPK yang handal dan modern dalam periode 2010-2014 adalah
usulan dan implementasi ISO 9001:2008 di Pusdiklat Keuangan
Umum
Pusdiklat Keuangan Umum senantiasa menyempurnakan tata
kelola proses bisnis yang baik. Pada tahun 2012. Pusdiklat
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
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Keuangan Umum mengusulkan sertifikasi Mutu ISO 9001:2008
untuk menjamin kualitas pelaksanaan diklat. Usulan tersebut
ditampung oleh BPPK dan diaplikasikan ke seluruh Pusdiklat.
Pusdiklat

Keuangan

Umum

membuktikan

kualitas

proses

penyelenggaraan diklat dengan mendapatkan sertifikat Sistem
Manajemen Mutu ISO 9001:2008 pada tahun 2013.
b. Dalam rangka meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi
dan komunikasi yang mendukung pendidikan dan pelatihan,
beberapa hal yang telah dicapai adalah:
1) Pusdiklat Keuangan Umum telah menggunakan fasilitas video
conference dalam penyelenggaraan diklat blended learning
kerja sama dengan Global Development Learning Network Asia
Pacific, penyelenggaraan diklat Pengelolaan Web Dinamis
(metode e-learning), penyelenggaraan placement test Diklat
Microsoft Office Word, Powerpoint dan Excel, sejak tahun
2012. Selain itu, rapat penyusunan modul, rapat koordinasi
serta monitoring persiapan penyelenggaraan diklat dengan
BDK dilakukan sejak tahun 2014 sehingga mengefisienkan
kegiatan-kegiatan tersebut.

Informasi Kediklatan Pusdiklat Keuangan Umum bernama
MyHeart sejak tahun 2011. Sistem informasi tersebut meliputi
proses kerja seluruh Pusdiklat yang meliputi perencanaan
dan pengembangan diklat, penyelenggaraan, dan evaluasi
diklat. Pada tahun 2014 sistem informasi tersebut diadopsi
oleh BPPK untuk diterapkan di seluruh Pusdiklat dan BDK
dan saat ini berada dalam tahap penyempurnaan. Selain itu,
Pusdiklat

Keuangan

Umum

juga

berinisiatif

untuk

mengembangkan digitalisasi kurikulum untuk menunjang
kegiatan widyaiswara dalam proses penyusunan kelengkapan
kurikulum.
c. Capaian

Pusdiklat

Keuangan

Umum

dalam

menerapkan

pengelolaan kepegawaian menuju SDM Pusdiklat Keuangan
Umum yang professional dengan dukungan tata administasi
kepegawaian yang baik adalah:

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
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1) Pusdiklat Keuangan Umum melakukan penyusunan pola
diklat bagi BPPK pada tahun 2012, bekerja sama dengan
Pusdiklat di lingkup BPPK. Pada saat ini pola diklat tersebut
digunakan oleh Bagian Kepegawaian BPPK sebagai acuan
dalam melakukan pengembangan kompetensi SDM.
2) Pusdiklat Keuangan Umum juga mendorong Widyaiswara
dalam melakukan pengembangan kompetensi atas rumpun
mata diklat spesialisasi widyaiswara, maupun pada rumpun
mata diklat yang bukan spesialisasinya. Pengembangan
Widyaiswara tersebut dilakukan melakukan sit in di dalam
diklat,

team

teaching,

maupun

pengembangan

dengan

mengikutkan di dalam diklat.
d. Capaian-capaian

dalam

mewujudkan

akuntabilitas

sistem

manajemen keuangan dan manajemen aset sebagai berikut:
1) Pusdiklat Keuangan Umum selalu dapat mencapai target IKU
persentase penyerapan DIPA (non belanja pegawai) selama
periode 2011-2014, sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

No

Tahun

Target

Realisasi

Capaian

1.

2010

85.00%

90,86%

106,89%

2.

2011

80.00%

93.98%

117.48%

3.

2012

95.00%

98.64%

103.83%

4.

2013

95.00%

99.10%

104.32%

Sumber: LAKIP Pusdiklat Keuangan Umum

Pada tahun 2014, IKU tersebut diubah menjadi persentase
penyerapan anggaran dan pencapaian output belanja dengan
target sebesar 95% dan realisasi sebesar 100,17%, sehingga
capaian atas IKU ini sebesar 108,5.44%.
2) Pusdiklat Keuangan Umum telah mengajukan Standar Biaya
Khusus (SBK) layanan diklat Pusdiklat Keuangan Umum
berbentuk standar penyelenggaraan untuk diklat 3 hari, 4
hari, 5 hari, 7 hari, 8 hari, dan 10 hari.
3) Pusdiklat Keuangan Umum menerapkan standar BPPK dalam
penyediaan

sarana

dan

prasarana

diklat.

Dengan

diterapkannya standar tersebut, dapat dipastikan sarana dan

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
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Tabel 1. 6 Capaian IKU persentase penyerapan DIPA
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prasarana di lingkungan Pusdiklat Keuangan Umum akan
menunjang efektivitas penyelenggaraan diklat.
e. Pusdiklat Keuangan Umum juga telah memperluas jaringan
kerjasama dengan institusi, baik nasional maupun internasional.
Saat ini Pusdiklat Keuangan Umum telah terhubung dengan
berbagai institusi terkemuka di tingkat internasional, antara
lain: The Energy Resource Institute (TERI), Tokyo Development
Learning Center (TDLC), Korea Development Institute School of
Public Policy and Management (KDI School), dan Asian Finance
Development Institute (AFDI). Sejak tahun 2012, BPPK diwakili
oleh

Pusdiklat

Keuangan

menyelenggarakan

Umum

telah

program-program

secara

Global

konsisten

Development

Learning Network Asia-Pacific (GDLN AP).
1.1.3 Aspirasi Pengguna Layanan BPPK
Pusdiklat Keuangan Umum merupakan unit eselon II di
bawah BPPK yang bertanggungjawab atas pendidikan dan pelatihan
di bidang keuangan umum. Pengguna layanan utama BPPK berasal
dari seluruh unit eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan
yang terbagi pada unit pengguna utama dan sekunder yaitu:

1) Sekretariat Jenderal;
2) Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (pada tahun 2014
diubah menjadi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan
dan Risiko);
3) Inspektorat Jenderal;
4) Badan Kebijakan Fiskal;
5) Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
6) Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan
(sampai dengan tahun 2013).
b. Unit Pengguna Sekunder

1) Direktorat Jenderal Anggaran;
2) Direktorat Jenderal Pajak;
3) Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;
4) Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
5) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara;
6) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan;
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Lingkup pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan
Pusdiklat Keuangan Umum, meliputi diklat teknis substantif di
bidang

keuangan

umum

serta

diklat

teknis

umum

terkait

kompetensi pendukung pekerjaan sehari-hari, dan hal lain yang
diperlukan di lingkup Kementerian Keuangan dan dalam bidang
keuangan negara.
Dalam rangka memastikan bahwa Pusdiklat Keuangan
Umum selalu meningkatkan kualitas layanannya, kepuasan para
pemangku kepentingan menjadi bagian dari survei kepuasan
layanan Kementerian Keuangan bekerjasama dengan IPB sejak
tahun 2010. Unsur-unsur yang diukur kepuasan layanannya
adalah waktu penyelesaian, lingkungan pendukung, sikap petugas
keterbukaan

dan

informasi

persyaratan,

serta

kemampuan/

keterampilan petugas.
Dalam menyusun Renstra ini, Pusdiklat Keuangan Umum
selalu memperhatikan masukan dari para pengguna layanannya.
Berdasarkan
memetakan

pemaparan
kebutuhan

dari
diklat

seluruh
dan

unit

eselon

kompetensi

I,

BPPK

utama

yang

diperlukan selama lima tahun ke depan. Dari pemetaan tersebut,
Keuangan

Umum

akan

fokus

untuk

melakukan

pengembangan dan penyelenggaraan diklat sebagai berikut:
a. Sekretariat Jenderal (Setjen), sesuai dengan arah perencanaan

strategis

Kementerian

Keuangan

sebagai

koordinator

dan

penggerak utama transformasi kelembagaan di Kementerian
Keuangan, berfokus pada penerapan nilai-nilai Kementerian
Keuangan dan mengawal transformasi kelembagaan Kementerian
Keuangan.

Kompetensi

yang

sangat

dibutuhkan

adalah

kompetensi mengelola perubahan.
Setjen juga berupaya menyempurnakan penerapan tata kelola
kinerja yang berdasarkan balanced scorecard dan implementasi
manajemen risiko, melalui perbaikan remunerasi (tunjangan
kinerja) yang berdasarkan tata kelola kinerja organisasi.
b. Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), dalam menjalankan

tugas dan fungsinya dalam merumuskan serta melaksanakan
kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perbendaharaan
negara memerlukan penguatan SDM di bidang
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utang,

hukum,

ekonomi,

statistika,

manajemen

keuangan

negara, makro ekonomi, kebijakan publik, kebijakan keuangan
publik.
c. Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR),

dalam

menjalankan

tugas

dan

fungsi

merumuskan

serta

melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang
pengelolaan pembiayaan dan risiko, memerlukan diklat terutama
pada pengelolaan portofolio dan utang serta dukungan diklat
dalam bidang pengelolaan keuangan daerah dan manajemen
proyek.
d. Inspektorat

Jenderal

(Itjen),

dalam

melaksanakan

fungsi

pengawasan intern atas pelaksanaan tugas di lingkungan
Kementerian Keuangan, memerlukan penguatan di beberapa
diklat terkait pembentukan kompetensi auditor, pengembangan
kompetensi

bidang

yang

diaudit,

dan

pengembangan

soft

competency dan leadership.
e. Badan Kebijakan Fiskal (BKF), dalam menjalankan tugas dan

fungsi melaksanakan analisis dan perumusan rekomendasi di
bidang kebijakan fiskal dan sektor keuangan, memerlukan
khususnya

pendapatan

negara,

dalam
sektor

hal

perumusan

keuangan,

dan

kebijakan
kerjasama

internasional.
f. Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (BPPK), dalam

menjalankan
kebutuhan

tugas
diklat,

dan

fungsi

melaksanakan

penyelenggaraan

diklat,

identifikasi

evaluasi

diklat,

sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara memerlukan
penguatan

khususnya

di

bidang

pengembangan

SDM,

penyusunan kurikulum dan penyiapan unit organisasi ke arah
corporate university.
1.2.

Potensi dan Permasalahan
Pusdiklat Keuangan Umum memiliki peran strategis dalam
mendukung pencapaian target unit-unit eselon I dengan memastikan
bahwa para pegawai unit-unit yang dilayani memiliki kompetensi yang
tinggi. Dengan SDM yang mumpuni, unit-unit eselon I ini dapat
mencapai target-target yang telah ditetapkan terutama dalam hal
optimalisasi penerimaan negara, pengelolaan pengeluaran negara yang
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handal, peningkatan akuntabilitas instansi, dan peningkatan integritas
pegawai. Jumlah SDM pengelola keuangan negara yang mengikuti diklat
di Pusdiklat Keuangan Umum menunjukkan peningkatan yang cukup
signifikan setiap tahun. Total peserta diklat pada tahun 2010-2014
adalah 21.790 peserta, dengan rincian pada tahun 2010 sampai dengan
2014 secara berurutan berjumlah 2.587, 4.638, 5.490, 5.485, dan 3.590
peserta. Peningkatan jumlah peserta diklat selama periode 2010-2014
dapat dilihat dalam grafik berikut:
Gambar 1. 1 Peningkatan Kuantitas Peserta Diklat di BPPK
6000
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4000
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1000
0
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Tahun 2012

Tahun 2013

Tahun 2014

Sumber: LAKIP Pusdiklat Keuangan Umum

Kecenderungan peningkatan kuantitas peserta tidak terjadi pada
tahun 2014 karena adanya pemotongan anggaran. Data IKU jamlator
sebagai rujukan untuk melihat persentase jam pelatihan terhadap total
jam kerja per pegawai juga menunjukkan pola yang sama selama
periode 2010-2014, yaitu 212.045, 251.575, 268.468, 276.401. Angka
ini belum mencapai target ideal yang menjadi patokan yang telah
ditetapkan bersama, yaitu sebesar 5% dari total jamlat/tahun.
Data jamlator mengindikasikan masih banyak SDM yang belum
memperoleh

kesempatan

mengikuti

Pusdiklat Keuangan Umum

pengembangan

kompetensi.

masih dituntut untuk meningkatkan

kapasitas dan kemampuannya sehingga target ideal ini dapat dicapai
dan ditingkatkan. Selain itu, Undang-Undang Tahun 5 Tahun 2014
tentang Aparatur Sipil Negara mengamanatkan agar masing-masing
pegawai mendapatkan diklat sebanyak 40 jamlat tiap tahunnya. Selama
ini, tidak semua pegawai mendapatkan kesempatan untuk mengikuti
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diklat setiap tahunnya. Hal ini harus menjadi perhatian, bukan hanya
bagi Pusdiklat Keuangan Umum dan BPPK namun juga bagi pengguna
layanan kediklatan BPPK. Perlu diingat bahwa Pusdiklat Keuangan
Umum bertanggung jawab untuk menyelenggarakan diklat di bidang
keuangan

umum

bagi

diimplementasikannya

seluruh

unit

Undang-Undang

eselon

tersebut,

I.

maka

Dengan
Pusdiklat

Keuangan Umum perlu untuk menemukan terobosan dalam rangka
memenuhi target mengakomasi kebutuhan pengembangan SDM.
Potensi yang dimiliki Pusdiklat Keuangan Umum untuk dapat
menangkap peluang yang ada adalah sebagai berikut:
a. Layanan Pengembangan SDM:
1. Kompetensi pendukung yang difasilitasi oleh Pusdiklat Keuangan
Umum dibutuhkan oleh seluruh unit eselon I di lingkungan
Kementerian Keuangan;
2. Memiliki
klasikal

kemampuan
maupun

menyelenggarakan

pembelajaran

jarak

diklat,

baik

secara

jauh

yang

dapat

menciptakan aksesibilitas pegawai Kementerian Keuangan untuk
mengikuti diklat;
3. Metode penyelenggaraan diklat melalui e-learning dan independent

terlalu lama meninggalkan unit asal;
4. Penerapan metode pembelajaran studi kasus memungkinkan
terjadinya link and match antara diklat dan penugasan di unit
asal;
b. Jaringan Kerja Sama:
1. Jaringan insitusi yang luas baik domestik maupun luar negeri
membuka akses Pusdiklat Keuangan Umum terhadap pengajar
dan program diklat yang bersifat ekslusif;
2. Jaringan pengajar eksternal dengan reputasi terkemuka yang
memungkinkan untuk ditindaklanjuti sebagai associate trainer
Pusdiklat Keuangan Umum;
c. Kelembagaan:
1. Implementasi dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara, memperkuat fungsi lembaga diklat dalam
pengembangan ASN;
2. Mendapatkan amanat berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 28
tahun

2015

tentang
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menyediakan jaminan kualitas atas pengembangan SDM melalui
sertifikasi kompetensi profesi/jabatan dan standardisasi;
3. Pengembangan BPPK menuju Corporate University memperluas
tugas dan fungsi Pusdiklat Keuangan Umum untuk menjadi center
of excellence di bidang keuangan umum.
4. Mendapat sertifikasi Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2008
untuk pengelolaan mutu kediklatan;
d. Sarana dan Prasana:
Terdapat 12 Balai Diklat yang merupakan satelit BPPK Pusat yang
mampu menampung muatan lokal masing-masing daerah dan
menciptakan efisiensi biaya pengiriman pegawai;
e. Teknologi Informasi:
Sistem

informasi

MyHeart

yang

dikembangkan

oleh

Pusdiklat

Keuangan Umum telah diadopsi oleh BPPK untuk diterapkan
diseluruh Pusdiklat dan BDK. Ke depannya akan mempermudah
integrasi informasi di lingkungan BPPK.
Dalam menjalankan fungsi pendidikan dan pelatihan, Pusdiklat
Keuangan Umum menghadapi tantangan-tantangan seiring dengan

peserta diklat. Tantangan-tantangan tersebut, yaitu:
f. Tenaga Pengajar Diklat:
1. Jumlah serta kompetensi yang dimiliki oleh Widyaiswara Pusdiklat
Keuangan Umum sangat terbatas (9 orang) apabila dibandingkan
dengan jumlah jenis program diklat (98 jenis program diklat) yang
dikelola serta diselenggarakan (223 kelas pada tahun 2015) oleh
Pusdiklat Keuangan Umum menyebabkan ketergantungan pada
tenaga pengajar eksternal;
2. Widyaiswara lebih berfokus pada mengajar sehingga jumlah karya
ilmiah dan penelitian masih terbatas. Karya ilmiah dan penelitian
tersebut

memiliki

peranan

besar

dalam

mengembangkan

kompetensi keahlian yang bersifat spesialis dan membangun
reputasi kepakaran widyaiswara dan reputasi institusi Pusdiklat
Keuangan Umum sebagai center of excellence;
3. Anggaran bagi pengembangan kompetensi Widyaiswara terpusat di
Sekretariat Badan dan usulan pengembangan kompetensi yang
diajukan oleh Pusdiklat kurang diakomodasi;
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4. Tidak terpenuhinya kebutuhan Widyaiswara untuk mengikuti
diklat di luar badan, khususnya apabila program diklat tersebut
tersedia di BPPK akibatnya widyaiswara pengelola program diklat
tersebut tidak dapat melakukan benchmarking program diklat.
g. Program Diklat:
1. Terdapat

kesenjangan

antara

desain

program

diklat

yang

diharapkan oleh peserta dan unit pengguna;
2. Mayoritas program diklat bersifat temporer dan cepat berubah
disebabkan belum adanya Standar Kompetensi Teknis Jabatan
yang dapat digunakan sebagai acuan dalam mendesain program
diklat;
3. Belum adanya ketentuan yang mengatur terkait penyusunan
modul bagi diklat berbasis e-learning dan studi kasus sehingga
menghambat proses penyusunan;
4. Belum lengkapnya modul bagi program diklat yang sudah ada
pada saat ini.
h. Kerja Sama:
1. Belum ada arah dan pengembangan yang jelas terkait pengelolaan
hibah dan kerja sama internasional di BPPK;

masih sebatas sebagai peserta, bukan sebagai provider program
diklat/content;
i. Sarana dan Prasarana
1. Status tanah Pusdiklat Keuangan Umum saat ini masih dalam
sengketa sehingga menghambat pengembangan dan pembangunan
prasarana diklat;
2. Keterbatasan sarana dan prasarana, terutamanya ketersediaan
asrama dan ruang kelas. Jumlah program diklat yang dikelola oleh
Pusdiklat Keuangan Umum jauh lebih banyak dibandingkan
dengan Pusdiklat lainnya, hal tersebut menyebabkan keterbatasan
kemampuan dalam mengakomodasi kebutuhan penyelenggaraan
diklat unit pengguna;

3. Pada saat yang bersamaan, program diklat Pusdiklat Keuangan
Umum

dapat diselenggarakan di 3-4 lokasi yang berbeda,

prasarana berupa kendaraan operasional yang ada pada saat ini
belum dapat mendukung operasional penyelenggaraan diklat.
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4. Belum tersedianya fasilitas dedicated untuk penyelenggaraan
diklat menggunakan teknologi video conference.
j. Struktur Pegawai:
1. Kualitas SDM struktural yang ada pada saat ini kualitasnya masih
kurang memadai;
2. Keterbatasan jumlah SDM pengelola diklat di Pusdiklat Keuangan
Umum apabila dibandingkan dengan beban kerja penyelenggaraan
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BAB II
VISI DAN MISI PUSDIKLAT KEUANGAN UMUM
2.1. Visi Pusdiklat Keuangan Umum
Pusdiklat Keuangan Umum sebagai sebuah organisasi yang
senantiasa berkembang dan melakukan perbaikan secara terus menerus
menyadari bahwa visi unit organisasi harus dapat menjawab pertanyaan
“mengapa Pusdiklat Keuangan Umum perlu ada?” dan “apakah yang
ingin dicapai oleh Pusdiklat Keuangan Umum dalam 5 tahun yang akan
datang?”. Melalui identifikasi berbagai potensi, tantangan yang ada dan
akan dihadapi, serta mendukung arah kebijakan dari BPPK, maka visi
organisasi harus dapat memberikan gambaran serta arah yang perlu
ditempuh oleh Pusdiklat.
Visi organisasi disusun untuk dapat dipahami oleh seluruh
elemen unit dan pegawai sehingga dapat direalisasikan. Dengan adanya
perspektif yang sama diharapkan peningkatan kualitas pelayanan publik
dan good governance.
Dalam

rangka

mendukung

visi

BPPK

“menjadi

lembaga

pendidikan dan pelatihan terkemuka yang menghasilkan pengelola

menetapkan visi untuk periode 2015 – 2019 sebagai berikut:
“Menjadi pusdiklat terkemuka
yang menghasilkan pengelola keuangan negara berkompetensi tinggi
di bidang keuangan umum”
Pusdiklat

artinya

Pusdiklat

Keuangan

Umum

mempunyai

tugas

membina pendidikan dan pelatihan.
Terkemuka memiliki makna bahwa Pusdiklat Keuangan Umum mampu
menjadi

Pusdiklat

dengan

reputasi

terpercaya

dalam

memenuhi

mengakomodasi kebutuhan unit pengguna terkait pengembangan SDM
melalui pendidikan dan pelatihan.
Berkompetensi

tinggi

yakni

pengelola

keuangan

negara

yang

kompetensinya 90% dari kompetensi yang seharusnya dikuasai (kamus
kompetensi)
Bidang keuangan umum berarti bidang keuangan negara selain
anggaran, perpajakan, kepabeanan dan cukai, kebendaharaan umum,
kekayaan negara dan perimbangan keuangan.
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Penetapan visi ini akan memacu Pusdiklat Keuangan Umum
untuk menjadi center of excellence di bidang keuangan umum dan
sejalan dengan visi BPPK. Selain itu, visi ini akan mengobarkan
semangat Pusdiklat Keuangan Umum untuk menciptakan pengelola
keuangan negara di bidang keuangan umum yang kompeten, terampil,
dan mampu memberikan pelayanan publik berkelas dunia.
2.2. Misi Pusdiklat Keuangan Umum
Dalam menunjang visi tersebut, Pusdiklat Keuangan Umum
menetapkan misi sebagai berikut:
1. Membangun sistem

pendidikan dan pelatihan SDM di bidang

keuangan umum yang terintegrasi

dengan upaya mewujudkan

corporate university di lingkungan Kementerian Keuangan;
2. Menciptakan pengelola keuangan negara berkompetensi tinggi di
bidang Keuangan Umum;
3. Mengelola dan mengembangkan tenaga pengajar pendidikan dan
pelatihan SDM yang mumpuni di bidang keuangan umum;
4. Mengelola dan mengembangkan SDM yang kompetitif di bidang
layanan pendidikan dan pelatihan;
5. Mengembangkan sarana dan prasana pembelajaran yang mutakhir
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BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Badan Pendidikan dan Pelatihan
Keuangan
Dalam menyusun arah kebijakan dan strategi, BPPK mengacu
pada salah satu tujuan Kementerian Keuangan, yaitu kesinambungan
reformasi birokrasi, perbaikan governance, dan penguatan lembaga.
Sasaran strategis yang menjadi peran BPPK dari arah kebijakan ini
adalah SDM yang kompetitif. Sasaran strategis ini dirinci ke dalam
beberapa arah kebijakan. Arah kebijakan yang sesuai dengan tugas dan
fungsi BPPK yaitu:


Integrasi pendidikan dan pelatihan yang jelas dan menyeluruh dalam
konsep corporate university dengan penguatan lembaga pendidikan
kedinasan yang ada saat ini dan penguatan fungsi perencanaan,
pengembangan, serta evaluasi pelatihan untuk menjamin terjadinya
link and match dengan tujuan strategis organisasi.



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

disebutkan diatas diimplementasikan oleh BPPK melalui 5 arah
kebijakan dan strategi, yaitu:
1. Terwujudnya

organisasi

yang

fit

for

purpose

dalam

rangka

mengembangkan corporate university di Kementerian Keuangan;
2. Tersedianya

sistem

pendidikan

dan

pelatihan

yang

fleksibel

memenuhi kebutuhan unit pengguna;
3. Tersedianya

layanan

keahlian

di

bidang

pengelolaan

dan

pengembangan SDM;
4. Terwujudnya SDM Kementerian Keuangan yang memiliki kompetensi
tinggi untuk menjadi SDM yang kompetitif;
5. Tersedianya jaminan kualitas output layanan melalui sertifikasi
kompetensi profesi/jabatan dan standardisasi.
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Gambar 3. 1 Arah Kebijakan BPPK

Arah Kebijakan BPPK

Tujuan Kementerian Keuangan
Kesinambungan reformasi birokrasi, perbaikan governance, dan penguatan lembaga

Sasaran Strategis Kementerian Keuangan
SDM yang Kompetitif

Strategi Kementerian Keuangan
Integrasi pendidikan dan pelatihan yang jelas dan menyeluruh dalam konsep corporate
university dengan penguatan lembaga pendidikan kedinasan yang ada saat ini dan
penguatan fungsi perencanaan, pengembangan, serta evaluasi pelatihan untuk menjamin
terjadinya link and match dengan tujuan strategis organisasi.
Pendidikan dan pelatihan bagi Aparatur Sipil Negara melalui pendidikan dan pelatihan di
bidang keuangan negara.

Arah Kebijakan BPPK

Tersedianya sistem pendidikan dan pelatihan yang fleksibel memenuhi kebutuhan unit
pengguna
Tersedianya layanan keahlian di bidang pengelolaan dan pengembangan SDM
Terwujudnya SDM Kementerian Keuangan yang memiliki kompetensi tinggi untuk menjadi
SDM yang kompetitif
Tersedianya jaminan kualitas output layanan melalui sertifikasi kompetensi
profesi/jabatan dan standarisasi
Sumber: Renstra BPPK

Dalam mendukung arah kebijakan, 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.
b. Peningkatan kapasitas Pusdiklat, Balai Diklat Keuangan, dan

Balai Diklat Kepemimpinan.
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2.

Strategi

dalam

mewujudkan

pendidikan

dan

pelatihan

yang

fleksibel memenuhi kebutuhan unit pengguna adalah:
a. Peningkatan kapasitas SDM BPPK yang dapat mengantisipasi

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

kerja

sama

diklat

yang

mendukung

pengembangan SDM keuangan negara yang menjadi prioritas.
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.
3.

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.

pembelajaran

kerangka
di

kerja

lingkungan

dan

sistem

Kementerian

organisasi

Keuangan

yang

memiliki keterkaitan (link and match) antara diklat yang
diselenggarakan dan kebutuhan kompetensi untuk mendukung
pencapaian tujuan strategis Kementerian Keuangan.
c. Penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas tinggi di Politeknik

Keuangan Negara-STAN.
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.

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Pusdiklat Keuangan Umum

RENCANA STRATEGIS PUSDIKLAT KEUANGAN UMUM TAHUN 2015 - 2019

b. Pengembangan

25

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.
c. Pelaksanaan sertifikasi kompetensi di lingkup keuangan negara.

3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Pusdiklat Keuangan Umum
Sesuai dengan tujuan Kementerian Keuangan 2015 – 2019,
kesinambungan

reformasi

birokrasi,

perbaikan

governance,

dan

penguatan lembaga (tujuan nomor 7), dengan sasaran strategis SDM
yang kompetitif, maka selaku salah satu unit pusdiklat yang berada di
bawah BPPK, Pusdiklat Keuangan Umum bertanggung jawab untuk
menciptakan SDM yang kompetitif di bidang keuangan umum yaitu
bidang keuangan negara selain anggaran, perpajakan, kepabeanan dan
cukai, kebendaharaan umum, kekayaan negara dan perimbangan
keuangan.

periode 2015 – 2019 dalam rangka mendukung tercapainya visi dan misi
BPPK, serta mendukung pencapaian visi Pusdiklat Keuangan Umum
adalah sebagai berikut:
1.

Terwujudnya organisasi yang fit for purpose untuk mengembangkan
corporate university di Kementerian Keuangan.
Kondisi yang ingin dicapai dalam mewujudkan organisasi yang fit
for purpose untuk mengembangkan corporate university adalah
Pusdiklat Keuangan Umum sebagai center of excellence dalam
bidang keuangan umum.
Strategi yang dilakukan oleh Pusdiklat Keuangan Umum dalam
rangka

mewujudkan

organisasi

yang

fit

for

purpose

untuk

mengembangkan corporate university adalah:
a. Pengembangan dan penerapan sistem manajemen mutu dan
service level agreement dalam penyelenggaraan pendidikan dan
pelatihan (BPPK 5b).
Pada saat ini Pusdiklat Keuangan Umum telah memperoleh ISO
9001:2008 terkait sistem manajemen mutu. Secara umum,
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proses bisnis yang berlaku di Pusdiklat Keuangan Umum adalah
sama dengan proses bisnis di Pusdiklat lainnya di lingkungan
BPPK. Walaupun begitu jumlah jenis program diklat dan
frekuensi penyelenggaraan diklat di Pusdiklat Keuangan Umum
adalah jauh lebih banyak sehingga manajemen mutu yang telah
disepakati

tidak

dapat

sepenuhnya

diimplementasikan

di

Pusdiklat Keuangan Umum. Perlu dilakukan penyesuaian pada
manajemen

mutu

Pusdiklat

Keuangan

Umum

untuk

menyesuaikan dengan kondisi riil yang ada. Dari itu perlu
dilakukan pengembangan pada sistem manajemen mutu yang
ada serta penerapan untuk menjamin kualitas penyelenggaraan
diklat.
Service Level Agreement (SLA) adalah kesepakatan antara
penyedia jasa dan pengguna jasa terkait tingkat mutu pelayanan
yang diberikan. SLA yang diperlukan oleh Pusdiklat Keuangan
Umum dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu SLA Pelanggan
(Unit

Pengguna)

dan

SLA

Perusahaan

(internal

Pusdiklat

Keuangan Umum). Suatu SLA yang baik wajib mencakup lima
bagian penting yaitu:
1) Deskripsi Pelayanan;

3) Durasi;
4) Peran;
5) Tanggung jawab.
Dengan

diperjelasnya

permasalahan

pelayanan

diidentifikasi serta

kelima

bagian

yang

digunakan

selama

tersebut
ini

terjadi

maka
dapat

sebagai masukan perbaikan

proses bisnis yang ada. Selain itu kejelasan pelayanan dan
standarisasi pelayanan akan membantu Pusdiklat Keuangan
Umum dalam memberikan pelayanan prima baik secara internal
maupun eksternal.
b. Peningkatan kapasitas Pusdiklat Keuangan Umum melalui studi
banding serta penerapan best practice pada corporate university
berkelas dunia.
Studi banding mutlak diperlukan agar Pusdiklat Keuangan
Umum tidak cepat berpuas diri atas kualitas yang dimiliki pada
saat

ini.

Pelaksanaan
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dilakukannya benchmarking atas posisi pada saat ini serta
pembelajaran best practices yang bisa diterapkan di Pusdiklat.
Selain itu, studi banding juga dapat memacu Pusdiklat untuk
terus

melakukan

perbaikan

dalam

rangka

meningkatkan

kualitas pelayanan dan daya saing dengan lembaga pendidikan
sejenis. Lembaga pendidikan dan pelatihan yang dituju adalah
lembaga terkemuka yang dijadikan acuan dan tolok ukur dalam
pengembangan SDM.
Fokus pelaksanaan studi banding adalah pada hal-hal sebagai
berikut:
1) Proses bisnis dan standar pelayanan yang diterapkan;
2) Tools

dan

measurement

yang

digunakan

dalam

mengembangkan program diklat, evaluasi efektifitas diklat,
dan pengembangan SDM ;
3) Pengelolaan tenaga pengajar terkait pembagian waktu untuk
mengajar, pengembangan diri, dan penelitian;
4) Standar sarana prasarana beserta fasilitas yang dimiliki;
5) Potensi

kerja

sama

yang

memungkinkan

untuk

ditindaklanjuti.
c. Penguatan peran perencanaan dan pengembangan program

Implikasi diterapkannya PMK no 37 Tahun 2014 tentang
Pedoman Identifikasi Kebutuhan Diklat non Gelar, peran Bidang
Perencanaan dan Pengembangan Diklat difokuskan kepada
desain program dan pengembangan kurikulum diklat. Di lain
pihak hasil IKD yang dilakukan oleh unit pengguna belum dapat
secara jelas mengidentifikasi kompetensi yang dibutuhkan oleh
unitnya. Salah satu penyebab kondisi tersebut, adalah belum
adanya Standar Kompetensi Jabatan Teknis di lingkungan unit
pengguna.
Fokus penguatan Bidang Perencanaan dan Pengembangan
Program Diklat adalah pada hal-hal sebagai berikut:
1) Asssessment
pengguna

kompetensi

dalam

teknis

melakukan

yang

dibutuhkan

pendampingan

unit

Identifikasi

Kebutuhan Diklat;
2) Pengembangan desain program yang tepat berdasarkan job
competency dan konversi data identifikasi kebutuhan diklat;
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3) Pengembangan dan penyempurnaan pola diklat berdasarkan
pola karir, pola mutasi, dan standar kompetensi teknis
jabatan unit pengguna;
d. Penguatan

peran

evaluasi

atas

program

pendidikan

dan

pelatihan hingga pada pemantauan pemanfaatan lulusan diklat.
Selama ini peran Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja lebih
terfokus kepada internal Pusdiklat. Arah pengembangan BPPK
menuju corporate university menuntut adanya penguatan di
bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja untuk berkontribusi
secara eksternal kepada unit pengguna.
Fokus penguatan Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja adalah
sebagai berikut:
1) Pengembangan

quality

control

lulusan

diklat

melalui

sebagai

sarana

monitoring di tempat kerja;
2) Pengembangan

forum

konsultasi

lulusan

menjaring

masukan

alumni

diklat

diklat

(knowledge

perbaikan

dan

management)

dan

rekomendasi

bagi

Pusdiklat dan unit pengguna.
e. Pengembangan

Pusdiklat

Keuangan

Umum

sebagai

pusat

sertifikasi kompetensi di bidang keuangan umum.

mandat untuk melakukan sertifikasi kompetensi keahilian di
bidang

keuangan

bertanggungjawab

negara.
untuk

bidang keuangan umum.

Pusdiklat

melakukan

Keuangan

pembinaan

Umum
diklat

di

Sehubungan dengan itu maka

Pusdiklat Keuangan Umum selama tahun 2015-2019 berencana
untuk memperoleh afiliasi dengan lembaga sertifikasi di bidang:
1)

Layanan Kediklatan

2)

Pengembangan SDM

3)

Bahasa Inggris

4)

Manajemen Risiko

5)

Audit Internal

6)

Debt Management and Financial Analysis System

f. Pengembangan dan integrasi teknologi informasi ke dalam proses
bisnis berdasarkan Information Technology Service Management,
Information

Technologi

Development Life Cycle.
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Mayoritas program bisnis yang ada pada saat ini bersifat
administratif
dikerjakan

dan

memerlukan

secara

manual.

waktu

Proses

yang

bisnis

lama

apabila

tersebut

dapat

dipercepat apabila teknologi informasi diintegrasikan sehingga
pekerjaan tersebut dapat diotomasi oleh sistem. Pusdiklat
Keuangan Umum berinisiatif untuk melakukan pengembangan
model

aplikasi

berbasis

teknologi

dan

informasi

untuk

memangkas alur waktu beserta proses birokrasi. Beberapa
kegiatan yang akan dilakukan antara lain:

2.

1)

Evaluasi pasca diklat berbasis teknologi informasi;

2)

Penyusunan modul e-monitoring;

3)

Layanan dashboard Pusdiklat Keuangan Umum;

4)

Aplikasi evaluasi diklat berbasis online;

5)

Aplikasi pemindai ujian dan evaluasi diklat.

Terwujudnya sistem pendidikan dan pelatihan yang fleksibel di
bidang

keuangan

umum

dalam

memenuhi

kebutuhan

unit

pengguna.
Kondisi yang ingin dicapai dalam mewujudkan sistem pendidikan
dan pelatihan yang fleksibel di bidang keuangan umum dalam



Sistem

pendidikan

dan

pelatihan

yang

dapat

memenuhi

kebutuhan kompetensi SDM yang sejalan dengan kebijakan
strategis unit pengguna.


Sistem pendidikan dan pelatihan yang mampu memenuhi
pemerataan kebutuhan diklat bagi semua pegawai serta menjadi
prioritas dalam mendukung nawa cita.

Strategi yang dilakukan oleh Pusdiklat Keuangan Umum dalam
rangka mewujudkan sistem pendidikan dan pelatihan yang fleksibel
di bidang keuangan umum dalam memenuhi kebutuhan unit
pengguna adalah:
a. Pengembangan dan penerapan metode pembelajaran untuk
menjembatani penerapan pengetahuan dan ketrampilan ke
dalam penyelesaian tugas unit organisasi (link and match).
Saat

ini

ditemukan

kondisi

di

mana

pengetahuan

dan

keterampilan yang dipelajari selama diklat dirasa terlalu teoritis
dan tidak dapat diterapkan ke dalam pekerjaan sehari–hari.
Penyempurnaan
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memitigasi terjadinya kondisi tersebut. Fokus pusdiklat dalam
pengembangan dan penerapan metode pembelajaran untuk
menjembatani penerapan pengetahuan dan keterampilan ke
dalam penyelesaian tugas unit organisasi (link and match)
adalah:
1) Pengembangan

metode

pembelajaran

studi

kasus

yang

mengaplikasikan pengalaman dan kasus nyata di dunia kerja
ke dalam pelatihan;
2) Pengembangan metode pembelajaran blended learning yang
menggabungkan pembelajaran di kelas dengan praktek riil di
dunia kerja.
b. Pengembangan dan penerapan metode dalam penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan untuk menciptakan aksesibilitas
pembelajaran bagi seluruh pegawai Kementerian Keuangan.
Delivery method diklat yang ada pada saat ini menekankan pada
pembelajaran memalui tatap muka/klasikal. Penyelenggaraan
diklat menjadi sangat bergantung pada ketersediaan sarana dan
prasarana, serta anggaran. Akibatnya penyelenggaraan diklat
menjadi

high

cost

dan

jumlah

peserta

diklat

yang

bisa

diakomodasi tidak proporsional terhadap keseluruhan jumlah

method

alternatif

yang

lebih

cost

efficient

dan

dapat

meningkatkan aksesibilitas pegawai Kementerian Keuangan
untuk mengikuti diklat. Strategi ini akan difokuskan pada:
1) Pengembangan dan penerapan metode Independent Study;
2) Pengembangan metode e-learning;
3) Pengembangan metode ubiquitous learning.
3.

Terwujudnya pengelola keuangan negara berkompetensi tinggi di
bidang Keuangan Umum.
Kondisi yang ingin dicapai dalam mewujudkan pengelola keuangan
negara di bidang Keuangan Umum yang berkelas dunia adalah
berupa pengelola keuangan negara di bidang keuangan umum yang
berkompetensi tinggi.
Strategi yang dilakukan oleh Pusdiklat Keuangan Umum dalam
rangka

mewujudkan

pengelola

keuangan

negara

Keuangan Umum yang berkompetensi tinggi adalah:
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a. Penyediaan quality assurance lulusan pendidikan dan pelatihan
melalui sertifikasi kompetensi di bidang keuangan umum.
Sertifikasi kompetensi merupakan serangkaian proses yang
secara

obyektif

dan

sistematis

menguji

atau

mengukur

kompetensi keahlian tertentu sesuai dengan standar kompetensi
yang telah ditentukan. Proses sertifikasi menekankan pada uji
keterampilan keahlian tertentu sehingga pemilik kompetensi
dapat dinilai cakap, terampil atau ahli dalam menjalankan tugas
dan fungsinya. Dengan adanya sertifikasi lulusan diklat maka
kualitas

lulusan

diklat

dapat

dijamin

keterampilan

serta

keahliannya. Berikut adalah program diklat yang direncanakan
untuk disertifikasikan oleh Pusdiklat Keuangan Umum:
1) Manajemen Risiko;
2) Pengelola Kinerja;
3) Bahasa Inggris;
4) Sekretaris Pimpinan;
5) Debt Management and Financial Analysis System.
b. Pemberian

insentif

bagi

lulusan

terbaik

dalam

rangka

peningkatan daya saing serta motivasi dalam pembelajaran.
Dalam rangka meningkatkan motivasi peserta dalam mengikuti

bermaksud untuk memberikan insentif bagi 10% terbaik dari
lulusan diklat. Insentif yang akan diberikan berupa pembiayaan
untuk mengikuti sertifikasi bertaraf internasional terkait dengan
bidang diklat yang diikuti. Dengan diberikannya penghargaan
tersebut, Pusdiklat Keuangan Umum ingin menunjukkan bahwa
organisasi menghargai prestasi yang ditunjukkan oleh pegawai.
4.

Tersedianya tenaga

pengajar pendidikan dan pelatihan SDM

mumpuni di bidang keuangan umum.
Kondisi yang ingin dicapai dalam mewujudkan tenaga pengajar
pendidikan dan pelatihan SDM di bidang keuangan umum yang
berkelas dunia adalah widyaiswara yang profesional, kompeten,
terampil dan terjamin kualitasnya di bidang keuangan umum.
Strategi yang dilakukan oleh Pusdiklat Keuangan Umum dalam
rangka mewujudkan tenaga pengajar pendidikan dan pelatihan
SDM yang mumpuni di bidang keuangan umum adalah:
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a. Penyediaan expertise service dalam rangka strategic learning and
development. (Kemenkeu 7e dan Implikasi UU ASN).
Arah BPPK sebagai corporate university memperluas lingkup
tugas dan fungsi Widyaiswara. Selain bertugas untuk melakukan
dikjartih PNS, serta evaluasi dan pengembangan program diklat
pada BPPK, Widyaiswara juga dituntut untuk dapat memberikan
expertise service dalam rangka strategic learning and development
di lingkungan unit pengguna. Dalam memfasilitasi strategic
learning

and

development

widyaiswara

mempunyai

peran

mengoptimalkan fungsi evaluasi untuk membantu organisasi
berkembang dan belajar secara cepat dari tugas dan fungsi yang
ada sehingga

dapat melakukan penyesuaian strategi atau

kebijakan apabila diperlukan. Hal ini berarti adanya integrasi
proses evaluasi dan proses pemikiran evaluatif ke dalam
pengambilan kebijakan strategis berdasarkan data yang akurat
dan termutakhir. Dalam kata lain optimalisasi proses evaluasi
dalam proses pengambilan kebijakan.
b. Peningkatan kapasitas widyaiswara melalui pelatihan baik di
dalam maupun luar negeri berdasarkan spesialisasi kompetensi
di bidang keuangan umum.

Umum dalam memberikan pelayanan kediklatan SDM bagi unit
pengguna.
lingkungan

Fokus

peningkatan

Pusdiklat

kompetensi

Keuangan

Umum

Widyaiswara
adalah

di

rumpun

kompetensi yang dikuasai oleh widyaiswara sehingga tercipta
expert

pada rumpun kompetensi tersebut. Widyaiswara akan

dikirimkan ke lembaga pendidikan terbaik di bidangnya, baik di
dalam maupun luar negeri.
c. Peningkatan

keterlibatan

widyaiswara

di

dalam

forum

pengambilan kebijakan di bidang keuangan umum.
Selama ini keterlibatan BPPK dalam penyusunan kebijakan
teknis maupun strategis adalah minim. Hal ini berimplikasi pada
kemutakhiran informasi Widyaiswara. Seringkali perkembangan
kebijakan maupun peraturan di unit teknis luput dari perhatian
widyaiswara. Akibatnya terkadang materi yang diajarkan selama
diklat menjadi kurang relevan dengan perkembangan saat ini.
Untuk

memastikan
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Widyaiswara tetap terjaga kemutakhirannya maka keterlibatan
Widyaiswara di dalam forum pengambilan kebijakan perlu untuk
digiatkan dan ditingkatkan.
d. Pelaksanaan sertifikasi kompetensi widyaiswara dan tenaga
pengajar berdasarkan rumpun kompetensi di bidang keuangan
umum;
Standarisasi kompetensi tenaga pengajar diperlukan untuk
memastikan penyelenggaraan diklat diselenggarakan dengan
standar yang sama. Pusdiklat Keuangan Umum berencana
untuk melakukan standarisasi kompetensi tenaga pengajar baik
Widyaiswara,

maupun

tenaga

pegnajar

dari

unit

teknis.

Standarisasi tersebut akan dilakukan melalui penyelenggaraan
Training of Trainers dan sertifikasi rumpun kompetensi yang
diajarkan. Kedepannya, widyaiswara maupun pegawai dari unit
teknis yang akan mengajar di Pusdiklat Keuangan Umum akan
diwajibkan untuk mempunyai sertifikasi tersebut.
e. Peningkatan

keterlibatan

widyaiswara

untuk

menghasikan

penelitian berkualitas (BPPK 3 a dan 4a).
Selain bertanggungjawab atas pengembangan SDM, BPPK juga
mempunyai peranan penting dalam melakukan penelitian ilmu

Keuangan Umum akan diarahkan menjadi penelitian yang
berfokus pada evaluasi kebijakan yang dilakukan oleh unit
teknis. Hasil dari penelitian tersebut dapat menjadi masukan
perbaikan penyusunan kebijakan di masa yang akan datang.
Pusdiklat

Keuangan

Umum

berencana

untuk

melakukan

minimal 4 penelitian per tahun dimulai pada tahun 2016. Tema
penelitian akan ditentukan berdasarkan kebijakan maupun
peraturan yang diterbitkan oleh unit pengguna.
f. Pengusulan Pengadaan widyaiswara sesuai dengan kebutuhan
jumlah dan kompetensi.
Jumlah

serta

kompetensi

yang

dimiliki

oleh

Widyaiswara

Pusdiklat Keuangan Umum pada saat ini sangat terbatas apabila
dibandingkan dengan jumlah jenis program diklat yang dikelola
(98 program diklat) dan diselenggarakan (223 kelas). Hal ini
menyebabkan terjadinya ketergantungan pada pengajar pada
baik

dari

unit
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penambahan

jumlah

mempertimbangkan

widyaiswara

rumpun

dilakukan

kompetensi

beserta

dengan
frekuensi

program diklat diselenggarakan.
g. Pengembangan jejaring narasumber di bidang keuangan umum.
Dengan belum tercukupinya tenaga pengajar dari internal maka
Pusdiklat perlu untuk mengembangkan jejaring narasumber
untuk memenuhi kebutuhan tenaga pengajar. Pengembangan
jejaring narasumber ini dapat dilakukan melalui mekanisme
associate trainer. Kerja sama dilakukan dengan narasumber
terkemuka untuk menjadi afiliasi dari Pusdiklat Keuangan
Umum

untuk

memastikan

ketersediaan

dan

kualitas

narasumber yang mengisi diklat.
5.

Terwujudnya SDM di bidang layanan pendidikan dan pelatihan
yang berkompetensi tinggi.
Kondisi yang ingin dicapai dalam mewujudkan SDM di bidang
layanan pendidikan dan pelatihan yang berkompetensi tinggi
adalah:


Jaminan kualitas output layanan di bidang kediklatan.



SDM

yang

profesional,

kompeten,

terampil

dan

terjamin

Strategi yang dilakukan oleh Pusdiklat Keuangan Umum dalam
rangka mewujudkan SDM di bidang layanan pendidikan dan
pelatihan yang berkompetensi tinggi adalah:
a. Pengembangan dan penerapan pola karir internal Pusdiklat
Keuangan Umum;
Pada saat ini belum tersedia pola karir dan pola mutasi yang
jelas di lingkungan BPPK. Tidak tersedianya kedua elemen
tersebut membawa pengaruh pada proses pengembangan SDM
yang ada. Sering terjadi pegawai yang sudah berpengalaman di
suatu bidang dimutasikan di bidang yang baru tanpa dibekali
keterampilan

terkait

bidang

yang

baru.

Akibatnya

terjadi

inefficiency dalam kinerja pegawai. Pusdiklat Keuangan Umum
berinisiatif untuk menyusun pola karir internal di lingkungan
Pusdiklat. Inisiatif ini akan mengatur penempatan pegawai baru
di Pusdiklat alur mutasi yang perlu dilalui, serta standar
kompetensi yang perlu dimiliki. Dengan begitu, apabila seorang
pegawai akan dipromosikan dari Pusdiklat Keuangan Umum,
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maka pegawai tersebut mempunyai pengalaman bekerja di
seluruh bidang sehingga siap untuk ditempatkan di bidang
manapun di Pusdiklat lainnya.
b. Pengembangan kapasitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan
yang selaras dengan standar kompetensi di bidang kediklatan.
Pegawai adalah ujung tombak dari Pusdiklat dalam memberikan
pelayanan kediklatan bagi customer baik unit pengguna, peserta
diklat, maupun mitra kerja. Pengembangan SDM perlu untuk
diarahkan agar selaras dengan standar kompetensi di mana
pegawai

tersebut

ditempatkan.

Pengembangan

dilakukan

berdasarkan prioritas kompetensi yang perlu untuk dipenuhi.
Dengan

pengembangan

SDM

yang

dilakukan

secara

berkelanjutan maka kualitas SDM yang dimiliki akan menjadi
lebih terjamin.
c. Pemberian penghargaan khusus bagi pegawai berprestasi.
Untuk

menjaga

dan

meningkatkan

motivasi

pegawai,

penghargaan perlu untuk diberikan kepada pegawai yang
bersangkutan. Pemberian penghargaan tersebut merupakan
bentuk apresiasi dan pengakuan dari unit organisasi atas
performa kinerja yang ditunjukkan. Insentif tersebut akan

menunjukkan

persaingan
kinerja

di

terbaik

antara
dan

pegawai

pada

akhirnya

untuk
akan

meningkatkan kinerja dari unit organisasi.
Untuk menilai pegawai berprestasi diperlukan suatu standar
yang jelas. Standar tersebut meliputi prakarsa, inisiatif, beban
kerja dan perilaku pegawai. Selama ini terdapat kecenderungan
bahwa beban kerja seorang pegawai cenderung untuk diberikan
penilaian yang kecil, di lain pihak beban kerja dari seorang
pegawai cukup berpengaruh terhadap kualitas pekerjaan yang
dihasilkan.

Pusdiklat

Keuangan

Umum

berinisiatif

untuk

menyusun suatu model aplikasi yang dapat menghitung beban
kerja seorang pegawai. Dengan adanya aplikasi tersebut, selain
menghasilkan penilaian yang lebih kredibel, diharapkan juga
dapat menunjukkan beban kerja riil yang dilakukan oleh
Pusdiklat.

Aplikasi

ini

ke

depannya

diharapkan

dapat

memberikan masukan terkait efektivitas pegawai, pembagian
beban kerja yang sesuai dengan pangkat dan golongan, serta
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data dalam pengambilan keputusan terkait pengembangan
pegawai.
d. Peningkatan kompetensi SDM melalui capacity building.
Dalam menghadapi era globalisasi, kecakapan dalam Bahasa
Inggris merupakan kompetensi yang wajib dimiliki oleh semua
lini pemerintahan. Di lain pihak kesempatan untuk mengikuti
diklat

terkait

Bahasa

Inggris

sangat

terbatas.

Pusdiklat

Keuangan Umum sejak tahun 2013 telah berinisiatif untuk
melakukan

capacity

building

bagi

pegawainya

untuk

meningkatkan penguasaan Bahasa Inggris. Capacity building
dilakukan setiap 2 minggu dan dilakukan dengan sistem rotasi
untuk memastikan partisipasi dari seluruh pegawai. Selain itu,
untuk meningkatkan koordinasi, dan kerja sama antara seluruh
pegawai Pusdiklat Keuangan Umum, baik struktural, fungsional,
maupun pendukung, outbond dilaksanakan setiap semester.
6.

Tersedianya sarana dan prasana pembelajaran yang mutakhir dan
efektif dalam mendukung pembelajaran di lingkungan Pusdiklat
Keuangan Umum.
Kondisi yang ingin dicapai dalam mewujudkan sarana dan prasana
pembelajaran

yang

mutakhir

dan

efektif

dalam

mendukung

yang digunakan oleh lembaga pendidikan kelas dunia
Strategi yang dilakukan oleh Pusdiklat Keuangan Umum dalam
rangka mewujudkan sarana dan prasana pembelajaran yang
mutakhir dan efektif dalam mendukung pembelajaran adalah:
a. Peningkatan

efektivitas,

efisiensi

dan

akurasi

dalam

perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
Anggaran

yang

tersedia

untuk

penyelenggaraan

kegiatan

Pusdiklat Keuangan Umum adalah terbatas, di lain pihak
terdapat banyak kegiatan yang perlu untuk difasilitasi oleh
Bagian Tata Usaha. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka
perlu dilakukan koordinasi secara berkala antara seluruh
elemen Pusdiklat Keuangan Umum untuk memastikan bahwa
kegiatan yang akan dilakukan adalah sesuai dengan renstra,
renja dan prioritas kebutuhan dari unit organisasi.
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b. Pengembangan sarana prasarana dan fasilitas penyelenggaraan
diklat berdasarkan standar BPPK.
Tanah di mana komplek Pusdiklat Keuangan Umum berada saat
ini berstatus sengketa. Hal ini berakibat pada keterbatasan
wewenang

Pusdiklat

Keuangan

Umum

dalam

melakukan

pengembangan prasarana dan fasilitas penyelenggaraan diklat.
Akibatnya, gedung asrama Pusdiklat Keuangan Umum yang
mulai dibagun pada tahun 2011 saat ini pembangunannya tidak
dapat diselesaikan. Ketiadaan asrama juga menyebabkan peserta
yang berasal dari daerah di luar Jabodetabek untuk sulit
mengikuti diklat di Pusdiklat Keuangan Umum karena tingginya
biaya perjalanan dinas yang perlu untuk dikeluarkan oleh
instansi asal.
Pada puncak periode penyelenggaraan diklat (Bulan Maret s.d.
Mei) jumlah diklat yang diselenggarakan pada waktu yang
bersamaan dapat mencapai 17 kelas, dan bertempat di 5 lokasi
yang berbeda akibat keterbatasan kelas dan asrama. Di lain
pihak kendaraan operasional yang dimiliki oleh Pusdiklat
Keuangan Umum terbatas. Perlu dilakukan penambahan jumlah
kendaraan

dinas

dalam

rangka

mendukung

operasional

Fasilitas ruang kelas di lingkungan Pusdiklat Keuangan Umum
cukup memadai walaupun begitu mengingat perkembangan
teknologi yang sudah jauh berkembang, maka perlu dilakukan
peremajaan atas fasilitas yang sudah ada. Kedepannya fasilitas
pembelajaran di ruang kelas diarahkan untuk mengacu pada
fasilitas lembaga pendidikan dan pelatihan terbaik sehingga
dapat menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif.
c. Pembangunan sarana dan prasarana yang mengakomodasi
pengarusutamaan gender.
Pengarusutamaan gender merupakan prioritas kebijakan salah
satu prioritas kebijakan nasional. Pada saat ini Pusdiklat
Keuangan Umum sudah mempunyai fasilitas berupa ruang
laktasi, kamar kecil responsif gender, dan area parkir khusus
untuk pengendara wanita. Ke depannya Pusdiklat Keuangan
Umum berencana untuk membangun fasilitas day care untuk
dapat

memfasilitasi
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mempunyai anak kecil. Diharapkan dengan adanya fasilitas
tersebut maka pegawai maupun peserta diklat dapat fokus
melaksanakan tugasnya.
d. Pemenuhan sarana pendidikan dan fasilitas yang mendukung
pengembangan kapasitas sumber daya manusia internal
Selain sarana dan prasarana untuk fasilitas penyelenggaraan
diklat, perlu dilakukan peremajaan dan penambahan fasilitas
bagi

internal

SDM

Pusdiklat

Keuangan

Umum.

Fasilitas

penunjang yang dimaksud meliputi akses langganan jurnal
internasional, langganan digital library dan penambahan koleksi
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Gambar 3. 2 Arah Kebijakan Pusdiklat Keuangan Umum

Arah Kebijakan Pusdiklat Keuangan Umum

Misi BPPK
menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan terkemuka yang menghasilkan pengelola
keuangan negara berkelas dunia.

Arah Kebijakan BPPK
Terwujudnya organisasi yang fit for purpose dalam rangka mengembangkan corporate
university di Kementerian Keuangan.
Tersedianya sistem pendidikan dan pelatihan yang fleksibel memenuhi kebutuhan unit
pengguna
Tersedianya layanan keahlian di bidang pengelolaan dan pengembangan SDM
Terwujudnya SDM Kementerian Keuangan yang memiliki kompetensi tinggi untuk menjadi
SDM yang kompetitif
Tersedianya jaminan kualitas output layanan melalui sertifikasi kompetensi
profesi/jabatan dan standarisasi

Visi Pusdiklat Keuangan Umum

Arah Kebijakan Pusdiklat Keuangan Umum
Terwujudnya organisasi yang fit for purpose dalam rangka mengembangkan corporate
university di Kementerian Keuangan.
Terwujudnya sistem pendidikan dan pelatihan yang fleksibel di bidang keuangan umum
dalam memenuhi kebutuhan unit pengguna
Terwujudnya pengelola keuangan negara berkompetensi tinggi di bidang keuangan umum
Tersedianya tenaga pengajar pendidikan dan pelatihan SDM mumpuni di bidang keuangan
umum
Terwujudnya SDM di bidang layanan pendidikan dan pelatihan yang berkompetensi tinggi
Tersedianya sarana dan prasana pembelajaran yang mutakhir dan efektif dalam
mendukung pembelajaran di lingkungan Pusdiklat Keuangan Umum.
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3.3. Kerangka Kelembagaan
Dalam rangka mencapai visi, misi, dan strategi sebagaimana telah
dikemukakan pada bagian sebelumnya, Pusdiklat Keuangan Umum
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 BPPK harus pula
berpedoman pada peraturan perundang-undangan lain yang berlaku,
yaitu:
1.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional;

2.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi;

3.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang

4.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2015
tentang Kementerian Keuangan.
Implikasi dari UU No.5 Tahun 2014 tentang ASN & Transformasi

Kelembagaan

Kementerian

Keuangan

adalah

kebutuhan

akan

pengembangan SDM semakin besar, secara kuantitas & kualitas. Selain
itu, unit diklat juga harus mampu menyediakan expertise-service dengan
fokus pada strategic learning and development. Sementara itu, Peraturan
Presiden Nomor 28 tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan telah
memberikan amanah yang lebih besar kepada BPPK melalui perluasan
tugas dan fungsi BPPK dengan memastikan quality assurance melalui
sertifikasi kompetensi profesi/jabatan dan standarisasi.
3.3.1 Struktur Organisasi
a. Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Pusdiklat Keuangan Umum
(Existing Organization).
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206 Tahun
2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan,
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Pusdiklat Keuangan Umum merupakan salah satu unit Badan
Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala BPPK. Pusdiklat Keuangan
Umum mempunyai tugas membina
keuangan

Negara

di

bidang

pendidikan dan pelatihan

selain

anggaran,

perpajakan,

kepabeanan dan cukai, kebendaharaan umum, kekayaan negara
dan

perimbangan

keuangan.

Dalam

melaksanakan

tugas

tersebut, Pusdiklat Keuangan Umum menyelenggarakan fungsi:
1) pengkajian pendidikan dan pelatihan keuangan negara di
bidang selain anggaran, perpajakan, kepabeanan dan cukai,
kebendaharaan umum, kekayaan negara dan perimbangan
keuangan;
2) perencanaan,

penyusunan

dan

pengembangan

program

pendidikan dan pelatihan keuangan negara di bidang selain
anggaran,

perpajakan,

kepabeanan

dan

cukai,

kebendaharaan umum, kekayaan negara dan perimbangan
keuangan;
3) penyusunan dan pengembangan kurikulum pendidikan dan
pelatihan keuangan negara di bidang selain anggaran,
perpajakan, kepabeanan dan cukai, kebendaharaan umum,

4) penyiapan dan pengembangan kompetensi tenaga pengajar
keuangan negara di bidang selain anggaran, perpajakan,
kepabeanan dan cukai, kebendaharaan umum, kekayaan
negara dan perimbangan keuangan;
5) penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan keuangan negara
di bidang selain anggaran, perpajakan, kepabeanan dan
cukai,

kebendaharaan

umum,

kekayaan

negara

dan

perimbangan keuangan;
6) evaluasi dan pelaporan kinerja pendidikan dan pelatihan
keuangan negara di bidang selain anggaran, perpajakan,
kepabeanan dan cukai, kebendaharaan umum, kekayaan
negara dan perimbangan keuangan; dan
7) pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, rumah tangga,
pengelolaan aset, kepegawaian dan hubungan masyarakat.
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b. Struktur Pusdiklat Keuangan Umum
Meskipun tugas dan fungsi BPPK telah diperluas sebagaimana
diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28
Tahun 2015 tentang Kementerian Keuangan, struktur Pusdiklat
Keuangan Umum saat ini masih mengacu pada Peraturan
Menteri Keuangan (PMK) Nomor 206/PMK.01/2014 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Berdasarkan
Peraturan Menteri Keuangan tersebut, Pusdiklat Keuangan
Umum terdiri 3 bidang dan satu bagian yaitu:
1) Bidang Perencanaan dan Pengembangan Diklat
2) Bidang Penyelenggaraan
3) Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja
4) Bagian Tata Usaha
Struktur organisasi Pusdiklat Keuangan Umum saat ini tersaji
dalam gambar berikut:

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.01/2014
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Gambar 3. 3 Struktur Organisasi Pusdiklat Keuangan Umum
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3.3.2 Pengelolaan SDM
SDM sebagai salah satu aset penting yang dimiliki oleh organisasi
memiliki peran vital dalam pengembangan sebuah organisasi. Oleh
karena itulah, SDM perlu untuk dikelola dengan baik sehingga
berada dalam kondisi terbaiknya. Pengelolaan SDM bukan hanya
terkait soal pengadaan pegawai baru atau pengembangan melalui
diklat maupun non diklat, namun juga terkait dengan penegakan
disiplin, penciptaan database yang akurat, assessment center, dan
penghitungan komposisi pegawai dengan cermat sehingga diperoleh
kuantitas dan kualitas SDM yang sesuai dengan kebutuhan
organisasi.
Pusdiklat Keuangan Umum sebagai salah satu unit eselon II di
Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan memiliki pegawai
sebanyak 77 orang. Para pegawai tersebut tersebar di Bidang
Perencanaan dan Pengembangan Diklat, Bidang Penyelenggaraan,
Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja, Bagian Tata Usaha, dan
Pejabat Fungsional. Secara garis besar komposisi pegawai Pusdiklat
Keuangan Umum per 31 Maret 2015 dapat dilihat pada diagram
berikut:

Kepala Pusat

1

Bidang Renbangdik

9

2

15

Bidang Penyelenggaraan
Bidang Evalapkin

22

14

Bagian Tata Usaha

14

Widyaiswara
Pranata

Sumber: Bagian Tata Usaha Pusdiklat Keuangan Umum

Jika dirinci berdasarkan jenis kelamin, SDM Pusdiklat Keuangan
Umum didominasi oleh pegawai laki-laki, yaitu 55 pegawai atau
setara dengan 71.43%

dari keseluruhan pegawai, sedangkan

pegawai perempuan berjumlah 22 atau setara dengan 28,57%.
Rincian terkait komposisi pegawai berdasarkan komposisi gender
dapat dilihat pada tabel di halaman berikut.
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Gambar 3. 4 Komposisi Pegawai Pusdiklat Keuangan Umum
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Tabel 3. 1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Komposisi Gender
No

Posisi/Bidang

Laki-laki

Perempuan

Total

1

Kepala Pusdiklat

2

Bidang Perencanaan dan
Pengembangan Diklat
Bidang Penyelenggaraan

10

5

15

6

7

13

12

2

14

5

Bidang Evaluasi dan Pelaporan
Kinerja
Bagian Tata Usaha

20

2

22

6

Fungsional Widyaiswara

4

5

9

7

Fungsional Pranata

2

3
4

1

Total

1

2

55

22

77

Sumber: bagian Tata Usaha Pusdiklat Keuangan Umum

SDM Pusdiklat Keuangan Umum dilihat dari kelompok
jabatan, terdiri dari: 1 orang pejabat eselon II, 4 orang pejabat
eselon III, 11 orang pejabat eselon IV, 49 orang pelaksana, 1
pegawai tugas belajar, 2 pranata komputer, dan 9 widyaiswara.
Apabila berdasarkan pangkat/golongan, sebaran pegawai terbanyak
terdapat pada golongan III sejumlah 36, dilanjutkan dengan
golongan II sejumlah 30, dan golongan IV sebanyak 11 orang.
Jika ditinjau dari jenjang pendidikannya, terdapat lulusan
SMA sebanyak 9, lulusan D1 sebanyak 4, lulusan D3 sebanyak 20
orang, lulusan D4 sebanyak 1 orang, lulusan S1 sebanyak

27

orang sebagaimana dapat dilihat dalam diagram dibawah ini.
Gambar 3. 5 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

30

27

25
20

20

14

15
10

9
4

5

2

1
0
SMA

D1

D3

D4

S1

S2

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Sumber: bagian Tata Usaha Pusdiklat Keuangan Umum
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orang, lulusan S2 sebanyak 14 orang, dan lulusan S3 sebanyak 2
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a. Proyeksi kebutuhan SDM tahun 2015-2019.
SDM Pusdiklat Keuangan Umum terbagi dalam 2 komponen
besar yaitu pegawai struktural dan widyaiswara. Setiap lima
tahun,

Pusdiklat

Keuangan

Umum

menyusun

proyeksi

kebutuhan pegawai baru yang didasarkan pada kebutuhan
organisasi sebagai konsekuensi dari rencana pertumbuhan
organisasi ke depan, peningkatan kinerja dan capaian target,
serta perhitungan jumlah pegawai yang pensiun dari tahun ke
tahun.
Total permintaan kebutuhan pegawai baru Pusdiklat Keuangan
Umum (struktural) tahun 2015-2019 sebesar 104 orang, dengan
proyeksi: 29 orang pegawai pada tahun 2015, 21 pegawai pada
tahun 2016, 19 pegawai pada tahun 2017, 18 pegawai pada
tahun 2018, dan 17 pegawai pada tahun 2019. Roadmap
kebutuhan pegawai Pusdiklat Keuangan Umum untuk masingmasing Bidang atau Bagian dijabarkan dalam Tabel berikut.
Tabel 3. 2 Proyeksi Kebutuhan Pegawai Pusdiklat Keuangan Umum 20152019
Kualifikasi Pendidikan /
Jurusan

Tahun
2015

2016

2017

2018

2019

1.

S2/Magister Managemen

1

1

1

1

1

2.

S1/Komunikasi Humas

1

1

2

1

1

3.

S1/Ekonomi Manajemen

1

1

2

2

1

4.

S1/Manajemen IT

2

2

1

1

1

5.

S1/Manajemen SDM

1

1

-

-

-

6.

S1/Manajemen Pendidikan

1

-

-

-

-

7.

S1/Bahasa Inggris

2

2

1

1

1

8.

S1/Teknologi Pendidikan

3

3

3

3

3

9.

S1/Statistik

2

2

1

1

1

10.

S1/Hukum

1

-

-

-

-

11.

DIII/Akuntansi

7

5

5

5

5

12.

DIII/Perbendaharaan Negara

7

3

3

3

3

29

21

19

18

17

JUMLAH

Sumber: Penyampaian Kebutuhan dari Bagian Tata Usaha Pusdiklat KU
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b. Rencana pengelolaan dan pengembangan SDM 2015-2019.
Pengelolaan SDM Pusdiklat Keuangan Umum difokuskan pada 4
(empat) isu utama yakni:
1) Mencetak

SDM

sesuai

kebutuhan

organisasi

Pusdiklat

Keuangan Umum.
Dalam rangka mendukung visi, misi dan tujuan Pusdiklat
Keuangan

Umum

menjadi

organisasi

berkelas

dunia,

Pusdiklat Keuangan Umum akan melakukan inisiatif sebagai
berikut:
a) Pemetaan profil SDM Pusdiklat Keuangan Umum.
b) Penempatan SDM berdasarkan profil.
c) Pengembangan SDM sesuai dengan analisis kesenjangan,
dengan fokus pada widyaiswara dan kompetensi di bidang
kediklatan.
d) Pemberian insentif bagi pegawai beprestasi.
Pemetaan dan pengembangan SDM Pusdiklat Keuangan
Umum didasarkan pada profil SDM, nilai kinerja dan hasil
assessment. Pengembangan widyaiswara, difokuskan pada
rumpun mata diklat yang akan menjadi spesialisasi masingmasing sedangkan pengembangan pegawai ditekankan pada
di

bidang

kediklatan

terutamanya

terkait

perumusan desain program diklat, penyusunan kurikulum,
dan evaluasi program diklat. Untuk meningkatkan motivasi
pegawai dan menjaga kinerja, maka Pusdiklat Keuangan
Umum

akan

memberikan

insentif

bagi

pegawai

yang

berprestasi. Insentif tersebut berupa pendidikan khusus baik
di dalam maupun luar negeri untuk semakin meningkatkan
keterampilan dan kinerja pegawai.
2) Menggerakkan program SDM Pusdiklat Keuangan Umum
yang terfokus kepada penyediaan pelayanan kediklatan unit
pengguna.
Program SDM Pusdiklat Keuangan Umum yang terfokus
kepada penyediaan pelayanan kediklatan unit pengguna
dicanangkan untuk menanamkan budaya pelayanan prima.
Transformasi menuju lembaga yang lebih baik seharusnya
diimbangi dengan peningkatan pelayanan.
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kompetensi
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3) Mewujudkan SDM Pusdiklat Keuangan Umum sesuai dengan
paradigma corporate university.
Corporate

university

bertujuan

untuk

mencetak

para

pemimpin yang tangguh yang akan diintegrasikan dalam
proses internal suatu organisasi dalam rangka meningkatkan
nilai

tambah

untuk

berkesinambungan.

bertahan,

Pengembangan

tumbuh
SDM

dan
guna

mengantisipasi pembentukan corporate university dimulai
dengan membangun organisasi pembelajaran di lingkungan
Pusdiklat Keuangan Umum, yaitu dengan cara:
a) Role modeling;
b) Pembentukan change agent di Pusdiklat Keuangan Umum;
c) Mendorong pegawai untuk berperan serta dalam forum
atau kegiatan terkait corporate university;
d) Menetapkan satu hari dalam seminggu sebagai “hari
belajar” untuk melakukan knowledge sharing.
Setelah

organisasi

pembelajaran

terbentuk,

selanjutnya

adalah pengembangan manajemen pengetahuan. Manajemen
pengetahuan harus didukung dengan sistem karir yang baik;

jelas

antara

kinerja,

kompensasi

dan

imbalan;

dan

pengakuan agar menghasilkan SDM sesuai dengan paradigma
corporate university.
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pengembangan kompetensi pegawai; dan keterkaitan yang
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BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
4.1.

Target Kinerja
Pada Tahun 2015 – 2019, Pusdiklat Keuangan Umum akan
mengembangkan Sumber Daya Manusia melalui pendidikan, pelatihan,
dan sertifikasi di bidang Selain Anggaran, Perbendaharaan, Perpajakan,
Kepabeanan, Cukai, Kekayaan Negara, dan Perimbangan Keuangan.
Pendidikan dan pelatihan yang akan diselenggarakan di Pusdiklat
Keuangan Umum pada tahun 2015 – 2019 adalah diklat-diklat yang
dibutuhkan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran strategis
Kementerian Keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung.
Dalam rangka mendesain dan mengembangkan program diklat,
Pusdiklat

Keuangan

Umum

selalu

melakukan

penelitian

dan

pengembangan untuk dapat memenuhi kebutuhan unit pengguna.
Untuk dapat mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian, setiap
kegiatan tersebut diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja
Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan. Pusdiklat Keuangan
Umum telah menetapkan kegiatan sebagai berikut:

Tujuan
Menghasilkan
pengelolan
keuangan negara
di bidang selain
Anggaran,
Perbendaharaan,
Perpajakan,
Kepabeanan,
Cukai, Kekayaan
Negara, dan
Perimbangan
Keuangan melalui
pendidikan dan
pelatihan yang
berkelas dunia

Sasaran

Terwujudnya
Sumber Daya
Manusia yang
berintegritas
dan
berkompetensi
tinggi

Indikator
Kinerja
Peningkatan
kompetensi
Sumber Daya
Manusia
Jam Pelatihan
Pegawai
terhadap Jam
Kerja
Kementerian
Keuangan
Lulusan diklat
dengan
prediklat
minimal baik

Satuan

Nilai

2015

Target Sasaran Tahunan
2016
2017
2018

2019

20

20

23

23

25

persent
ase

0,34%

0,36%

0,39%

0,41%

0,44%

persent
ase

85%

85%

87.5%

87.5%

90%

Untuk melaksanakan program

tersebut

Pusdiklat Keuangan

Umum juga didukung oleh pendanaan yang memadai dengan jumlah
yang mengalami kecenderungan meningkat di setiap tahun. Peningkatan
jumlah dana bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan kualitas
program diklat Pusdiklat Keuangan Umum dalam memenuhi kebutuhan
unit-unit

pengguna.

Untuk

mengetahui

tingkat

keberhasilan

pencapaiannya, setiap kegiatan diukur dengan menggunakan Indikator

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Pusdiklat Keuangan Umum

RENCANA STRATEGIS PUSDIKLAT KEUANGAN UMUM TAHUN 2015 - 2019

Tabel 4. 1 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan
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Kinerja Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan. Pusdiklat
Keuangan Umum telah menetapkan kegiatan sebagai berikut:
1.

Kegiatan Penyelenggaraan Dukungan Manajemen dan Dukungan
Teknis Lainnya bagi Unit Kerja di Lingkungan BPPK.


Sasaran Kegiatan (Output):
Tata kelola BPPK yang baik.



Indikator Kinerja Kegiatan:
a. Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat.
b. Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Jamlat.
c. Persentase Penyerapan Anggaran dan Pencapaian Output

Belanja.
2.

Kegiatan Pengembangan SDM melalui Penyelenggaraan Diklat
Teknis dan Fungsional di Bidang selain Anggaran, Perbendaharaan,
Perpajakan,

Kepabeanan,

Cukai,

Kekayaan

Negara,

dan

Perimbangan Keuangan.


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



Indikator Kinerja Kegiatan:

b. Persentase Jam Pelatihan terhadap Jam Kerja Pegawai
Kementerian Keuangan.
c. Persentase Lulusan Diklat dari Kementerian Keuangan
dengan Predikat Minimal Baik.
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a. Nilai Peningkatan Kompetensi SDM.
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Tabel 4. 2 Rincian Kegiatan Pusdiklat Keuangan Umum untuk Tahun 2015 - 2019
Target
No

Kegiatan

Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator

Satuan

Volume
2015

2016

2017

2018

2019

Notulen

1

1

1

1

1

Laporan
Laporan
Laporan

35
-

3
35
1

1
39
1

43
1

47
1

Laporan
Laporan
Laporan
Laporan
Modul
Laporan
Laporan
Laporan
Laporan
%
Inisiasi
Laporan

6
5
4
20
14
16
3
7
1
10
1
4

6
4
24
16
16
3
7
1
25
1
4

6
4
28
20
16
3
7
1
50
1
4

6
4
32
24
16
3
7
1
75
1
4

6
4
36
24
16
3
7
1
100
1
4

%
%
Frek
%
Laporan
Laporan
Aplikasi
%
%

100
100
12
20
1
1
1
25
100

100
100
12
40
1
1
1
50
100

100
100
12
60
1
1
1
100
100

100
100
12
80
1
1
1
100
100

100
100
12
100
1
1
1
100
100

%

10

25

50

75

100

1

Kegiatan Penyelenggaraan
Dukungan Manajemen dan
Dukungan Teknis Lainnya bagi
Unit Kerja di Lingkungan BPPK.
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Tata Kelola BPPK yang baik
 Tingkat Kepuasan Pengguna Layanan Sekretariat
 Persentase Pegawai yang Memenuhi Standar Jamlat
 Persentase Penyerapan Anggaran dan Pencapaian Output Belanja
Aktivitas
 Pengembangan dan Penerapan Manajemen Mutu dalam
Penyelenggaraan Kediklatan
 Studi Banding Best Practices Corporate University
 Penguatan Perencanaan dan Pengembangan Diklat
 Asistensi Penyusunan Standar Kompetensi Teknis Jabatan Unit
Pengguna
 Asistensi Identifikasi Kebutuhan Diklat Unit Pengguna
 Pengembangan dan Penyempurnaan Pola Diklat Unit Pengguna
 Validasi/Verifikasi Persiapan Penyelenggaraan Diklat
 Penyusunan/Review Kurikulum
 Penyusunan/Review Modul
 Penguatan Evaluasi Program Diklat
 Evaluasi Pasca Diklat
 Monitoring Penyelenggaraan Diklat
 Validasi Soal dan Bank Soal
 Pengembangan Modul Alumni Networker
 Evaluasi dan Pengembangan Tools evaluasi diklat
 Penyusunan Laporan Kinerja/Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
 Pengelolaan Kelulusan Diklat
 Proses Rekomendasi Diklat
 Koordinasi Pusdiklat – BDK
 Supervisi Rapat Kelulusan BDK
 Pengembangan Pusat Sertifikasi di Bidang Keuangan Umum
 Integrasi Teknologi Informasi ke dalam proses bisnis
 Pengembangan Evaluasi Pasca Diklat berbasis Online
 Penyusunan Modul e-monitoring
 Pengembangan dan Pemutakhiran Sistem Informasi Sertifikat
Terpadu
 Pengembangan Dashboard Pusdiklat Keuangan Umum
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Target

2

Kegiatan

Kegiatan Pengembangan SDM
melalui Penyelenggaraan Diklat
Teknis dan Fungsional di Bidang
selain Anggaran,
Perbendaharaan, Perpajakan,
Kepabeanan, Cukai, Kekayaan
Negara, dan Perimbangan

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan
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Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator
 Pengembangan Aplikasi Evaluasi Diklat
 Pengembangan Aplikasi Bank Soal
 Digitalisasi Kurikulum
 Pengembangan Metode Pembelajaran
Pengembangan Metode Studi Kasus
Pengembangan Metode Blended Learning
 Pengembangan Metode Delivery Diklat
 Independent Study
 E-learning
 Ubiquitous Learning
 Manajemen Widyaiswara dan Tenaga Pengajar
 Monitoring dan Counseling Alumni
 Perencanaan Pengembangan WI
 Pembimbingan Widyaiswara di bawah Jenjang Jabatannya
 Konsultasi Best Practice dengan unit teknis
 Penyusunan Kajian Akademis
 Pemutakhiran Database Tenaga Pengajar
 Pengembangan SDM Pusdiklat Keuangan Umum
 Penyusunan dan Penerapan Pola Mutasi Internal Pusdiklat
Keuangan Umum
 Pengembangan Aplikasi Analisis Beban Kerja
 Outbound Pusdiklat Keuangan Umum
 Pengadaan Sarana Prasarana dan Fasilitas Kediklatan
 Pembangunan Kantor dan Asrama
 Perpustakaan
 Pengadaan Sarana dan Prasana Penunjang Operasional
 Fasilitas Perkantoran
 Pengolah Data
 Layanan Operasional Perkantoran
Mengembangkan SDM yang berintegritas dan berkompetensi tinggi
 Nilai Peningkatan Kompetensi SDM
 Persentase Jam Pelatihan terhadap Jam Kerja Pegawai Kementerian
Keuangan
 Persentase Lulusan Diklat dari Kementerian Keuangan dengan
Predikat Minimal Baik
Aktivitas

Satuan

Volume
2015

2016

2017

2018

2019

1
1
5
5

1
50
1
6
5
1
3
1
1
1
10
1
2
5
4
1
1
1
1

1
100
1
3
2
1
3
1
1
1
10
4
3
10
6
1
1
1
1

1
100
1
4
3
1
3
1
1
1
10
9
4
15
8
1
1
1
1

1
100
1
4
3
1
3
1
1
1
10
18
5
20
10
1
1
1
1

%
Frek

25
2

75
2

90
2

100
2

M2
Buku

37

12.000
27

100

200

Unit
Unit
Bulan

53
28
12

62
25
12

19
28
12

27
9
12

Aplikasi
%
Laporan
Laporan
Laporan
Laporan
Laporan
Laporan
Laporan
Laporan
Laporan
Laporan
Kegiatan
Laporan
Laporan
Kegiatan
Kegiatan
Laporan
Laporan

1

12
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No
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Target
No

Kegiatan

 Penyelenggaraan Diklat bagi Pegawai Unit Pengguna
 Penyelenggaraan Diklat dan Sertifikasi bagi Tenaga Pengajar
(Widyaiswara dan Tenaga Pengajar dari Unit Teknis)
 Penyelenggaraan Sertifikasi bagi Lulusan Diklat terbaik

Satuan

Volume
2015

2016

2017

2018

2019

Peserta
Kegiatan

4.845
9

4.850
9

4.910
9

4.910
9

5.156
9

%

10

10

10

10

10
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Keuangan.

Sasaran Kegiatan (Output)/Indikator
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4.2.

Kerangka Pendanaan
Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah
ditetapkan, diperlukan berbagai macam dukungan sumber daya yang
memadai.

Dukungan

sumber

daya

dapat

berasal

dari

aparatur

Kementerian Keuangan yang berkompeten, sarana dan prasarana yang
memadai, dukungan regulasi, dan tentunya sumber pendanaan yang
cukup.

Sehubungan

Sehubungan

dengan

dengan

dukungan

dukungan

pendanaan

pendanaan,

yang

indikator

cukup.

kebutuhan

pendanaan untuk mencapai visi dan misi Pusdiklat Keuangan Umum
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sampai tahun 2019 dapat dilihat pada tabel di halaman selanjutnya.
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Tabel 4. 3 Tabel Indikasi Kebutuhan Pendanaan Pusdiklat Keuangan Umum 2015 – 2019
Target Output
Uraian/Output

.Anggaran (Dalam ribuan rupiah)

Volume
Satuan

2015

2016

2017

2018

2019

4.845

4.850

4.910

4.910

5.156

37

27

53

75

2015

1

004

Jumlah Peserta Diklat

Peserta

2

006

Peralatan/Sarana Pendidikan

unit

3

012

Layanan Dukungan Kediklatan

Laporan

15

81

80

86

89

4

994

Layanan Perkantoran

Bulan

12

12

12

12

12

5

995

Kendaraan Bermotor

Unit

996

Perangkat Pengolah Data dan
Komunikasi

Unit

58

28

25

28

9

184.308

192.530

7

997

Peralatan Fasilitas Perkantoran

Unit

25

53

62

19

27

108.198

145.047

8

998

Gedung/Bangunan

M2

6

Total
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11.353.039

2016

2017

2018

2019

11.727.201

12.313.561

12.929.239

13.575.701

38.638

27.481

23.850

45.000

94.225.000

1.609.314

1.598.257

1.795.312

1.889.401.

7.070.136

7.661.264

8.120.940

8.427.391

8.608.197

240.400

291.500

101.500

369.400

210.000

83.000

60.000.000

4.000.000

140.000.000

4

590.000

12.000
19.660.906

21.373.996

83.260.040

27.677.293

164.302.799
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BAB V
PENUTUP
Rencana Strategis Pusdiklat Keuangan Umum tahun 2015-2019
merupakan penjabaran dari visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Pusdiklat
Keuangan Umum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai unit yang
melaksanakan
kepabeanan

pendidikan

dan

cukai,

dan

pelatihan

kebendaharaan

selain
umum,

anggaran,
kekayaan

perpajakan,
negara

dan

perimbangan keuangan. Dokumen ini menjadi pedoman bagi Pusdiklat
Keuangan Umum dalam mewujudkan visi: menjadi lembaga pendidikan dan
pelatihan terkemuka yang menghasilkan pengelola keuangan negara berkelas
dunia. Dokumen ini adalah dasar rencana operasional Pusdiklat Keuangan
Umum tahun 2015-2019 pada semua bidang di Pusdiklat Keuangan Umum,
meliputi: Bidang Penyelenggaraan, Bidang Perencanaan dan Pengembangan
Diklat, Bidang Evaluasi dan Pelaporan Kinerja, dan Bagian Tata Usaha. Dalam
keadaan terjadi perubahan strategis dalam lingkungan di luar prediksi
sehingga rencana strategis mengalami kendala besar dalam implementasinya,
dapat dilakukan perubahan atas inisiatif pimpinan Pusdiklat Keuangan Umum
dengan persetujuan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
Rencana Strategis ini selanjutnya dijabarkan dalam roadmap yang
dengan

target-target

indikator

kinerja

untuk

memantau

keberhasilan tujuan dan sasaran yang tercantum dalam rencana strategis ini.
Seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh Pusdiklat Keuangan Umum
pada tahun 2015 – 2019 diharapkan dapat selalu sejalan dan selaras dengan
rencana strategis ini sehingga dapat mendukung tercapainya target-target
yang terdapat pada rencana strategis BPPK.

Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan

Pusdiklat Keuangan Umum

RENCANA STRATEGIS PUSDIKLAT KEUANGAN UMUM TAHUN 2015 - 2019

dilengkapi
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