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 Editorial

Ibarat dua sisi mata uang, satu sama lain saling 
terkait. Satu sisi dengan sisi lainnya saling melengkapi. 
Desentralisasi fiskal memposisikan pusat dan daerah 
sama pentingnya. Masing-masing punya kontribusi 
terhadap keberhasilan pembangunan. Peningkatan 
jumlah Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam APBN 
2017 sebagai instrumen desentralisasi fiskal merupakan 
bukti kesungguhan pemerintah pusat. Namun 
demikian kebijakan ini tak akan berarti apa-apa bila 
tidak disertai kesungguhan dan peran aktif seluruh 
pemerintah daerah. 

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati 
menyampaikan bahwa keputusan pemerintah pusat 
melaksanakan kebijakan desentralisasi dengan 
menyalurkan anggaran untuk pemerintah daerah 
dalam jumlah besar, merupakan langkah strategis 
untuk mendelegasikan wewenang kepada daerah 
yang secara riil memang lebih dekat dengan 
masyarakat. Dalam hal ini masyarakat membutuhkan 
respon yang cepat, membutuhkan kehadiran negara 
dalam hal ini pemerintah untuk memberikan solusi 
berbagai permasalahan di daerah. Problem solving 
dan pendampingan masyarakat tidak bisa dilakukan 
oleh pemerintah pusat saja melainkan perlu partisipasi 
aktif dari seluruh pemerintah daerah.

Pergerakan untuk move on beranjak dari sebuah 
tempat yang statis dan birokrasi yang kurang dinamis 
menjadi birokrasi yang lebih melayani ada di tangan 
pemerintah daerah. Desentralisasi sesungguhnya tidak 
berhenti pada pengalihan wewenang, tetapi sudah 
harus ditindaklanjuti oleh keberanian pemerintah 

daerah melakukan berbagai terobosan untuk 
memajukan daerahnya. Fungsi pemerintah pusat 
adalah untuk memberikan guidelines dan selebihnya 
peranan untuk memajukan daerah akan lebih 
dominan dilakukan oleh pemerintah daerah.

Media Defis edisi kali ini menyajikan liputan 
mengenai bagaimana desentralisasi direspon 
dengan baik di daerah. Ada kupas tuntas mengenai 
e-government ala Surabaya dan Banyuwangi maupun 
kisah sukses dari Bone Bolango dan Makassar. Dari 
jantung ibukota negara, update terbaru dari proyek 
Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta mencoba membuka 
cakrawala bahwa pemerintah daerah sesungguhnya 
mempunyai kapasitas untuk berperan lebih besar 
dalam desentralisasi. Cerita terkait desentralisasi di 
India juga dituangkan di edisi kali ini untuk menambah 
khazanah dan pembelajaran kita semua. Selain itu 
berbagai feature menarik khas Media Defis juga 
sayang apabila dilewatkan begitu saja.

Sisi-sisi desentralisasi sesungguhnya amatlah luas 
apabila digali. Segala sesuatu yang ada di luar sana, 
menunggu untuk ditemukan. Kreativitas daerah sangat 
ditunggu untuk memberikan kontribusi positif dalam 
desentralisasi fiskal. Tentu dengan tetap berpegang 
teguh pada aturan yang ada. 

Desentralisasi terus melangkah untuk membenahi 
segala kekurangannya menjadi lebih baik, dan 
apa yang sudah baik menjadi semakin baik. 
Pekerjaan rumah untuk mengejar ketertinggalan 
di berbagai bidang memang bukan perkara 
mudah. Berlari saja terkadang tak lagi cukup untuk 
mengejar ketertinggalan itu. Namun demikian 
desentralisasi senantiasa menyimpan potensi. Kini 
tinggal bagaimana pusat dan daerah melakukan 
sinergi, saling mengisi dan terus menyempurnakan 
desentralisasi dari berbagai sisi.

Desentralisasi 
dari Berbagai Sisi
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Kementerian Keuangan telah menerbitkan 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 
tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana 
Desa (TKDD). PMK ini merupakan revisi dari PMK Nomor 
187/PMK.07/2016.

Terkait hal tersebut, DJPK menggelar press 
briefing pada 13 April 2017 yang dihadiri oleh para 
jurnalis dari berbagai media cetak, elektronik, dan 
daring. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, 
Boediarso Teguh Widodo, menjelaskan peningkatan 
kualitas dan besaran belanja TKDD membutuhkan 
transformasi kebijakan pengelolaan TKDD yang dapat 
mengarahkan setiap rupiah dana transfer ke daerah. 
Hal itu digunakan untuk meningkatkan pelayanan 
dasar publik dan kesejahteraan masyarakat. Oleh 
karena itu, PMK ini bertujuan untuk memperkuat 
efektivitas penganggaran dan pengalokasian TKDD 
dalam mengatasi kesenjangan antardaerah dengan 
tetap menjaga kredibilitas APBN, memperbaiki 
mekanisme penyaluran TKDD berdasarkan kinerja 
penyerapan dana dan ketercapaian output, 
meningkatkan kualitas belanja infrastruktur di daerah 
melalui optimalisasi penggunaan Dana Transfer dan 
Dana Desa, serta melaksanakan komitmen untuk 
mewujudkan pelayanan dasar publik yang berkualitas.

Kebijakan-Kebijakan Strategis
Ada beberapa kebijakan strategis yang diatur 

melalui PMK ini. Pertama, pengalokasian DAU bersifat 
dinamis. Besaran DAU per daerah dan realisasi 
penyalurannya akan mengikuti perkembangan 

Press Briefing PMK Nomor 50 Tahun 2017

Pendapatan Dalam Negeri (PDN) Neto. Hal ini akan 
berimplikasi terhadap besaran alokasi DAU pada 
APBN-Perubahan dan APBD-Perubahan. 

Apabila PDN Neto naik, pagu DAU nasional 
akan naik dan alokasi per daerah akan bertambah. 
Untuk itu, pemerintah daerah perlu mengidentifikasi 
program/kegiatan yang urgent dan menjadi prioritas 
daerah untuk dapat didanai dari kenaikan DAU 
sepanjang dapat diselesaikan dalam sisa akhir tahun 
anggaran. Jika tidak ada program/kegiatan yang 
bersifat urgent dan prioritas daerah, maka tambahan 
DAU dapat digunakan untuk membentuk Dana 
Cadangan atau Dana Darurat. 

Sebaliknya, apabila PDN Neto turun, maka pagu 
DAU nasional akan turun dan alokasi per daerah 
akan berkurang. Untuk itu, pemerintah daerah perlu 
melakukan identifikasi dan efisiensi program/kegiatan 
yang tidak urgent, bukan prioritas, dan tidak produktif 
serta membuka ruang fleksibilitas kontrak proyek 
dengan klausul yang relatif fleksibel serta memperkuat 
perencanaan kas. Ke depan, pemerintah daerah 
perlu untuk menata kembali jumlah Pegawai Negeri 
Sipil Daerah, mengoptimalkan pajak daerah dan 
retribusi daerah, memperkuat penggunaan sumber 
pembiayaan lainnya, serta bekerja sama dengan 
badan usaha.

Kedua, penyaluran TKDD berdasarkan kinerja 
penyerapan dan capaian output atas penggunaan 
TKDD yang disalurkan pada tahun/tahap/triwulan 
sebelumnya. Penyaluran berbasis kinerja ini diterapkan 
pada Dana Alokasi Khusus Fisik, Dana Alokasi Khusus 
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Nonfisik, Dana Insentif Daerah, Dana Otonomi Khusus 
dan Dana Tambahan Infrastruktur Papua dan Papua 
Barat, serta Dana Desa.

Ketiga, penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan 
Dana Desa, yang sebelumnya dilaksanakan oleh 
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, sekarang 
dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan 
Negara (KPPN) di seluruh Indonesia. Tujuan 
kebijakan ini adalah untuk mendekatkan pelayanan 
Kementerian Keuangan kepada pemerintah daerah, 
meningkatkan efisiensi koordinasi dan konsultasi antara 
pemerintah daerah dengan Kementerian Keuangan, 
meningkatkan efektivitas monitoring dan evaluasi, 
serta analisis kinerja pelaksanaan Dana Alokasi Khusus 
Fisik dan Dana Desa.

Keempat, penguatan peran gubernur sebagai 
wakil pemerintah psuat di daerah dalam memberikan 
rekomendasi atas usulan kegiatan DAK Fisik dari 
kabupaten/kota dan pelaksanaan sinkronisasi serta 
harmonisasi rencana kegiatan DAK Fisik antardaerah, 
antarbidang, dan antara DAK dengan pendanaan 
lainnya.

Kelima, penyempurnaan kriteria dalam 
pengalokasian Dana Insentif Daerah (DID) 
berdasarkan beberapa indikator tertentu, yaitu 
pengelolaan keuangan daerah (e-budgeting, 
e-planning, dan e-procurement), pelayanan dasar 
publik (seperti penanganan gizi buruk), dan ekonomi 
kesejahteraan (misalnya pengentasan kemiskinan).

Keenam, peningkatan kualitas belanja infrastruktur 
daerah untuk meningkatkan pelayanan dasar pbulik 
yaitu dengan menganggarkan persentase tertentu 
dari dana transfer ke daerah yang bersifat umum. 
Melalui peningkatan kualitas infrastruktur tersebut, 

diharapkan dapat mendorong pertumbuhan 
ekonomi, pengentasan kemiskinan, pengurangan 
pengangguran, dan pengurangan kesenjangan 
antardaerah.

Pemerintah telah melakukan transformasi 
mekanisme penyaluran transfer ke daerah dan 
dana desa agar pemanfaatan dana itu dapat lebih 
efektif mendorong pembangunan ekonomi serta 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. 
Transformasi pengelolaan ini penting karena anggaran 
transfer ke daerah dan dana desa meningkat dari 
tahun ke tahun.

Pengalokasian Dana Alokasi Umum (DAU) yang 
bersifat dinamis merupakan bentuk nyata menjaga 
kredibilitas APBN. Bagi daerah, perubahan aturan ini 
harus bisa mendorong daerah untuk menyusun APBD 
secara realistis dengan skala prioritas. 

Kesuksesan pencapaian pemerataan 
pembangunan melalui TKDD harus disinergikan paling 
tidak antar tiga kementerian, yaitu Kementerian 
Keuangan sebagai penyalur TKDD, Kementerian 
Dalam Negeri sebagai pembina aparatur daerah, 
dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah 
Tertinggal sebagai kementerian teknis yang mengatur 
teknis perencanaan dana desa. Selain itu, kontribusi 
aktif dan dukungan kepala daerah beserta segenap 
jajaran pemerintah daerah mutlak diperlukan. Dengan 
sinergi yang kuat, cita-cita membangun Indonesia dari 
pinggiran dapat diwujudkan. 
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Sosialisasi Kebijakan 
Pengelolaan Transfer ke 
Daerah dan Dana Desa

Kementerian Keuangan melalui Direktorat 
Jenderal Perimbangan Keuangan telah 
menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Kebijakan 
Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 
(TKDD) dan Knowledge Sharing Keberhasilan 
Kepala Daerah. Kegiatan ini diselenggarakan 
secara marathon di 3 lokasi, yaitu Yogyakarta, 
Jakarta, dan Makassar. Sosialisasi ini bertujuan 
untuk mengkomunikasikan kepada para kepala 
daerah dan pejabat di jajaran pemerintah daerah 
mengenai kebijakan dan tantangan pengelolaan 
Transfer ke Daerah dan Dana Desa tahun 2017 
sekaligus persiapan perencanaan tahun 2018. Selain 
itu, disampaikan juga mengenai perubahan tata 
cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, dan 
pelaporan TKDD tahun 2017.

Sosialisasi dilaksanakan pertama kali di Yogyakarta 
pada 20 Februari 2017. Acara yang digelar di Hotel 
Royal Ambarukmo ini dibuka oleh Wakil Menteri 
Keuangan Mardiasmo. Kegiatan ini dihadiri oleh sekitar 
600 tamu undangan dari unsur kepala daerah dan 

pejabat di lingkungan Kementerian Keuangan. Direktur 
Jenderal Perimbangan Keuangan, Direktur Jenderal 
Perbendaharaan Negara, dan Staf Ahli Menteri 
Keuangan Bidang Pengawasan Perpajakan hadir 
sebagai narasumber. Dalam sesi knowledge sharing 
keberhasilan kepala daerah, Bupati Bojonegoro Suyoto 
dan Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas berbagi 
pengalaman memimpin daerah masing-masing. 
Kedua kepala daerah yang berprestasi ini diharapkan 
dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi 
kepala darah lain untuk tidak ragu dalam mengelola 
dana yang telah ditransfer dari APBD dalam rangka 
percepatan pembangunan daerah.

Berikutnya, kegiatan sosialisasi digelar di 
Jakarta pada 2 Maret 2017. Menteri Keuangan 
Sri Mulyani Indrawati membuka secara langsung 
sekaligus memberikan arahan dalam acara yang 
diselenggarakan di Aula Dhanapala Kompleks 
Kementerian Keuangan ini. Pejabat Kementerian 
Keuangan yang hadir antara lain Direktur Jenderal 
Perimbangan Keuangan, Direktur Jenderal Pajak, 
dan Direktur Jenderal Perbendaharaan Negara. 
Dalam kesempatan ini, Bupati Bantul Suharsono dan 
Walikota Surabaya Tri Rismaharini menceritakan 
sepak terjangnya melakukan perbaikan dan inovasi 
di daerahnya. Bupati Bantul menyoroti pengelolaan 
keuangan daerah dan pemberdayaan ekonomi 
masyarakat melalui Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 
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(UMKM). Walikota Surabaya menyampaikan materi 
tentang keberhasilan Surabaya dalam pelaksanaan 
pembangunan dan pengelolaan keuangan melalui 
e-budgeting.

Makassar menjadi lokasi ketiga di mana kegiatan 
sosialisasi ini dilaksakan. Acara dilaksanakan pada 
23 Maret 2017 dan diawali dengan keynote speech 
dari Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo. Selanjutnya, 
Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dan 
Direktur Jenderal Pajak menyampaikan materi 
dalam sesi sosialisasi. Dalam sesi knowledge sharing, 
Walikota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto 

dan Bupati Bone Bolango Hamim Pou mengisahkan 
kesuksesannya memimpin daerah masing-masing 
hingga menghasilkan banyak perubahan dan inovasi 
yang bermanfaat bagi masyarakat. Success story 
tersebut dimaksudkan untuk memberikan motivasi 
dan memperluas pembelajaran bagi daerah atas 
keberhasilan daerah lain dalam pengelolaan 
keuangan dan pembangunan sehingga memacu 
pengembangan inovasi baru sesuai dengan 
karakteristik daerah masing-masing.

Dalam sosialisasi baik di Yogyakarta, Jakarta, 
maupun Makassar ini disampaikan bahwa APBN 2017 
telah disusun secara lebih kredibel dan realistis, di 
mana belanja negara melalui TKDD diharapkan dapat 
memberikan kontribusi maksimal dalam pembangunan 
ekonomi. Alokasi TKDD sebesar Rp764,9 triliun naik 
Rp54,1 triliun dari realisasi APBN-P 2016 sebesar Rp710,8 
triliun. Melalui anggaran TKDD 2017 yang lebih besar 
dari anggaran K/L diharapkan dapat memperkuat 
implementasi desentralisasi dan mewujudkan 
nawacita membangun Indonesia dari pinggir dengan 
memperkuat pembangunan daerah dan desa.

Dana Transfer Umum ditingkatkan dan didorong 
seoptimal mungkin untuk peningkatan kualitas layanan 
publik. Dalam upaya meningkatkan kualitas belanja 
dan mendorong pembangunan ekonomi, Dana 
Transfer Umum, yaitu DBH dan DAU setelah dikurang 
DBH yang di-earmarked dan kewajiban lain, minimal 
25% digunakan untuk belanja infrastruktur layanan 
dasar publik yang berorientasi pada pengurangan 
kemiskinan dan pembangunan ekonomi.

Alokasi dan penyaluran Dana Transfer Khusus 
berbasis pada kinerja pelaksanaan. Penyaluran 
berbasis kinerja penyerapan dan pelaksanaan fisik 
dan disalurkan melalui KPPN setempat guna efisiensi 
dan meningkatkan governance. Dengan adanya 
kebijakan ini, pemerintah daerah tidak harus ke pusat 
untuk meminta penyaluran sehingga lebih efisien dan 
verifikasi langsung dilakukan oleh unit yang terdekat 
dengan daerah sehingga governance lebih terjaga.

Dana Insentif Daerah (DID) diberikan dengan cara 
memberikan reward kepada daerah. Pada tahun 
2017 kebijakan meningkatkan pagu DID disebabkan 
jumlah penerima DID naik dari 271 daerah menjadi 
317 daerah. Hal ini karena jumlah daerah yang lulus 
passing grade naik dari 109 daerah menjadi 121 
daerah.

Sementara itu, kebijakan Dana Desa digunakan 
untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dengan 
cara menjaga tingkat konsumsi rumah tangga dan 
meningkatkan konektivitas melalui pembangunan 
infrastruktur untuk mendorong stabilitas harga dan 
distribusi yang merata.

Melalui rangkaian kegiatan sosialisasi dan 
knowledge sharing di tiga kota tersebut diharapkan 
dapat mentransfer ilmu serta meningkatkan efisiensi 
dan efektivitas pelaksanaan pengelolaan Transfer ke 
Daerah dan Dana Desa guna mendukung percepatan 
pembangunan di daerah.
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Beberapa tahun terakhir, Bandung menjelma menjadi 
tempat yang sangat menarik untuk dikunjungi. Dibangunnya 
taman-taman tematik dengan memanfaatkan lahan-lahan 
kosong di Kota Bandung dan direvitalisasinya beberapa 
sarana umum seperti alun-alun dan Gasibu makin 
mempercantik Kota Bandung. Sebenarnya kecantikan 
Bandung sudah ada sejak dulu. Tanpa dipermak pun 
Bandung sudah cantik. Gunung Batu, Lembang di sebelah 
utara, Bukit Moko di sebelah timur laut, dan Pangalengan di 
selatan adalah tempat-tempat yang akan selalu membuat 

rindu untuk kembali ke Bandung. Secara administratif 
memang tempat-tempat tersebut bukan berada di Kota 
Bandung, tapi ketika berbicara Bandung maka anda 
bukan hanya berbicara Kota Bandung saja, tapi termasuk 
juga Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten 
Bandung Barat.

Seperti kata Pidi Baiq: ”Bandung bagiku bukan cuma 
masalah geografis, lebih jauh dari itu melibatkan perasaan, 
yang bersamaku ketika sunyi”.
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Perlu kerja keras dan  komitmen tinggi untuk 
melakukan perbaikan dan inovasi tersebut. Prestasi 
itu dicapai bukan tanpa tantangan. Kabupaten 
Banyuwangi menghadapi tantangan seperti 
perlambatan ekonomi global, tren negatif harga 
komoditas, defisit anggaran, hingga pertumbuhan 
dalam negeri. Tantangan-tantangan itu lantas 
dikonversi menjadi peluang. Strategi kunci dalam 
menjawab tantangan itu antara lain melalui 
integrasi efisiensi logistik dan konektivitas daerah 
maju-tertinggal, peningkatan daya saing dengan 
inovasi, serta pembangunan inklusif dengan 
meningkatkan partisipasi dan aksesabilitas.

Ada empat aspek yang mendukung keberhasilan 
daerah. Pertama, kelembagaan. Aspek ini meliputi 
visi kepempimpinan, penguatan birokrasi, serta 
kemampuan dan kecepatan birokrasi dalam 
berkolaborasi. Kedua, kebijakan yang inovatif. 
Aspek ini meliputi penyusunan kebijakan yang 

Inspirasi dari Penjuru Negeri

Desentralisasi fiskal di Indonesia saat ini telah berjalan lebih dari satu dekade. Penyerahan 
kewenangan yang diikuti dengan transfer dana ke daerah membuat pemerintah 

daerah memiliki keleluasaan dan kesempatan untuk membangun dan memajukan 
daerahnya. Bermunculan kisah sukses dari berbagai daerah. Infrastruktur dan layanan 

kepada masyarakat menjadi lebih optimal. Hal ini tentunya menjadi sinyal positif bahwa 
desentralisasi fiskal di Indonesia berjalan di jalur yang tepat. 

Ada begitu banyak daerah yang telah melakukan inovasi dan mengelola keuangan daerah 
dengan baik. Tak sedikit pula daerah yang meraih prestasi-prestasi membanggakan. Pada 

laporan utama ini, redaksi mengulas success story Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten 
Bone Bolango, Kota Makassar, dan Kota Surabaya dalam mengelola keuangan daerah 

dan mengoptimalkan layanan publik. Kisah sukses ini dapat menjadi inspirasi untuk terus 
memberikan yang terbaik bagi masyarakat.

Menggerakkan Pembangunan Daerah Melalui 
Peningkatan Reformasi Birokrasi, Pengelolaan 
Keuangan Daerah, dan Ecotourism
Dulu Banyuwangi dikenal dengan image yang 
kurang baik, seperti kota santet, potensi rendah, 
ketimpangan pertumbuhan ekonomi, hingga 
laporan keuangan yang mendapat opini disclaimer. 
Namun kini, image negatif itu berubah menjadi 
capaian-capaian mengagumkan yang mengubah 
wajah Banyuwangi. Pengelolaan keuangan terus 
diperbaiki sehingga mendapat opini Wajar Tanpa 
Pengecualian (WTP). Kabupaten Banyuwangi 
menjadi satu dari tiga daerah di Indonesia yang 
menerapkan laporan keuangan berbasis akrual. 
Pada tahun yang sama, daerah yang pernah 
mendapat predikat kota terkotor kedua di Jawa 
Timur pada tahun 2011 ini meraih penghargaan 
Adipura, penghargaan tertinggi di bidang 
kebersihan dan lingkungan hidup.

Oleh:
Adhi Kurniawan
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Kerja keras dalam menjaga transparansi dan 
akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah itu 
membuat Kabupaten Banyuwangi mendapat opini 
Wajar Tanpa Pengecualian dari Badan Pemeriksa 
Keuangan pada tahun 2012 hingga 2015. Dokumen-
dokumen terkait APBD Kabupaten Banyuwangi 
ditampilkan dalam website resmi pemerintah 
daerah dan dapat diakses oleh masyarakat. Di 
tempat-tempat strategis dan ruang terbuka publik 
dipasang media publikasi berukuran besar yang 
menunjukkan postur APBD sehingga memudahkan 
masyarakat dalam memantau pengelolaan 
keuangan di daerahnya. Di tingkat desa, Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dipasang 
di tempat-tempat yang dapat diakses oleh warga 
desa untuk menjaga transparansi anggaran desa. 

Sebagai bentuk pengendalian internal, Kabupaten 
Banyuwangi menjalankan e-audit, yaitu proses 
audit yang berbasis sistem informasi elektronik. 
Melalui e-audit ini, pengumpulan data audit dan 
pemeriksaan laporan keuangan dapat dilaksanakan 
lebih cepat. Sistem pelaporan keuangan ini 
dijalakan pada 56 SKPD yang dapat diakses secara 
real time. Cakupan pemeriksaannya juga lebih luas 
dan mendalam. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi 
berkomitmen meningkatkan pengendalian internal 
pada semua level aktivitas. 

Selain melalui reformasi birokrasi dan pengelolaan 
keuangan daerah, Kabupaten Banyuwangi 
menggerakkan pembangunan daerah dengan 
mengelola ecotourism secara optimal. Bentang 
alam yang menawan dan kekayaan budaya 
membuat Banyuwangi memiliki masa depan yang 
cerah di sektor pariwisata. Hal ini sejalan dengan 
kajian Kementerian Pariwisata, pada tahun 2020 
sektor pariwisata akan menjadi penyumbang devisa 
terbesar bagi Indonesia.

Keseriusan Kabupaten Banyuwangi menggarap 
sektora pariwisata terlihat dari kebijakan strategis 
yang disusun. Pemerintah daerah mendesain 
konsep pariwisata berbasis masyarakat (community 
based tourism). Pariwisata yang dikembangkan 
berbasis pada potensi warga dan melibatkan 

berbasis pada data atau masalah, kecepatan 
dalam merespon perubahan, serta penilaian 
kebijakan yang terukur dan bisa dievaluasi. 
Ketiga, soft competency yang meliputi penguatan 
teknologi informasi dan peningkatan kualitas SDM 
melalui sektor pendidikan dan kesehatan.

Program percepatan reformasi birokrasi menjadi 
tulang punggung keberhasilan Kabupaten 
Banyuwangi dalam berbenah. Reformasi birokrasi 
ini berfokus pada program pengembangan 
sistem elektronik pemerintah (e-government) 
yang diwujudkan melalui berbagai aplikasi seperti 
e-office, e-planning, e-budgeting, e-procurement, 
e-performance, hingga e-audit. Implementasi 
e-governement tersebut dapat dikelompokkan 
dalam 4 bidang, yaitu pemerintahan, kesehatan, 
pendidikan, dan layanan publik yang didukung 
oleh server kabupaten yang mampu menaungi 31 
SKPD, 25 kecamatan, 217 desa dan kelurahan, serta 
60 rumah sakit, puskesmas, dan klinik kesehatan. 
Menurut Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas, 
e-government ini menjadi infrastruktur kelima setelah 
jalan, jembatan, bandara, dan pelabuhan.

Fokus selanjutnya adalah meningkatkan pelayanan 
publik. Warga Banyuwangi bisa mendapatkan 
layanan perizinan dengan kejelasan biaya, 
persyaratan, dan tenggat waktu pengurusan 
perizinan. Aparatur pemerintah daerah sebagai 
pelayanan masyarakat dibina dengan penguatan 
budaya pelayanan prima. 

Anggaran daerah Kabupaten Banyuwangi 
dikelola secara transparan. Proses perencanaan, 
penganggaran, dan pelaporan dilakukan secara 
terintegrasi melalui sistem e-performance based 
budgeting. Anggaran digunakan secara efektif. 
Hal ini terlihat dari tren jumlah kegiatan yang terus 
menurun dari 4.432 kegiatan pada tahun 2013 
menjadi 1.428 kegiatan pada 2016 dengan capaian 
kinerja yang terus meningkat selama periode 
tersebut. Efisiensi anggaran yang dicapai pada 
tahun 2016 adalah sebesar Rp213 Milyar.

Sumber: Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

Kinerja Kabupaten Banyuwangi

(Foto: Pemerintah Kabupaten Banyuwangi)
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in Your Hand. Selain itu, ranah media sosial juga 
menjadi sarana promosi efektif untuk menarik minat 
wisatawan. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi 
telah menggelontorkan dana sebesar Rp15 miliar 
untuk promosi wisata. Hasilnya, jumlah kunjungan 
wisatawan mancanegara mencapai 80.000 orang. 
Berdasarkan survei sebuah lembaga independen, 
rata-rata lama kunjungan wisatawan mancanegara 
adalah 2 hari dengan jumlah uang yang 
dibelanjakan per orang per hari $500. Total uang 
yang dibelanjakan oleh wisatawan mancanegara 
adalah Rp500 miliar. Dengan kata lain, tingkat 
return on investment promosi pariwisata Banyuwangi 
mencapai 3.250%.

Kerja keras Banyuwangi di bidang pariwisata 
diganjar dengan penghargaan Awards for 
Excellence and Innovation Tourism oleh United 
Nation World Tourism Organization (UNWTO) pada 
tahun 2016 untuk kategori inovasi kebijakan publik 
dan tata kelola pemerintahan di bidang pariwisata.

Jalan Panjang Kesuksesan Daerah Pemekaran
Kabupaten Bone Bolango merupakan salah 
satu daerah hasil pemekaran wilayah setelah 
penerapan desentralisasi fiskal di Indonesia. Daerah 
ini diresmikan sebagai daerah pemekaran baru 
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003. 
Segera setelah berdiri sebagai daerah mandiri, 
Kabupaten Bone Bolango mulai berbenah dengan 
beragam aktivitas pembangunan. Namun, 
beberapa waktu berjalan, hasil yang dicapai masih 
belum optimal. Beberapa indikator masih belum 
menunjukkan hasil yang memuaskan, misalnya 
angka kemiskinan masih di atas rata-rata Provinsi 
Gorontalo, pertumbuhan ekonomi masih lambat, 
dan angka pengangguran masih tinggi.

Kabupaten Bone Bolango memiliki 72 kawasan 
lindung dan kawasan lindung dan kawasan 
konservasi. Kawasan tersebut menurut peraturan 
perundang-undangan tidak bisa dikelola untuk 
kepentingan budidaya sehingga terdapat banyak 
desa yang terisolir dan tidak dapat dikembangkan. 
Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang membuat 
pembangunan belum merata.

Pemberdayaan ekonomi masyarakat digenjot 
melalui 2 sektor, yaitu pertanian dan usaha 
mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Di sektor 
pertanian, terdapat beberapa permasalahan 
seperti keterbatasan lahan budidaya pertanian, 
penghidupan petani yang subsisten, kurang 
terintegrasinya pertanian dengan sektor hilir, dan 
daya saing produk hasil pertanian yang masih 
tendah. Sementara itu, sektor UMKM menghadapi 
tantangan berupa produktivitas yang rendah, 
kualitas produk yang belum siap bersaing, 
manajemen usaha yang lemah, pemasaran yang 

mereka. Warga bukan lagi objek pariwisata, tetapi 
menjadi subjek pariwisata yang turut terlibat aktif. 
Bentuk nyata dari kebijakan ini adalah adanya 
larangan pembangunan hotel di lokasi wisata 
tertentu. Layanan akomodasi dan penginapan 
menggunakan homestay yang dimiliki dan dikelola 
masyarakat.

Berbagai macam festival digelar secara 
berkelanjutan dan selalu ada penambahan festival 
baru setiap tahunnya. Dengan menyelenggarakan 
event seperti ini, siklus destinasi akan lebih 
panjang sehingga wisatawan akan lebih lama 
tinggal di Banyuwangi. Tentu hal ini berbanding 
lurus dengan jumlah uang yang dibelanjakan 
wisatawan di Banyuwangi. Misalnya, wisatawan 
yang semula hanya berkunjung ke Kawah Ijen, akan 
memperpanjang masa tinggal dengan melihat Jazz 
Pantai Banyuwangi atau Festival Gandrung Sewu.

Promosi pariwisata Banyuwangi digarap secara 
serius. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan 
teknologi informasi. Wisatawan dapat mencari 
informasi tentang wisata Banyuwangi melalui 
aplikasi berbasis Android bernama Banyuwangi 

Kawah Ijen, salah satu destinasi andalan Banyuwangi
(Foto: Pemerintah Kabupaten Banyuwangi)

Pantai G-Land, destinasi yang banyak dikunjungi 
wisatawan mancanegara untuk surfing
(Foto: Pemerintah Kabupaten Banyuwangi)
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unggulannya. Kedua wilayah tersebut telah menjadi 
lokomotif baru produk unggulan daerah dengan 
mengembangkan pertanian organik, membangun 
sentra kopi organik Pinogu, dan beragam varian 
olahan gula aren yang produknya sudah dikenal 
hingga Eropa.

Inovasi lain yang patut diapresiasi adalah 
pembangunan Command Center di Lamahu, salah 
satu desa di Kabupaten Bone Bolango. Command 
Center ini berupa pusat pelayanan digital untuk 
memenuhi kebutuhan masyarakat. Command 
Center berfungsi sebagai pusat sistem digital desa 
untuk memantau aktivitas sekaligus memberikan 
layanan. Sistem ini didukung dengan 32 buah smart 
pole atau tiang cerdas yang dilengkapi CCTV, Wi-Fi, 
lampu otomatis, serta sensor cahaya dan gerak. 
Smart pole tersebut dipasang di beberapa tempat 
yang dapat menjangkau pemukiman warga dan 
lahan pertanian.

belum optimal, dan akses permodalan yang 
terbatas.

Tentunya kondisi tersebut harus disikapi dengan 
strategi yang tepat. Pemerintah Kabupaten Bone 
Bolango mengeluarkan beberapa kebijakan 
untuk mengembangkan sektor pertanian. Daerah 
pedesaan yang terpencil mulai dibuka dengan 
pendekatan eksplorasi pemanfaatan potensi 
sumber daya alam dan pembangunan infrastruktur. 
Masyarakat diberdayakan dengan menggunakan 
sumber daya lokal. Kebijakan ini menghasilkan 
produk-produk unggulan seperti kopi organik 
Pinogu, beras organik, dan gula aren. Lahan 
pertanian produktif dicegah untuk dialihfungsikan 
menjadi selain laihan pertanian. 

Di bidang UMKM, Kabupaten Bona Bolango 
menargetkan pengembangan satu produk 
unggulan dari setiap desa. Kebijakan ini akan 
memacu masyarakat untuk menciptakan produk 
yang berkualitas dari desa masing-masing. Dari sisi 
manajerial, pemerintah daerah membantu melalui 
program penguatan manajemen usaha, kapasitas 
permodalan melalui rencana Kredit Cemerlang 
yang berbentuk soft loan bekerja sama dengan 
perbankan, fasilitasi pemasaran, fasilitasi legalitas 
usaha, dan legalitas produk.

Perlahan namun pasti, kerja keras tersebut 
menampakkan hasil. Visi menjadikan kabupaten 
cerdas, modern, dan gemilang dipertegas melalui 
program inovasi kabupaten organik. Beberapa 
wilayah pedesaan yang dulunya terisolir seperti 
Kecamatan Pinogu dan Kecamatan Bolango kini 
bisa makin berkembang melalui produk-produk 

Hasil pembangunan di Bone Bolango
(Foto: Pemerintah Kabupaten Bone Bolango)

Memantau aktivitas melalui Lamahu Command Center
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dipacu dan digulirkan. Pendidikan berkualitas 
dan universal health coverage sejak tahun 2012, 
beragam program pemberdayaan masyarakat, 
dan pembangunan infrastruktur dasar desa dan 
kecamatan dengan masyarakat sebagai pelaku 
utama telah meningkatkan pertumbuhan ekonomi 
hingga melahirkan pusat-pusat pertumbuhan baru. 

Program-program tersebut untuk mewujudkan visi 
Bone Bolango Cemerlang 2021 yang akan membuat 
Bone Bolango menjadi daerah yang unggul dan 
berdaya saing. 

Beragam Inovasi Menuju Smart City
Kota Makassar memiliki konsep menarik dalam 
mengelola pemerintahan dan membangun 
partisipasi masyarakat. Konsep itu bernama 
Sombere and Smart City. Sombere berasal 
dari bahasa lokal yang memiliki makna 
mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal yang 
merupakan karakteristik masyarakat Makassar. Nilai-
nilai kebaikan seperti keramahan, persaudaraan, 
dan solidaritas dibangkitkan untuk memunculkan 
partisipasi masyarakat dalam program-program 
pemerintah. Teknologi digunakan untuk 
memudahkan penyediaan layanan dan memenuhi 
kebutuhan masyarakat. Branding atau penamaan 
program menggunakan bahasa lokal sehingga 
membuat masyarakat lebih terpanggil dan merasa 
memiliki.

Public engagement atau rasa keterikatan dan 
keikutsertaan masyarakat Makassar dalam program 
pemerintah daerah begitu tinggi. Ada program 
bernama Lorong Garden, yaitu perbaikan lorong 
(gang) di pemukiman warga. Lorong-lorong yang 
semula terlihat kumuh, gelap, rawan kriminalitas, 
ditransformasi menjadi bersih, penuh warna, dan 
aman sehingga warga menjadi nyaman tinggal di 
daerahnya. Aneka tanaman hias ditata dengan 
apik sehingga menambah keindahan lorong. 
Masyarakat secara swadaya membiayai perbaikan 

Warga dapat mengakses Command Center malalui 
aplikasi berbasis Android yang dapat diunduh di 
smartphone masing-masing. Dengan aplikasi ini, 
warga dapat memilih layanan yang dibutuhkan, 
seperti layanan keamanan, kesehatan, serta 
layanan pengurusan berkas kependudukan atau 
keterangan surat izin.

Dalam pengelolaan keuangan daerah, Kabupaten 
Bone Bolango mengalokasikan belanja publik 
lebih besar dibandingkan belanja aparatur. 
Pada tahun 2015 dan 2016, total belanja publik 
masih lebih sedikit dibandingkan dengan belanja 
aparatur, yaitu 44,72% berbanding 55,28% pada 
2015 dan 49,16% berbanding 50,84% pada 2016. 
Pada tahun 2017, proporsi belanja publik lebih 
besar dibandingkan belanja aparatur, yaitu 58,33% 
berbanding 41,67%. Kebijakan itu dilakukan untuk 
meningkatkan kualitas layanan publik kepada 
masyarakat.

Atas kinerja penyelenggaraan pemerintahannya, 
Kabupaten Bone Bolango telah mendapat 
pengakuan dari berbagai pihak, antara lain opini 
Wajar Tanpa Pengecualian atas pengelolaan 
keuangan oleh BPK RI selama 3 tahun berturut-
turut, anugerah Satya Lencana Pembangunan 
dari Presiden RI, Jaminan Kesehatan Nasional 
Award Terbaik I Provinsi Gorontalo 2016, Media 
Center terbaik Tahun 2016 peringkat 6, serta ULP 
percontohan terbaik tingkat nasional. 

Saat ini tingkat kesejahteraan dan Indeks 
Pembangunan Manusia Kabupaten Bone Bolango 
berada di peringkat kedua se-Provinsi Gorontalo. 
Prestasi tersebut tidak lantas membuat Bupati 
Bone Bolango, Hamim Pou, beserta jajaran 
pemerintah daerah berpuas diri. Berbagai inovasi 
dan terobosan kebijakan pendukung lain yang 
menyentuh kepentingan rakyat miskin terus 

Bupati Hamim Pou menerima penghargaan dari Presi-
den Joko Widodo 
(Foto: Pemerintah Kabupaten Bone Bolango)

Aerial view Makassar 
(Foto: Pemerintah Kota Makassar)
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empat lantai sehingga selain digunakan untuk 
tempat tinggal, juga bisa dipakai untuk lokasi usaha.

Program pemberdayaan masyarakat juga terwujud 
dalam bentuk rekrutmen tenaga kontrak. Warga 
yang belum memiliki pekerjaan tetap direkrut 
sebagai satgas drainase, satgas kebersihan, 
satgas pertamanan, satgas lampu jalan, brigade 
antimacet, dan satpol PP yang jumlahnya hampir 
mencapai 3.000 orang. Mereka diangkat sebagai 
pegawai kontrak yang menjaga kualitas dan 
kenyamanan masyarakat selama 24 jam. Setiap 
bulan, mereka mendapat penghasilan 1,5 – 2,3 juta 
rupiah. Kebijakan ini adalah upaya nyata mengatasi 
pengangguran dan kemiskinan di Makassar.

Untuk mengelola sampah, pemerintah kota 
mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam 
bank sampah. Sampah dipilah-pilah berdasarkan 
jenisnya. Sampah yang sudah dipilah selanjutnya 
akan diproses lebih lanjut dengan memperhatikan 
kelestarian lingkungan hidup. Sampah yang 
dikumpulkan oleh masyarakat dalam jumlah 
tertentu dapat ditukar dengan beras, gas, jasa 
layanan bimbingan belajar, serta kebutuhan sehari-
hari lainnya. Banyak masyarakat yang tertarik 
lalu bergabung dengan gerakan ini sehingga 
dampaknya menjadi masif. Individu yang semula 
tidak memiliki penghasilan, bisa memperoleh 
penghasilan dengan terlibat dalam program bank 
sampah.

Pemerintah kota Makassar saat ini sedang 
mengembangkan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) 
Tamangapa. TPA seluas 16 hektar ini ditunjang 
dengan berbagai fasilitas pengolahan sampah 
modern yang menerapkan konsep reduce, reuse, 
dan recycle. Untuk mengurangi bau tidak sedap 
dari sampah, ditanam berbagai macam pohon 
seperti trembesi, mahoni, ketapang kencana, 
dan lontar di sekitar TPA. Yang menarik, TPA ini 
terintegrasi dengan fasilitas penunjang lain seperti 
layanan bank sampah induk,  pembangkit listrik 
tenaga sampah (PLTS), rumah potong hewan, arena 
olahraga, dan objek wisata.

Di bidang kesehatan, program Makassar Home 
Care menjadi jawaban atas kebutuhan warga 
akan layanan kesehatan yang merata dan bisa 
diandalkan. Dengan layanan ini, warga Makassar 
bisa mendapatkan layanan kesehatan 24 jam. 
Petugas medis akan datang ke tempat tinggal 
individu atau keluarga yang membutuhkan. Ada 3 
jenis layanan Home Care yang disediakan. Pertama, 
Home Care Emergency. Layanan ini berupa 
pemberian pelayanan medis atau keperawatan 
untuk pasien gawat darurat baik pertolongan 
pertama, terapi, atau fasilitas rujukan. Kedua, Home 
Care for Followed Up Patient, yaitu pemberian 
layanan kepada pasien yang membutuhkan 
perawatan lanjutan guna memaksimalkan proses 

lorong ini. Semua pekerjaan dilakukan bergotong 
royong.

Tindak lanjut dari program Lorong Garden ini 
diarahkan pada pemberdayaan masyarakat pra 
sejahtera di Makassar yang terkonsentrasi pada 
pemukiman padat. Pemerintah kota membentuk 
Badan Usaha Lorong (BULO) untuk memaksimalkan 
ekonomi kerakyatan, misalnya menanam cabai 
secara vertikal di sisi dinging lorong dengan sistem 
organik yang pupuknya berasal dari kompos buatan 
warga. Cabai hasil panennya bebas pestisida dan 
mempunyai nilai kesehatan yang baik sehingga 
memiliki nilai jual tinggi. Pemerintah kota membantu 
memasarkan hasil panen ini melalui pasar-pasar 
milik daerah. Hasil penjualan akan dialokasikan 
untuk deposito pendidikan sebesar 30%, modal 
industri lorong sebesar 30%, modal koperasi 20%, 
dan deposito untuk setiap kepala keluarga anggota 
BULO sebesar 20%.

Masalah keterbatasan rumah layak huni bagi 
masyarakat lorong dijawab melalui program 
Aparong, akronin dari Apartemen Lorong. Buruknya 
kondisi pemukiman di beberapa kawasan Makassar 
menuntut pemerintah kota menghadirkan solusi dan 
terobosan yang tepat. Pada tahun 2015, pemerintah 
meluncurkan model Aparong seluas 82 m2 yang 
dapat dirakit di lorong sempit. Aparong dibangun 
dengan konstruksi baja dan material berkualitas. 
Desain Aparong dibuat minimalis sehingga fleksibel 
untuk dipindah-pindah. Aparong dapat disusun 

Suasana lorong di Makassar setelah ditata 
(Foto: Pemerintah Kota Makassar)
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memantau aktivitas anaknya.

Menurut Walikota Makassar, Mohammad Ramdhan 
Pomanto, teknologi yang diadopsi untuk Smart City 
ini tidak selalu mahal. Yang mahal adalah idenya. 
Hal ini penting untuk menjembatani visi pemerintah 
kota Makassar dengan isu-isu atau permasalahan 
yang ada di masyarakat. Dengan demikian, inisiatif 
dan inovasi yang dijalankan akan sejalan dengan 
program-program pemerintah untuk memberikan 
layanan publik yang terbaik kepada masyarakat.

 

Mengelola Surabaya dengan E-Government
Pemerintah kota Surabaya merintis program 
e-government berbasis teknologi informasi sejak 
tahun 2009. Sistem ini meliputi beberapa bidang 
pemerintahan seperti pengelolaan keuangan 
daerah, sumber daya manusia, pendidikan, 
perizinan, kesehatan, pengawasan, perhubungan, 
hingga urusan media komunikasi. Hampir setiap 
satuan kerja pemerintah daerah memiliki sistem 
yang dapat diakses oleh masyarakat secara 
online. Kini, sistem e-government yang dirintis oleh 
Surabaya telah diadopsi oleh banyak pemerintah 
daerah lainnya dan juga oleh berbagai lembaga 
pemerintahan di tingkat pusat.

E-government dibangun secara mandiri oleh para 
pegawai negeri di lingkungan pemerintah kota 
Surabaya. Secara umum, terdapat 12 cluster dalam 
implementasi e-government di kota ini, yaitu sistem 
pengelolaan keuangan daerah, pengelolaan 
sumber daya manusia, monitoring, pendidikan, 
perkantoran, sistem siaga bencana, pajak online, 
perizinan, kesehatan, Sistem Informasi Layanan 
Masyarakat (Simprolamas), perhubungan, dan 
media center. Hal ini sejalan dengan cita-cita 
Walikota Surabaya Tri Rismaharini bahwa untuk 
memastikan pemerintahan berjalan secara ideal, 
e-government harus terintegrasi dengan seluruh 
satuan kerja di jajaran pemerintah kota Surabaya.

Dalam mengelola keuangan daerah, pemerintah 
kota mengintegrasikan sistem tata kelola secara 
komprehensif mulai dari hulu hingga hilir. Proses 
perencanaan, penganggaran, pelaksanaan 
anggaran, hingga pelaporan saling terhubung. 
Pada tahap perencanaan misalnya, warga 
Surabaya dapat mengecek kegiatan apa saja yang 
telah diusulkan dan dapat memberikan masukan 
untuk pembangunan kota melalui e-Musrenbang. 
Begitu juga dalam tahap penganggaran. Jenis-jenis 
kegiatan atau pekerjaan yang akan dianggarkan 
berikut dengan nilai kontraknya disusun melalui 
e-Budgeting. Paket-paket pekerjaan beserta 
perencanaan dan realisasinya dapat dimonitor 
melalui e-Project sehingga dapat diketahui rencana 
penyerapan anggaran bulanan dari masing-masing 
satuan kerja dan rencana umum pengadaan 

penyembuhan pasien serta mempertahankan 
dan meningkatkan kesehatan fisik, mental, dan 
emosi pasien. Ketiga, Home Care for Visited 
Patient, yaitu layanan untuk pasien yang memiliki 
ketidakmampuan datang ke puskesmas. Warga 
yang membutuhkan layanan Home Care dapat 
menghubungi call center yang terhubung ke 46 
puskesmes. Untuk memperkuat dukungan layanan, 
pemerintah kota menyiapkan 48 unit mobil ambulan 
yang dilengkapi EKG (alat monitor kondisi pasien), 
tabung oksigen, dan obat-obatan.

Kemajuan teknologi informasi dimanfaatkan 
untuk menghadirkan layanan telemedicine, yaitu 
layanan kesehatan jarak jauh melalui transfer 
informasi menggunakan perangkat telekomunikasi. 
Pasien yang membutuhkan diagnosa dokter 
spesialis, dapat mengirimkan data rekam medisnya 
dalam bentuk audio, video, atau grafik melalui 
smartphone-nya. Dokter akan menganalisis data 
tersebut lalu memberikan jawaban interaktif 
kepada pasien. Telemetri disiapkan untuk mengatasi 
kesenjangan pelayanan kesehatan yang belum 
merata terutama bagi masyarakat yang tinggal di 
pinggiran kota. 

Data rekam medis itu terintegrasi ke dalam Makassar 
Smart Card yang dapat mendiagnosa 155 jenis 
penyakit. Pemilik kartu cukup men-tap kartu pintar 
itu ke smartphone berbasis android. Dokter yang 
bertugas akan memberikan catatan kesehatan ke 
dalam record si pemilik kartu dan terekam secara 
digital.

Selain di bidang kesehatan, Smart Card juga 
tersedia untuk bidang pendidikan. Kartu yang 
disebut Makassar Student Smart Card ini berupa 
kartu debit tabungan yang dapat digunakan untuk 
belanja alat tulis atau kebutuhan sekolah lainnya. 
Smart Card ini terhubung dengan orang tua dari 
siswa pemegang kartu. Tiap kali si siswa melakukan 
aktivitas seperti belanja alat tulis, meminjam buku 
di perpustakaan, ada tugas pekerjaan rumah, 
maka orang tua siswa akan mendapatkan notifikasi. 
Dengan cara ini, para orang tua dapat terus 

Tenaga medis datang ke rumah pasien Home Care 
(Foto: Pemerintah Kota Makassar)
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secara online sehingga bisa diakses sewaktu-waktu 
apabila membutuhkan. Pelayanan resep bisa 
dilakukan secara cepat tanpa menunggu lama 
karena memanfaatkan sistem informasi.

Masyarakat atau pelaku bisnis yang hendak 
mengurus perizinan, bisa mengandalkan Surabaya 
Single Windows (SSW) untuk mendapatkan izin yang 
dimaksud. Masyarakat dapat memantau sendiri di 
sampai di mana proses perizinannya. Setidaknya 
ada 90 dokumen perizinan dan non perizinan yang 
dapat diurus melalui SSW seperti misalnya Surat Izin 
Usaha Perdagangan, Tanda Daftar Perusahaan, Izin 
Mendirikian Bangunan, Izin Usaha Jasa Konstruksi, 
Surat Keterangan Rencana Kota, hingga Kartu 
Tanda Pencari Kerja. Dengan SSW, rantai birokrasi 
terpangkas sehingga perizinan dapat diselesaikan 
lebih cepat. Sebagai contoh, pengurusan IMB 
yang semula membutuhkan waktu dua bulan, 
bisa dipangkas menjadi paling lama satu bulan. 
Penerapan SSW dalam mengurus perizinan dapat 
menutup celah adanya pungutan liar karena tidak 
ada tatap muka langsung antara pemohon dan 
petugas. Sepanjang dokumen dan persyaratan lain 
terpenuhi, perizinan bisa langsung diproses.

Di bidang adminstrasi kependudukan, pemerintah 
kota Surabaya meluncurkan aplikasi e-Lampid 
pada tahun 2015 lalu. Masyarakat dapat mengurus 
administrasi akta kelahiran, akta kematian, 
pendaftaran pindah datang, pendaftaran pindah 
keluar, pendaftaran perkawinan, atau pendaftaran 
perceraian dengan mengakses laman www.lampid.
surabaya.go.id. Antusiasme warga Surabaya dalam 
memanfaatkan layanan ini cukup tinggi, terbukti 
dari banyaknya permintaan permohonan. Hingga 
saat ini, tercatat ada permohonan sebanyak 80.401 
untuk akta kelahiran, 10.650 untuk akta kematian, 
21.355 untuk pindah, dan 4.183 untuk pendaftaran 
perkawinan.

Keberhasilan Surabaya dalam menerapkan 
e-government membuat kota ini menjadi referensi 
bagi banyak pemerintah daerah lain untuk belajar. 
Salah satu topik yang paling sering menjadi sasaran 
pembelajaran adalah mengenai pengelolaan 
keuangan daerah di mana proses perencanaan 
dan penganggaran sudah terintegrasi melalui 
e-planning dan e-budgeting. E-government di 
Surabaya dapat berlangsung optimal karena 
pemerintah kota memiliki basis data yang baik.

Penerapan e-government ini merupakan win-
win solution baik bagi aparatur pemerintah 
kota maupun warga Surabaya. Para pegawai 
di lingkungan pemerintah kota tidak lagi tersita 
waktu dan energinya untuk mengurusi masalah 
administratif sehingga bisa fokus pada pekerjaan 
utama di bidang masing-masing. Masyarakat bisa 
mendapatkan layanan publik yang lebih cepat dan 
berkualitas. 

lelang, penunjukan langsung, atau swakelola. Terkait 
pelaksanaan lelang, pemerintah kota Surabaya 
menerapkan e-Procurement untuk menciptakan 
transparansi sekaligus efisiensi. Sistem itu diperkuat 
dengan e-Delivery untuk membuat kontrak lelang 
yang lebih akurat, memangkas rantai birokrasi, 
serta memperoleh data anggaran secara real time. 
Laporan penyerapan dan realisasi anggaran dapat 
dicek bulanan sehingga dapat menjadi bahan 
evaluasi pelaksanaan pekerjaan di pemerintahan.

Untuk bidang pendidikan, pemerintah kota 
Surabaya memberikan perhatian besar terhadap 
kualitas pendidikan dengan menghadirkan sistem 
e-Education. Masyarakat dapat melihat profil 
sekolah-sekolah negeri di Surabaya sebagai 
database yang berkaitan dengan semua informasi 
terkait siswa, guru, hingga laporan hasil belajar 
online tiap siswa. Rapor online ini diharapkan dapat 
dapat mempermudah guru dalam membuat 
laporan hasil belajar siswa di sekolah sesuai dengan 
kurikulum terkini. Orang tua siswa juga lebih mudah 
memantau perkembangan belajar anak. Proses 
seleksi penerimaan siswa baru dilaksanakan secara 
transparan dan dapat dilihat melalui sistem ini. 
Untuk mempersiapkan para pelajar menghadapi 
ujian sekolah atau ujian nasional, pemerintah kota 
menyediakan try out online yang dapat diakses 
secara gratis dan langsung dapat diketahui 
hasilnya. 

E-Health dibangun untuk mengoptimalkan layanan 
kesehatan kepada warga Surabaya. Masyarakat 
dapat mengakses layanan rumah sakit dan 
puskesmas secara online. Pasien bisa mendaftar 
layanan dokter atau poliklinik dengan aplikasi di 
smartphone masing-masing sehingga tidak harus 
mengantre berjam-jam di fasilitas kesehatan yang 
dituju. Seluruh rekam medis pasien pun tersimpan 

Dashboard aplikasi Surabaya Single Window
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Namaste India: Belajar dari Negeri Seberang

Mengapa Harus India
Saya penasaran ketika mendapatkan penugasan dari kantor 
untuk berpartisipasi dalam Program Kunjungan Pertukaran 
Pengetahuan dan Berbagi Pengalaman (South-South Knowledge 
Exchange) mengenai Pengelolaan Keuangan Desa dan 
Pengawasan Berbasis Masyarakat ke West Bengal State dan 
Tamil Nadu State, India dengan sponsor Bank Dunia. Mengapa 
harus India?

Dari berbagai referensi yang ada, Indonesia dan India banyak 
kerterkaitan dan kesamaan dari sisi budaya, politik, dan ekonomi.  
Pada saat saya naik mobil sewaan untuk berkeliling New Delhi 
dan sang supir mengetahui saya berasal dari Indonesia, hal 
pertama yang ditanyakan oleh sang supir tersebut adalah 
“anda dari Jawa?” Ya, hubungan antara Indonesia dan India 
telah dimulai sejak jaman Ramayana. Epos kuno Ramayana 
menyebutkan bahwa Sugriwa, salah satu jenderal Rama, 
mengirimkan anak buahnya ke Yawadvipa atau yang kini kita 
kenal sebagai pulau Jawa untuk mencari Shinta. India dan 
Indonesia memiliki ikatan kuat akibat epos kuno Ramayana 
yang tidak bisa dipungkiri banyak mempengaruhi budaya 

Cenderamata perjalanan dari 
luar negeri sudah selayaknya 

dimaknai lebih mendalam. Tidak 
hanya sekedar magnet kulkas 
atau gantungan kunci, tetapi 
ada pelajaran berharga yang 

dapat disarikan dari perjalanan 
itu. Kunjungan ke India beberapa 

waktu lalu membuat saya 
mendapat banyak insight tentang 

India.

Oleh:
Kurnia
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Indonesia. Pengaruh lainnya 
adalah banyaknya kata serapan 
bahasa Sansekerta yang ikut 
memperkaya kosakata bahasa 
Indonesia. Begitupun agama 
Islam yang saat ini menjadi 
agama mayoritas di Indonesia, 
proses penyebarannya sangat 
dipengaruhi oleh para pedagang 
Gujarat India pada abad ke-
11 yang membawa dakwah 
Islamnya sambil bedagang. 

Selama perjuangan revolusi 
mempertahankan kemerdekaan 
Indonesia pada tahun 1945-1949, 
India dan Mesir adalah negara 
yang paling awal mendukung 
dan mengakui kedaulatan 
Indonesia, serta membina 
hubungan diplomatik antar 
kedua negara. Pada tahun 1955, 
Perdana Menteri Jawaharlal 
Nehru dan Presiden Soekarno 
adalah dua di antara lima tokoh 
pendiri Gerakan Nonblok. 

Merujuk pada peringkat populasi 
penduduk dunia yang diterbitkan 
oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, 
India dan Indonesia merupakan 
5 besar negara dengan jumlah 
penduduk terbanyak di dunia. 
India merupakan peringkat 
kedua dengan jumlah penduduk 
sebanyak 1,3 miliar orang dan 
Indonesia merupakan peringkat 
keempat dengan jumlah 
penduduk sebanyak 258 juta 
orang pada tahun 2015. Dari 
sisi pendapatan domestik bruto 
(PDB), India dan Indonesia 
merupakan 20 negara dengan 
skala ekonomi terbesar di dunia. 
Menurut catatan Bank Dunia, 
India menempati peringkat 
7 dunia dengan PDB sebesar 
USD2.095.398 juta  dan Indonesia 
di peringkat 16 dunia dengan 
PDB sebesar USD861.934 juta. PDB 
India skalanya memang masih 
2-3 kali lipat dibandingkan PDB 
Indonesia, namun jika dilihat 
dari per kapitanya, Indonesia 
masih unggul dengan PDB 
per kapita sebesar USD3.347 
dan India sebesar USD1.582 
pada tahun 2015. Dengan 
PDB per kapita tersebut, Bank 
Dunia mengkategorikan India 

dan Indonesia  berada pada 
kategori negara pendapatan 
kelas menegah (middle income 
country). 

Mengunjungi West Bengal
Selama berada di India, saya 
mengunjungi ibu kota India, 
New Delhi di utara India, West 
Bengal, negara bagian di 
timur India, dan Tamil Nadu, 
negara bagian di selatan India. 
West Bengal adalah sebuah 
negara bagian India yang 
terletak di sebelah timur India, 
tepatnya di Teluk Benggala 
dan berbatasan dengan 
Bangladesh, Nepal dan Bhutan. 
West Bengal adalah negara 
bagian keempat terpadat di 
India dengan ibukota negara 
bagian Kolkata atau sering 
disebut juga Kalkuta. Kelompok 
etnis utama adalah suku Bengali, 
dengan Hindu sebagai mayoritas 
agama. West Bengal memiliki 19 
kabupaten/kota, 341 setingkat 
kecamatan, dan 3.342 desa. Jika 
dibandingkan dengan Indonesia, 
kondisi jumlah kabupaten/kota 
dan desanya hampir sama 
bila jumlah desa di Provinsi 
Sumatera Selatan dan Bangka 
Belitung digabungkan, yakni 20 
kabupaten/kota dan 3.168 desa.

Di West Bengal, saya 
mengunjungi salah satu proyek 
Bank Dunia yakni  Institutional 
Strengthening of Gram 
Panchayats Project (ISGPP). 
Proyek ISGPP merupakan 
proyek di bawah Departemen 
Pembangunan Desa dan 
Kawasan Perdesaan, Negara 
Bagian West Bengal. Tujuan 
dari proyek ini adalah untuk 
membangun penguatan 
institusional desa dengan 
meningkatkan pelayanan lokal 
melalui pemberian bantuan 
dana kepada desa, peningkatan 
kapasitas untuk perangkat dan 
wakil representasi terpilih desa. Di 
Indonesia dapat kita analogikan 
sebagai anggota Badan 
Permusyawaratan Desa atau BPD, 
serta penguatan pengawasan 

dan pemantauan desa. Hal 
yang menarik perhatian saya 
dalam kunjungan ke West Bengal 
ini adalah terkait penguatan 
mekanisme pemantauan 
pelaksanaan kegiatan di desa.  
Dari 3.342 desa yang ada, 
hanya 1.000 desa yang terlibat 
dalam proyek ini. Betul, ini hanya 
piloting dan tidak sepadan jika 
dibandingkan dengan jumlah 
desa di Indonesia yang pada 
tahun 2017 sudah mencapai 
74.954 desa. Namun demikian, 
hal ini dapat menginspirasi 
bahwa apa yang sudah 
dilakukan 1.000 desa tersebut 
tidak mustahil bisa dilaksanakan 
di Indonesia. 

Penguatan  Mekanisme 
Pemantauan
Proyek ISGPP memiliki mekanisme 
perencanaan dan pemantauan 
melalui aplikasi yang disebut 
Geographic Information System 
(GIS) yang dapat diakses melalui 
alamat https://gis.wbprd.gov.in. 
Sistem GIS adalah aplikasi web-
based  yang dapat menampilkan 
pemantauan kegiatan 
pembangunan di desa terkini dan 
terakhir (real time). Pemantuan 
perkembangan kegiatan 
berbasis real time meningkatkan 
kualitas  pengelolaan kegiatan, 
mendorong transparansi, 
akuntabilitas, ketepatan waktu, 
dan menyampaikan pelayanan 
publik secara efisien. Data real 
time ini dapat diakses oleh 
masyarakat melalui laman tanpa 
pembatasan kode akses tertentu. 
Artinya, masyarakat umum 
pun dapat mengakses laman 
tersebut tanpa perlu mengetikan 
password. Sistem GIS terintegrasi 
dengan sistem informasi 
manajemen yang sama-sama 
berbasis web, merupakan 
sistem pemantauan desa yang 
pertama di India. Fungsi sistem 
GIS yang berbasis satelit dan real 
time,  dapat melacak koordinat 
lokus pelaksanaan suatu proyek 
yang telah disusun berdasarkan 
musyawarah desa, bahkan proses 
pengambilan keputusannya pun 
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dapat dilihat dari foto dan video 
yang dapat diunggah pada 
laman ini. 

Saat ini Indonesia memang 
belum memiliki aplikasi berbasis 
web yang serupa agar dapat 
menampilkan pelaksanaan 
kegiatan di tingkat desa.  
West Bengal pada tahun 
2017 ini adalah tahun ke-5 
dalam membangun dan 
mengembangkan aplikasi 
pemantauan berbasis web 
tersebut. Artinya, Indonesia 
dapat mengejar ketertinggalan 
tersebut dengan cepat, bahkan 
bukan hanya bersifat piloting di 
daerah tertentu, namun bersifat 
nation-wide. Aplikasi ini dapat 
dibuka dari smartphone melalui 
aplikasi android, sehingga di 
manapun kita berada dapat 
memantau perkembangan 
pelaksanaan kegiatan di desa. 
Fitur yang menonjol dari sistem 
pemantauan GIS yang real time 
ini adalah tentunya aplikasi 
dibangun dengan referensi 
peta yang dirancang dan 
dikembangkan untuk menangkap 
data di lapangan dengan garis 
lintang dan bujur, gambar foto, 
tanggal dan waktu pelaksanaan 
kegiatan. Setiap desa diberikan 
handset mobile GPS. Aplikasi 
ini dapat menunjukan suatu 
desa lengkap dengan batas 

desanya, meskipun geo peta 
yang digunakan adalah 
milik Google Map. Aplikasi 
pemantauan ini menyimpan 
data fasilitas publik yang dapat 
berguna dalam membuat suatu 
perencanaan. Sebagai contoh, 
ketika saya membuka laman 
ini dan mencari data informasi 
mengenai pelayanan publik 
pendidikan dasar (primary 
school) setingkat SD, laman ini 
dapat menunjukan sebaran SD 
di desa tersebut pada Google 
Map. Jika misalnya standar 
pelayanan minimum pendidikan 
dasar adalah setiap SD dapat 
menjangkau 3-4 kilometer radius 
penduduk di sekitarnya, maka 
kita dapat melihat titik yang 
kosong yang tidak terjangkau 
oleh pelayanan dasar setingkat 
SD tersebut. Seperti gambar 
peta ini, saat saya  mengklik 
primary school pada menu 
check list, maka akan muncul 
lambang huruf  “P” berwarna 
merah yang menunjukan lokasi 
SD berada pada suatu desa. Kita 
dapat melihat titik kosong yang 
kemungkinan belum atau masih 
jauh terlayani dari pendidikan 
dasar setingkat SD. Hal ini dapat 
menjadi acuan bagi desa atau 
pemerintahan yang lebih tinggi 
lagi sesuai kewenangannya 
untuk merencanakan pelayanan 
dasar pendidikan di suatu titik 

lokasi tertentu agar seluruh 
penduduk desa dapat terjangkau 
pendidikan dasar yang  
merupakan kebutuhan yang 
sangat hakiki ini. 

Contoh lainnya adalah ketika 
saya berminat untuk mengetahui 
layanan dasar infrastruktur 
jalan di suatu desa. Ternyata 
tersedia menu check list jalan 
dengan spesifikasi jalan beton, 
jalan aspal, dan jalan paving 
block. Setelah mengklik, akan 
terlihat warna yang berbeda 
pada masing-masing jenis jalan 
tersebut, sehingga konektivitas 
antara berbagai jalan tersebut 
dapat terlihat. Memang, jika 
dilihat pada gambar peta, 
seluruh wilayah di desa tersebut 
belum terkoneksi dengan jalan, 
namun setidaknya informasi ini 
bermanfaat bagi perencanaan 
pembangunan jalan desa. 

Pembangunan partisipatif
Pengawasan pembangunan 
yang paling efektif di tingkat 
desa adalah pengawasan yang 
dilakukan oleh masyarakat 
desa  itu sendiri. Jika kita 
mengandalkan pengawasan 
yang dilakukan oleh institusi 
pengawasan formil, tentunya 
terdapat keterbatasan jumlah 
sumber daya manusia, anggaran 
pengawasan terutama jika 
melihat kondisi Indonesia yang 
saat ini memiliki 74.954 desa. 
Proses pengawasan dimulai 
sejak proses perencanaan, 
pelaksanaan, hingga 
pertanggungjawaban yang 
dilakukan oleh masyarakat 
merupakan bentuk 
pembangunan partisipatif 
masyarakat yang efektif karena 
masyarakat dapat melihat 
setiap harinya pembangunan 
di desa mereka. Aplikasi 
berbasis web ini tidak hanya 
dibangun untuk melihat proses 
pelaksanaan kegiatan di 
desa, namun juga termasuk 
melihat partisipasi masyarakat 
desa dalam bermusyawarah 
untuk menentukan nasib 
pembangunan desa. Aplikasi 
ini dapat mengunggah foto 

Peta sebaran layanan publik pendidikan dasar



23     Edisi XVI Tahun 2017

Laporan Utama   

dan video sebagai bukti 
faktual bahwa partisipasi 
masyarakat desa terjadi. 
Halaman laman ini menunjukkan 
tanggal musyawarah desa, 
jumlah masyarakat desa 
yang menghadiri, serta 
proporsi peserta musyawarah 
berdasarkan jenis kelamin. 

Aplikasi ini juga dapat 
menampilkan laporan 
manajemen dalam dashboard 
yang sederhana terkait 
perkembangan keuangan 
dan kierja capaian fisik. Dari 
sisi kegiatan, kegiatan dapat 
dipantau dari jumlah dan 
capaiannya meliputi kegiatan 
yang sudah selesai, masih dalam 
proses (work in progress), dan 
belum dilaksanakan. Dari sisi 
anggaran, anggaran dapat 
dipantau berdasarkan sumber 
perolehannya, kas yang tersedia 
di rekening desa, dan tingkat 
penyerapan anggarannya. 

Dengan fitur-ftur yang ada pada 
aplikasi ini dan dapat diakses 
secara terbuka oleh semua 
pihak,  hal  ini memperlihatkan 
bahwa proses pembangunan 
desa di India sangat terbuka, 
mempromosikan pemerintahan 
desa yang inklusif, meningkatkan 
derajat transparansi dan 
akuntanbilitas desa.

Implementasi di Indonesia
Dana Desa terus meningkat 
dianggarkan setiap tahunnya 
sehingga jumlahnya menjadi 
siginifikan saat ini.  Pada tahun 
2015 Dana Desa dianggarkan 
sebesar Rp20,76 triliun, atau 
setara dengan 3,2% dari Transfer 
ke Daerah yang dialokasikan 
untuk 74.093 desa. Pada tahun 
2016, dianggarkan  sebesar 
Rp46,9 triliun, atau 6,4% dari 
Transfer ke Daerah yang 
dialokasikan untuk 74.754 desa. 
Pada tahun 2017 ini, dianggarkan  
sebesar Rp60 triliun, atau 8,5% 
dari Transfer ke Daerah yang 
dialokasikan untuk 74.954 desa. 
Dengan signifikannya jumlah 
Dana Desa tersebut, penguatan 
pemantauan Dana Desa menjadi 
suatu keharusan sehingga setiap 
rupiah dari Dana Desa yang 
dibelanjakan untuk mendanai 
kegiatan di desa benar-benar 
membawa manfaat bagi 
masyarakat desa. Di tahun 2017 
ini, dalam rangka meningkatkan 
kualitas pemantauan 
Dana Desa, pemerintah 
akan mempertahankan 
kebijakan penyaluran Dana 
Desa berbasis kinerja, dan 
meningkatkan kualitasnya 
dengan meningkatkan jumlah 
persentase penyaluran dan 
penyerapan Dana Desa sampai 
dengan jumlah tertentu sebagai 

syarat penyaluran. Sesuatu 
yang baru, akan dimintakan 
pula capaian output pada 
laporan penyerapan Dana 
Desa. Selain itu,  penyaluran 
Dana Desa akan dilaksanakan 
melalui Kantor Pelayanan 
Perbendaharaan Negara (KPPN) 
di daerah,  dengan tujuan agar 
pelayanan penyaluran Dana 
Desa ke daerah dilakukan cukup 
dekat dan intensif, sehingga 
apabila terdapat permasalahan 
di daerah, dapat segera 
dikonsultasikan dan diselesaikan 
oleh pemda bersama KPPN di 
daerah. Pelayanan penyaluran 
di daerah mendorong efisiensi 
waktu dan biaya pelaporan, 
serta menjaga good governance, 
karena pemantauannya dapat 
dilakukan secara lebih dekat oleh 
KPPN selaku wakil Kementerian 
Keuangan di daerah.

Perubahan kebijakan ini 
sebetulnya merupakan modal 
awal yang cukup besar untuk 
melakukan hal serupa dengan 
apa yang telah dilakukan oleh 
pemerintah negara bagian 
West Bengal melalui aplikasi 
pemantauan berbasis web 
tersebut. Capaian output yang 
dilaporkan merupakan elemen 
data yang diperlukan dalam 
aplikasi pemantauan, dan akan 
lebih lengkap apabila dilengkapi 
foto serta koordinat pelaksanaan 
kegiatan desa. Elemen data 
lainnya yakni laporan penyaluran 
dari RKUN ke RKUD, lalu ke 
RKD serta tingkat penyerapan 
di desa dapat dielaborasi 
sehingga pemantauan dapat 
dilakukan secara komprehensif, 
dan anggaran Dana Desa 
dapat dipertanggungjwabkan 
setiap rupiahnya dalam rangka 
menghasilkan suatu output 
di desa. Semoga Indonesia 
dapat mewujudkan hal serupa 
untuk  meningkatkan kualitas 
pemantauan Dana Desa dalam 
rangka pencapaian masyarakat 
desa yang sejahtera, adil dan 
makmur.

Tampilan dashboard realisasi anggaran dan kegiatan
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Bagaimana perjalanan karir Bapak di Kementerian 
Keuangan?
Pertama kali masuk sebagai pegawai Kementerian 
Keuangan saya di Badan Analisa Keuangan dan 
Moneter, tepatnya di Biro Analisa Keuangan Daerah. 
Selanjutnya saya pintah ke Direktorat Jenderal 
Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Di situ 
saya terlibat dalam penyusunan struktur organisasi 
DJPKPD yang saat itu merupakan unit kerja baru. 
Saya membagi unit kerja berdasarkan jenis transfer 
yang diatur dalam undang-undang. Dari DJPKPD 
saya pindah lagi ke Pusat Evaluasi Pajak dan 
Retribusi Daerah, BAPPEKI. Barulah pada tahun 2007 
saya pindah ke DJPK, tepatnya ke Direktorat Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah. Kini saya melanjutkan 
pengabdian di instansi lain.

Apa tantangan terbesar yang Bapak rasakan selama 
bekerja di DJPK?
Dulu yang paling berat saya rasakan selama bekerja di 
sini saat penyusunan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 
2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 
Banyak sekali peraturan pelaksanaan yang harus 
kita selesaikan. Kalau tidak salah, dalam satu tahun 
harus membuat sekitar sepuluh Peraturan Pemerintah, 
Peraturan Bersama, dan Peraturan Menteri Keuangan. 
Alhamdulillah atasan dan teman-teman sangat 
mendukung dalam menyelesaikan penyusunan 

peraturan-peraturan tersebut. Tentu itu karena 
kepercayaan yang diberikan pimpinan kepada kami. 
Setelah aturan siap, pelaksanaan sosialisasi kepada 
pemerintah daerah juga menjadi tantangan tersendiri. 
Kita melakukan sosialisasi ke seluruh kabupaten/kota di 
Indonesia. Waktu dan energi betul-betul tersita. Saya 
pernah mengalami dalam satu minggu penuh berada 
di daerah, berangkat hari Minggu lalu pulang hari 
Minggu berikutnya. Selain itu, pengalaman yqng luar 
biasa bagi saya adalah saat penyusunan Pajak Rokok. 
Saat itu, pada tahun 2014, kita sudah melakukan 
simulasi bersama rekan-rekan di Direktorat Jenderal 
Bea dan Cukai. Semua aplikasi sudah siap. Pajak 
Rokok bisa dibayar dari 16 bank operasional. Ternyata 
pada hari pertama pemberlakuan Pajak Rokok saya 
mendapat telepon bahwa wajib pajak tidak bisa 
membayar Pajak Rokok di bank-bank tertentu. Baru 
satu bank saja yang bisa. 

Bagaimana pengaruh keluarga dalam kehidupan 
Bapak? Adakah cara khusus dalam membagi waktu 
bersama keluarga?
Dulu saya ingin menikah kalau sudah punya rumah 
dan mobil, atau setidaknya sepeda motor. Ternyata 
itu idealisme yang keliru. Faktanya, keinginan tersebut 
tinggal keinginan. Allah SWT berkehendak lain. Tetap 
saja pada saat menikah saya belum punya rumah 
dan motor, apalagi mobil. Untung saja istri saya 

Berbuat 
Sesuatu, 

Membawa 
Perubahan

Meski tak lagi berstatus sebagai pegawai 
DJPK, pengabdiannya kepada negara 

tidak terhenti. Kontribusi dan inovasi untuk 
instansi ini juga terus dirasakan manfaatnya 

hingga kini.  

Profil Anwar Syahdat
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tetap mau. Saya baru bisa punya rumah dan mobil 
setelah berkeluarga. Boleh dibilang, keluargalah yang 
membawa dan membukakan pintu rezeki. Setelah 
punya rumah dengan cara mencicil, saya mulai 
menabung agar bisa punya mobil. Saya selalu berfikir, 
dari sekian banyak mobil yang lalu lalang setiap hari 
di jalanan Jakarta, masak satu pun saya tidak bisa 
memiliki.

Keluarga membangkitkan semangat hidup saya 
untuk senantiasa bisa lebih baik. Kalau saya ke kantor 
pada hari Sabtu atau Minggu karena ada pekerjaan 
mendesak yang harus segera diselesaikan atau ada 
perintah lembur, anak saya selalu protes. 

Bisa cerita bagaimana masa kecil Bapak dulu?
kehidupan saya di masa kecil cukup prihatin. Saya 
memiliki 5 orang adik. Saat itu ayah saya masih PNS 
golongan II. Untuk membantu ekonomi keluarga, ibu 
saya menerima pesanan jahitan dan bikin kue untuk 
dijual di pasar. Ibu tidak pernah sekali pun mengeluh 
atas keadaan itu. Jujur saja, waktu masih kecil-kecil, 
kami jarang sekali bisa makan daging, kecuali saat 
Lebaran. Minum susu paling hanya sekali dalam 
seminggu. Namun untuk pendidikan, ayah selalu 
all out. Bagi ayah, pendidikan adalah nomor satu. 
Walau dengan pas-pasan, biaya pendidikan kami 
selalu dapat dipenuhi. Beliau selalu berpesan hanya 
dengan pendidikan lah keluarga kami bisa mengubah 
nasib. Ayah dan ibu ingin semua anak-anaknya bisa 
lebih baik dari mereka. Alhamdulillah dengan segala 
jerih payah dan doa mereka, kini kami semua bisa 
menjalani kehidupan yang lebih baik seperti sekarang.

Dari kecil hingga beranjak remaja, saya lebih banyak 
menjalani di sebuah kampung di Jorong Koto Tuo, 
Kenagarian Panyalaian, Kabupaten Tanah Datar, 
Sumatera Barat. Saat saya berumur 5 tahun hingga 
kelas 2 SD, kami pernah tinggal di Talu, Kabupaten 
Pasaman Barat mengikuti ayah yang bertugas di sana. 
Setelah itu kami pindah kembali ke kampung halaman 
karena Ayah pindah tugas ke Padang Panjang yang 
hanya berjarak 4 km dari rumah kami.

Siapakah orang atau tokoh yang paling berpengaruh 
dalam kehidupan Bapak?
Tentunya kedua orang tua. Pengaruh orang tua 
sangat besar dalam kehidupan saya. Saya rasa 
begitu pula dengan orang lain, kecuali bagi mereka 
yang sudah ditinggal orang tua sejak kecil. Tentu 
beda. Dengan penuh kesabaran, orang tua saya 
membesarkan dan mendidik saya. Mustahil saya bisa 
seperti sekarang tanpa jasa mereka.

Di luar urusan kantor, apa hobi atau kesibukan lain 
Bapak?
Boleh dibilang saya tidak punya kesibukan khusus di 
luar kantor, paling hanya bersosialisasi melalui kegiatan 
kemasyarakatan. Kalau hobi, saya suka banyak hal. 
Namun, yang dapat sering dilaksanakan adalah 
olahraga. Di kantor saya sering bermain pingpong. 
Kalau di rumah, saya bermain bulu tangkis.

Setelah meraih banyak capaian dan prestasi hingga 
saat ini, apa cita-cita Bapak selanjutnya?
Sederhana saja, untuk urusan karir, saya ingin menjadi 
Hakim Pajak yang amanah. Dalam urusan keluarga, 
saya mohon didoakan agar bisa menakhodai 
keluarga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, 
wa rahmah. Kami ingin mendidik anak-anak sehingga 
menjadi anak-anak yang sholeh, berbakti kepada 
kedua orang tua, dan yang paling penting dapat 
bermanfaat bagi orang banyak karena sebaik-baik 
manusia adalah yang memberi manfaat bagi orang 
lain. Itu doa saya setiap habis sholat.

Ada pesan khusus kepada para insan DJPK?
Berbuatlah sesuatu yang membawa perubahan 
kepada yang lebih baik dan awali dari yang kecil-kecil 
atau sederhana. Orang lain tidak perlu tahu mengenai 
perbaikan apa yang telah kita lakukan. Mereka akan 
merasakan perubahan itu.
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sebagai pembawa acara handal, tak hanya di 
DJPK dan Kementerian Keuangan, tetapi juga di 
institusi lain. Redaksi Media Defis berkesempatan 

mewawancarainya sebelum pindah tugas ke unit lain 
di Kementerian keuangan.

Bagaimana Bapak mengembangkan kompetensi 
dalam dunia public speaking?

Bakat dalam public speaking ini terasah semenjak 
saya kecil. Orang tua saya aktif dalam organisasi 
kemasyarakatan dan organisasi keagamaan. Rumah 
kami di Lumajang menjadi semacam posko para 
aktivis dalam berkegiatan. Selalu ramai. Tumbuh di 
lingkungan seperti itu membentuk saya untuk memiliki 
kemampuan dalam komunikasi dan public speaking. 
Di sekolah saya juga aktif dalam berbagai organisasi. 
Saya senang berinteraksi dengan banyak orang.  

Saat SMP kelas 2, saya main break-break-an, yaitu 
radio amatir yang tergabung dalam ORARI. Saat itu 
suara bariton saya mulai muncul. Dalam komunikasi 
radio amatir itu saya menggunakan nama Bayu. Di 
rumah, bapak saya juga memasang radio amatir. 
Beliau sering menyimak suara saya mengudara. Suatu 
ketika, beliau berucap, “Le, suatu ketika suaramu 
akan jadi duit”. Dari situ saya mulai mencoba menjadi 
pembawa acara di lingkungan sekitar.

Cerita dari Sang 
Pembawa Acara

Selepas lulus dari STAN, saya mendapat penempatan 
tugas pertama kali di Kantor Perbendaharaan dan Kas 
Negara (KPKN) Medan. Dalam beberapa kesempatan, 
saya dipercaya menjadi MC acara-acara kantor. 
Mulai dari level KPKN hingga level kantor wilayah. Dari 
situ saya mulai membangun soft branding sebagai MC. 
Saat pindah tempat bertugas, di tempat baru saya 
tetap sering diminta untuk menjadi MC. 

Untuk menjadi MC yang handal, yang dibutuhkan 
adalah banyak-banyak praktik. Terjun langsung dalam 
suatu acara. Tidak hanya sekedar ikut pelatihan atau 
baca buku. 

Bagi saya menjadi MC bukan profesi, tetapi hobi. MC 
adalah event organizer dalam skala kecil. Tugas MC 
menghubungkan semua rangkaian acara. MC yang 
memberikan komando agar seluruh acara berjalan 
sukses.

Pernah menjadi MC dalam acara berskala 
internasional?

Pada tahun 2006 saya diajak oleh sebuah event 
organizer untuk mengikuti audisi menjadi pembawa 
acara dalam event motorcross yang akan diadakan 
oleh Helmy Sungkar, seorang promotor balapan. 
Acara itu berskala internasional yang diikuti pembalap 
dari berbagai negara. Singkat cerita, Helmy Sungkar 

Profil M. Sulthon Junaidhi
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mempercayakan posisi MC dalam rangkaian 
motorcross ini kepada saya. Mulai dari acara 
welcoming party, balapan, hingga closing party. 

Ketika saya tanya kepada Helmy Sungkar apa yang 
membuatnya memilih saya untuk menjadi MC acara 
ini, dia menjawab bahwa karakter suara saya mirip 
dengan Olan Sitompul. Pada era 1970-an, Olan 
Sitompul adalah penyiar acara olahraga yang sangat 
terkenal. Acara-acara tinju atau balapan tingkat 
nasional, Olan Sitompul menjadi MC-nya. Dari situlah 
berdatangan tawaran untuk menjadi pembawa acara 
berbagai event nasional maupun internasional.

Sering menjadi pembawa acara dalam berbagai 
kegiatan besar di Kementerian Keuangan, adakah 
kejadian yang menantang?

Saat itu ada sebuah acara yang dihadiri oleh seluruh 
pejabat eselon I dan para pejabat Kementerian 
Keuangan lainnya. Di tengah acara, mendadak 
iringan musik mati karena ada kesalahan teknis. Saat 
itu acara utama sudah selesai, tiba waktunya acara 
hiburan. Dicoba berkali-kali dan ditunggu cukup lama, 
namun kerusakan itu belum juga teratasi. Sebagai 
MC saya harus berpikir cepat menyelesaikan masalah 
ini agara acara tetap berjalan lancar. Saya pun 
berusaha mencairkan suasana. 

Saya bilang kepada hadirin bahwa acara harus tetap 
berlanjut. Menyanyi diiringi gitar sudah biasa, menyanyi 
diiringi band juga sudah sering. Saya menawarkan 
bagaimana kalau menyanyi tanpa diiringi musik sama 
sekali. Saya menantang tamu yang hadir untuk maju. 
Ternyata, di luar dugaan, ada beberapa pejabat yang 
bersedia bernyanyi di atas panggung. Tak hanya itu, 
acara makin meriah karena ada yang ikut berjoget. 
Acara terselamatkan dan kembali meriah.

Selain menyukai bidang public speaking, Bapak juga 
suka kegiatan traveling. Bisa berbagi cerita tentang 
ini?

Saat ini traveling atau plesir adalah kebutuhan bagi 
kita. Traveling dapat menjadi penyeimbang hidup 
kita agar tidak hanya tersita oleh urusan pekerjaan. 
Apalagi kalau traveling bersama keluarga. Itu rasanya 
menyenangkan sekali. Kebetulan istri dan anak saya 
juga suka traveling. Mereka tertarik dengan hal-hal 
tentang alam dan budaya. Beberapa waktu yang 
lalu kami roadtrip mengunjungi berbagai destinasi 
menarik di Flores dan Sumba. Kami berjumpa 
dengan penduduk lokal dan menghabiskan waktu 
bercengkrama dengan mereka. 

Setelah pindah dari DJPK, apa yang ingin Bapak 
lakukan?

Saya ingin lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT, 

hidup lebih agamis. Saya ingin lebih menikmati hidup 
dalam ketenangan. Perjalanan batin mendasari saya 
mengambil keputusan untuk pindah ke Malang agar 
bisa lebih tenang. Ini adalah titik balik bagi saya. 
Setelah segala capaian dan pengalaman, inilah waktu 
yang tepat bagi saya untuk memperlambat ritme. 
Memberi waktu lebih banyak untuk keluarga.

Apa pesan yang ingin disampaikan kepada rekan-
rekan di DJPK?

Kita harus meningkatkan sinergi dan kerjasama 
agar DJPK lebih kuat dan solid. Sense of belonging 
sebagai orang DJPK harus dibangun. Ketika ada 
pekerjaan atau hal yang harus dikerjakan bersama-
sama, masing-masing individu harus tergerak untuk 
memberikan yang terbaik.
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Hasil analisis penilaian kinerja PDAM yang 
dilakukan oleh Badan Pengembangan Pendukung 
Sistem Penyediaan Air Minum (BPPSPAM) tahun 2015  
menunjukkan bahwa dari 368 PDAM yang telah di 
audit  hanya 196 PDAM berstatus sehat, selebihnya 100 
PDAM berstatus kurang sehat dan 72 PDAM berstatus 
sakit atau dengan kata lain hanya 53,6% yang mampu 
berkinerja dengan baik . Indikator penilaian kinerja 
yang digunakan oleh BPPSPAM meliputi 4 (empat) 
aspek yaitu: 1) Aspek Keuangan dengan bobot 25%, 
2) Aspek Pelayanan dengan bobot 25%, 3) Aspek 
Operasional dengan bobot 35%, dan 4) Aspek Sumber 
Daya Manusia dengan bobot 15%. Berdasarkan kriteria 
tersebut maka kinerja PDAM dapat dikelompokkan 
dalam 3 kategori yakni : Sehat, Kurang Sehat, dan 
Sakit. PDAM dengan kategori sakit adalah PDAM yang 
tidak mampu menanggung risiko kas dan pinjaman 
dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

 Kita semua sangat prihatin dengan kondisi saat ini 
di mana banyak dari PDAM yang ada tiap tahun selalu 
merugi. Tidak sedikit subsidi yang telah dikucurkan oleh 
Pemerintah Daerah untuk PDAM. Salah satu persoalan 
yang dialami oleh PDAM yaitu masalah lama yang 
membelit mereka berupa utang yang terjadi saat 
lampau baik utang yang berasal dari dalam negeri 
maupun utang luar negeri. Bahkan saat ini jumlah 
bunga utangnya sudah jauh melampaui jumlah pokok 
yang dipinjam PDAM. Berdasarkan data yang ada 
pada Kementerian Keuangan pada tahun 2016 jumlah 
keseluruhan utang PDAM mencapai Rp3,91 triliun 
untuk 107 PDAM. Sebagian besar utang PDAM berasal 
dari wilayah  Jawa yang mencapai Rp1,47 triliun atau 
sekitar 38% dari 25 PDAM kemudian disusul PDAM di 
Wilayah Sumatera dengan jumlah Rp1,4 triliun atau 

sekitar 36% dari 44 PDAM. Sedangkan untuk Wilayah 
diluar Jawa dan Sumatera ada sekitar Rp1,03 triliun 
untuk 38 PDAM  atau 26% .

Untuk menjadikan suatu PDAM yang sehat 
salah satu aspek penilaian yang disebutkan di 
atas yaitu Aspek Keuangan di mana di dalamnya 
diukur mengenai rentabilitas (kemampuan PDAM 
untuk menciptakan keuntungan dan menjamin 
keberlanjutan), likuiditas (kemampuan PDAM 
memenuhi kewajiban jangka pendeknya), dan 
solvabilitas (kemampuan PDAM menjamin kewajiban 
jangka panjangnya oleh asetnya). Karena masih 
banyak dari PDAM yang memiliki utang pada masa 
lampau sehingga membuat penilaian dari aspek 
keuangan menjadi kecil. Oleh sebab itu untuk 
menjadikan PDAM yang sehat salah satu jalan yaitu 
dengan menyelesaikan utang yang mereka miliki 
dengan memberikan Hibah dari Pemerintah Pusat 
melalui Penyertaan Modal Pemerintah Daerah ke 
PDAM.

Mewujudkan PDAM 
yang Sehat Melalui 
Penyelesaian 
Piutang Negara

Oleh Irfan Sofi 
Ahli Muda Analis Keuangan 
Pusat dan Daerah
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Alokasi Hibah Non Kas

Pemerintah dengan persetujuan DPR RI melalui 
APBN-P 2016 telah menganggarkan dana hibah 
kepada pemerintah daerah dalam bentuk non kas 
untuk digunakan sebagai dasar penyertaan modal 
kepada PDAM dalam rangka mengoptimalkan 
perbaikan kondisi keuangan PDAM dan penyelesaian 
piutang negara pada PDAM baik yang bersumber 
dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri, Rekening 
Dana Investasi maupun yang bersumber dari 
Rekening Pembangunan Daerah. Jumlah dana yang 
dianggarkan dalam APBN-P Tahun 2016 pada belanja 
hibah yaitu sebesar Rp3.912.456.573.000,00 yang 
diberikan kepada 107 pemerintah daerah sebagai 
Pemilik PDAM yang memiliki utang kepada pemerintah 
pusat.

Berdasarkan surat Direktur Jenderal Cipta Karya, 
Kemen-PUPERA Nomor: PR.01.03-DC/535 tanggal 9 
Agustus 2016 perihal Penyampaian Usulan Daerah 
Penerima Hibah dalam Rangka Penyelesaian Piutang 
Negara pada PDAM dan kemudian ditindaklanjuti 
oleh DJPK-Kemenkeu dengan menetapkan 
daerah penerima hibah melalui Surat Penetapan 
Pemberian Hibah (SPPH) Nomor: S-36/MK.7/2006 
tanggal 23 Agustus 2016 kepada 107 daerah maka 
pada tanggal 30 September 2016 telah dilakukan 
penandatanganan Perjanjian Hibah Daerah (PHD) 
sebagai salah satu syarat dalam rangka penyelesaian 
piutang negara pada PDAM untuk 106 daerah. Dalam 
penandatanganan tersebut, satu daerah tidak dapat 
dilaksanakan penandatangan PHD karena PDAM-nya 
telah tutup yaitu Kabupaten Lampung Tengah.

Menurut data dari Kemen-PUPERA terkait sisa 
utang untuk 106 PDAM, diketahui bahwa utang 
PDAM terjadi sejak puluhan tahun yang lalu dan 
sebagian besar utangnya berupa utang non pokok 
yaitu berjumlah sekitar Rp3.01 triliun atau 77,39%  dari 
keseluruhan utang. Dengan demikian jumlah pokok 
utang hanya sekitar Rp881 miliar atau hanya 22,61% 
atau kurang dari seperempatnya. Besaran rincian non 
pokok utang PDAM tersebut terdiri dari bunga utang, 
denda, jasa bank, dan lain-lain sebagai mana tabel di 
bawah ini. 

Penyaluran Hibah Non Kas

Pelaksanaan Hibah Non Kas dalam rangka 
penyelesaian piutang negara pada PDAM 
dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2016 dengan 
batas akhir permintaan pembayaran tanggal 31 
Desember 2016 dan harus dialokasikan dahulu dalam 
APBD untuk penyertaan modal daerah kepada 
PDAM dalam bentuk non kas yang ditetapkan dalam 
Peraturan Daerah. Mengingat sempitnya waktu yang 
ada yaitu sekitar kurang dari setengah tahun sejak 
ditetapkannya APBN-P 2016, maka akan menjadi 
tantangan tersendiri dalam proses pelaksanaan 
penyaluran hibah non kas ini. 

Kendala utama yang dihadapi oleh daerah 
dalam pelaksanaan Hibah Non Kas ini yaitu terkait 
penetapan Perda Penyertaan Modal Daerah 
yang harus melalui pembahasan dengan pihak 
legislatif dalam waktu yang singkat. Untuk itu, saat 
penandatangan PHD tersebut selain dari pihak 
eksekutif, pihak legislatif juga diundang untuk hadir 
dengan tujuan agar terjadi kesepahaman antara 
pihak eksekutif dan legislatif terkait Hibah Non Kas 
sehingga proses penetapan Perda PMD ke PDAM bisa 
lebih cepat selesai. Namun demikian sampai dengan 
akhir tahun masih terdapat  3 daerah yang tidak 
dapat diproses penyaluran Hibah Non Kas dikarenakan 
belum menetapkan Perda PMD yaitu Kabupaten 
Labuhan Batu, Kabupaten Lampung Utara dan 
Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan jumlah Rp35,7 
miliar. 

Selain kendala tersebut ada kendala lain 
yang sedikit menghambat yaitu rekomendasi dari 
kementerian teknis dalam hal ini Kemen-PUPERA, 
amandemen naskah PHD  yang disebabkan oleh 
perda tidak bisa diselesaikan dalam waktu 1 bulan 
sejak NPHD ditandatangani serta syarat kelengkapan 
administrasi. Dengan kerjasama yang baik antara 
Kemenkeu, Kemen-PUPERA, dan pemerintah 
daerah sehingga kendala tersebut mampu diatasi 
sehingga penyaluran Hibah Non Kas berhasil dengan 
memuaskan, hal ini terlihat dari jumlah daerah yang 
berhasil menyelesaikan program ini yaitu sebanyak 
103 daerah dari 107 daerah yang ditetapkan sebagai 
penerima hibah ini atau sebesar 96,26%. 

Penyaluran Hibah Non Kas PDAM dalam rangka 
penyelesaian Piutang Negara pada PDAM Tahun 2016 
dilakukan sebanyak 6 tahap sesuai usulan daerah dan 
telah diverifikasi kelengkapan berkas oleh Kemenkeu. 
Penyaluran tahap I dilakukan pada tanggal 29 
November 2016 untuk 16 daerah dengan jumlah 
Rp515,5 miliar dan penyaluran Tahap VII atau terakhir 
dilakukan pada tanggal 30 Desember 2016 untuk 1 
daerah dengan jumlah Rp2,21 miliar. Rincian tahap 
penyaluran Hibah Non Kas dapat dilihat dalam tabel 
berikut.
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Penganggaran dan Pertanggungjawaban Hibah Non 
Kas di Daerah

Problem berikutnya yang akan dihadapi 
daerah yaitu terkait pertanggungjawaban.  Untuk 
itu Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016 
tentang Pedoman Penerimaan Hibah dari Pemerintah 
Pusat kepada Pemerintah Daerah, dan Penyertaan 
Modal Pemerintah Daerah kepada Perusahaan 
Daerah Air Minum, dalam rangka Penyelesaian Hutang 
Perusahaan Daerah Air Minum kepada Pemerintah 
Pusat secara Non Kas. Dengan terbitnya Permendagri 
ini, diharapkan Pemda memiliki acuan yang jelas 
untuk pelaksanaan Hibah Non Kas dari mulai tahap 
penganggaran sampai dengan pertanggungjawaban 
di APBD. 

Untuk menganggarkan pendapatan hibah 
non kas dalam APBD pemerintah daerah dapat 
menyesuaikan target pendapatan hibah dengan 
terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan 
Kepala Daerah (Perkada) tentang penjabaran APBD 
TA 2016 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan 
DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan 
Daerah tentang perubahan APBD TA 2016 atau 
dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran 
(LRA).  Pemerintah Daerah yang tidak melakukan 
perubahan APBD Tahun Anggaran 2016, maka dapat 
terlebih dahulu melakukan perubahan Peraturan 
Kepala Daerah tentang penjabaran APBD Tahun 
Anggaran 2016 dengan pemberitahuan kepada 
Pimpinan DPRD.

Penganggaran Pendapatan Hibah non kas, 
dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok 
lain-lain pendapatan daerah yang sah, jenis 
pendapatan hibah, obyek pendapatan hibah 
dari pemerintah, rincian obyek hibah non kas dari 
pemerintah pusat, sesuai kode rekening berkenaan 
pada SKPKD. Pendapatan hibah non kas digunakan 
untuk penyertaan modal daerah kepada PDAM 
dan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 
2016. Penganggaran Penyertaan Modal Daerah 
kepada PDAM berdasarkan peraturan daerah 
tentang Penyertaan Modal Daerah kepada PDAM 
dianggarkan dalam akun pembiayaan, kelompok 

pengeluaran pembiayaan daerah, jenis penyertaan 
modal/investasi pemerintah daerah, obyek 
penyertaan modal dan rincian obyek penyertaan 
modal kepada PDAM.

Berdasarkan peraturan kepala daerah tentang 
penjabaran perubahan APBD Tahun Anggaran 
2016, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) 
menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 
pendapatan dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran 
(DPA) pembiayaan. Pemerintah daerah mengakui 
pendapatan hibah non kas dari pemerintah pusat 
setelah diterimanya SP2D Non Kas yang diterima 
pemerintah daerah dari Kementerian Keuangan. 
Berdasarkan DPA pembiayaan dan SP2D non 
kas, Bendahara Pengeluaran PPKD mengajukan 
Surat Permintaan Pembayaran (SPP). Selanjutnya, 
berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 
tersebut, Bendahara Pengeluaran PPKD menerbitkan 
Surat Perintah Membayar (SPM). Berdasarkan Surat 
Permintaan Membayar (SPM) Bendahara Umum 
Daerah (BUD) mengeluarkan SP2D Penyertaan Modal 
pada PDAM.

Berdasarkan SP2D hibah non kas yang diterima 
Pemerintah Daerah dari Kementerian Keuangan dan 
SP2D Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada 
PDAM, PPKD menyusun laporan realisasi pendapatan 
hibah dan pengeluaran pembiayaan PPKD. Laporan 
realisasi pendapatan hibah dan pengeluaran 
pembiayaan PPKD dikonsolidasikan menjadi Laporan 
Keuangan Pemerintah Daerah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang 
pengelolaan keuangan daerah. Berdasarkan SP2D 
Penyertaan Modal Daerah, PDAM mencatat sebagai 
penambahan penyertaan modal dari pemerintah 
daerah yang sekaligus dicatat sebagai penyelesaian  
utang PDAM kepada Pemerintah Pusat.

Dengan demikian, penghapusan utang PDAM 
oleh pemerintah pusat akan sangat bermanfaat 
bagi PDAM guna meningkatkan kinerjanya dan 
lebih sehat keuangannya. PDAM yang sehat akan 
mampu memberi pelayanan yang lebih baik bagi 
pelanggannya, sehingga dengan demikian dapat 
membatu program pemerintah dalam menyediakan 
layanan air bersih utamanya bagi masyarakat 
berpenghasilan rendah. Pemerintah melalui APBN 
telah memberikan dukungan dalam bentuk Program 
Hibah Air Minum kepada pemerintah daerah sebagai 
Penyertaan Modal pada PDAM guna membantu 
meningkatkan jumlah pelanggan PDAM melalui 
pemasangan Sambungan Rumah Tangga. 
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Rona jingga senja Jakarta mengiringi langkah 
kaki para abdi negeri di level tertinggi memasuki 
ruang rapat Menteri di Gedung AA. Maramis II. Suatu 
sore pada pertengahan tahun 2008 menjadi sore 
yang tak biasa dibandingkan sore-sore sebelumnya. 
Para pejabat eselon I telah memenuhi ruangan 
rapat. Mengisi baris terdepan mengitari meja rapat. 
Sementara deretan kursi di belakangnya terisi 
beberapa staf yang mendampingi. 

Suasana sejenak menjadi hening, tatkala wanita 
berkacamata yang mengenakan blazer warna 
cokelat muda itu memasuki ruangan. Hanya ada 
sedikit suara derit gesekan beberapa kursi yang 
didekatkan ke arah meja rapat. Sejenak kemudian 
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memulai 
rapat pimpinan Departemen Keuangan. Seperti biasa 
beliau memulai rapat tepat waktu. Teladan yang 

diaplikasikan dalam rutinitas sehari-hari ini mereplikasi 
seluruh jajarannya melakukan hal yang sama.

“Itu yang di belakang siapa ya? Ini rapim lho, 
rapat pimpinan seharusnya tidak banyak orang, hanya 
dirjen dan staf ahli. Saya tidak mentolerir pimpinan 
yang tidak bisa menjelaskan, tidak bisa menguasai 
persoalan”. Itu yang pertama Ibu Menteri sampaikan 
membuka rapim. Itu artinya adalah keharusan bagi 
semua pejabat tinggi di institusi ini untuk menguasai 
substansi yang menjadi tanggung jawabnya.

Pada rapim itu ada pembicaraan penting, 
yang tak banyak orang tahu kalau itu akan jadi 
tonggak sejarah di Departemen Keuangan (sebelum 
menjadi Kementerian Keuangan). Ibu mengatakan 
“Pak Fuad (Fuad Rahmany-Kepala Bapepam LK) 
beserta jajarannya dan Pak Darmin (Darmin Nasution-
Dirjen Pajak) beserta jajarannya sebenarnya sudah 
layak mendapatkan reward seperti teman-teman 
kita di Thamrin (Bank Indonesia)”. Layak setara 
dengan mereka karena yang dikelola besar dan 
tanggungjawabnya juga besar. Tetapi pertama 
yang perlu dilakukan adalah bikin SOP-nya dengan 
jelas, uraian tugasnya dirinci jelas sehingga tanggung 
jawab dan targetnya jelas. Baru kemudian dirumuskan 
remunerasinya. Kira-kira demikian awal pembicaraan 
reformasi birokrasi di Departemen Keuangan saat itu. 
Ibu Sri Mulyani telah mempunyai visi yang jelas dan 
sangat mengetahui bagaimana seharusnya institusi 
Kementerian Keuangan dijalankan. 

Semua unit harus punya target, semua orang 

Re-Brand-Inc 
Kementerian 
Keuangan
Oleh Dhani Kurniawan
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harus punya indikator kinerja. Bicara reformasi birokrasi 
bukan melulu bicara remunerasi, ada hal yang 
jauh lebih besar yaitu kepastian tercapainya kinerja 
organisasi yang dimulai dari pencapaian masing-
masing individu di Kementerian Keuangan. Setiap 
detail harus terukur, rapi, punya tenggat waktu yang 
harus dipenuhi dan target yang jelas. Reformasi 
Birokrasi sesungguhnya sangat lekat dengan image 
profesionalisme dalam bekerja.

Bisa dibayangkan apabila institusi sebesar ini 
yang mengelola keuangan negara tidak punya SOP. 
Benar saja, dalam kurun waktu satu tahun, reformasi 
birokrasi di Kementerian Keuangan telah menghasilkan 
penataan dan penguatan organisasi. Penataan 
organisasi dilakukan pada kantor pusat, instansi 
vertikal, dan seluruh unit kerja, dengan menetapkan 
lebih dari 17.000 uraian jabatan dan 15.000 Standard 
Operating Procedure (SOP). Bukan hanya itu, karena 
yang lebih penting lagi adalah semangat untuk 
bekerja baik, jujur, profesional dan mengedepankan 
integritas yang ditanamkan oleh Menteri Keuangan Sri 
Mulyani ternyata benar-benar bisa diimplementasikan 
di seluruh jajaran unit eselon I.

Tahapan demi tahapan pelaksanaan reformasi 
birokrasi di Kementerian Keuangan terus bergulir. 
Gebrakan Menteri Keuangan Sri Mulyani melalui 
berbagai terobosan kebijakannya perlahan namun 
pasti meningkatkan dignity Kementerian Keuangan. 
Image pelayanan yang lambat dan berbelit-belit 
pada berbagai layanan yang diberikan oleh birokrasi 
pemerintah perlahan namun pasti mulai terkikis oleh 
profesionalitas kinerja Kementerian Keuangan. Front 
liner pelayanan Kantor Pelayanan Pajak, Kantor 
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai serta 
Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara terus 
berbenah menunjukkan profesionalismenya dalam 
menuntaskan berbagai tugas yang menjadi tanggung 
jawabnya. Tidak berlebihkan bila banyak pihak 
menyebut bahwa Kementerian Keuangan layak 
menjadi benchmark pelaksanaan reformasi birokrasi.

Rebranding Kementerian Keuangan dari image 
pelayanan standar birokrasi menjelma menjadi 
good corporate governance dilakukan secara masif. 
Kendati masih terdapat kekurangsempurnaan pada 
beberapa bagian, namun Kementerian Keuangan 
terus berbenah. Hampir tak terdengar lagi suara-suara 
sumbang pada sentra-sentra pelayanan Kementerian 
Keuangan. 

Menanamkan budaya kerja profesional ke 
dalam kinerja PNS Kementerian Keuangan bukan hal 
semudah membalik telapak tangan. Perlu waktu dan 
keseriusan semua pihak. Mengadopsi profesionalisme 
yang ada di perusahaan swasta maupun BUMN 
terkemuka ke dalam keseharian PNS tentu akan 
memberikan nilai lebih. Kinerja yang terukur, 
penyelesaian dengan norma waktu yang pasti dan 
hasil kerja yang sempurna menjadi tujuan. 

Pada tanggal 26 Mei 2010 Ibu Sri Mulyani 
berangkat ke Washington untuk mengemban 

amanah baru sebagai Managing Director Bank Dunia. 
Dalam pidato perpisahan di berbagai kesempatan 
yang dilaksanakan di beberapa unit eselon I beliau 
menyampaikan pesan agar reformasi birokrasi tetap 
dijaga. Reformasi birokrasi memang tidak dibangun 
dalam satu malam. Reformasi birokrasi juga bukan 
hanya Sri Mulyani seorang, tetapi lebih kepada 
movement secara total yang dilaksanakan oleh seluruh 
jajaran di Kementerian Keuangan. Ibu Sri Mulyani juga 
menyampaikan bahwa bekerja bukan sekedar rutinitas 
datang ke kantor, tetapi harus memberi value lebih 
kepada apa yang dikerjakan. Hal ini dapat dimaknai 
bahwa mengerjakan segala sesuatu itu bukan hanya 
sekedarnya tetapi harus sempurna hasilnya.

Tanggal 27 Juli 2016 menjadi hari yang bersejarah 
untuk Kementerian Keuangan. Presiden Joko Widodo 
mengumumkan kembalinya Sang Srikandi yang 
sebelumnya sudah pernah menjabat sebagai Menteri 
Keuangan, Sri Mulyani Indrawati. Milestone reformasi 
birokrasi yang dulu diletakkan kini telah menjadi 
keseharian dan benchmark bagi seluruh kementerian 
dan lembaga pemerintahan. Kementerian Keuangan 
telah bertransformasi menjadi organisasi yang modern 
dan profesional. E-filling untuk pelaporan pajak 
dan e-billing untuk pembayaran Pajak, e-auction 
untuk lelang BMN, kemudian ada SIMPEL dan LPSE 
untuk pengadaan BMN, adalah beberapa contoh 
bagaimana cara kerja manual bertransformasi 
menjadi serba elektronik. 

Untuk memastikan SDM yang berkualitas, 
Kementerian Keuangan menerapkan aplikasi 
e-performance. Aplikasi ini menggunakan metode 
penilaian 360 derajat. Suatu metode penilaian kinerja 
yang tidak hanya melibatkan atasan langsung sebagai 
penilai. Rekan sejawat yang diistilahkan sebagai 
peer juga berkewajiban memberikan penilaian. 
Begitu pula bawahan yang punya keharusan menilai 
atasannya. Filosofi putaran arah jarum jam sebanyak 
360 derajat benar-benar diterapkan. Metode penilaian 
ini mengedepankan sisi fairness dan transparansi 
sehingga menghasilkan hasil yang lebih baik daripada 
metode konvensional. Pihak yang mempunyai 
hubungan kerja mendapatkan kesempatan untuk 
menilai sehingga hasil penilaian lebih akurat.

Sebagai garda terdepan pengelola keuangan 
negara, Kementerian Keuangan telah mengaplikasikan 
profesionalisme baik dalam pelayanan maupun 
pengelolaan SDM-nya. Profesionalisme menjadi 
bagian penting dari rebranding institusi Kementerian 
Keuangan. Diaplikasikan secara bersama-sama 
dengan nilai-nilai Integritas, Profesionalisme, Sinergi, 
Pelayanan dan Kesempurnaan. Peran seluruh 
komponen di Kementerian Keuangan memastikan 
profesionalisme dalam bekerja tetap terjaga demi 
terwujudnya tata kelola yang baik dalam pengelolaan 
keuangan negara.
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Kereta cepat Rer-B dari bandara Charles De 
Gaulle melaju membawa para penumpang dari 
berbagai negara menuju jantung kota Paris. Keluar 
dari lorong-lorong gelap salah satu stasiun, tiba-tiba 
seperti terpampang sebuah peradaban lain. Kemilau 
lampu-lampu kristal menampakkan sang perempuan 
legenda Monalisa pada ornamen hias di langit-
langit bangunan megah. Le Carrousel atau dikenal 
juga sebagai Carrousel du Louvre, sebuah mall yang 
terintegrasi dengan Museum Louvre yang sangat 
termashyur itu. 

Perpaduan nuansa kekinian di pusat perbelanjaan 
modern dengan jejak sejarah dunia di Museum Louvre 
ini, mungkin tak selesai dibahas sehari semalam. 
Tapi ada satu kemiripan di sini yang dalam waktu 
tidak terlalu lama lagi akan bisa ditemui di Jakarta. 
Konektivitas antara jalur Mass Rapid Transit (MRT) 
Jakarta dengan beberapa mal. Grand design MRT 
telah terkonsep untuk nantinya mempunyai stasiun 
yang terintegrasi langsung dengan kantor, mall, stasiun 
kereta Commuter Line, Transjakarta, dan juga kereta 
bandara. 

Sejumlah mal sudah membuat MOU, di antaranya 
Blok M dan Plaza Indonesia. Kelak pengunjung tak 
lagi dipusingkan oleh antrian masuk mobil dengan 
scanning pengaman superketat yang kadang bisa 

menimbulkan kemacetan di gateway mal hingga 
ke jalan raya. Belum lagi perjuangan tersendiri kalau 
harus menyusuri lantai demi lantai mencari area parkir 
yang tak kunjung didapatkan. Itu baru sebagian, 
kenyamanan lain seperti integrasi antar moda 
transportasi di Jakarta dan lebih manusiawinya jalur 
pedestrian layak kita nantikan.

Mewujudkan mimpi
MRT Jakarta didesain sebagai sebuah solusi untuk 

mengatasi kemacetan Jakarta. Bila ruas jalan-jalan 
di Jakarta sudah semakin padat dikarenakan  rasio 
pertambahan kendaraan yang tidak sebanding 
dengan panjang jalan maka mutlak harus dicari 
sebuah jalur alternatif. Jalur kereta bawa tanah 
akihirnya menjadi pilihan. Bila dibandingkan dengan 
negara tetangga Singapura, dan negara-negara 
Eropa, realisasi MRT di Jakarta mungkin boleh dibilang 
termasuk terlambat. Namun demikian keberanian dan 
itikad baik pemerintah untuk mengeksekusi proyek 
MRT ini patut diapresiasi. Revolusi transportasi publik di 
Jakarta kini bukan lagi mimpi dan retorika.

Sejak groundbreaking 10 Oktober 2013, kini 
pengerjaan proyek MRT telah memasuki tahun 
keempat. Seluruh elemen PT. MRT Jakarta saat ini 
tengah berada dalam semangat penuh untuk 

Apa Kabar MRT
Oleh Dhani Kurniawan
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mewujudkan mimpi sebagian besar warga Jakarta 
mempunyai transportasi publik yang bisa disejajarkan 
dengan negara-negara maju. Kerja siang malam 
tak kenal lelah dari para pekerja proyek telah 
menampakkan hasilnya untuk mengejar target waktu 
operasional pada bulan Maret 2019.

Jawaban Konkrit Desentralisasi
Desentralisasi adalah penyerahan wewenang 

pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah 
otonom untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. Penyerahan kewenangan ini menstimulasi 
pemerintah daerah untuk lebih proaktif dan kreatif 
mengelola daerahnya. Tentu semuanya tetap 
berpedoman kepada aturan yang berlaku.

Gayung bersambut ketika niat baik pemerintah 
pusat untuk mengimplementasikan kebijakan 
desentralisasi fiskal dijawab dengan kesungguhan 
daerah untuk melaksanakan pembangunan. 
Tantangan untuk menata ibukota dijawab dengan 
keberanian pemda DKI mengeksekusi proyek MRT 
yang sudah lama diidam-idamkan akan menjadi solusi 
untuk mengurangi kemacetan di Jakarta.

Jakarta sebagai ibukota negara merupakan 
etalase Indonesia. Display awal yang akan dengan 
mudah bisa dilihat oleh mata dunia. Kota yang pada 
tanggal 26 Juni 2017 nanti akan berumur 490 tahun 
ini sudah selayaknya semakin berbenah agar tidak 
tertinggal oleh ibukota negara tetangga. Volume 
kendaraan yang terus betambah tanpa diikuti oleh 
inovasi mengatasi kemacetan tentu akan berdampak 
buruk pada ibukota. Indonesia harus nampak cantik di 
mata dunia. Bukan hanya Bali sebagai destinasi wisata 
favorit dunia, namun juga Jakarta sebagai gateway 
masuknya investasi ke Indonesia. Bila kesan pertama 
saja sudah tidak nyaman, maka akan mempengaruhi 
keputusan selanjutnya. Semua itu bisa dimulai dari 
menata Kota Jakarta dan pengoperasian MRT adalah 
salah satunya. 

The Milestones
Sejak tahun 1989 -1992 sebenarnya feasibility 

study mengenai MRT telah dilakukan. Selanjutnya 
dikuti dengan upaya Pemda DKI untuk mencari 
pendanaannya. MoU antara Gubernur DKI Jakarta 
dengan Konsorsium European-Indonesia-Japanese 
untuk studi Basic Design konstruksi koridor subway Blok 
M-Kota tekah disepakati pada tahun 1995. Payung 
hukum terkait MRT berupa Peraturan Menteri terkait 
maupun Peraturan Gubernur DKI juga telah ditetapkan 
pada tahun 2004 – 2005.

Pada tahun 2006 perjanjian pinjaman fase 
I sejumlah 1.869 miliar Yen untuk pembiayaan 
Engineering Services disepakati. Pada tanggal 12 
Agustus 2007 telah diterbitkan Peraturan Menteri 
Perhubungan RI No.KP 27/2007 tentang Tim 
Pendampingan untuk Konstruksi MRT Jakarta. Tanggal 
17 Juni 2008 menjadi hari yang bersejarah karena 

pada hari itulah PT. Mass Rapid Transit Jakarta (PT. MRT 
Jakarta) dibentuk dengan Peraturan Daerah No.3/2008 
tentang Pembentukan badan Usaha Milik Daerah 
(BUMD) PT. MRT Jakarta. Struktur permodalan PT. MRT 
Jakarta diatur dalam  Peraturan Daerah No.4/2008 
tentang Penyertaan Modal pada PT. MRT Jakarta. 
Status kepemilikan PT. MRT Jakarta adalah 99,99% 
Pemda DKI dan 0,01% PD. Pasar Jaya yang notabene 
juga milik Pemda DKI.

Perjanjian pinjaman fase II dengan jumlah 48,15 
miliar Yen untuk konstruksi MRT Jakarta disepakati pada 
tahun 2009. Dengan demikian sebenarnya pada tahun 
2010 pendanaan untuk proyek MRT Jakarta sudah 
tersedia. Demikian juga dengan Basic Engineering 
Design (BED) sebagai awal pengerjaan proyek juga 
telah disiapkan.

Hari bersejarah bagi MRT di Indonesia akhirnya 
tiba pada tanggal 10 Oktober 2013. Presiden Joko 
Widodo yang saat itu masih menjabat sebagai 
Gubernur DKI Jakarta meresmikan ground breaking 
proyek MRT Jakarta. Selanjutnya pada tahun 2014 
konstruksi skala besar untuk jalur bawah tanah MRT 
dimulai dari Bundaran HI. Pada sisi lain pengerjaan 
skala besar untuk jalur layang juga mulai dilaksanakan 
di area Blok M. Dengan menerapkan sistem shift 
pengerjaan jalur-jalur MRT dikerjakan siang malam 
untuk memenuhi tenggat waktu penyelesaian tahap 
demi tahap yang telah direncanakan. Akhirnya pada 
bulan Februari 2017 pekerjaan terowongan jalur 
bawah tanah MRT fase I berhasil diselesaikan. 
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Rute, Konstruksi dan Sistem Pengoperasian

Sebagian dari konstruksi jalur MRT Jakarta 
merupakan struktur layang (elevated) yang 
membentang lebih kurang 10 km dari wilayah Lebak 
Bulus hingga Jalan Sisingamangaraja. Dari rute 
tersebut, terdapat 7 Stasiun Layang, yaitu Lebak 
Bulus, Fatmawati, Cipete Raya, Haji Nawi, Blok A, 
Blok M dan Sisingamangaraja. Sementara Depo 
kereta api dibangun di area Lebak Bulus, berdekatan 
dengan stasiun awal/akhir Lebak Bulus. Seluruh stasiun 
penumpang dan lintasan dibangun dengan struktur 
layang yang berada di atas permukaan tanah, 
sementara depo kereta api dibangun di permukaan 
tanah (on ground).

Tipe struktur layang yang akan digunakan adalah 
tiang tunggal (single pier) pada bagian bawah serta 
gelagar persegi beton pracetak (precast concrete 
box girder) pada bagian atas. Ketinggian gelagar dari 
permukaan jalan telah memperhitungkan persyaratan 
minimal jarak bebas vertikal (vertical clearance) 5,0 
meter sesuai peraturan yang berlaku untuk jalan 
perkotaan. 

Konstruksi bawah tanah (underground) MRT 
Jakarta membentang lebih kurang 6 km, yang terdiri 
dari terowongan MRT bawah tanah dan enam 
stasiun MRT bawah tanah, yang terdiri dari Stasiun 
Senayan, Istora, Bendungan Hilir, Setiabudi, Dukuh 
Atas, Bundaran Hotel Indonesia. Metode pengerjaan 
konstruksi bawah tanah menggunakan TBM (Tunnel 
Boring Machine) tipe EPB (Earth Pressure Balance 
Machine). 

Railway System merupakan prasarana 

penunjang sistem perkeretaapian yang terdiri 
dari 10 sub sistem, antara lain Substation System, 
Overhead Contact System, Power Distribution 
System, Signaling System, Telecommunication System, 
Facility SCADA, Automatic Fare Collection System, 
Platform Screen Doors, Escalator and Elevator, dan 
Trackwork. Sistem perkeretaapian MRT Jakarta 
akan menggunakan sistem persinyalan terbaru di 
Indonesia dengan memperkenalkan sistem persinyalan 
CBTC (Communication Based Train Control) dan 
menerapkan sistem moving block untuk pengaturan 
perjalanan kereta.

Pembiayaan MRT Jakarta
MRT Jakarta merupakan proyek pertama 

di Indonesia yang menerapkan pembiayaan 
melalui skema three sub level agreement. Proyek 
Pembangunan MRT dibiayai oleh Pemerintah Pusat 
dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta didukung 
oleh Pemerintah Jepang melalui Japan International 
Cooperation Agency (JICA). Dukungan JICA diberikan 
dalam bentuk penyediaan dana pembangunan 
dalam bentuk pinjaman. Komitmen yang telah 
diberikan JICA terhadap bantuan pembangunan 
MRT ini adalah sebesar ¥125,237,000,000,-, sedangkan 
loan agreement yang telah diberikan sebesar 
¥50,019,000,000,- terdiri dari Loan Agreement No. IP-536 
sebesar ¥1,869,000,000,- dan Loan Agreement No. IP-
554 sebesar ¥48,150,000,000,-. Serta Loan Agreement 
No. IP-571 sebesar ¥75,218,000,000,-.

Pelaksanaan Pembangunan MRT melibatkan 
beberapa instansi, baik pada tingkatan Pemerintah 
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Pusat, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan PT. MRT 
Jakarta. Oleh karena itu, Dokumen Anggaran yang 
diperlukan juga melibatkan lembaga-lembaga 
tersebut dengan nama program dan kegiatan 
berbeda namun dengan satu output yang sama, 
pembangunan MRT.

Dana pinjaman JICA yang telah diterima 
Pemerintah Pusat diterushibahkan kepada 
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dokumen anggaran 
(APBN) yang berkaitan dengan pinjaman yang 
diterushibahkan tersebut berada pada Direktorat 
Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Kementerian 
Keuangan. Nama program dan kegiatannya adalah 
Program Pengelolaan Hibah Negara dengan Kegiatan 
Penerusan Pinjaman dan/atau Hibah LN sebagai hibah 
kepada Pemerintah Daerah. Executing Agency adalah 
Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian 
Perhubungan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sebagai 
implementing agency, akan mencatat sebagai 
penerimaan dan pengeluaran dalam APBD, 
menempatkan dokumen pelaksanaan anggaran 
kegiatan pembangunan MRT pada Badan Pengelola 
Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta dengan 
nama Program dan Kegiatan Penyertaan Modal 
(Pembiayaan/Investasi) Pemerintah DKI Jakarta 
kepada PT. MRT Jakarta. Selain itu, dokumen 
pelaksanaan anggaran pembangunan MRT Jakarta 
juga ditempatkan pada BAPPEDA DKI Jakarta 
sebagai belanja langsung dengan nama program, 
Perencanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana 
Kota, dengan nama kegiatan, Management 
Consulting Services for MRT Jakarta.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai 
implementing agency, telah menunjuk PT. MRT 
Jakarta sebagai sub implementing dari program 
pembangunan MRT Jakarta. 

Kesaktian Sang Antareja
Di jagad pewayangan, Antareja dikenal sebagai 

putra pertama Bima. Salah satu kesaktian Antareja 
adalah mampu berjalan menembus kedalaman 
bumi. Antareja mempunyai sifat jujur, pendiam, rela 
berkorban dan sangat berbakti kepada orang tua. 
Kinerja dan filosofi hidup Antareja diaplikasikan sebagai 
salah satu nama mesin bor bawah tanah pertama 
proyek MRT Jakarta.

Tunnel Boring Machine (TBM) Antareja diresmikan 
pengoperasiannya oleh Presiden Joko Widodo, pada 
21 September 2015. Bor Antareja memiliki diameter 
± 6,7 meter, dengan total panjang ± 43 meter dan 
bobot mencapai ± 323 ton, mulai dari bagian 
kepala (cutterhead) hingga bagian akhir (backup 
cars). Pada tanggal 17 April 2016 mesin bor ini telah 
berhasil menembus Stasiun Istora (depan Bursa Efek 
Indonesia). Bila dihitung sejak masa pengoperasian, 
Sang Antareja telah berhasil membuat terowongan 
jalur MRT bawah tanah dengan total panjang 928,5 
meter. TBM lain untuk pengerjaan tunneling MRT diberi 
nama Antareja II, Mustika Bumi I dan Mustika Bumi II. 
Keempat TBM tersebut diproduksi oleh Japan Tunnel 
Systems Corporation (JTSC) dari Jepang menggunakan 
teknologi Earth Pressure Balance (EPB). Pengerjaan 
konstruksi jalur terowongan bawah tanah MRT dengan 
TBM ini telah selesai pada Desember 2016.

“Kesaktian” Sang Antareja bisa dilihat dari cara 
kerjanya. Setiap kali mesin bor melakukan penggalian 
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ke arah depan, akan langsung diikuti dengan 
pemasangan segmen terowongan berupa potongan-
potongan beton berbentuk lingkaran dengan 
diameter 1,5 meter di belakangnya.

Progress MRT di 2017
How about MRT progress? Jawabannya It’s 

happening now. Ada sebuah excitement di bawah 
sana, di bawah tanah, di gorong-gorong Jakarta. 
Bahkan Presiden RI pun menyaksikan langsung dan 
mengapresiasi perkembangannya. Kalau dulu sering 
ada plesetan MRT sebagai singkatan dari Masih Rapat 
Terus kini tak demikian. Memang masyarakat Jakarta 
masih harus besabar paling tidak sampai dengan 
Maret 2019 tetapi percayalah penantian mereka akan 
terbayar pada saatnya.

Sampai dengan akhir Maret 2017 pembanguann 
MRT telah mencapai 68,98 %. Terlepas dari lalu lintas 
Sudirman- Thamrin yang mengalami hambatan, 
kemajuan ini yang layak diacungi jempol. Sebagai 
sebuah konsekuensi dari pembangunan jangka 
menengah di jalan protokol, memang dituntut 
kesabaran lebih para pengguna jalan. Terlebih proyek 
MRT ini juga berbarengan dengan proyek Simpang 
Susun Semanggi yang juga beririsan dengan jalan 
Sudirman.

Moda transprotasi berbasis rel ini rencananya 
akan membentang kurang lebih 110.8 km. Terdiri 
dari Koridor Selatan – Utara (Lebak Bulus - Area Kota) 
sepanjang kurang lebih ±23.8 km dan Koridor Timur – 
Barat sepanjang kurang lebih ±87 km.

Pembangunan koridor Selatan - Utara dari Lebak 
Bulus – Area Kota dilakukan dalam 2 tahap: 

Tahap I membentang dari Jakarta Selatan hingga 
ke Jakarta Pusat menghubungkan Lebak Bulus sampai 
dengan Bundaran Hotel Indonesia sepanjang 15.7 km 
dengan 13 stasiun. Terdiri dari 7 stasiun layang dan 6 
stasiun bawah tanah ditargetkan mulai beroperasi 
pada bukan Maret 2019.

Tahap II akan melanjutkan pembangunan jalur 
Selatan-Utara dari Bundaran Hotel Indonesia ke Area 
Kota sepanjang 8.1 Km yang akan dimulai sebelum 
tahap I beroperasi dan ditargetkan beroperasi 2020. 
Studi kelayakan untuk tahap ini sudah selesai.

Untuk Koridor Timur - Barat saat ini sedang dalam 
tahap studi kelayakan. Koridor ini ditargetkan paling 
lambat beroperasi pada 2024 - 2027

 
Increasing Mobility, Improving Life Quality

Sebuah cita-cita besar harus dimulai sedini 
mungkin, termasuk cita-cita untuk mengubah Jakarta 
menjadi lebih baik. Tagar #UbahJakarta yang 
digaungkan pada pembangunan MRT mewakili 
keinginan itu. Tagline MRT Jakarta Increasing mobility, 
improving life quality hendak mengkomunikasikan 
bahwa MRT bukan hanya tentang kemudahan 
transportasi, namun juga tentang kualitas hidup. 
Bagaimana meningkatkan kualitas hidup masyarakat 
khususnya di Jakarta, salah satunya ditempuh melalui 
inovasi moda transportasinya. Mengikuti pola-pola 
yang ada di negara maju, MRT didesain untuk menjadi 
wahana paling populer dalam mengkampanyekan 
kedisiplinan.

MRT tak sekedar upaya untuk mengatasi 
kemacetan tapi juga satu movement untuk mengajak 
memanusiakan manusia. Membentuk sebuah tatanan 
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baru, habit yang baru yang lebih beradab. Diawali 
dari pola antri, peningkatan disiplin, kepedulian dan 
modernisasi moda transportasi. Dengan MRT, warga 
Jakarta akan memiliki alternatif sarana transportasi 
publik yang andal, cepat, aman dan nyaman. Dengan 
semakin mudahnya warga bepergian di Jakarta, 
diharapkan mampu memberi dampak positif pada 
pertumbuhan ekonomi serta perbaikan kualitas hidup 
warga kota.

Dengan adanya stasiun MRT, akan memicu 
adanya perubahan struktur kota secara keseluruhan. 
Apabila semuanya telah berjalan baik, sepanjang 
jalan Sudirman – Thamrin akan dilakukan penataan 
kembali fasilitas pejalan kaki untuk mengakomodasi 
pejalan kaki yang akan keluar masuk pada area 
stasiun MRT tersebut. Hal ini akan didukung kebijakan 
lain seperti pembenahan TransJakarta, penerapan 
ERP (Electronic Road Pricing) dan kebijakan lain yang 
mendorong penggunaan moda transportasi publik 
secara masif. 

  
Berapa Tarif Wajar MRT?

Salah satu frequently ask question (FAQ) yang 
mengemuka adalah tentang harga tiket. Berapa sih 
harga tiket MRT? Apakah semurah tiket Trans Jakarta 
yang hanya 3500 Rupiah, atau seperti Commuter 
Line yang dihitung per stasiun? Dalam paparannya 
Direktur Keuangan dan Administrasi PT. MRT Jakarta, 
Tuhiyat menyampaikan bahwa setelah dilakukan 
kalkulasi biaya operasional, harga tiket MRT jauh 
dekat yang cukup pantas dan masih memberikan 
margin keuntungan adalah sebesar Rp.17.000. Tentu 
selalu ada probabilitas untuk harga yang lebih murah 
apabila pemda DKI memberikan subsidi. 

Salah satu kunci keberhasilan transformasi 
angkutan publik diantaranya adalah ketepatan 
pemberian subsidi. Kebijakan subsidi kepada 
para pengguna commuter line dan Transjakarta 
memungkinkan untuk dimplementasikan pada MRT. 
Data pada APBD 2016 DKI Jakarta menunjukkan 
bahwa anggaran subsidi atau Public Service 
Obligation (PSO) untuk layanan bus TransJakarta 
mencapai Rp 1,6 Triliun. Ini merupakan upaya serius 
Pemda DKI guna menurunkan harga tiket TransJakarta 
sehingga terjangkau oleh banyak kalangan.

Contoh lain bisa kita lihat pada moda transportasi 
berbasis rel yang saat ini telah lebih dulu eksis yaitu 

Commuter Line atau Kereta Rel Listrik (KRL).  Tarif per 
1 Oktober 2016 KRL Jabodetabek adalah sebesar Rp 
3.000 untuk 1-25 km pertama dan selanjutnya sebesar 
Rp 1000 untuk 10 km berikutnya. Penetapan tarif yang 
terjangkau tersebut tidak terlepas dari kebijakan 
pemerintah untuk memberikan subsidi. Komparasi 
atau perbandingan dengan moda transportasi 
lain selalu dilakukan. Untuk jarak yang sangat jauh 
seperti misalnya Tanah Abang – Serpong, ataupun 
Bogor – Jakarta Kota, tentu tarif semurah itu tak akan 
tertandingi oleh moda transportasi apapun. Terhindar 
dari kemacetan dan kelancaran perjalanan yang 
lebih terjamin, menjadi keunggulan moda transportasi 
berbasis rel ini. Hal ini menjadi pertimbangan tersendiri 
kepada banyak penumpang untuk menjadi pengguna 
setia. 

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi 
masyarakat Jakarta, kelak jumlah subsidi yang 
diberikan seyogyanya mengalami penyesuaian. 
Subsidi yang diberikan Pemda DKI mungkin bisa 
dikurangi agar dananya bisa dialokasikan untuk 
pembangunan di sektor lainnya. Tentu hal ini tetap 
harus mempertimbangkan kewajaran harga. Jangan 
sampai MRT yang susah payah dibangun hanya 
dinikmati oleh segelintir orang saja, sehingga tak 
signifikan efeknya terhadap pengurangan kemacetan. 
Perkiraan tarif maksimal Rp.10.000 cukup wajar dan 
sebanding dengan kemudahan, kelancaran dan 
kecepatan yang ditawarkan oleh MRT. 

Multiplier Effect
Selain menawarkan solusi konkrit untuk mengatasi 

kemacetan, MRT juga mempunyai multiplier effect. 
Secara ekonomi MRT menciptakan peluang bagi 
pemda DKI untuk menambah Pendapatan Asli Daerah 
(PAD) melalui beberapa sumber. Terlepas dari nantinya 
ada laba dari PT. MRT sebagai BUMD DKI Jakarta 
banyak sisi lain yang juga sangat potensial menghasil 
pemasukan tinggi bagi pemda DKI. Meningkatnya 
Pajak Reklame Pemda DKI adalah salah satunya.

Dunia advertising selalu dan selalu memacu 
kreativitas bagi para pelakunya. Tantangan 
menciptakan ide-ide baru senantiasa muncul. 
Kejelian menemukan momentum dan space iklan 
akan menentukan sebuah iklan tepat tertuju kepada 
sasarannya atau tidak. MRT memberikan kemewahan 
kanvas periklanan sepeti misalnya pada gerbong dan 
bagian dalam kabin seperti halnya pada Transjakarta 
maupun kereta Commuter Line. Belum lagi stasiun 
MRT yang tentunya menyediakan space cukup luas 
pada setiap bagiannya seperti ruang tunggu, kursi 
tunggu, koridor, escalator, maupun bagian-bagian 
lainnya. “Monetize your spaces” adalah tagline tepat 
agar potensi dunia periklanan tergali dengan optimal. 
Selain itu kerjasama dengan operator seluler untuk 
penguat sinyal di bawah tanah juga potensial untuk 
menghasilkan pendapatan daerah.

Dari sisi ekonomi MRT akan menstimulasi 
pendapatan masyarakat Jakarta melalui peluang 
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usaha dan lapangan pekerjaan yang terbuka semakin 
luas. Peluang membuka gerai makanan, maupun 
toko souvenir di semua stasiun MRT cukup menjanjikan 
income yang menarik. Lapangan kerja juga akan 
bertambah seperti misalnya operator sistem MRT yang 
bekerja dibalik layar operasional MRT, IT support, teknisi, 
customer service, petugas ticketing, cabin crew MRT, 
petugas cleaning service, petugas keamanan dan 
juga pemandu atau guide seperti yang ada di stasiun 
subway dan bandara di luar negeri. 

Multiplier effect  di berbagai sektor menjadi 
suatu keniscayaan yang akan terjadi. Peningkatan 
kedisiplinan pengguna moda transportasi umum 
setahap demi setahap akan mencapai level yang 
lebih tinggi seperti di negara-negara maju. Jam 
operasional MRT yang terjadwal dengan pasti, mau 
tidak mau akan mendidik masyarakat untuk tepat 
waktu sampai di stasiun. Kedisplinan adalah cerminan 
kualitas hidup warga dan Jakarta sudah selayaknya 
mewujudkan ini sesegera mungkin.

Dampak positif lain yang mungkin tidak 
terbayangkan sebelumnya adalah dampak terhadap 
kesehatan warga Jakarta dan pengguna MRT secara 
umum. Di negara-negara maju kita bisa melihat 
ritme kehidupan yang lebih cepat. Pejalan kaki 

yang berjalan cepat menuju stasiun-stasiun kereta 
bawah tanah ataupun halte bus. Mereka berkejaran 
dengan waktu demi mengejar jadwal perjalanan 
menggunakan moda transportasi umum yang 
memang sudah fixed. Kondisi ini selain berimbas pada 
kedisiplinan warga juga mempunyai dampak positif 
terhadap kesehatan. Berjalan kaki secara rutin adalah 
olahraga paling sederhana yang bisa dilakukan oleh 
siapa saja.

Apabila sukses beroperasi di Jakarta, bukan 
tidak mungkin ke depan MRT juga akan dioperasikan 
di kota-kota besar lain di Indonesia. MRT Jakarta 
merupakan pilot project dari sebuah revolusi besar 
moda transportasi umum di Indonesia. Perlu dukungan 
dari semua pihak. Tidak hanya pemerintah pusat 
dan pemerintah daerah, tetapi juga sektor swasta 
dan masyarakat. Sebagai sebuah milestone untuk 
mengubah wajah Kota Jakarta yang lekat dengan 
kemacetan, MRT juga terobosan baru dalam 
khazanah transportasi umum di Indonesia. 

Ada semangat baru di sana, ada ide-ide brilian 
yang mulai direaliasikan, sebuah transformasi dari 
stagnasi menuju dimensi peradaban yang bukan 
hanya sekedar imaji. Siapkah anda menjadi bagian di 
dalamnya?
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Mengubah Bojonegoro dari Minus 
Menjadi Serba Plus

Suyoto
Bupati Bojonegoro
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Sejak awal memimpin Bojonegoro, sudah berjejer 
prestasi yang Bapak torehkan. Banyak pihak 
mengapresiasi capaian tersebut. Bagaimana kisah 
perjalanan Bapak menjadi agen perubahan sekaligus 
tokoh di balik keberhasilan Bojonegoro?

Ayah saya seorang petani sekaligus tukang kayu. 
Ibu saya buta huruf. Namun, Ibu selalu memotivasi 
saya agar hidup kita bermanfaat untuk banyak 
orang. Karena keterbatasan ekonomi, saya memilih 
bersekolah di madrasah tsanawiyah (setingkat SMP) 
dan madrasah aliyah (setingkat SMA). Lalu saya 
melanjutkan kuliah di IAIN jurusan Bahasa Arab. 
Setelah lulus kuliah dan menjadi dosen, saya memiliki 
kesempatan memperdalam Ilmu Sosial. Saya tidak 
pernah menutup diri harus menjadi apa. Spirit saya 
ingin memberi manfaat untuk orang banyak. Setelah 
menjadi rektor dan anggota DPR, ada keterpanggilan 
untuk diri saya agar terlibat dalam pembangunan. 
Saya menjadi Bupati didukung oleh rakyat, sehingga 
utang saya kepada rakyat begitu banyak. Utang 
itu mendorong saya siang malam bekerja dengan 
antusias. Keterbatasan anggaran, sumber daya 
manusia, dan sumber daya alam harus kita hadapi. 
Saya harus transparan dan akuntabel kepada rakyat. 
Saya belajar banyak hal, seperti mengelola anggaran 
perminyakan, menghindari tuntutan terkait sumber 
daya alam. Apresiasi yang saya dapatkan, itu karena 
keterbukaan saya menerima masukan dan terus 
belajar. Saya pernah memberikan ceramah di Vatikan, 
Inggris, Perancis, dan Brazil. Saya juga mewakili 
Indonesia dan Asia dalam event Open Government 
Partnership 2016. Bagi saya, ibaratnya seperti lilin 
kecil. Di tengah kegelapan, lilin kecil itu bisa memberi 
makna. Saya akan terus mencoba membuat mimpi 
menjadi nyata, membangun jembatan-jembatan 
kecil yang menghubungkan mimpi kolektif menjadi 
kenyataan.

Tahun ini anggaran transfer ke daerah di APBN 2017 
lebih besar dari anggaran belanja kementerian/
lembaga. Bagaimana tanggapan Bapak sebagai 
kepala daerah?

Ini menggambarkan bagaimana integrasi dalam 
NKRI, yaitu antara pemerintah pusat dan pemerintah 
daerah. Dalam sistem ini, rakyat dinomorsatukan. 
Masalah yang paling besar adalah yang langsung 
berhadapan dengan rakyat. Di sinilah peran penting 
pemerintah daerah. Otonomi daerah yang saat ini 
diterapkan artinya pemerintah hadir untuk rakyat. 
Ketika sekarang kapasitas fiskal kita meningkat di 
daerah, berarti kemampuan kita untuk menyelesaikan 
masalah menjadi lebih cepat dan lebih baik. Ruang 
fiskal ini harus kita kelola secara tepat dan efektif.

Bojonegoro mendapatkan alokasi DBH Migas sebagai 
daerah penghasil. Bagaimana strategi Bapak untuk 
mengelola dana tersebut untuk pembangunan dan 

penyediaan layanan publik di Bojonegoro?     

Kami belajar dari pengalaman daerah-daerah lain 
bahwa jika salah mengelola sumber daya alam, akan 
timbul “kutukan”. Kutukan itu berupa konflik, kerusakan 
lingkungan, terjadinya korupsi, dan mental pesta. 
Hal-hal tersebut harus dihindari. Kami menerapkan 
prinsip-prinsip pembangungan berkelanjutan secara 
transparan, akuntabel, dan jelas fokusnya. Kami 
memperkuat pondasi pembangunan SDM ke depan. 
Jika manusia Bojonegoro itu sehat, cerdas, produktif, 
dia pasti akan melakukan beberapa terobosan 
ke depan. Kami juga fokus dalam membangun 
infrastruktur, yaitu infrastruktur yang benar-benar 
memiliki impact besar terhadap pertumbuhan 
ekonomi. Setiap rupiah yang dikeluarkan harus 
jelas output maupun outcome-nya. Yang tak kalah 
pentingnya adalah penguatan fiskal dalam jangka 
panjang. Kabupaten Bojonegoro serius menyiapkan 
dana abadi. Dana itu kemudian kami investasikan di 
sektor perbankan. Kami punya saham di Bank Jatim. 
Bank lokal juga kami berikan modal sekarang. Ketika 
volatilitas naik turun, kami sudah punya antisipasi. Ke 
depan, dana pembentukan publik ini akan terus kami 
perkuat sehingga kami tidak tergantung lagi kepada 
minyak.

Saat ini Bojonegoro dikenal sebagai daerah yang 
berhasil baik tata kelola pemerintahan maupun aspek 
lainnya seperti pariwisata. Bagaimana success story 
Bojonegoro yang bisa menjadi best practice untuk 
daerah lain?

Kalau boleh saya bilang, kami mulai membangun 
Bojonegoro pada lima tahun pertama dari minus. 
Jadi, start from minus to zero and zero to plus. Misalnya 
belum optimalnya infrastruktur jalan, infrastruktur 
pertanian, infrastruktur pendidikan dan kesehatan, 
serta birokrasi yang dianggap masih korup dan tidak 
efektif. Lima tahun pertama kami fokus membenahi 
itu. Pada lima tahun kedua, kami merintis dari nol ke 
plus. Di situlah kemudian ekonomi kami rancang, tidak 
hanya berbasis pertanian dan migas, tetapi juga mulai 
merambah sektor industri. Kami juga mengembangkan 
sektor jasa. Misalnya, dokter-dokter ahli jantung di 
Bojonegoro akan melakukan operasi jantung dengan 
teknik modern yang biasanya hanya ada di kota-kota 
besar. Jauh hari kami siapkan dokter-dokter seperti ini. 
Kami buka lebar-lebar sektor perdagangan. Wisata 
juga kami optimalkan. Di desa dikembangkan wiasata 
yang berbasis masyarakat. Tempat yang dulunya 
banjir dan tidak ada apa-apa sekarang bisa menjadi 
tempat wisata. Kawasan sekitar Bengawan Solo yang 
tadinya sumber banjir sekarang bisa menjadi tempat 
produksi padi yang luar biasa. Agro Belimbing yang 
dulu sering banjir, pada tahun 2016 lalu mampu 
mendatangkan 137.000 kunjungan wisatawan. Semua 
dikelola oleh masyarakat. Sekarang kami merintis lagi 
sentra wisata lain. Memang tidak mudah meyakinkan 
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masyarakat, tetapi kalau mereka sudah tahu dampak 
positifnya, mereka akan terpacu dan berlomba 
memberikan yang terbaik. Wisata atas angin, kawasan 
sumur minyak tua yang tadinya cuma jadi petaka, 
kotor, rusak di sana sini, kini menjadi tempat wisata 
yang mengubah perilaku orang. Baru tiga tahun 
terakhir ini kami mengoptimalkan sektor pariwisata, 
ada investasi besar seperti wisata cahaya GoFun 
dengan luas 6 hektar lebih. Sekarang GoFun menjadi 
trendsetter baru di Bojonegoro.

Dampaknya, muncul hotel-hotel berbintang di 
Bojonegoro. Saat ini sudah ada 3 hotel bintang tiga 
dan sedang dibangun hotel berbintang empat. Hal 
tersebut membentuk kepercayaan di masyarakat. 
Bojonegoro yang dulu dikenal sebagai daerah banjir, 
sekarang bisa berbenah dan maju. Ini sekarang 
menjadi episentrum dari gerakan ekonomi. Kami 
yakin bahwa kalau nanti dana abadi kami terwujud, 
kami akan memiliki dana abadi 5-10 triliun rupiah. Jika 
harga minyak bagus, kami yakin ini juga akan menjadi 
kekuatan bagi Bojonegoro ke depan. Kuncinya adalah 
keterbukaan, transparansi, dan partisipasi. Jangan 
sok hebat sendiri. Undang semua untuk terlibat. Ajak 
masyarakat untuk turut serta. Dukungan dari mereka 
sangat dibutuhkan.

Terkait dengan kegiatan Open Government Partnership 
2016 kemarin, bagaimana tanggapan Bapak?

Terus terang, sebenarnya Bojonegoro bukan unggulan 
bagi Indonesia. Kami bukan pilot project Indonesia 
untuk praktik pemerintahan terbuka. Ini nekadnya 
Bojonegoro mempraktikkan, mengambil waktu untuk 
menjalankan 3 aplikasi UKP-4. Dari kesungguhan ini, 
proposal kami dinilai oleh panel. Kami mendapat nilai 
paling bagus sehingga ditunjuk mewakili Indonesia 
dan Asia untuk berkompetisi di tingkat dunia. Ada 
15 kota besar dalam forum itu, seperti Paris, Madrid, 
Seoul, Sao Paulo, dan lain-lain. Tentu pengalaman ini 
membawa kepercayaan diri bagi kami. Daerah banjir, 
tempatnya orang miskin, tapi mampu berbenah dan 
memiliki sistem pengelola pemerintahan yang diakui 
dunia. Karena hal ini pula saya mendapat kesempatan 
diundang ke Amerika Serikat dan Inggris. Saya juga 
diundang ke Paris untuk menghadiri Open Government 
Partnership Global Summit dan berdiskusi dengan 
walikota Paris. Kita patut berbangga, Bojonegoro 
dapat hadir sejajar dengan Paris dalam suatu forum. 
Yang paling penting adalah proses belajar yang luar 
biasa. Kami fokus menyelesaikan masalah dan terus 
mengembangkan diri.

Setelah capaian-capaian tersebut, apakah ada 
inovasi lainnya ?

Sekarang yang kami sedang membangun open data 
contract. Tahun ini kami lakukan. Open data contract 
adalah seluruh proses mulai dari perencanaan, 

budgeting, proforma, sampai laporan kita akan buka 
ke publik. Kita percaya sebagaimana doa Rosulullah, 
kalau orang itu di tempat terbuka dia akan malu 
melakukan dosa. Kami ingin membuat seluruh proses 
pemerintahan kita itu seperti di tempat terbuka. 
Di bawah sinar matahari yang terang benderang 
sehingga mudah-mudahan dengan cara ini orang 
tidak bisa melakukan korupsi. Kompetisi menjadi 
lebih bagus. Kita berharap impact-nya akan menjadi 

“Kami mendapat nilai paling 
bagus sehingga ditunjuk 

mewakili Indonesia dan Asia 
untuk berkompetisi di tingkat 

dunia. Ada 15 kota besar dalam 
forum itu, seperti Paris, Madrid, 
Seoul, Sao Paulo, dan lain-lain. 
Tentu pengalaman ini membawa 

kepercayaan diri bagi kami. Daerah 
banjir, tempatnya orang miskin, 

tapi mampu berbenah dan memiliki 
sistem pengelola pemerintahan 

yang diakui dunia”.
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lebih besar. Kami harus mendorong industri kreatif di 
Bojonegoro. Yang harus diperkuat terutama adalah 
agro industri yang berbahan pangan. Misalnya 
bagaimana minuman real feed dibangun dari air 
yang bahan bakunya adalah air banjir, dengan 
dikelola teknologi dikasih sarang burung bisa menjadi 
minuman yang favorit dan mahal dengan harga 
Rp3.500 untuk botol kecil. Produk itu pun dicari banyak 
orang. Bagaimana pisang Bojonegoro kelak menjadi 
banana milk, bagaimana jambu Bojonegoro menjadi 
makanan yang digemari banyak orang. Kami libatkan 
generasi muda Bojonegoro yang ahli dalam teknologi 
pertanian terlibat di situ.

Sepak terjang Bapak memimpin Bojonegoro menjadi 
inspirasi dan motivasi bagi anak muda. Bagaimana 
Bapak memberdayakan para pemuda ini?

Anak-anak muda generasi sekarang jauh lebih baik 
dibanding dengan jaman saya. Jaman saya, lebih 
banyak mengeluh menyalahkan orang. Anak-anak 
muda sekarang ini adalah sosok yang percaya diri dan 
yang berani menghadapi masalah. Hal itu memacu 
kreativitas. Saya tinggal memfasilitasi dan mengajak 
mereka. Oleh karena itu, mereka saya beri akses 
apapun ke saya. Misalnya blogger, mereka bisa saja 
berkunjung ke ruang saya, bisa kirim SMS, ata chatting 
melalui WA ke saya. Mereka bisa connect dengan 
saya setiap saat. Seminggu sekali saya usahakan 
keliling ke sekolah-sekolah untuk bertemu murid-murid 
karena inilah masa depan Bojonegoro.

Siapa tokoh inpsirasi bagi Bapak?

Tokoh yang menginspirasi saya ada banyak sekali. 
Misalnya tentang kebangsaan dan nasionalisme, 
tentu saya punya tokoh inspirasi seperti Bung Karno. 
Bagaimana cara berkomunikasi publik, saya melihat 
contoh bagus dari pemimpin di dunia seperti Obama. 
Great comunication dan great commitment itu seperti 
Muhammad. Kita belajar banyak dari Muhammad 
dan para rosul. Dari guru SD saya Hj. Soekarno, dari 
guru Sanawiyah/Aliyah saya punya guru-guru yang 
luar biasa. Waktu saya kuliah S2 saya punya guru Pak 
Tandyo yang mampu membaca masalah dengan 
jernih. Sampai sekarang saya juga masih berguru. 
Setiap hari saya membaca buku. Saya juga menyimak 
berbagai inspirasi kelas dunia lewat Youtube. Itu 
semua memberi inspirasi, jadi sumber inspirasi saya.
 
Apa pesan Bapak bagi kami pegawai DJPK 
Kementerian Keuangan sebagai pengelola 
keuangan?

Pengelola keuangan itu adalah mengelola kehidupan. 
Ada yang mengatakan uang itu mengikuti manusia, 
manusia mengikuti mimpi, dan mimpi itu akan datang 
menjadi nyata ketika kita berhasil mengekskusinya 
dengan lebih cerdas. Saya kira kultur inilah yang 
menjadi misi untuk seluruh temen-temen pengelola 
keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan 
Keuangan. Teruslah mengajak pemerintah daerah 
dan menjadi contoh bagaimana setiap uang yang 
dikelola kelak akan mendatangkan kebaikan. 
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In the beginning of 2012, my friends and I flied 
to Adelaide after finishing pre-departure training for 
6 months in Jakarta. We got a fortune to study at 
the University of Adelaide with a scholarship from 
AusAID for a 2 year Postgraduate Program. When 
the plane landed at Adelaide Airport, I felt excited 
and somewhat emotional because it was my first 
experience of going abroad. 

Adelaide is a small city, located in South Australia. 
It has four seasons: summer, autumn, winter and spring. 
There can be very large differences between these 
seasons. The population in Adelaide city is not as large 
as most other capital cities in Australia. During the 
summer that I first arrived in Adelaide, the temperatures 
were hotter than in Indonesia. However, the air was so 
clean and dry, I did not face any difficulty in adapting 
to the new climate. 

Temporarily I lived with Joko, my friend, in a unit 
for a period of about 3 months at the most. Units in 
Australia are the same as apartments in Indonesia 
with 2 bedrooms, a 1 living room, a 1 kitchen and a 
1 bathroom. My unit was already fully furnished by 
my landlord, so I did not need to buy anything. The 
regulations between landlord and tenant are strict and 
covered by a Letter of Agreement. The tenant must 
pay a bond of approximately AUD $1,000 and pay rent 
fortnightly. The landlord of my unit was Indonesian, we 
called her Bu Ratna and she’s married to an Australian 
Navy called Bruce. 

Before the lectures began, I attended an 
Introductory Academic Program for approximately a 
month and a half. This course provided subjects which 
were aimed at preparing students to face lectures and 
assignments in the Australian academic environment. 
After finishing that program, I had a break for two 
weeks during which I returned to Jakarta in order to 
bring my wife and son back to Adelaide. 

My wife and son felt amazed when the plane 
landed at Adelaide Airport. Along the way, my 
wife and son looked so excited. They were seeing 
something that they had never seen before, the clear 
blue sky, the very clean road, the good infrastructure 

and modern facilities. 
I had already booked another unit and terminated 

the contract of the previous one. The new unit was not 
too far from the first one and was also another one of 
Bu Ratnas’ units – she has a number of them, by the 
way. It was in a street called Bagot Avenue which was 
closer to my son’s school and other important services 
such as a Woolworth’s Supermarket, Hamra Library, 
Post, Bank, Bus Stop, Foodland Supermarket, Chemist, 
Halal Butcher, Halal Pizza and Asian Grocery which all 
could be reached by foot.

Regarding my son’s school, I enrolled him into 
Cowandilla Primary School. This is a government school 
which has a particular focus on climate change. I 
got a subsidy from the Federal Government after I 
had submitted a Letter of Permission for my son to the 
Department of Education. I would have had to pay 
more than AUD $1,000 per year but after the subsidy I 
only had to pay AUD $150 per year. 

During the first semester, I struggled with 
assignments and exams. Moreover, I had to answer 
tutorial questions every week. It seemed like there was 
no time for anything except study. However, at one 
point, I did Junk Mail Delivery as a side job. It was quite 
refreshing and good exercise to make these deliveries 
on my bike. Junk Mail is an advertising catalogue used 
for promoting shops, companies or business enterprises. 

My wife and son soon fitted into their new home. 
My son adapted easily to his new school and his 
English flowed quickly. He made a lot of friends and 
found that the subjects were easier than in Indonesia. 
Maybe because in Australia, they tend to learn more 
by playing rather than getting too stressed out. On 
the other hand, my wife was so glad to go to Hamra 
Library, a local government library.

Adelaide is known as the Festival City. It holds 
many festivals, such as the Australia Day Festival, 
Indofest, Kodomo No Hi (Japanese Festival), Eid 
Mubarak Festival, Theatre Festival, Moon Lantern 
Festival, Indopendence Festival (to celebrate 
Indonesian Independence Day), and so on. 

As a new place in which to settle, Adelaide did not 

Deni Herdiyana
Weaving Tales of Adelaide
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seem strange for us. We did not even feel alienated. 
People in Adelaide are very friendly. They often greet 
each other as they pass on the footpath, for example. 
Most of people are helpful, disciplined, and treat 
each other with mutual respect. Moreover, we can 
find the Moslem Community easily. Some of them are 
Indonesian, Malaysian, African, the Middle East, and 
the Bangladesh. And there are a number of Mosques 
in Adelaide, one of which provides Islamic Class. My 
son participated in these classes every Saturday and 
found both friends and knowledge. Of course, the most 
important thing was that he would not forget what he 
has been taught and what his obligations are because 
there are no religious lessons in his school. 

I stopped my catalogue delivery work in the 
second semester, as I found my subjects harder and 
more complicated. I did try my best, but 24 hours I felt 
was not enough for a day, it was horrible. Still, I needed 
to refresh my brain. So, I spent my weekends with my 
family, even it was just going shopping for daily needs 
or looking around Adelaide by going to the beach or 
to the park, doing exercises, feeding birds, or having a 
barbeque. 

Some places that we liked to visit were Glenelg 
Beach (with beautiful white sand, the waves are good 
for surfing, and there is The BeachHouse sort of Time 
Zone for kids), Brighton Beach, Semaphore Beach, 
Rundle Mall, Haigh’s Chocolates, Central Market, 
Marion & Harbour Town Shopping Centre, K-Mart, South 
Australian Museum, West Torrens Park, Adelaide Zoo, 
Botanical Garden, Elder Park, and Tea Tree Plaza. There 
was something new for us when we went to Tea Tree 
Plaza. We got on a bus which then turned into a tram. 
How sophisticated. They called it the O-Bahn Busway. 
It runs on a specially built track, combining elements 
of both bus and rail systems to avoid traffic jams. It was 
great. Another favourite place was Victor Harbour, a 
bit far from Adelaide but still in South Australia. It has an 
enchanting view. 

Summer holiday was coming. I tried to find a job 
because I passed all my subjects and could take a 
break from my studies. I got a chance to be a fruit 
picker and worked in strawberry fields and cherry 
orchards. It is not as easy as we imagined, especially 
the first time. I had to be careful and quick. But then it 
became quite easy. It was fun.

The holidays were nearly gone. I did not want it 
to pass without doing some travelling. I do really like 
travelling, my wife and son also. I decided to take them 
to Melbourne. I drove an old car myself, Ford Laser 
1990, to get there. It was quite challenging for me. The 
car that I bought after I had got paid from working, 
may have been old but the machine was still good, I 

could say it was still very good. We were enjoying the 
trip, exploring every place that we passed through. 
It’s about 1,000 km from Adelaide to Melbourne. We 
took the north track, and pulled in to Hahndorf, Murray 
Bridge, Bordertown, and Ballarat (a gold mining city). 
The views around these places were very beautiful. We 
would have spent 12 hours if we did not stop by and 
always take pictures. Smooth roads all the way and 
clean roadside facilities despite being out of the city.

We stayed in Melbourne for 7 days, which was 
very satisfying. Melbourne is a kind of metropolitan 
city. It was very crowded and glamorous. Some 
interesting places were Flinders Station, SBS Building, 
Eureka Skydeck, Yarra River, Victoria Market, Sea Life 
Melbourne Aquarium, Luna Park, and Phillip Island.

Coming back to Adelaide, we took another way. 
The south track, The Great Ocean Road, something 
we’ve never seen before, it is really Great, as in the 
name. We drove along the coast, beautiful scenery 
along the way indulged our eyes. There was Angle Sea, 
Fairhaven, Lorne Beach Geelong, Apollo Bay, Gibson, 
the Twelve Apostles, Loch Ard Gorge, Warrnambool, 
Portland, and Mount Gambier. Portland was the most 
favourite place that I liked on this trip. We stayed 
overnight in this town, it’s a fairy and small town. There 
were so many yachts and cruisers. 

Entering the third semester, there was nothing 
easier than the couple before. I still struggled and tried 
my best. Later, after I passed the exams, I worked in 
a caravan park as a cleaner since my marks were 
good enough, so I did not take any subject during 
that break. While I worked, I could enjoy the scenic 
landscape. This area was overgrown with various plants 
with so many types of free flying birds. And needs to be 
known, here in Adelaide, as the season changes the 
color of the plants change. We will see a lot of green 
leaves turns to red in summer, then turns to brown in 
autumn, all the leaves fall by rain so the bare tree 
without leaves in winter, thereafter grow white flowers 
in spring and turns purple before summer comes. 

Continuing to the last semester, I felt my spirit 
growing more but mixed with anxiety. It was the time of 
determination but I didn’t think it was the hardest time. 
Every semester was hard, actually. However, somehow 
I convinced myself that I must finish. Sometimes I co-
operated as a teamwork with friends to figure some 
problem out, discussing, sharing, and reinforcing each 
other. Then finally, after everything with effort and pray 
I did pass the very last exam. Huft... 

While waiting for the final result, I didn’t want to 
waste any of the time that we had left in Australia. 
So, I took my family on a flight to Sydney. Three 
days and two nights was enough to visit the Opera 
House and tour around the city. We got on a Sydney 
Explorer Sightseeing Bus and Hop On Hop Off Cruise, 
so all could be visited. Sydney is not as crowded as 
Melbourne. But Adelaide is the quietest city, and more 
suitable for studying.

Packing and cleaning up the unit was the last 
activity after I got the final result. Thanks to Allah that 
I can be a Master of Accounting and Finance. All our 
efforts, hopes, and prayers had been realized. It has all 
been most definitely worthwhile for me and my family, 
and hopefully for my institution and my country as well. 
Thanks all for every support and prayer.
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Pertengahan Agustus tahun lalu menjadi salah 
satu hari yang bersejarah dalam hidupku. Saat itu 
adalah pertama kalinya aku mendarat di Dulles 
International Airport, Washington DC. Ya, Washington 
DC, ibukota Amerika Serikat yang berjarak kurang 
lebih 16.360 km dari Jakarta. Berbekal beasiswa SPIRIT 
(Scholarship Program for Strengthening the Reforming 
Institution) yang dikelola oleh Kementerian Keuangan, 
aku bisa berkelana ke negeri Paman Sam untuk 
menyelesaikan program Master of Public Policy. 

Banyak pelajaran berharga yang aku dapatkan 
selama berada di sini. Di tanah yang mendapat 
julukan “land of freedom”, sempat terbersit bahwa 
mereka akan melakukan segala hal seenaknya tanpa 
aturan. Lambat laun saya mengerti bahwa orang-
orang di sini memang penuh dengan kebebasan 
tetapi bebas dengan penuh rasa tanggung 
jawab dan tetap menerapkan prinsip untuk tidak 
mengganggu orang lain.

Saya bersyukur bisa menyaksikan momen 
pemilihan presiden Amerika Serikat yang dihelat tahun 
2016 lalu. Proses pemilihan presiden di Amerika adalah 
sebuah proses yang panjang. Proses ini dimulai pada 
bulan Februari dengan pemilihan calon presiden dari 
masing-masing partai yang digelar di setiap negara 
bagian. Kemudian dilanjutkan dengan konvensi 
penentuan capres yang digelar pada bulan Juli. 
Seperti halnya di Indonesia, setelah capres ditetapkan, 
masing-masing kandidat berkampanye untuk beradu 
visi dan misinya. Minggu pertama pada bulan 
November merupakan hari pelaksanaan pemilihan 
presiden. Tak seperti di Indonesia yang dilakukan 
secara langsung, pemilihan presiden di Amerika 
dilakukan secara tidak langsung dengan menerapkan 
sistem electoral college di mana setiap negara bagian 
mempunyai beberapa electoral votes yang dibagi 
berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah. 
Prinsip the winner takes all berlaku di pemilihan ini. 
Kandidat yang menang akan mendapatkan semua 
electoral votes di negara bagian tersebut. Untuk 
terpilih menjadi presiden, tiap kandidat minimal harus 
mendapatkan 270 electoral votes. 

Berkelana 
di Land of Freedom

Nama adalah sebuah doa, pepatah 
lama yang memang benar adany. Terlahir 

dengan nama Rian Kelana Ednur, orang tua 
mendoakanku agar kelak aku bisa berkelana 

ke mana pun untuk menambah “nur” (dari 
Bahasa arab yang artinya cahaya) dan 

kemudian bisa menerangi banyak orang. 
Ketika aku bergabung menjadi pegawai 
Kementerian Keuangan, doa itu menjadi 

kenyataan. Aku bisa berkelana ke berbagai 
daerah baik dengan menggunakan biaya 

sendiri, surat tugas (ST), maupun surat 
keputusan (SK). 

Oleh Rian Kelana Ednur
(Pegawai Tugas Belajar DJPK di AS)

 Kabar dari Luar

Seperti yang kita ketahui, Donald Trump terpilih 
sebagai Presiden Amerika yang ke 45 dengan meraih 
306 electoral votes mengalahkan Hillary Clinton yang 
mendapatkan 232 electoral votes. Di dalam setiap 
kompetisi, pasti ada pihak yang menang dan ada 
pihak yang kalah. Washington DC sebagai salah 
satu basis pendukung Hillary Clinton mengalami 
guncangan hebat ketika jagoan yang didukungnya 
kalah. Di sini pemilihan presiden tidak menjadi hari 
libur nasional, bersyukurlah kita yang di Indonesia 
karena mendapatkan tambahan libur ketika pemilihan 
presiden berlangsung. Sehari setelah pemilihan 
presiden, profesor pembimbingku terlihat kecewa dan 
tidak bersemangat dengan hasil pemilihan presiden 
ini. Dia sampai meneteskan air mata dan meminta 
maaf kepada kami bila dengan hasil pemlihan 
ini akan menumbuhkan rasisme dan sentimen 
negatif terhadap pendatang. Dia menyampaikan 
bahwa Amerika yang sebenarnya adalah negara 
yang sangat menjunjung tinggi kebebasan yang 
bertanggung jawab. Dia juga berpesan, jangan segan 
untuk melaporkan apabila terjadi tindakan yang tidak 
menyenangkan terhadap kita. 

Empat bulan berlalu setelah pemilihan presiden. 
Walau masih ada ketidakpuasan terhadap hasil 
pemilihan presiden, warga Amerika Serikat tetap 
menerima dengan lapang dada dan kritis mengawal 
pemerintahan Trump agar tetap sesuai dengan 
konstitusi. Ini adalah salah satu pelajaran berharga 
yang saya dapatkan, yaitu kedewasaan dalam 
berpolitik dan tanggung jawab terhadap sesama.

Semoga kedewasaan dalam berpolitik juga bisa 
ditunjukan oleh masyarakat Indonesia. Walaupun 
Indonesia menganut azas kebebasan berpendapat, 
sudah seharusnya kebebasan itu diiringi dengan 
penuh rasa tanggung jawab dan saling menghargai 
terhadap sesama. Setiap orang mempunyai hak 
asasi masing-masing. Hak asasi yang kita miliki akan 
bersinggungan dengan hak asasi yang dimiliki oleh 
orang lain. Akan terasa indah bila hak asasi manusia 
diikuti dengan kewajiban asasi manusia untuk tidak 
menyakiti, saling menjaga, dan saling menghormati. 
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Semua Ikan di Langit. Sebuah novel unik yang 
memadukan cerita anak, fantasi, dan fiksi ilmiah. 
Novel ini menceritakan perjalanan Saya, sebuah 
bus tua berwarna biru, mengelilingi jagat raya, 
menembus ruang dan waktu, bersama satu-
satunya penumpangnya, yaitu Beliau, seorang 
anak laki-laki bermantel biru yang kepalanya 
dapat mengeluarkan ikan julung-julung. Di 
tengah perjalanan, Saya dan Beliau bertemu 
dengan Nadezhda, seekor kecoa betina malang 
berkebangsaan Rusia yang mengalami penyiksaan 
di ruang berbentuk ubur-ubur di luar angkasa. 
Setelah Saya dan Beliau menyelamatkan Nad, 
akhirnya Nad ikut berpetualang mengelilingi penjuru 
alam semesta bersama Saya dan Beliau.

Bagaimana kesan Anda setelah membaca 
sepenggal cerita singkat dari novel Semua Ikan 
di Langit? Aneh bukan? Siapa sebenarnya sosok 
Beliau? Kenapa ada bus yang bisa berkeliling 
ke luar angkasa? Bagi pembaca yang belum 
terbiasa dengan novel fantasi, kesan pertama 
ketika membaca novel ini mungkin akan sedikit 
membingungkan. Namun, seiring berjalannya cerita, 
kita akan dibawa mengikuti “arus imajinasi” Ziggy 
dan akhirnya tahu siapa Beliau dan mengapa Beliau 
memilih Saya sebagai tumpangannya mengelilingi 
ruang angkasa. Kelihaian Ziggy bermain dengan 
imajinasinya memang menjadi bumbu unggulan 
tersendiri bagi novel ini. Tidak hanya menyuguhkan 
cerita yang penuh dengan fantasi, novel ini juga 
memuat nilai-nilai kehidupan, bahkan mitos tentang 

pembentukan bumi. Misalnya saja pada salah satu 
perjalanan Beliau dan Saya menemui seorang 
kakek tua cerewet yang membuatkan sepatu untuk 
Beliau tanpa meminta bayaran. Atau misalnya 
ketika Saya dan Beliau menemui seorang pria 
bernama Membingungkan yang mengapung di laut 
dengan botol minuman di tangan kirinya dan rokok 
di tangan kanannya.

Satu hal yang unik dari alur novel ini adalah novel ini 
tidak memiliki konflik yang cukup besar. Semua Ikan 
di Langit hanya menawarkan konflik-konflik kecil 
dengan alur cerita sederhana yang membawa kita 
hanyut mengikuti perjalanan Saya dan Beliau. Akhir 
novel ditutup dengan cerita yang cukup memilukan 
dan mengharukan. Semua pertanyaan pembaca 
akan dijawab di akhir cerita novel ini. Jadi pastikan 
ketika membaca novel ini, bacalah sampai akhir.

Semua Ikan di Langit ditulis oleh Ziggy 
Zezsyazeoviennazabrizkie dan dinobatkan sebagai 
pemenang tunggal dalam sayembara novel Dewan 
Kesenian Jakarta (DKJ) 2016. Iya, pemenang 
tunggal, tanpa adanya juara I maupun juara II. 
Dewan juri menilai naskah Semua Ikan di Langit 
melampaui naskah-naskah lainnya sehingga pantas 
menyabet juara tunggal DKJ 2016. Dengan tema 
dan gaya kepenulisan yang berbeda dengan 
penulis indonesia pada umumnya, novel Ziggy ini 
dapat dijadikan pilihan ketika kita ingin membaca 
novel yang berbeda dari novel kebanyakan.

Semua Ikan di Langit
Judul   : Semua Ikan di Langit
Penulis   : Ziggy zezsyazeoviennazabrizkie
Penyunting  : Septi Ws
Penerbit  : Grasindo
Cetakan I  : 2017

Resensi oleh
Hasyyati Ikramina

Pekerjaan saya memang kedengaran membosankan—
mengelilingi tempat yang itu-itu saja, diisi kaki-kaki berkeringat dan 

orang-orang berisik, diusik cicak-cicak kurang ajar, mendengar 
lagu aneh tentang tahu berbentuk bulat dan digoreng tanpa 

persiapan sebelumnya—tapi saya menggemarinya. Saya 
senang mengetahui cerita manusia dan kecoa dan tikus dan 
serangga yang mampir. Saya senang melihat-lihat isi tas yang 
terbuka, membaca buku yang dibalik-balik di kursi belakang, 

turut mendengarkan musik yang dinyanyikan di kepala seorang 
penumpang… bahkan kadang-kadang, menyaksikan aksi 

pencurian.

Trayek saya memang hanya melewati Dipatiukur-
Leuwipanjang, sebelum akhirnya bertemu Beliau, dan memulai 
trayek baru: mengelilingi angkasa, melintasi dimensi ruang dan 

waktu.



48     Media DEFIS

 Jalan-Jalan

Arung jeram atau akrab kita sebut rafting, bisa 
menjadi salah satu pilihan kegiatan adventure 
ataupun refreshing yang bisa dilakukan bersama para 
rekan, kerabat atau keluarga untuk menghilangkan 
kepenatan sebelum kembali pada rutinitas. Kegiatan 
yang menantang menembus derasnya arus sungai 
dengan standar keamanan International ini sangat 
cocok bagi yang menyukai tantangan. 

Sungai Cisadane Atas menjadi pilihan saya 
bersama tim, karena bisa dikatakan sungai berarus 
yang lokasinya paling dekat apabila ditempuh 
dari Jakarta. Sedang alasan yang kedua karena 
musim kemarau, harapan kami di Cisadane Atas 
dibandingkan dengan Cisadane Bawah masih bisa 
merasakan arusnya meski tidak sederas di saat musim 
penghujan. Kami membawa perahu sendiri, pompa, 
serta peralatan pendukung rafting lainnya. Jangan 
khawatir disana terdapat sebuah operator arung 
jeram yang akan meminjamkan peralatan sekaligus 
instruktur untuk menemani dan mengendalikan perahu 
saat perjalanan mengarungi sungai.

Selain rafting, di sana terdapat fasilitas outbond 
seperti halnya flying fox untuk dicoba sebagai 
pemanasan sebelum berarung jeram. Flying fox 
sepanjang 400 meter tersebut akan menerbangkan 
kita melintas di atas start pengarungan. Operator 
akan membantu untuk memakaiakan safety kit 

seperti hardness atau alat penopang tubuh yang 
terikat di pinggang yang akan dihubungkan dengan 
tali, dan carabiner atau cincin kait yang akan 
menghubungkan. Selain itu akan diarahlan dan 
diberikan aba-aba untuk dapat memulai melintas 
disaat perlengkapan telah siap. Teriakan terdengar 
dari para peserta ketika melintasinya, merasakan 
sensasi keseruan dengan ketinggian tertentu di atas 
sungai.

Sebelum memulai mengayuh dayung di atas 
perahu karet, terlebih dahulu kami mendapat 
briefing dari instruktur yang telah bersertifikat untuk 
pemanasan dan mendapatkan pengarahan seputar 
kegiatan yang akan dilakukan. Sangat dianjurkan 
untuk memakai alas kaki berupa sandal gunung 
yang memiliki keunggulan lebih termasuk memiliki tali 
yang terkait ke mata kaki, tidak lain tujuannya untuk 
kenyamanan pendayung. Perahu kami pun telah 
usai dipompa dan siap untuk digunakan. Satu perahu 
normalnya diisi oleh 6 orang dan 1 orang pengendali 
di belakang perahu yang disebut sebagai skipper. 

Beserta tim lain, satu persatu perahu mulai melaju 
untuk melintasi trek sepanjang 10 kilometer selama 
kurang lebih 2 jam perjalanan. Semangat, kekuatan 
para personel melebur menjadi kekompakan tim, 
serta ikatan emosional begitu terasa terutama bagi 
kami yang sengaja tidak menggunakan bantuan 

Mengarungi Arus Liar Cisadane

Oleh
Meiliana Eka
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seorang instruktur ahli dari operator untuk menjadi 
skipper di belakang. Hanya mengandalkan ilmu yang 
pernah didalami dan pengalaman yang telah didapat 
berulang-ulang dalam komunitas yang sama. 

Sepuluh menit pertama saat melaju di arus yang 
masih tenang, kami gunakan untuk menyatukan suara 
dan komando. Percobaan kekompakan kami mulai 
diuji ketika sudah makin terlihat arus bergelombang 
yang terus mengalir menghantam bebatuan. 
“Kanan!”, perintah skipper agar sisi kanan menguatkan 
dayungannya agar perahu berbelok sedikit ke kanan. 
Teriakan “Laju”, “Pelan”, “Tahan” terus terlontar untuk 
membangkitakan semangat dayung satu sama 
lain, juga agar perahu bergerak seirama dengan 
dayungan kami. Kesabaran sangat diperlukan 
mengingat musim kemarau, jeram tidak sederas 
kala penghujan membuat personel bergantian 
turun untuk mendorong perahu atau menggesernya 
karena berulang kali terhantam bebatuan besar. 
Ketika lintasan bebas dari bebatuan, tidak jarang 
kami beradu laju kecepatan dengan tim lain untuk 
membuktikan kekompakan dan kekuatan masing-
masing tim.

Separuh perjalanan sampailah kami di jembatan 
untuk sejenak beristirahat dan menjajal terjun dari 
atas jembatan tersebut ke dalam sungai yang cukup 
dalam. Teriakan lantang dari peserta bergantian 
terdengar saat satu persatu memberanikan diri 
untuk terjun. Rasanya begitu puas dan semakin 
meningkatkan gejolak adrenalin untuk menyelesaikan 
lintasan arung jeram. Tim semakin hanyut dalam 
kebersamaan di tengah arus yang lebih besar dan 
menantang dari sebelumnya. Semakin menguras 
tenaga dan pikiran disaat para personel semakin 

merasa kelelahan, akan tetapi disitulah salah satu 
keseruan dari kegiatan ini.

Di ujung perjalanan dari jeram-jeram yang 
telah dilewati, sampailah kami pada tantangan 
terakhir untuk melewati DAM/bendungan setinggi 3 
meter dengan kemiringan 90 derajat. Tim berdiskusi 
bagaimana baiknya agar perahu kami dapat 
mendarat dengan indah lengkap dengan personelnya 
tanpa tercecer satu pun hingga garis finish. Setelah 
berkoordinasi apakah kita akan melaju dengan cepat 
atau perlahan, kami memutuskan untuk menikmati 
saat menuruninya sembari merasakan adrenaline 
melintas di atas mini air terjun DAM tersebut.

Rafting menjadi pengalaman yang tidak akan 
ada puasnya untuk di akhiri dan tidak akan pernah 
jera untuk diulangi. Selamat mencobanya!
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 Renungan

Bulan Febuari 2017 untuk pertama kalinya saya 
menjejakkan kaki di “Tanah Haram”. Tanah di mana 
setiap manusia yang datang  wajib mengikuti semua 
aturannya. Tempat di mana kejahatan sekecil apapun 
tak akan ada yang berani melakukannya.  Benar-
benar tempat yang sangat suci. Kesuciannya sangat 
mempengaruhi hati dan sanubari setiap insan yang 
datang. 

Di sini, dunia seolah berhenti berputar. Tak 
terfikirkan secuil kehidupan dunia, hanya akhirat saja. 
Semua mata dan  langkah menuju satu titik bangunan 
berjubah hitam, Ka’bah. Semua rasa , dan asa 
tercurah pada satu niat, yaitu “Sang Khalik”.

 Terselip gamang dan syukur di dada atas nikmat 
keberadaan di tanah ini. Memperhatikan sekeliling, 
penuh ketakjuban. Memandang  jutaan manusia 
bercengkrama dengan penciptanya, ada yang 
sedang menjalankan sholat sunah. Sebagian tampak 
khusuk membaca Al Qur’an. Lainnya sekedar duduk 
sambil tak henti berdzikir. Masya Allah!

Di beberapa sudut tampak  beberapa keluarga 
kecil bercengkrama, sekelebat petugas menghampiri 
dan  menyampaikan nasihat-nasihat. Pada tempat-
tempat yang sedikit tersembunyi lirih tertangkap 
telinga sedu sedan tangisan menumpahkan isi 
hati kepada Ilahi Rabbi. Di balik tiang-tiang kokoh 
bersandar ibunda renta yang tergolek beristirahat. 
Lelah Ibadah namun enggan meninggalkan Masjidil 
Haram yang penuh kedamaian.

Kesibukan luar biasa terlihat di sekelling putaran 
arus manusia yang melakukan tawaf mengelilingi 
Ka’bah dan perjalanan bolak balik antara bukit Sofa 
dan Bukit Marwah.

Sejuta  manusia dengan berbagai aktivitas 
menghasilkan aura magis yang amat sangat. Segala 
suara tergabung meyatu terdengar mirip dengungan 
lebah yang maha dahsyat.  Tak pernah terhenti 
sampai suara adzan berkumandang.

Ketika datang seruan sholat, jutaan manusia 
seketika membentuk barisan yang sangat rapi di 
manapun posisi mereka semula. 

Dengungan lebah bak lenyap ditelan bumi. 
Tersisa keheningan pekat. Khusuk menyimak imam 
yang memimpin sholat. Begitu senyap menyergap 
seakan-akan tidak hanya manusia saja yang 

mematuhi komando tadi, tapi seluruh alam termasuk 
di dalamnya, hewan, tumbuhan bahkan angin yang 
berhembus memenuhi panggilan-Nya. Bergerak 
serentak, seirama tak ada yang berbeda. Takbir, rukuk, 
sujud, lalu bangkit kembali. Terus berulang sejumlah 
raka’at sholat. Sungguh pemandangan yang luar 
biasa.

Raka’at usai ucapan salam pun dilantunkan Sang 
Imam. Tak tertinggal dilanjutkan dengan untaian do’a 
penuh harapan. Selepas paripurna ibadah sholat, 
bersama-sama setiap orang beranjak melanjutkan 
ibadahnya lainnya ataupun sekejap melepas lelah. 
Suara dengungan lebah maha dahsyat kembali 
bergema di setiap sudut “Tanah Haram”.

Terus berulang tiada henti sepanjang bumi masih 
berputar. Dengungan, senyap, bergerak serentak, 
dengungan, senyap kembali bergerak serentak. 

Sungguh pengalaman yang sangat mahal. 
Jutaan manusia itu datang dari berbagai penjuru 
dunia. Mereka memiliki budaya yang berbeda. Bahkan 
bahasa pun sangat beragam. Tidak ada yang sulit 
dalam berkomunikasi, karena kami memiliki satu tujuan 
yaitu memuji ‘Sang Khalik”.  

Tidak saling mengenal, namun salin melempar 
senyuman. Tidak pernah bersua sebelumnya namun 
tangan ringan terulur menolong sesama. Belum tahu 
asala negerinya namun sontak berbagi ketika memiliki 
kelebihan.

Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar!
Tidak ada satupun pemimpin di muka bumi yang 

dapat melakukan ini! 

Sang Maha Komando
Oleh Siti Mulyanah

Di dunia ini siapakah pemimpin paling berpengaruh? 
Sebut saja Adolf Hitler, Mau Tse Tung, Fidel Castro, 
Kim Jong Il, Robert Mugabe, Usamah Bin Laden, 

Josef stalin, Silvio Berlusconi, George W. Bush, atau 
Vladimir Putin. Adakah diantara mereka yang mampu 
menyatukan manusia yang beragam latar belakang 
budaya, bahasa, tujuan dan metode di dalam satu 

komando? Jawabannya adalah TIDAK. Mereka hanya 
menjadi pemimpin bagi bangsanya saja, golongan 

tertentu  saja dengan syarat memiliki persamaan 
bahasa dan budaya.
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Laporan Utama   

KARTUNIBADAH
SUNNAH

PAHALA

SETARA 

WAJIB
IBADAH

BULAN PENUH

AMPUNANBULAN PENUH

AMPUNAN
IBADAH WAJIB DILIPATGANDAKAN

RAMADHANRAMADHANRAMADHAN

SEMARAK
RAMADHAN

SEMARAK
RAMADHAN

RAYYAN STORERAYYAN STORE

BUKA 24 JAM

DAN MASIH 
BANYAK 

KEUTAMAAN 
LAINNYA!!!

DAFTARKAN DIRI ANDA SEKARANG!!!
PERBANYAK AMAL IBADAH

TAHUN DEPAN BELUM TENTU ADA UMUR
*)

DAPATKAN KEUTAMAAN “LAILATUL QADR”
MALAM YANG LEBIH BAIK DARI 1000 BULAN

700X

LIPAT

SEDEKAH

s.d.

Promo ini berlaku 
selama bulan Ramadhan

*) 

IBADAH
SUNNAH

PAHALA

SETARA 

WAJIB
IBADAH

SELAMA RAMADHAN

BULAN DITURUNKANALQUR’AN
PUASA RAMADHAN

promo
ramadhan
promo
ramadhan

Wah

“HAI ORANG-ORANG YANG BERIMAN, DIWAJIBKAN ATAS KAMU BERPUASA 
SEBAGAIMANA DIWAJIBKAN ATAS ORANG-ORANG SEBELUM KAMU AGAR KAMU BERTAQWA.”

(AL-BAQARAH: 183)

@rayyanart

“Sesungguhnya di dalam surga terdapat satu pintu yang dinamakan pintu ‘Ar-Rayyan’ 
yang hanya dimasuki oleh orang-orang yang berpuasa.”
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