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Pandemi COVID-19 secara nyata telah menciptakan 

periode paling penuh tantangan sepanjang 

sejarah pelaksanaan satu tahun anggaran di 

Republik tercinta ini. Meski sudah on the right 

track, namun perjalanan belumlah usai, masih banyak fase 

yang mesti dilalui. Berbagai upaya yang telah dilakukan baik di 

level pemerintah pusat maupun di daerah untuk memulihkan 

perekonomian nasional perlu mendapatkan dukungan semua 

pihak. Tahun 2020 memberikan banyak pelajaran dan ujian 

berarti untuk kita semua. Ujian terhadap ketahanan ekonomi 

nasional, maupun ujian terhadap efektivitas kebijakan yang 

didesain agar mampu mengantisipasi hal-hal terburuk yang 

mungkin terjadi akibat pandemi.

Pemulihan ekonomi nasional yang tetap terjaga dan 

terakselerasi menjadi salah satu fokus penting dalam APBN 

2021. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Transfer 

ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) 2021 telah disampaikan oleh 

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada tanggal 25 

November 2020. Momentum ini hendaknya menjadi awal yang 

baik bagi ikhtiar bersama pemerintah pusat dan daerah untuk 

melaksanakan program pembangunan yang sustainable dan 

terintegrasi pada tahun 2021. Sinergi antara pemerintah pusat 

dan daerah masih memegang peranan teramat sangat penting 

dalam upaya pemulihan ekonomi nasional.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam pidatonya 

menyampaikan bahwa efektivitas APBN dalam mengatasi dampak 

pandemi sangat tergantung pada pelaksanaannya yang tepat 

sasaran, tepat waktu dan tepat kualitas. Untuk itu koordinasi 

dan kolaborasi antara kementerian dan lembaga serta dengan 

pemerintah daerah sangat penting dan menentukan. 

Dari Anggaran Belanja sebesar 2.750 triliun rupiah pada 

APBN 2021, TKDD dialokasikan sebesar 795,5 triliun rupiah. 

TKDD masih merupakan sumber pendanaan paling dominan di 

daerah. Agar implementasi kebijakan TKDD sesuai dengan yang 

diharapkan, mutlak memerlukan perhatian serius dari semua 

stakeholder terkait. Seluruh kebijakan yang didesain terkait 

dengan TKDD bertujuan agar TKDD memberikan manfaat secara 

optimal untuk daerah. Daerah perlu dibantu sesegera mungkin 

melakukan recovery dari efek multidimensi yang ditimbulkan 

pandemi ini.

Kebijakan TKDD 2021 yang merupakan representasi fokus 

pemerintah untuk pemulihan ekonomi daerah, menjadi bahasan 

utama pada Media Defis edisi XXVII ini. Selain dukungan 

TKDD untuk program prioritas nasional terdapat juga topik-

topik terkait yang diulas secara detail. Pembahasan mengenai 

refocusing kebijakan Dana Desa 2021 guna mendorong kinerja 

pelaksanaan, serta mendukung pemulihan ekonomi dan 

pengembangan sektor prioritas diharapkan dapat memberikan 

gambaran mengenai fokus pemerintah agar desa semakin 

berdaya di tahun 2021. Penjelasan komprehensif mengenai 

Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa disertai dengan data dan 

analisisnya juga menjadi topik yang sangat menarik untuk 

didalami. Untuk mengetahui kinerja penanganan COVID-19 yang 

telah dilakukan, dipaparkan hasil analisis mengenai efektivitas 

belanja pemerintah melalui skema TKDD, hibah, dan pinjaman 

daerah dalam penanganan COVID-19 dan pemulihan ekonomi 

Indonesia.

Dalam setiap proses kebijakan, tahapan implementasi 

merupakan bagian penting yang paling menentukan. Dengan 

penuh optimisme menyambut tahun anggaran 2021, Direktorat 

Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) telah siap memastikan 

implementasi kebijakan TKDD untuk percepatan pemulihan 

ekonomi di daerah dapat berjalan dengan baik. Satu hal lagi 

yang tidak boleh diabaikan adalah tetap mengedepankan nilai 

integritas dalam pengelolaan APBN. 

Tren yang semakin membaik di berbagai sektor 

sesungguhnya menyiratkan optimisme bagi kita semua. Ketika 

fase terberat telah terlewati niscaya langkah selanjutnya akan 

terasa lebih mudah. Doa penuh harapan agar apa yang telah 

dilakukan dan dipersiapkan di tahun 2020 ini menjadi modal 

berharga bagi negeri tercinta yang terus berupaya sekuat 

tenaga melakukan pemulihan ekonomi di tahun 2021. Selamat 

bekerja seluruh elemen bangsa, terus bangkitkan asa, tuntaskan 

pemulihan ekonomi Indonesia.

Menjaga Asa
Pulihkan Ekonomi 
Indonesia Teks

Dhani Kurniawan

Foto
Rio Saka Pambudi
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DJPK Gelar
Workshop Virtual, Jakarta – Direktorat Dana Transfer 

Umum, DJPK mengadakan Workshop 

Penyusunan Rancangan Peraturan 

Kepala Daerah mengenai Tata Cara 

Penghitungan Pembagian dan Penetapan Rincian 

Dana Desa TA 2021. Tujuan penyelenggaraan 

workshop ini adalah agar peraturan bupati/walikota 

mengenai tata cara penghitungan pembagian 

dan penetapan rincian Dana Desa dapat disusun 

dan ditetapkan secara tepat waktu, mengingat 

peraturan dimaksud merupakan salah satu syarat 

penyaluran Dana Desa; penyampaian pokok-

pokok yang perlu dimuat dalam peraturan bupati/

walikota dimaksud agar selaras dengan Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2020 

tentang Perubahan Kedua atas PMK nomor 205/

PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa; dan 

Demi Penghitungan
Dana Desa yang 
Optimal

 Reportase
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pemberian asistensi penghitungan pembagian Dana 

Desa ke setiap Desa berdasarkan pagu Dana Desa dan 

kebijakan pengalokasian pada APBN TA 2021. Acara ini 

dilaksanakan dari hari Senin (19/10/2020) s.d. Kamis 

(22/10/2020) yang diikuti total 464 daerah melalui 

aplikasi Zoom Meeting. 

Dalam acara hari ini, Kamis (22/10/2020) 

terdapat 112 peserta perwakilan pemerintah 

kabupaten/kota. Hadir dalam acara tersebut, Direktur 

Dana Transfer Umum, Adriyanto, beliau memberikan 

keynote speech sekaligus membuka acara.

Dalam sambutannya, Adriyanto menyampaikan 

pentingnya penghitungan pembagian dan penetapan 

rincian Dana Desa secara tepat waktu untuk 

mewujudkan pengelolaan dana desa yang lebih baik di 

TA 2021. 

“Setelah mengikuti workshop ini, diharapkan 

peserta dapat mengaplikasikan ilmu yang didapat 

terkait pengelolaan dana desa di daerah masing-

masing serta dapat mentransfer ilmu ke rekan-rekan 

pemda lain di daerah”, jelasnya kepada para peserta 

undangan.

Setelah acara dibuka, dilanjutkan dengan 

paparan oleh lima narasumber, yaitu dari Direktorat 

Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Kementerian 

Keuangan; Direktorat Fasilitasi Keuangan dan 

Aset Desa, Kementerian Dalam Negeri; Direktorat 

Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, 

Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; 

Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPB), 

Kementerian Keuangan; dan paparan terakhir dari 

Direktorat Pengawasan Akuntabilitas Keuangan, 

Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintahan Desa, 

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 

(BPKP). Sesi pagi pun diakhiri dengan diskusi tanya 

jawab yang dipandu oleh moderator. 

Acara dilanjutkan pada sesi siang – sore 

yaitu Bimbingan Penghitungan Dana Desa. Peserta 

kemudian dibagi ke beberapa kelompok dengan 

room terpisah agar mendapat bimbingan yang lebih 

komprehensif. Acara pun ditutup setelah berakhirnya 

sesi bimbingan penghitungan dana desa. Meskipun 

acara berlangsung secara virtual hingga sore, peserta 

tetap menunjukkan antusiasme yang tinggi hingga 

akhir acara. (Teks Sajidah Putri)
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Musim hujan datang dengan membawa 
berbagai pesona. Tetesan air hujan menyajikan 
keindahan-keindahan kecil yang kadang luput 
dari pandangan. Aliran air yang membasahi bumi 
merupakan berkah bagi semua makhluk hidup. 
Suara gemuruh rintikan menjadi penenang 
dan memberikan kedamaian. Pemandangan 
turunnya hujan pun cukup mampu untuk 
mengaduk-aduk perasaan.

Romantika
Hujan

Foto
Rio Saka Pambudi
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Teks
Irfan Sofi

Foto
Intan Nur S

DUKUNGAN TRANSFER KE 
DAERAH DAN DANA DESA

UNTUK 
PROGRAM 
PRIORITAS 
NASIONAL

Peran Transfer ke Daerah dan 

Dana Desa (TKDD) dalam 

pembangunan nasional 

sangatlah penting, utamanya 

dalam rangka mendukung program – program 

prioritas nasional. Besaran TKDD dari tahun ke 

tahun jumlahnya selalu mengalami peningkatan, 

walaupun pada tahun 2020 terjadi koreksi 

dengan pertumbuhan negatif sebesar minus 6 

persen karena adanya penyesuaian Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akibat 

dampak dari wabah pandemi COVID-19 yang 

melanda Indonesia. Namun demikian, pada APBN 

tahun 2021 anggaran TKDD kembali mengalami 

pertumbuhan sebesar 4,4 persen dari Rp763,9 

triliun menjadi Rp795,5 triliun.

12     MEDIA DEFIS
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air. Anggaran yang dialokasikan untuk program ini adalah 

sebesar Rp10,5 triliun termasuk di dalamnya dalam bentuk 

Hibah Daerah sebesar Rp1,1 triliun. Jenis transfer yang terkait 

dengan program ini antara lain Dana Alokasi Khusus (DAK) 

Fisik, DAK Non Fisik, dan Dana Desa. 

Ketiga, program pengembangan pariwisata yang 

anggarannya mencapai Rp5,2 triliun termasuk di dalamnya 

Hibah Daerah sebesar Rp0,9 triliun. Dukungan TKDD 

diberikan dalam penyediaan sarana, amenitas, akses jalan 

pariwisata dan pengembangan Desa Wisata, yang diikuti 

pemberian insentif perpajakan, peningkatan kualitas tata 

kelola destinasi wisata dan kapasitas masyarakat pelaku usaha 

pariwisata. Jenis transfer yang terkait dengan program ini 

yaitu DAK Fisik, DAK Non Fisik, dan Dana Desa. Penggunaan 

Dana Desa untuk program ini melalui pembangunan desa 

wisata yang saat ini mulai banyak bermunculan dengan 

menjual potensi yang ada di desa. 

Kebijakan TKDD yang akan dilaksanakan pada tahun 

2021 juga masih dalam rangka mendukung pemulihan 

ekonomi nasional yang merupakan keberlanjutan dari tahun 

2020. Pendemi COVID-19 sangat terasa sekali dampaknya 

terhadap perekonomian Indonesia, hal ini dapat kita lihat 

pada laju pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi pada 

triwulan II dan triwulan III tahun 2020. Pada triwulan II – 

2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami minus 

5,32 persen yang merupakan pertumbuhan terburuk sejak 

triwulan I – 1999. Pada triwulan III – 2020 masih belum bisa 

keluar dari tekanan sehingga masih berada pada angka minus 

3,49 persen. Hal ini menyebabkan Indonesia resmi masuk 

jurang resesi setelah mengalami minus dua kuartal berturut-

turut, walaupun terdapat perbaikan pada triwulan III yang 

menunjukkan adanya proses pemulihan dan pembalikan arah 

ekonomi (turning point).

Dukungan TKDD dalam program prioritas nasional 

tahun 2021 jumlahnya sangat besar dan tersebar pada 

beberapa jenis transfer. Pertama, program perlindungan 

sosial yang ditujukan untuk masyarakat berpendapatan 

menengah ke bawah dari risiko sosial dan ekonomi. Program 

ini terdapat dalam jenis transfer Dana Desa yang pada 

tahun 2021 dialokasikan sebesar Rp72 triliun. Program ini 

memperkuat kesinambungan program padat karya tunai dan 

jaring pengaman sosial berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT). 

Program BLT Desa ini dalam pelaksanaanya dapat mendukung 

pogram jaring pengaman sosial lainnya yang telah ada seperti 

Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako 

(BPNT). Dengan adanya program ini diharapkan masyarakat 

yang tinggal di desa mampu bertahan hidup dan mencukupi 

kebutuhan hidup sehari-hari.

Kedua, program ketahanan pangan dan kesejahteraan 

petani atau nelayan. Program ini ditujukan untuk peningkatan 

dan pemberdayaan pertanian atau perikanan, yang didukung 

dengan penyediaan akses jalan dan konservasi sumber 

Perkembangan dan Pertumbuhan TKDD Tahun 2015 – 2021

Sumber : DJPK Kemenkeu, 2020
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Keempat, program reformasi pendidikan dan kesehatan 

dengan dukungan anggaran sebesar Rp337,7 triliun. Dukungan 

TKDD dalam program ini digunakan dalam bentuk perbaikan 

dan peningkatan sarana prasarana pendidikan berdasarkan 

target ketuntasan intervensi dalam mendukung program 

merdeka belajar serta dukungan peningkatan kesiapan sistem 

kesehatan termasuk ketersediaan sarana, prasarana dan 

alat kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan di daerah dan 

desa. Anggaran untuk program ini hampir ada di semua jenis 

transfer ke daerah termasuk dalam Dana Alokasi Umum (DAU) 

dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Kelima, program peningkatan infrastruktur dan 

konektivitas dengan anggaran sebesar Rp9,28 triliun. 

Program ini untuk mendukung peningkatan akses dan 

konektivitas darat maupun air dalam rangka pemulihan 

ekonomi. Jenis transfer yang terkait adalah DAK Fisik Jalan 

Reguler, Transportasi Perdesaan dan Transportasi Laut yang 

dilaksanakan dalam bentuk DAK Penugasan. Hal ini dilakukan 

karena masih banyak daerah yang masih terisolir dengan 

kesulitan akses transportasi untuk sampai ke daerah tersebut. 

Keenam atau terakhir ada program pembangunan 

Information and Communication Technologies (ITC) dengan 

anggaran sebesar Rp9,02 triliun yang digunakan untuk 

mendukung digitalisasi pendidikan dan kesehatan serta 

pengembangan desa digital. ICT sangat penting sekali saat 

ini, khususnya saat semua proses belajar mengajar dilakukan 

melalui daring dari rumah masing-masing. Jenis transfer 

yang terkait dengan program ICT salah satunya Dana Insentif 

Daerah (DID) dengan fokus untuk digitalisasi pelayanan 

bidang pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan industri 

kecil dan UMKM, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. 

Selain itu ada Dana Desa untuk mendukung program 

pengembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) 

melalui pengembangan desa digital.

Semoga dengan peran yang sangat penting ini, TKDD 

ke depannya dapat memberikan kontribusi lebih besar dalam 

pembangunan di Indonesia. Hal ini dikarenakan instrumen 

TKKD langsung masuk dalam APBD di daerah sebagai 

penerimaan sehingga dapat langsung digunakan untuk 

membiayai apa yang menjadi kebutuhan daerah masing-

masing. Pemerintah Daerah sendiri yang mengetahui apa 

yang akan dibutuhkan untuk pembangunan daerah dari pada 

Pemerintah Pusat. Namun demikian, pelaksanaanya harus 

tetap mengacu kepada program prioritas nasional yang telah 

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Disclimer : Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis 

dan tidak mengatasnamakan instansi penulis berada. 
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Teks
Imam Mukhlis Affandi
Muhammad Salman Ibnu Safari
Rendra Wahyu Hariyono

Foto
Rio Saka Pambudi

Refocusing Kebijakan 
Dana Desa Tahun 2021

Mendorong kinerja pelaksanaan, serta 
mendukung pemulihan ekonomi dan 

pengembangan sektor prioritas

Dana Desa dalam kurun waktu lima tahun (2015-2019), telah 

berhasil membangun berbagai infrastruktur perdesaan. Data 

dari Kementerian Desa PDTT menunjukkan telah terbangun 

231,7 ribu km Jalan Desa, 1.327 km Jembatan Desa, 10,4 ribu 

unit Pasar Desa, 4.859 unit Embung Desa, 30,1 ribu unit Posyandu, 993,7 ribu unit 

Sarana Air Bersih, 339,9 ribu unit MCK, 11.599 unit Polindes, 59,6 ribu unit PAUD, 

dan 36,2 juta unit Drainase. Selain itu, capaian outcome penggunaan Dana Desa 

dapat juga dilihat dari penurunan jumlah penduduk miskin di desa dari 17,89 juta 

jiwa (14,09 persen) pada tahun 2015 menjadi sebanyak 14,93 juta jiwa (12,60 persen) 

pada tahun 2019. Kemudian, berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) yang 

diterbitkan oleh Kementerian Desa dan PDTT jumlah desa berstatus Desa Mandiri 

mengalami peningkatan sebanyak 651 desa dari semula 173 desa pada tahun 2015 

meningkat menjadi 824 desa pada tahun 2019. Hal sebaliknya terjadi penurunan 

jumlah Desa Tertinggal dan Sangat Tertinggal sebanyak 13.982 desa dari semula 

41.315 desa pada tahun 2015 turun menjadi 27.423 desa pada tahun 2019.

Laporan Utama   
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Namun demikian, dari sejumlah capaian di atas, 

terdapat target dan tantangan pengelolaan Dana Desa ke 

depan, yaitu: 

1. sasaran pembangunan desa dalam RPJMN 2020-2024, 

antara lain:

a. mengentaskan 10.000 Desa Tertinggal menjadi Desa 

Berkembang dan mendorong 5.000 Desa Berkembang 

menjadi Desa Mandiri, dan

b. penurunan Angka Kemiskinan Perdesaan menjadi 9,9 

persen.

2. adanya indikasi kecenderungan semakin menurunnya 

PADes dengan adanya Dana Desa; dan 

3. pelaksanaan Dana Desa di lapangan yang masih 

menemukan adanya beberapa permasalahan, di antaranya 

masih belum maksimalnya kapasitas aparatur Desa, 

masih terdapat kepala desa yang terlibat dalam persoalan 

hukum terkait pengelolaan keuangan desa, dan kegiatan 

Dana Desa yang belum dioptimalkan untuk mendukung 

kegiatan-kegiatan pengembangan potensi desa yang 

dapat mendorong kemandirian dan meningkatkan 

perekonomian desa.

Selanjutnya dalam rangka menghadapi tantangan 

dan kondisi di atas, dilakukan beberapa penyempurnaan 

kebijakan Dana Desa tahun 2021 untuk meningkatkan kinerja 

pelaksanaan serta mendukung pemullihan ekonomi dan 

sektor prioritas.

Penyempurnaan Kebijakan Pengalokasian dan Penyaluran Dana 

Desa Tahun 2021

Penyempurnaan kebijakan dilakukan dengan 

melakukan reformulasi pengalokasian Dana Desa yang lebih 

adil dan mendorong kinerja desa lebih baik, yaitu dengan 

memperkecil porsi Alokasi Dasar (AD) dan memperbesar 

porsi Alokasi Formula (AF) dengan mempertimbangkan 

pagu Dana Desa, hasil simulasi penghitungan, dan rasio 

ketimpangan distribusi Dana Desa; melakukan klasterisasi 

nilai AD berdasarkan jumlah penduduk sehingga AD per desa 

akan berbeda sesuai dengan jumlah penduduknya; melakukan 

perubahan bobot untuk indikator–indikator AF sehingga 

lebih mencerminkan kondisi desa serta keseimbangan 

antara indikator kependudukan dan kewilayahan; melakukan 

penguatan Alokasi Kinerja (AK) melalui peningkatan porsi 

AK untuk mendorong kinerja desa; serta pemberian reward 

kepada Desa berstatus Desa Mandiri berupa penyaluran Dana 

Desa dalam 2 (dua) tahap.

Alokasi Dasar (AD)

Porsi AD untuk tahun 2021 yang semula sebesar 69 

persen dari anggaran Dana Desa diperkecil menjadi sebesar 

65 persen dari pagu. Selain itu, berbeda dengan tahun 

sebelumnya di mana AD dibagi rata untuk semua Desa, maka 

pada tahun 2021, AD diberikan berdasarkan klaster jumlah 

penduduk desa. Kebijakan ini diambil dalam rangka lebih 

berkeadilan, juga sejalan dengan prinsip bahwa semakin besar 

jumlah penduduk di desa maka semakin banyak penduduk 

yang harus dilayani sehingga membutuhkan dana yang lebih 

Capaian Output Dana Desa Tahun 2015 - 2019

 Laporan Utama
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besar. Besaran AD bagi setiap desa berdasarkan klaster jumlah 

penduduk ditetapkan sebagai berikut:

1. Rp 481.573.000 bagi desa dengan jumlah penduduk s.d. 100 

jiwa, 

2. Rp 561.574.000 bagi desa dengan jumlah penduduk antara 

101-1.000 jiwa, 

3. Rp 641.574.000 bagi desa dengan jumlah penduduk 1.001-

5.000 jiwa, 

4. Rp 721.575.000 bagi desa dengan jumlah penduduk 5.001-

10.000 jiwa, dan 

5. Rp 801.576.000 bagi desa dengan penduduk lebih dari 

10.000 jiwa. 

Alokasi Afirmasi (AA)

Alokasi Afirmasi merupakan alokasi yang diberikan 

kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang 

memiliki jumlah penduduk miskin tinggi. Yang dimaksud 

dengan Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal adalah 

status desa yang ditetapkan oleh Kementerian Desa PDTT. 

Tujuan pemberian AA adalah untuk membantu Desa 

Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal dalam melakukan 

akselerasi pembangunan guna mengejar ketertinggalan 

dari desa lain yang lebih maju. Pemberian AA diharapkan 

dapat mengurangi gap antara Desa Tertinggal dan Desa 

Sangat Tertinggal dengan Desa Berkembang maupun Desa 

Mandiri. Kategori desa yang mendapat AA adalah Desa 

Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah 

penduduk miskin terbanyak yang berada di desil ke 8, 9, dan 

10 berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh DJPK. 

Porsi AA ditetapkan sebesar 1 persen dari anggaran Dana 

Desa tahun 2021 atau turun dibandingkan tahun 2020 sebesar 

1,5 persen.

Alokasi Kinerja (AK)

Alokasi Kinerja merupakan alokasi yang diberikan 

kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik. 

Desa dengan kinerja baik ditetapkan sebanyak 10 persen 

dari total jumlah Desa atau sebanyak 7.496 desa. Penilaian 

kinerja desa didasarkan pada dua kriteria, yaitu kriteria 

utama dan kriteria kinerja. Kriteria utama adalah Desa yang 

tidak menerima AF. Kemudian, kriteria kinerja meliputi aspek 

pengelolaan keuangan desa (bobot 20 persen), pengelolaan 

Dana Desa (bobot 20 persen), capaian keluaran Dana Desa 

(25 persen), dan capaian hasil pembangunan desa (bobot 35 

persen). Porsi AK pada tahun 2021 meningkat menjadi sebesar 

3 persen dari semula hanya 1,5 persen. Peningkatan porsi 

Alokasi Kinerja diharapkan dapat mendorong peningkatan 

kinerja desa dalam meningkatkan produktivitas dan 

transformasi ekonomi desa. Rincian indikator AK adalah 

sebagaimana pada tabel berikut ini:

Indikator Alokasi Kinerja Dana Desa tahun 2021

Sumber : DJPK Kemenkeu
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Alokasi Formula (AF)

Alokasi Formula merupakan alokasi yang dihitung berdasarkan 

indikator jumlah penduduk desa, angka kemiskinan desa, luas wilayah 

desa dan tingkat kesulitan geografis desa. Pada tahun 2021, porsi AF 

ditetapkan sebesar 31 persen dari anggaran Dana Desa atau meningkat 

dari sebelumnya yang hanya sebesar 28 persen. Peningkatan porsi AF 

dimaksudkan untuk memperbaiki proporsi alokasi Dana Desa setiap desa 

sehingga dapat sesuai dengan karakteristik desa. Penyempurnaan terhadap 

AF juga dilakukan dalam menetapkan besaran bobot pada masing-masing 

indikator. Bobot Jumlah Penduduk Miskin diubah dari sebelumnya sebesar 

50 persen menjadi 40 persen. Kemudian, bobot Luas Wilayah dinaikkan 

dari sebesar 15 persen menjadi 20 persen dan bobot Indeks Kesulitan 

Geografis diubah dari sebesar 25 persen menjadi 30 persen. Sementara 

itu, bobot variabel Jumlah Penduduk tetap sebesar 10 persen. Penyesuaian 

bobot AF ini dilakukan agar AF lebih mencerminkan keseimbangan antara 

penduduk dan kewilayahan.

Ringkasan Hasil Pengalokasian Dana Desa

Berdasarkan formulasi di atas, ringkasan hasil pengalokasian Dana 

Desa 2021 adalah sebagai berikut:

1. Dana Desa tahun 2021 dialokasikan kepada 74.961 desa berdasarkan data 

nama dan kode desa dari Kementerian Dalam Negeri.

2. Tidak ada Dana Desa kabupaten/kota yang turun karena sebagaimana 

pada pengalokasian Dana Desa Tahun 

2020, diterapkan kebijakan hold harmless.

3. Rasio ketimpangan distribusi dari 

hasil pengalokasian Dana Desa Tahun 

2021 sebesar 0,467, turun dari tahun 

sebelumnya sebesar 0,476. 

4. AD untuk setiap Desa pada tahun 2021 

dialokasikan berdasarkan klaster jumlah 

penduduk desa. 

5. AA untuk Desa Tertinggal dengan JPM 

tinggi adalah sebesar Rp 171,6 juta, dan 

untuk Desa Sangat Tertinggal dengan JPM 

tinggi sebesar Rp 343,2 juta. 

6. AK dibagi kepada 10 persen jumlah desa 

(7.496 desa) sehingga setiap desa penerima 

AK mendapatkan dana sebesar Rp 288,2 

juta meningkat dibandingkan tahun 

sebelumnya yang sebesar Rp 144,1 juta, 

dan

7. Persentase variabel AF yang mengalami 

perubahan agar tercipta keseimbangan 

penduduk dan wilayah yaitu Jumlah 

Penduduk (JP) sebesar 10 persen, Jumlah 

Penduduk Miskin (JPM) sebesar 40 

persen, Luas Wilayah sebesar 20 persen 

dan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) 

sebesar 30 persen.

Refocusing Penggunaan Dana Desa Tahun 2021

 Selain penyempurnaan formulasi 

pengalokasian, pada tahun 2021 juga 

dilakukan refocusing penggunaan dana desa 

untuk mendukung pemulihan perekonomian 

di desa dan mendukung pengembangan 

sektor prioritas di desa.  Kegiatan Dana 

Desa untuk mendukung pemulihan 

perekonomian desa, di antaranya melalui: 

a) penguatan program padat karya tunai 

dan jaring pengaman sosial berupa Bantuan 

Langsung Tunai (BLT); b) pemberdayaan 

UKM, dan sektor usaha pertanian di 

Desa; c) peningkatan produktifitas dan 

transformasi ekonomi desa melalui desa 

digital; dan d) pengembangan potensi desa 

melalui pengembangan potensi desa wisata, 

produk unggulan desa, pengembangan 

kawasan perdesaan serta peningkatan 

peran BUMDes. Sedangkan kegiatan dana 

Penyempurnaan Bobot Alokasi Dana Desa TA 2021

Sumber : DJPK Kemenkeu

Ringkasan Hasil Pengalokasian Dana Desa TA 2021

Sumber : DJPK Kemenkeu
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desa untuk mendukung pengembangan sektor prioritas 

antara lain melalui a) pengembangan Teknologi Informasi 

dan Komunikasi (TIK) melalui pengembangan Desa Digital; 

b) program ketahanan pangan dan ketahanan hewani sesuai 

dengan karakteristik desa melalui pengembangan usaha 

budidaya pertanian, perikanan, dan peternakan di desa, 

termasuk peternakan sapi; c) pengembangan pariwisata 

melalui pembangunan dan pengembangan desa wisata; 

d) peningkatan infrastruktur dan konektivitas melalui 

pengembangan infrastruktur Desa yang pelaksanaannya 

diprioritaskan dengan padat karya tunai; dan e) program 

kesehatan nasional melalui perbaikan fasilitas poskesdes dan 

polindes, pencegahan penyakit menular, peningkatan gizi 

masyarakat dan penurunan stunting di Desa

 Secara lebih rinci, penggunaan Dana Desa tahun 

2021 diatur dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 

13 Tahun 2020 tentang prioritas penggunaan Dana Desa 

tahun 2021. Permendesa tersebut disusun sejalan dengan 

arah refocusing penggunaan Dana Desa dan diprioritaskan 

untuk mendukung pemulihan ekonomi nasional, program 

prioritas nasional, dan adaptasi kebiasaan baru di desa. 

Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional 

diprioritaskan mendukung pencapaian aksi SDGs Desa 

meliputi: a) pengembangan usaha ekonomi produktif yang 

diutamakan dikelola BUMDes/BUMDes bersama untuk 

mewujudkan konsumsi dan produksi desa sadar lingkungan; 

b) pembentukan, pengembangan dan revitalisasi BUMDes/

BUMDes bersama untuk pertumbuhan ekonomi desa merata; 

dan c) penyediaan listrik desa untuk mewujudkan desa 

berenergi bersih dan terbarukan.

Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas 

nasional meliputi: a) pendataan Desa, pemetaan potensi 

dan sumber daya, pengembangan teknologi informasi 

dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan 

untuk pembangunan desa; b) pengembangan desa wisata 

untuk pertumbuhan ekonomi desa merata; c) penguatan 

ketahanan pangan dan pencegahan stunting di desa untuk 

mewujudkan desa tanpa kelaparan; dan d) desa inklusif 

untuk meningkatkan keterlibatan perempuan desa serta 

mewujudkan kelembagaan desa dinamis dan budaya desa 

adaptif. Selanjutnya, penggunaan Dana Desa untuk adaptasi 

kebiasaan baru diarahkan antara lain untuk desa aman 

COVID-19 untuk mewujudkan desa sehat sejahtera, dan BLT 

Desa untuk mewujudkan desa tanpa kemiskinan.

Pengembangan Potensi Desa

Dalam rangka menjawab tantangan pembangunan 

perdesaan, dan dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi 

nasional, DJPK selain melakukan penyempurnaan kebijakan 

dan refocusing penggunaan Dana Desa, juga melakukan 

kegiatan peningkatan kapasitas aparatur Desa/BUMDes 

dalam pengelolaan Dana Desa dan pengembangan potensi 

Desa. Kegiatan tersebut dilakukan melalui pelatihan Desa/

BUMDes dan pendampingan BUMDes dalam pemanfaatan 

potensi Desa yang keduanya dilakukan bekerjasama dengan 

Perguruan Tinggi.  

Kegiatan Pelatihan Desa/BUMDes bekerja sama 

dengan Perguruan Tinggi (Desa Masuk Kampus) merupakan 

program yang dilaksanakan antara DJPK dan Perguruan 

Tinggi (PT) dengan tujuan untuk memberikan pemahaman 

secara utuh dan menyeluruh kepada Desa/BUMDes dalam 

hal pengelolaan Dana Desa dan pengembangan potensi desa. 

Pada tahun 2021, kerjasama direncanakan dilaksanakan 

bersama dengan 7 PT di seluruh Indonesia, dengan target 

masing-masing PT dapat membina 80 desa sehingga total 

pada akhir tahun 2021 sebanyak 560 desa telah mendapatkan 

pelatihan. Penunjukkan PT yang akan bekerja sama 

dengan DJPK akan dilakukan dengan kriteria antara lain: a) 

mempunyai program yang terkait pengembangan perdesaan; 

dan b) mewakili keterwakilan wilayah di Indonesia. Kegiatan 

ini memiliki beberapa tujuan, yaitu:

• memberikan pemahaman yang utuh dan menyeluruh 

mengenai pengelolaan keuangan desa yang baik dan 

akuntabel;

• mendorong Desa dapat mengenali potensi desa dan ide 

pengembangannya;

• sebagai sarana untuk memberikan masukan dalam rangka 

pengembangan potensi usaha desa; dan

• meningkatkan kapasitas dan kemampuan perangkat desa/

BUMDes dalam pemanfaatan potensi desa.

Sementara itu, kegiatan pendampingan kepada Desa/

BUMDes melalui kerjasama dengan PT dilakukan dengan 

tujuan untuk mendorong transformasi sosial, budaya, dan 

ekonomi desa. Sasaran utama pendampingan adalah BUMDes 

di desa agar dapat berkontribusi dalam pengembangan 

potensi desa dan pendapatan asli desa. DJPK telah melakukan 

berbagai pelatihan baik kemitraan maupun pelatihan aparat 

desa atas potensi desa pada tahun 2019 dengan melibatkan 

Perguruan Tinggi (PT). Pelatihan tersebut akan ditindaklanjuti 

dengan melakukan pemilihan desa dengan potensi terbaik, 

untuk mendapat pendampingan dari oleh PT, hingga desa 

tersebut sukses dalam mengembangkan potensinya. Pada 

tahun 2021 ditargetkan program pendampingan desa/bumdes 

kepada 30 desa hasil program desa masuk kampus tahun 2019.
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Efektivitas Belanja Pemerintah 
melalui Skema TKDD, Hibah, 
dan Pinjaman Daerah  
dalam Penanganan COVID-19 dan
Pemulihan Ekonomi Indonesia

Teks
Kurnia

Foto
Rio Saka Pambudi

P  ertumbuhan Produk Domestik Bruto 
(PDB) Indonesia Kuartal III (Q3) Tahun 
2020 menggambarkan secara nyata 
dampak wabah COVID-19 yang telah 

mempengaruhi penurunan aktivitas ekonomi 
Indonesia. Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala 
Besar (PSBB) guna mengatasi penyebaran 
COVID-19 mengakibatkan penurunan aktivitas 
ekonomi dan berdampak pada lesunya roda 
kehidupan masyarakat. Bagaimana pemerintah 
selama ini merespon pelemahan kondisi 
ekonomi dan kehidupan masyarakat terutama 
melalui kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana 
Desa, serta skema lainnya untuk pendanaan  
penanganan COVID-19 di daerah? Tulisan ini 
mencoba mengupas apa yang sudah dilakukan 
pemerintah sampai dengan Q3 di Tahun 2020. 
Semoga apa yang sudah dilakukan di Tahun 
2020 dapat menjadi modal pemulihan ekonomi 
Indonesia pada Tahun 2021. 
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Kondisi Perekonomian PraPandemi COVID-19

Perekonomian Indonesia di tahun 2019 berhasil 

tumbuh positif di tengah perlambatan ekonomi global yang 

dipengaruhi salah satunya oleh dinamika perang dagang 

dan geopolitik. Walaupun Indonesia menghadapi situasi 

eksternal tersebut, berdasarkan data yang diperoleh BPS, 

pada tahun 2019 perekonomian tumbuh sebesar 5,02%. 

Kinerja perekonomian yang terjaga serta pelaksanaan 

program pembangunan juga telah berhasil menurunkan 

tingkat pengangguran, mengurangi ketimpangan dan 

mempertahankan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, 

pertumbuhan ekonomi daerah pada tahun 2019 secara umum 

ditandai oleh rata-rata pertumbuhan yang lebih tinggi dari 

pertumbuhan ekonomi nasional (rata-rata sebesar 5,15%). 

Pertumbuhan tertinggi dicapai Provinsi Sulawesi Tengah yang 

menjadi lokomotif terdepan dalam capaian pertumbuhan. 

Sedangkan kinerja laju pertumbuhan PDRB terendah, terjadi 

di wilayah Maluku-Papua. 

Secara nominal, volume perekonomian daerah yang 

besar masih didominasi dari Kawasan Barat Indonesia, 

sedangkan volume yang rendah adalah daerah yang 

berkapasitas fiskal rendah yang didominasi Kawasan Timur 

Indonesia. Sektor usaha yang mendominasi daerah bervolume 

ekonomi besar adalah sektor nonprimer. Volume PDRB 

terbesar provinsi di Indonesia adalah DKI Jakarta, disusul 

Jawa Timur dan Jawa Barat. Secara kapasitas fiskal, ketiga 

provinsi ini termasuk provinsi berkategori kapasitas fiskal 

tinggi. Untuk daerah kota, Surabaya, Bandung, dan Medan 

adalah kota dengan volume PDRB terbesar di Indonesia. 

Bekasi, Karawang, dan Bogor adalah daerah kabupaten 

dengan dengan volume PDRB terbesar di Indonesia. Sektor 

sekunder yakni industri pengolahan adalah porsi terbesar 

dalam PDRB mereka. Untuk provinsi dengan volume PDRB 

terkecil adalah Maluku Utara, Gorontalo, dan Maluku. 

Sedangkan untuk daerah kota, volume PDRB Kota Sabang, 

Kota Subulussalam, dan Kota Tual adalah yang terkecil, 

dan tiga daerah kabupaten dengan volume PDRB terkecil, 

semuanya terletak di Provinsi Papua Barat yakni Pegunungan 

Arfak, Tambrauw, dan Maybrat. Rasio perbedaan volume 

PDRB tertinggi dan terendah hampir menyentuh 70, 360, 

dan 1.800 kali lipat untuk masing-masing provinsi, kota, dan 

kabupaten. Bagi daerah dengan volume PDRB kecil, Sektor 

Administrasi Pemerintahan merupakan sektor usaha yang 

menopang ekonomi daerah. 

Dampak Nasional COVID-19 pada Q3 Tahun 2020

COVID-19 mengubah arah perekonomian global 

secara drastis. Optimisme pemulihan global seketika 

berubah menjadi resesi pada Q3. Pertumbuhan PDB Q3 

beberapa negara menggambarkan secara nyata dampak 

wabah COVID-19. Kebijakan PSBB atau physical distancing 

yang dibuat untuk mencegah penyebaran virus corona di 

Indonesia, membuat turunnya perputaran ekonomi secara 

signifikan. PSBB tidak berarti menutup semua sektor 

lapangan usaha, namun dengan adanya kebijakan ini, aktivitas 

perekonomian berpotensi sangat menurun bukan karena 

permintaan pasar yang melemah, namun karena regulasi yang 

membatasi pergerakan orang dan barang.
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0,0% dan 0,5%. Perkiraan optimis diberikan oleh ADB sebesar 

2,5% sedangkan Pemerintah memproyeksikan antara rentang 

-2% hingga 0%. 

Dampak COVID-19 terhadap Perekonomian Daerah Q3 Tahun 2020: 
Kasus Bali

Dampak pandemi COVID-19 terhadap daerah terasa 

pada sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum dimana 

laju pertumbuhannya pada Q3 sebesar -11,86%. Meskipun 

demikian, masih terdapat sektor usaha yang tumbuh positif 

YoY, yakni Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 

15,33%.

Salah satu daerah yang terkena dampak ekonomi 

akibat lesunya pariwisata adalah Kabupaten Badung. 

Lesunya perekonomian Kabupaten Badung terindiksi dari 

jumlah kunjungan wisman melalui Bandara Ngurah Rai 

yang mengalami penurunan sebesar 100% dibandingkan 

Juni 2019. Melemahnya sektor ini tentunya berdampak 

pada APBD Kabupaten Badung, apalagi Kabupaten Badung 

adalah termasuk lima besar daerah di Indonesia yang 

mengandalkan Pendapatan Daerahnya dari PAD, yakni 

hampir 85%. Sampai dengan Q3, PAD Kabupaten Badung 

yang bersumber dari Pajak Hotel, Restoran, dan Hiburan 

realisasinya pendapatannya turun siginifikan masing-masing 

Rilis PDB Indonesia Q3 yang dikeluarkan BPS tercatat 

tumbuh negatif sebesar -3,49% dibandingkan periode yang 

sama tahun (yoy) sebagai dampak COVID-19. Hal ini berarti 

akumulasi pertumbuhan ekonomi sampai dengan Q3 sebesar 

-2,03%. Tentunya kondisi pertumbuhan ekonomi ini sudah 

melenceng jauh dari asumsi awal ekonomi pada saat APBN 

TA 2020 disusun (sebesar 5,3%).  Sektor yang terdampak 

sangat dalam di atas -5% pada Q3 YoY akibat COVID-19 ini 

adalah Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Jasa 

Perusahaan, dan Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi 

Mobil dan Sepeda Motor, Transportasi dan Pergudangan. 

Artinya, bisnis hotel dan restoran, penjualan kendaraan, 

serta penerbangan dan kereta api adalah bisnis yang 

paling terdampak dari pelambatan ekonomi ini. Walaupun 

secara nasional pertumbuhan ekonomi negatif, namun 

terdapat sektor ekonomi yang tumbuh positif. Sektor yang 

menyumbang pertumbuhan positif dan tinggi di atas 10% 

adalah Sektor Informasi dan Komunikasi, serta Jasa Kesehatan 

dan Kegiatan Sosial. 

Kekhawatiran dampak corona terhadap perekonomian 

Indonesia tergambarkan pada proyeksi laju pertumbuhan 

ekonomi Indonesia. Beberapa lembaga memberikan hasil yang 

bervariasi, perkiraan dengan kondisi pesimis diberikan oleh 

OECD (-3,9% hingga -2,8%), perkiraan moderat diberikan 

oleh Bank Dunia, serta IMF dan Bloomberg, masing-masing 
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Kebijakan TKDD pun dimobilisasi dengan semangat 

yang sama agar pemerintah daerah bergerak cepat menangani 

pandemi ini. Di bidang kesehatan, penambahan menu 

kegiatan pada 3 subbidang dan refocusing anggaran DAK 

Fisik Bidang Kesehatan (Pelayanan Rujukan, RS Rujukan, 

dan Pengendalian Penyakit). Pemberian insentif bagi tenaga 

kesehatan dialokasikan dari DAK Nonfisik BOK Tambahan 

sebesar Rp3,7 T. Penyederhanaan mekanisme pembayaran 

insentif untuk tenaga kesehatan pun dilakukan, sampai 

dengan Q3, telah dibayarkan insentif tenaga kesehatan 

kepada 238.191 tenaga kesehatan di seluruh Indonesia. Di 

bidang JPS, ketentuan penggunaan Dana Desa pun diubah 

sehingga Dana Desa dapat digunakan sebagai Bantuan 

Langsung Tunai (BLT) kepada keluarga miskin atau tidak 

mampu di desa, yang tidak termasuk penerima PKH, Kartu 

Sembako, dan Kartu Pra Kerja.  

TKDD pun digunakan untuk menambah daya dorong 

pemulihan ekonomi. Cadangan DAK Fisik dialokasikan dan 

digunakan untuk mengatasi dampak COVID-19 dengan 

kegiatan yang berkriteria padat karya, menggunakan material 

dan tenaga kerja lokal, memiliki daya ungkit tinggi terhadap 

perekonomian daerah, dan dapat diselesaikan dalam waktu 

cepat (3-5 bulan). 

Dana Insentif Daerah (DID) Tambahan digelontorkan 

sebesar Rp5 T untuk penggunaan di bidang Bantuan 

Sosial, Infrastruktur, pemulihan ekonomi, dan kesehatan. 

Penanganan COVID-19 di bidang kesehatan menduduki 

sebesar -64,92%, -57,90%, dan -57,05%. Kabupaten Badung 

merupakan daerah kontributor terbesar volume ekonomi di 

Provinsi Bali yang menyumbang sebesar 30% dari total roda 

perputaran ekonomi di Bali. Pada Q3 ini, Bali mengalami 

kontraksi pertumbuhan negatif ekonomi yang sangat dalam, 

sebesar -12,28%. Sektor hotel dan restoran mengalami 

pertumbuhan negatif paling dalam hingga mencapai -34,65%. 

Ini merupalan potret salah satu daerah yang mengandalkan 

perekonomian dan pendapatan daerahnya berasal dari sektor 

ekonomi yang lesu akibat dari pandemi COVID-19. 

Respon Pemerintah Menghadapi Pandemi COVID-19

Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan fiskal untuk 

memberikan stimulus dalam rangka pemberian bantuan 

kesehatan, dunia usaha, dan JPS akibat dampak pandemi 

COVID-19. Penangangan kesehatan di antaranya pengadaan 

alat kesehatan, aktivasi rumah sakit rujukan COVID-19, dan 

santunan kematian untuk tenaga kesehatan. Dukungan untuk 

dunia usaha pun diberikan dengan memberikan insentif 

perpajakan (PPh Pasal 21, PPN, Bea masuk, serta stimulus 

Kredit Usaha Rakyat). Tidak kalah penting adalah masyarakat 

yang terkena dampak akibat pandemi ini, melalui kebijakan 

pemberian JPS, di antaranya penambahan sasaran KPM dari 

PKH, pemberian sembako, jumlah sasaran Kartu Pra-Kerja 

yang diperluas, hal ini semua untuk membantu masyarakat 

yang kehidupan sosial ekonominya terganggu.    
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 Laporan Utama

Segala upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah 

baik pusat dan daerah perlu dikawal terus sehingga 

pengeluaran pemerintah dapat efektif menangani COVID-19 

dan memulihkan kondisi ekonomi Indonesia. Kita perlu 

mendukung kebijakan pemerintah terutama dari sisi konsumsi 

belanja pemerintah yang dilakukan saat ini sebagai bentuk 

countercyclical. Kita harus tetap mendukung dan optimis 

bahwa laju pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat rebound 

di Tahun 2021 sesuai target laju pertumbuhan ekonomi yang 

tercantum pada UU APBN TA 2021 yakni sebesar 5%.

porsi yang paling besar dari total realisasi penyaluran 

DID Tambahan di Q3, antara lain penguatan/pelengkapan 

sarana dan prasarana kesehatan; pengadaan obat-obatan 

dan Barang Medis Pakai Habis; alat kesehatan terkait 

pencegahan dan penanganan COVID-19; serta pembangunan 

infrastruktur kesehatan. Selain itu, DID juga digunakan dalam 

rangka pemulihan ekonomi di daerah di antaranya untuk 

peningkatan/pemeliharaan jalan dan jembatan, drainase, 

gorong-gorong, pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan 

jaringan pengairan lainnya; peningkatan pengelolaan sarana 

prasarana kawasan wisata. Di bidang  Bantuan Sosial, DID 

Tambahan diperuntukkan terutama bagi yang belum tercakup 

oleh skema Bantuan Sosial lainnya.

Selain TKDD, skema lainnya melalui kebijakan  

Pinjaman Daerah, yang merupakan alternatif pendanaan bagi 

pemerintah daerah yang memiliki  kapasitas fiskal memadai 

dan menjadi episentrum COVID-19. Pemberian pinjaman 

ini dilakukan melalui tangan  PT. SMI dengan pemberian 

relaksasi terkait persyaratan, tenor, pemanfaatan pinjaman, 

dan mekanisme pengajuan pinjaman yang mudah. Sampai 

dengan Q3, usulan pinjaman pada TA 2020 sudah mencapai 

Rp19,78 T atau hampir menyentuh pagu pinjaman dalam 

APBN yakni sebesar Rp20 T. Usulan pinjaman untuk TA 2021 

bahkan sudah tercatat sebesar Rp27,27 T. Skema lainnya yakni 

Hibah Daerah, dialokasikan sebesar Rp3,3 T untuk membantu 

daerah yang terkena dampak sektor usaha pariwisata, dana 

ini dialokasikan kepada 101 daerah sebagai kompensasi 

pembebasan Pajak Hotel dan Pajak Restoran dalam rangka 

mendorong jumlah kunjungan wisatawan. 

Pemerintah telah berupaya keras untuk 

mengalokasikan berbagai sumber daya dan melalui berbagai 

skema. Tentunya usaha ini akan memiliki daya gedor yang 

tinggi jika kebijakan anggaran di daerah pun bersinergi 

dengan apa yang telah dilakukan pusat. APBD awal TA 2020 

tentunya belum mengatur mengenai penanganan COVID-19. 

Untuk itu, perlu  langkah yang cepat, tepat dan efektif 

untuk menyediakan pendanaan yang memadai dari APBD. 

Dukungan tersebut dilakukan dengan melaksanakan efisiensi 

dan realokasi belanja daerah agar tersedia anggaran yang 

memadai dalam penanganan COVID-19 di daerah. Pedoman 

efisiensi, realokasi dan refocusing anggaran tersebut 

dituangkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri 

Dalam Negeri dan Menteri Keuangan. Belanja APBD pun 

dialihkan kepada masyarakat miskin/kurang mampu yang 

mengalami penurunan daya beli akibat adanya pendemi 

COVID-19 dengan catatan tidak tumpang tindih dengan 

bantuan dari pemerintah pusat.

Efektivitas Kebijakan Penanganan COVID-19 

Penggunaan hasil realokasi sudah memberikan sinyal 

ke arah yang tepat, sebagian besar daerah merealokasikan 

anggarannya untuk belanja kesehatan dan bantuan sosial. 

Data mengungkapkan bahwa dari sisi pertumbuhan belanja 

pada Q3,  belanja fungsi kesehatan tumbuh positif sebesar 

8,75% YoY (mencapai 17%). Capaian ini tentunya melebihi 

target mandatory spending bidang kesehatan yang harus 

dianggarkan serendah-rendahnya 10% dari total belanja 

APBD. Namun capaian selain bidang kesehatan perlu 

dicermati dengan hati-hati karena semua belanja berdasarkan 

fungsi mengalami pertumbuhan negatif dibandingkan periode 

yang sama pada tahun lalu. Berdasarkan hasil pemantauan 

Kementerian Keuangan di Q3, total anggaran penanganan 

COVID-19 di daerah sebesar Rp72,45 T telah terealisasi 

sebesar 42,23%, masih relatif rendah mengingat saat ini 

sudah memasuki Q4. Rendahnya realisasi ini disebabkan 

beberapa kendala di antaranya kesulitan komunikasi dan 

koordinasi dengan pihak terkait, waktu pelaksanaan tender 

untuk program/kegiatan yang relatif sempit, dan pengawasan 

pelaksanaan program/kegiatan yang belum cukup kuat. 

Distribusi Belanja Pemda per Fungsi Q3 TA 2020

Sumber : Kemenkeu, diolah
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Laporan Utama   

INOVASI
DELI SERDANG 
Wujudkan Sekolah 
Ramah Anak dan 
Lingkungan Peran Transfer ke Daerah dan Dana 

Desa (TKDD) dalam pembangunan 

nasional sangatlah penting, utamanya 

d Kabupaten Deli Serdang adalah salah 

satu kabupaten yang terletak di Provinsi Sumatera 

Utara.

Demi meningkatkan taraf pendidikan 

masyarakatnya, Pemerintah Kabupaten Deli Serdang 

telah melakukan berbagai inovasi di bidang pendidikan, 

yang telah melahirkan berbagai penghargaan seperti 

Satya Lencana Pembangunan Bidang Pendidikan Tahun 

2018 dari Presiden RI, Sekolah Ramah Anak Terbaik 

Tahun 2017 dan 2018, hingga diraihnya penghargaan 

Adiwiyata oleh 32 sekolah di wilayah tersebut.

Kali ini, kami berhasil mewawancarai Bupati 

Deli Serdang untuk mengulas seputar inovasi yang 

dilakukannya terkait bidang pendidikan.

Teks
Syafrudin Afif

Foto
Dokumentasi 
Kabupaten Deli 
Serdang

Wawancara 
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 Wawancara

pengentasan kemiskinan yang tepat sasaran. Keenam, 

kami terus mengoptimalisasikan pembinaan dan pelatihan 

kesempatan kerja.

Bagaimana inovasi yang dibuat Kabupaten Deli Serdang untuk 
mensinergikan antara layanan pendidikan yang berkualitas dengan 

kepedulian terhadap lingkungan?

Kami berupaya untuk mewujudkan iklim/kondusifitas 

lingkungan sekolah dengan suasana aman, nyaman, asri, sejuk 

dan menyenangkan bagi tenaga pendidik maupun peserta 

didik. Untuk itu, kami sediakan sarana dan prasarana sekolah 

yang baik dan didukung dengan teknologi yang memadai. Dari 

sisi siswa, kami bangun kesadaran mereka tentang pelestarian 

lingkungan hidup, sehingga tumbuhnya kepedulian 

lingkungan dan berbudaya lingkungan. 

Ada berbagai inovasi pemerintah Kabupaten Deli 

Serdang di bidang pendidikan dan lingkungan, yakni  

“Program Cerdas, Opung Sari Basah Bang, Dan Mesra Bertuah 

: mewujudkan Desa Satu (Deli Serdang Sekolah Bermutu)” 

yang telah berhasil meraih top 45 inovasi pelayanan publik, 

yang dilaksanakan MENPAN RB tahun 2020.

Program Cerdas (Percepatan Rehabilitasi dan Apresiasi 

Terhadap Sekolah) dilakukan dengan membangun pendidikan 

secara bergotong royong, dengan memberdayakan tiga pilar 

kekuatan, pemerintah, masyarakat dan pengusaha.

Program Opung Sari Basah Bang (Operasi Pungut 

Sampah Setiap Hari, Bank Sampah Sekolah Dan Pembinaan 

Berjenjang) dilakukan untuk mewujudkan sekolah yang bersih 

dan atau sekolah yang berwawasan lingkungan, serta gerakan 

Deli Serdang Berseri (Bersih, Rapi, Sejuk, Rindang dan Indah).

Apa yang menjadi fokus Kabupaten Deli Serdang untuk mewujudkan 
SDM Indonesia yang berkualitas?

Fokus Kabupaten Deli Serdang untuk mewujudkan 

kualitas SDM adalah peningkatan indeks pembangunan 

manusia, sesuai visi pembangunan Kabupaten Deli Serdang 

tahun 2019-2024 “Deli Serdang yang maju dan sejahtera 

dengan masyarakatnya yang religius dan rukun dalam 

kebhinekaan”, didukung melalui misi pertama: “meningkatkan 

sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing 

yang mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi”. 

Tujuannya adalah “mewujudkan kualitas SDM yang berdaya 

saing”, dengan indikatornya adalah Indeks Pembangunan 

Manusia (IPM).

Tahun 2019, IPM Kabupaten Deli Serdang 75,43, 

meningkat sebesar 0,51 poin dibandingkan tahun 2018 sebesar 

74,92. Jika dibandingkan dengan IPM Provinsi Sumatera Utara 

(71,74) dan rata-rata IPM nasional (71,92), IPM Kabupaten Deli 

Serdang lebih baik.

Apa strategi yang Bapak lakukan untuk mencapai hal tersebut?

Ada enam strategi yang kami lakukan. Pertama, 

meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan 

secara berkelanjutan. Kedua, kami lakukan optimalisasi 

produk-produk unggulan berbasis potensi lokal melalui 

inovasi dan ekonomi kreatif. Ketiga, kami optimalisasikan 

ketersediaan dan distribusi pangan serta produksi pertanian, 

perkebunan, peternakan, dan perikanan, serta pengembangan 

dan pemasaran sektor pariwisata.

Keempat, kami tingkatkan pemberdayaan masyarakat 

kewirausaahan. Kelima, kami juga lakukan optimalisasi 
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Wawancara 
Seperti kita tahu saat ini Indonesia masih dalam kondisi pandemi 
COVID-19. Kondisi extraordinary ini tentu membutuhkan langkah 
yang juga extraordinary. Pemerintah pusat telah mengeluarkan 
berbagai instrumen kebijakan dalam rangka Pemulihan Ekonomi 
Nasional (PEN). Nah, bagaimana dengan Pemerintah Kabupaten 
Deli Serdang, langkah apa saja yang telah dilakukan dalam 
memanfaatkan instrumen kebijakan yang ada untuk menghadapi 

pandemi, Pak?

Kami telah mengeluarkan kebijakan modal kerja bagi 

usaha mikro berupa modal tambahan, relaksasi kredit melalui 

pendampingan legalitas usaha dan kerja sama dengan pihak 

swasta antara lain PT. Pegadaian, BRI, Bank Mandiri dan Bank 

Sumut melalui CSR. Lalu, kami juga memfasilitasi pemasaran 

secara online dan digitalisasi UMKM, diversifikasi produk dari 

industri pakaian dan fashion menjadi masker dan APD dalam 

rangka pemenuhan kebutuhan penganganan kesehatan akibat 

COVID–19, dan relaksasi pajak usaha untuk sektor UMKM/

IKM.

Selain itu, kami juga menyediakan P3UD (Pusat 

Pengembangan Produk Unggulan Daerah) untuk fasilitasi 

pemasaran produk UMKM/IKM, menjalin komitmen dan 

kerjasama dengan industri pakan ikan agar membantu 

dan memasarkan hasil budidaya perikanan masyarakat 

dan menjaga harga pakan ikan sesuai dengan kemampuan 

masyarakat di masa pandemi. Kami juga terus melakukan 

koordinasi dengan pemerintah pusat tentang kemungkinan 

rencana pinjaman daerah untuk pembangunan infrastruktur 

yang berkenaan dengan nilai tambah perekonomian 

masyarakat. 

Dari sisi dana desa, kami telah lakukan percepatan 

realisasi dengan pagu lebih dari Rp308 miliar yang 

dialokasikan untuk penguatan ekonomi desa, padat karya 

tunai, dan jaring pengaman sosial dalam bentuk Bantuan 

Langsung Tunai (BLT) melalui pos belanja tak terduga, 

refocusing kegiatan untuk penanganan COVID-19 untuk 

pencegahan penyebaran/ penularan dengan mengedepankan 

dan membudayakan protokol kesehatan di masyarakat. 

Dari APBD Deli Serdang sendiri kami telah memberikan 

dukungan untuk percepatan penanganan COVID-19 dengan 

pagu lebih dari Rp153 miliar yang ditujukan untuk penanganan 

dan penguatan kesehatan sebesar, jaring pengaman sosial  

dan kegiatan pemulihan ekonomi yang secara khusus 

dilakukan oleh lima perangkat daerah pada tahun 2020.

Apa harapan Bapak untuk Indonesia ke depannya?

Harapan kita bersama tentu agar pandemi ini cepat 

berakhir sehingga perekonomian dapat pulih kembali dan 

masyarakat dapat melakukan aktivitasnya lagi secara aman 

dan produktif.

Mesra Bertuah (Mewujudkan Sekolah Ramah Anak, 

Bersama Masyarakat Orang Tua Dan Sekolah) bertujuan untuk 

mewujudkan sekolah menjadi tempat yang aman bagi tumbuh 

kembang anak, sekaligus ramah terhadap anak.

Bagaimana proses belajar mengajar di Deli Serdang di tengah 
pandemi saat ini, adakah langkah atau protokol khusus yang 
diterapkan? Ataukah ada pengalihan anggaran untuk memastikan 
siswa tetap mendapatkan layanan pendidikan (pengajaran) selama 
berada di rumah? Dukungan apa yang diberikan bagi tenaga 

pengajar dan siswa selama pandemi ini pak?

Proses belajar mengajar dilakukan melalui beberapa 

cara. Ada yang berbentuk daring (dalam jaringan), di mana 

siswa belajar secara online bersama gurunya dengan 

memanfaatkan teknologi dan aplikasi pembelajaran yang telah 

disediakan pemerintah seperti aplikasi Rumah Belajar, Ruang 

Ruru, Google Class Room, WhatsApp dan sebagainya. Ada pula 

yang berbentuk luring (di luar jaringan) dimana pembelajaran 

dilakukan dengan memanfaatkan berbagai media yang ada, 

seperti buku, modul, Lembar Kerja Peserta Didik (LKPD), 

radio, TVRI, tv edukasi, tugas-tugas yang diberikan guru. 

Selain itu, adapula home visit (kunjungan rumah) di mana guru 

berkunjung ke rumah anak dan mengajar anak, serta blended 

(daring kombinasi) apabila pembelajaran daring dan luring 

menjadi terkendala. Selama pandemi ini, lingkungan sekolah 

dan pembelajaran tetap mempedomani protokol kesehatan. 

Deli Serdang juga menerapkan arahan pemerintah 

pusat untuk recofusing anggaran pada APBD sektor 

pendidikan untuk penyediaan alat protokol kesehatan 

di sekolah, seperti pengadaan masker, hand sanitizer, 

disinfektan, pembuatan wastafel, sumur bor dan sebagainya. 

Kami juga memberikan bantuan insentif bagi guru 

yang terdampak pandemi COVID-19, khususnya guru non PNS 

di sekolah negeri, operator sekolah, guru PAUD, guru MDA 

dengan total dana lebih kurang Rp23 miliar. 

Alhamdulillah, di sini juga ada bentuk gotong royong 

dari para guru PNS dan orang tua siswa di mana mereka 

memberikan bantuan sembako sukarela untuk guru-guru 

honor, penjaga sekolah, karyawan kantin, orang tua siswa 

yang tidak mampu, dan tukang becak yang ada di sekitar 

lingkungan sekolah, dengan total dana Rp630 juta. 

Beberapa kebijakan yang dilakukan khusus terhadap 

siswa diantaranya memfasilitasi sekolah swasta untuk 

memberikan potongan atau keringanan uang sekolah, sekolah 

juga membangun tower/jaringan internet yang tidak ada 

sinyal internet, dan beberapa sekolah juga memberikan paket 

internet kepada siswa-siswinya.

Wawancara 
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 Inspirasi

T          ahun ini DJPK mengikuti Kompetisi Project Data Analytics 
Kementerian Keuangan 2020 dalam rangka HORI ke-74 dan 
meraih peringkat Juara Kedua. 

Tema yang dipilih adalah: “Model Artificial Intelligence 
sebagai Financial Advisor bagi Pemerintah Daerah”

Apa yang dimaksud Artificial Intelligence dan bagaimana perannya 
sebagai Financial Advisor bagi Pemerintah Daerah? Darimana ide ini 

berawal dan mengapa mengambil tema ini?

Ini berangkat dari awal di mana pengolahan data di 

Subdirektorat Data Keuangan Daerah (Subdit DKD) itu yang 

dulunya masih dilakukan secara manual. Karena dilakukan 

secara manual, ini sangat takes time, bahkan kita meng-input 

laporan kadang sampai lembur, atau juga sampai outsourcing 

hanya untuk mengiput data. Untuk data satu daerah, kira-kira 

bisa menghabiskan waktu 30 menit dan itupun datanya tidak 

bisa sedetail yang diharapkan karena memang manusia tidak 

secepat mesin dan sangat besar kemungkinan juga terdapat 

human error dalam proses input data. Dan ini sebenarnya yang 

ingin kita kembangkan, karena manusia punya kecerdasan atau 

intelligence, mesin yang punya kecepatan, kita kombinasikan. 

Kecerdasan kita, kita tanamkan di mesin, mesin yang akan 

bekerja sesuai dengan apa yang kita perintahkan dengan waktu 

yang relatif lebih cepat. 

Jadi model artificial intelligence itu sebenarnya arahnya ke sana, 

ingin mengombinasikan kecerdasan manusia dengan kecepatan 

mesin. Maka kita harus melakukan transfer logika kita ke dalam 

Teks dan Foto
Brama Situmorang

Sebuah Cerita Seputar Data 
dari Pegawai Inspiratif
di Lingkungan
Kementerian Keuangan
Tahun 2020,
Arifudin Miftakhul Huda

Rasa,
Karsa,
Data
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dengan data analytics, D3 Pajak, S1 Akuntansi, dan S2 juga 

Akuntansi. Pertama kali mengenal data itu sewaktu  penempatan 

di Subdit Transfer (Dana Perimbangan) karena memang 

berhubungan dengan Excel. Walaupun sudah suka dengan Excel 

sejak SMA, tapi sebatas suka dan yang dimengerti hanya dasar-

dasarnya saja. Yang saya sukai adalah rumus if logic-nya Excel, 

karena sangat membangun logika. Lalu, terakhir saya pindah ke 

Subdit DKD tahun 2019, bertemu dengan data yang luar biasa 

besar. Data yang diolah Subdit DKD melalui SIKD, berbeda 

dengan yang sebelumnya karena tidak bisa di-handle di Excel. 

Datanya juga variatif dan belum standar, sementara sebenarnya 

untuk membuat kompilasi secara nasional nama akunnya harus 

sama. 

Pada saat itu, sempat juga bertemu dengan Carlos (Tim Ahli 

dari Prospera) lewat pelatihan startup. Dari pelatihan tersebut, 

yang bisa saya ambil adalah mengenai konsep pengolahan data 

untuk klasifikasi data. Dari apa yang saya ambil dari pelatihan 

itu, kemudian saya mencoba menanyakan tim TI DJPK, apakah 

konsep ini (klasifikasi data) bisa kita terapkan pada data yang 

ada di Subdit DKD. Dari TI menyatakan bisa yang kemudian 

dicoba, dengan menggunakan query Excel namun ternyata 

masih memerlukan proses yang lumayan lama, sementara 

permintaan data itu seringnya membutuhkan waktu yang 

relatif cepat. Lalu saya mencari alternatif lain, dan menemukan 

Tableu. Sebenarnya, keinginan untuk mencoba tableu bukan 

karena pengolahan datanya tapi lebih kepada visualisasi datanya, 

bagaimana data yang ada disampaikan dalam bentuk visualisasi 

yang menarik. Kemudian dicoba apakah bisa diterapkan dengan 

data yang besar dan apakah hasilnya efisien. Setelah dicoba, 

ternyata hasilnya efisien, dan waktu yang diperlukan juga relatif 

lebih cepat. Dan pada akhirnya, sampai sekarang DKD memakai 

tableu untuk stardardisasi data, normalisasi data, sampai 

visualisasi data via dashboard.

Sejauh pengamatan saya, data itu selalu bertambah sehingga kita 

tidak bisa hanya diam tanpa mengikuti perkembangannya. Kalau 

kita hanya diam saja, nantinya kita yang akan tertimbun oleh 

data tersebut. Oleh karena itu, saya ingin mengenal sesuatu yang 

lebih lagi, dan kemudian menemukan sesuatu yang saat itu juga 

sedang booming yaitu Phyton.  

Jadi kalau ditanya kapan mulainya, sebenarnya baru juga, yaitu 

di tahun 2019 tadi. Yang ingin saya sampaikan, sebenarnya tidak 

ada kata terlambat, kalau memang sudah ada passion dan sudah 

cinta, pasti akan semangat untuk belajar dan mencaritahu. 

Data selalu berkembang, maka kita juga harus selalu melakukan 

continuos improvement agar kita tidak tertimbun oleh data tadi. 

Karena teknologi itu sendiri perkembangannya eksponensial, 

kalau kita tidak bergerak dan menyesuaikan diri, kita yang akan 

ditinggalkan oleh teknologi. Kita yang seharusnya memanfaatkan 

teknologi itu untuk kepentingan kita.

bahasa yang dimengerti mesin. Gambarannya misalkan, untuk 

proses input satu jenis data pemda itu butuh waktu 30 menitan, 

jika dibandingkan dengan mesin yang disuruh mengerjakan 

itu, hanya butuh waktu sekitar 1 jam saja untuk menyelesaikan 

data dari total 542 Pemda. Pada akhir tahun 2019, kita sudah 

bisa mencapai itu, sehingga pada data APBD 2020 kita sudah 

tidak sama sekali melakukan proses input, sehingga waktu 

yang diperlukan lebih efektif dan efisien jadi tidak perlu sampai 

lembur lagi.

Tapi tidak hanya sampai di situ, setelah data ini sudah dapat 

disediakan dengan valid dan tepat,  kita ingin memberikan 

sesuatu yang lebih dari itu. Karena kita sudah mendapatkan 

laporan dari pemda, kita  juga ingin memberikan feedback kepada 

pemda. Atas data yang kita terima itu, kira-kira apa yang bisa 

di-improve dari pengelolaan keuangan pemda, misalkan belanja 

mana yang masih kurang perform atau pendapatan mana yang 

masih belum optimal. Sebagai contoh, kita sebelumnya pernah 

mencoba melakukan forecast kira-kira tiga bulan ke depan, 

pemda itu surplus atau defisit karena hal ini penting untuk 

manajemen kas. Kita juga sempat membuat semacam prototype 

modul (dashboard) untuk mendeteksi adanya anomali atau tidak 

atas data yang ada sehingga dengan demikian dapat memberikan 

semacam early warning system, baik bagi DJPK atau juga pemda 

itu sendiri. 

Untuk prosesnya sendiri, Project Data Analytics ini apakah nantinya 

akan diluncurkan dan dapat diakses oleh seluruh pemda? 

Project ini memang sampai saat ini belum resmi dan belum 

diluncurkan ke daerah. Tapi, jika ini nantinya benar akan 

diresmikan dan diimplementasikan, tentu akan dapat langsung 

dinikmati oleh daerah. Setelah mengirimkan data, mereka 

bisa langsung tahu gambaran bagaimana kinerja APBD mereka 

melalui dashboard itu nantinya. Itu kan masih prototype, untuk 

memformalkan itu masih diobrolkan perangkat regulasi. Dalam 

perkembangannya, sudah ada sinyal postif dari pimpinan, di 

mana untuk lomba inovasi Kementerian Keuangan, DJPK sudah 

mengusulkan dan submit ini. Dan terakhir, model ini juga akan 

diusulkan untuk masuk ke dalam Inisiatif Strategis (IS) karena 

salah satu fokus dari Central Transformation Office (CTO) adalah 

termasuk data analytics ini. Target di tahun 2021, ini akan mulai 

dilembagakan, dengan harapan bisa diimplementasikan dan 

sampai pada titik bisa dirasakan manfaatnya oleh pemda.

Jika dingat ke belakang, sebenarnya sejak kapan Anda mulai 

memiliki minat dengan pengolahan data dan mengapa tertarik 

dengan hal ini?

Sebenernya ini memang jalan hidup juga, melihat dari 

background pendidikan juga tidak ada keterkaitan sama sekali 
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dilakukan orang sehari-hari, di mana datanya sudah ready dan 

masih banyak sentuhan manusia dalam proses pengolahannya. 

Sedangkan pada data analytics, porsinya sebenarnya sudah lebih 

banyak pada mesin atau yang sekarang sering disebut machine 

learning, jadi kita hanya memberikan algoritma atau logika kita 

kepada mesin dan nanti mesinlah yang akan menghitung dan 

menghasilkan sebuah temuan atau insight atas apa yang kita 

perintahkan. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai data 

scientist, ini lebih luas lagi, selain harus bisa melakukan analisis 

data sebagaimana biasanya yang kita lihat tetapi di awalnya juga 

dituntut untuk menguasai bahasa programming, dan juga harus 

bisa statistik karena menggunakan science dalam pengolahan 

data.

Apakah bisa diceritakan mengenai pengalaman apa saja dan 

proyek apa saja yang pernah dilakukan terkait data scientist/data 

analytics?

Saya belajar pengolahan data ini kebanyakan secara otodidak, 

namun tetap membutuhkan guru. Menurut saya, guru yang 

membukakan pintu, yang menunjukkan area belajar kita pertama 

kali. Sebagai analoginya, misalnya kita masuk ke suatu ruangan, 

gurulah yang menunjukkan ruangan itu dan membukakan 

pintunya untuk kita. 

Mengingat kembali pengalaman sudah saya jalani, yang menjadi 

guru saya adalah Mas Isnanto sewaktu di Subdit Transfer, 

beliau yang mengenalkan Excel dari basic, intermediate, sampai 

advanced. Saya sering bertanya kepada Mas Isnanto, tapi saya 

tidak langsung mendapatkan jawaban dan lebih sering ditantang 

Keterampilan apa saja yang harus dimiliki untuk menjadi data 

scientist/data analyst?

Menurut saya modal paling utama yang penting adalah logic 

yang harus kuat, harus senang dengan logic matematis. Kalau ini 

sudah kuat, nanti bisa dikembangkan mau memilih dan memakai 

tools apa yang sesuai. Kadang ada yang bertanya apa bedanya 

data scientist dengan data analyst? Sesuai dengan yang saya 

pelajari, data scientist itu yang lebih paham IT, bisa programming, 

sedangkan data analyst tidak terlalu dituntut untuk menguasai 

IT. Sebenarnya data analyst, intuisinya diharapkan lebih 

tajam untuk menggali insights dari data yang ada. Dan hal itu 

juga yang kita angkat menjadi project kita sebelumnya, yaitu 

Explanatory Data Analysis. Jadi, data analyst itu bisa menggali 

data yang kelihatannya ‘tidak ada apa-apa’, bisa menjadi ‘apa-

apa’. Biasanya tools yang paling membantu tujuan itu adalah jika 

kita mengetahui teknik visualisasi data. Selain itu, ada sesuatu 

yang sedikit berbeda antara data analysis dengan data analytics, 

yaitu data analysis itu mungkin yang sering kita lihat dan sudah 
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virtual, karena memang sekarang masih dalam masa pandemi 

dan memang acara webinar ini sudah mulai biasa, di mana 

sekarang sudah banyak sekali acara dengan format seperti ini. 

Namun, konsepnya kita usulkan agar lebih bersifat tidak terlalu 

formal dengan tujuan agar informasi yang disampaikan masih 

relatif lebih dapat diterima dan dimengerti oleh masyarakat 

umum juga, misalnya dari para pelajar atau mahasiswa sehingga 

mereka juga menjadi lebih tahu terkait data yang dimiliki oleh 

DJPK.

MILEA I memang full dari Subdit DKD di mana kita mencoba 

membedah data apa saja yang ada di APBD dan melalui acara ini 

kita juga banyak mendapat insights dari peserta. Untuk MILEA 

II, kita mencoba untuk menggandeng unit lain dalam hal ini dari 

Direktorat Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer (KPT). Jadi kita 

kombinasikan, dari Subdit DKD digambarkan data pajak daerah 

dan retribusi daerahnya, selanjutnya dari Subdit KPT dijelaskan 

sisi kebijakan dan strategi ke depannya seperti apa. Untuk 

selanjutnya, direncanakan akan digabung dan dikombinasikan 

juga dengan unit-unit lain yang ada di DJPK.

Ada saran atau rekomendasi terkait referensi bagi para pembaca 

Majalah Defis yang antusias atau mungkin tertarik untuk belajar 

mengenai pengolahan data ini?

Seperti yang sudah sempat saya singgung sebelumnya, modal 

utama untuk belajar ini sebenarnya adalah passion, kalau sudah 

ada passion maka akan lebih mudah. Mungkin kita sering 

mendengar stigma, “ngapain kerja sebagai PNS, kerjanya tidak 

sesuai passion”. Alhamdulillah, saya kerja sebagai PNS, dapat 

pensiun, tapi kerja juga sesuai dengan passion saya yaitu 

mengolah data. Jadi kalau sudah ada passion itu sudah seperti 

tidak bekerja, kerja seperti melakukan hobi biasa saja.

“Everyday is holiday.”

Sekarang itu udah digital era, referensi juga sangat banyak di 

internet. Namun, jangan juga tanpa arah, kita membutuhkan 

guru. Jadi sebenarnya kita ikut training, webinar, course dan 

sebagainya, sebenarnya untuk belajar dari gurunya. Karena guru 

yang menunjukkan, mengarahkan dan membuka  ruangannya, 

ruang belajar, kemudian kita bisa mengeksplor lebih dalam dan 

luas lagi sesuai dengan yang ingin kita pelajari.

Dan satu hal lagi, akan lebih bagus juga jika kita mempunyai 

partner, jadi misalnya kita stuck kita bisa mengobrol dan 

bertukar ide dan pendapat dengan partner kita. Partner itu juga 

bisa orang pribadi, tapi bisa juga komunitas, sebagai contoh 

misalnya di programming ada situs untuk saling sharing dan 

bertukar ide yaitu stack overflow. Karena bisa jadi apa yang stuck 

di saya, teman saya tidak dan demikian juga sebaliknya sehingga 

bisa saling melengkapi.

untuk mencari tahu sendiri . Berawal dari mencari tahu sendiri 

itu, saya googling, dan ternyata malah lebih ingat dan melekat 

daripada langsung diberi tahu. Kemudian ada guru kedua 

yang membukakan pintu yang lebih besar, yaitu Pak Hekso 

(widyaswara di BPPK). Saya pernah mengikuti suatu pelatihan 

Excel dimana yang menjadi pengajar adalah Pak Hekso. Dari 

situ, pengetahuan saya dibuka lebih luas, ternyata Excel itu bisa 

digunakan buat berbagai keperluan, jadi logika bagaimana cara 

memandang data itu menjadi lebih luas.

Kemudian saya masuk ke Subdit DKD, saya menyadari ternyata 

kita tidak bisa ekstrem pada satu tool saja. Terus terang, dulu 

saya termasuk orang yang ekstrem dengan Excel, sampai pernah 

beranggapan kalau Excel bisa semuanya. Bahkan pernah ada 

guyonan, ‘kalau Excel-nya ga bisa, berarti kamunya saja yang 

tidak tahu’. 

Itu tadi beberapa pengalaman, jadi kalau bertemu dengan 

kasus dahulu, baru kemudian mencari-cari cara dan belajar 

tools baru. Mengenai  project, saat masih di Subdit Transfer 

kita beberapa kali pernah membuat buku alokasi transfer per 

daerah di akhir tahun. Kemudian, sewaktu di Bagian HKP pernah 

membuat dashboard HKP sebagai pendukung buat penyiapan 

bahan pimpinan dalam bentuk Power Point yang disandingkan 

dengan visualisasi data. Kemudian saat sudah di Subdit DKD 

yaitu dashboard Model Artificial Intelligence sebagai Financial 

Advisor bagi Pemerintah Daerah tadi yang juga disusulkan 

menjadi inovasi DJPK dan menjadi insiatif strategis pada 

tahun 2021. Untuk ke depannya, kita akan mematangkan dan 

fokus kepada Project Artificial Intelligence sebagai Financial 

Advisor ini sehingga jika memang benar-benar akan menjadi 

Inisiatif Strategis maka akan bisa dilaksanakan sehingga dapat 

dimanfaatkan oleh Pemda. 

DJPK dalam hal ini DKD juga sudah melaksanakan kegiatan 

pengenalan dan knowledge sharing kepada pegawai dan masyarakat 

umum terkait data melalui MILEA atau "Milenial Melek Data", boleh 

diceritakan mengenai kegiatan ini? 

Acara ini memang dikonsepkan untuk dilaksanakan secara 
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Latar Belakang

Pandemi Corona Virus Disease 2019  (COVID-19) yang 

tengah dihadapi oleh negara di seluruh dunia, tidak terkecuali 

Indonesia, melatarbelakangi beberapa perubahan dalam 

pengaturan di bidang keuangan negara. Perppu Nomor 1 Tahun 

2020 sebagaimana telah ditetapkan menjadi Undang-undang 

Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 

2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem 

Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 

2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman 

yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas 

Sistem Keuangan, ditetapkan sebagai perwujudan kewenangan 

Presiden dalam keadaan kegentingan memaksa sebagai 

landasan hukum yang kuat bagi pemerintah untuk mengambil 

kebijakan dan langkah-langkah luar biasa dalam penyelamatan 

perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan melalui 

berbagai kebijakan relaksasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan 

dan Belanja Negara (APBN) khususnya dengan melakukan 

peningkatan belanja untuk kesehatan, jaring pengaman sosial 

(social safety net), dan pemulihan perekonomian, serta penguatan 

berbagai lembaga dalam sektor keuangan. 

Kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa merupakan 

salah satu kebijakan pemerintah dalam program jaring pengaman 

sosial bagi masyarakat terdampak pandemi COVID-19. Kebijakan 

mengenai BLT Desa dimuat dalam Peraturan Menteri Keuangan 

(PMK) tentang Pengelolaan Dana Desa yang telah mengalami 

3 (tiga) kali perubahan, terakhir dengan PMK Nomor 156/

PMK.07/2020 tentang Perubahan Ketiga PMK Nomor 205/

BANTUAN 
LANGSUNG 
TUNAI DESA

Teks
Imam Mukhlis Affandi
Annisa Dwi Paramitha

Foto
Rio Saka Pambudi

(BLT DESA)

 Feature
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PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa. Selain itu, 

kebijakan BLT Desa juga diatur dalam Peraturan Menteri Desa 

tentang prioritas penggunaan Dana Desa yang  yang juga telah 

mengalami 3 (tiga) kali perubahan, terakhir dengan Permendesa 

PDTT Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas 

Permendesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas 

Penggunaan Dana Desa Tahun 2020. Penyesuaian prioritas 

penggunaan Dana Desa untuk BLT Desa diharapkan mampu 

meningkatkan daya beli masyarakat dan menjadi stimulus bagi 

peningkatan perekonomian negara di tengah pandemi COVID-19.

Definisi dan Sasaran BLT Desa

Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri 

Keuangan (PMK) Nomor 40/PMK.07/2020 tentang Perubahan 

atas PMK Nomor 205/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana 

Desa, BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga 

miskin atau tidak mampu di desa yang bersumber dari Dana 

Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat pandemi 

COVID-19. Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa ini 

paling sedikit memenuhi kriteria yaitu keluarga miskin atau 

tidak mampu yang berdomisili di desa bersangkutan, dan yang 

tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan 

(PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra Kerja. Sejalan dengan 

ketentuan PMK, Permendesa PDTT Nomor 14 Tahun 2020 juga 

menyebutkan bahwa sasaran penerima BLT adalah keluarga 

miskin nonprogram keluarga harapan/bantuan pangan nontunai 

yang kehilangan mata pencaharian, belum terdata (exclusion 

error), dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit 

menahun/kronis. Pagu BLT Desa pada awalnya diproyeksikan 

sebesar Rp31,8 triliun dengan jumlah KPM sebanyak 11,8 juta. 

Namun karena kondisi di pendataan di lapangan yang dilakukan 

oleh Desa, Kementerian Desa PDTT merevisi target penerima 

BLT Desa tersebut menjadi sebanyak 8 juta KPM.

Metode perhitungan penetapan jumlah KPM BLT Desa 

mengikuti ketentuan dalam Permendesa sebagai berikut:

Prioritas Penggunaan Dana Desa untuk BLT Desa

Sumber: Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (diolah)

Mekanisme Pendataan BLT Desa

Sumber: Permendesa PDTT Nomor 14 Tahun 2020, PMK 156/PMK.07/2020, dan PMK 101/PMK.07/2020 (diolah)
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a. Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp 800.000.000 

(delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT Desa 

maksimal sebesar 25 persen dari jumlah Dana Desa;

b. Desa penerima Dana Desa Rp 800.000.000 (delapan ratus 

juta rupiah) sampai dengan Rp 1.200.000.000 (satu miliar 

dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT Desa maksimal 

sebesar 30 persen dari jumlah Dana Desa;

c. Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp 1.200.000.000 (satu 

miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT Desa 

maksimal sebesar 35 persen dari jumlah Dana Desa; dan

d. Khusus Desa yang jumlah keluarga miskin lebih besar dari 

anggaran yang dialokasikan dapat menambah alokasi setelah 

mendapat persetujuan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Mekanisme Pendataan BLT Desa

Pendataan calon keluarga penerima manfaat BLT 

Desa dilakukan berdasarkan Permendesa PDTT. Pendataan 

tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan Data Terpadu 

Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial, di mana 

dalam hal ditemukan keluarga miskin  tidak masuk dalam 

DTKS, maka dapat menerima BLT Desa untuk kemudian dicatat 

dalam pemutakhiran DTKS sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.

Mekanisme pendataan BLT Desa dilakukan secara 

berjenjang mulai dari tingkat RT/RW dengan melibatkan 

relawan desa lawan COVID-19 dan melalui tahapan musyawarah 

desa khusus/musyawarah insidentil. Hal ini dimaksudkan 

agar penyaluran BLT Desa dapat berjalan dengan optimal dan 

tepat sasaran sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan 

pemerintah.  Mekanisme pendataan BLT Desa diatur dalam 

Permendesa PDTT sebagai berikut:

a. pendataan dilakukan oleh Relawan Desa lawan COVID-19;

b. pendataan terfokus mulai dari  RT, RW, dan Desa;

c. hasil pendataan sasaran keluarga miskin dilakukan 

musyawarah desa khusus/musyawarah insidentil 

dilaksanakan dengan agenda tunggal, yaitu validasi dan 

finalisasi data;

d. legalitas dokumen hasil pendataan ditandatangani oleh 

Kepala Desa; dan

e. dokumen hasil pendataan diverifikasi desa, oleh Kepala Desa 

dilaporkan kepada Bupati/Walikota melalui Camat dan dapat 

dilaksanakan kegiatan BLT Dana Desa dalam waktu paling 

lama 5 (lima) hari kerja per tanggal diterima di kecamatan.

Penyaluran BLT Desa Tahun 2020 (per KPM/orang)

Penyaluran BLT Desa
Foto : https://ponorogo.go.id

Sumber: Permendesa PDTT Nomor 14 Tahun 2020 dan PMK Nomor 156/PMK.07/2020 (diolah)
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Kewajiban Penganggaran BLT Desa

Berdasarkan PMK Nomor 156/PMK.07/2020 tentang 

Perubahan Ketiga atas PMK Nomor 205/PMK.07/2020 tentang 

Pengelolaan Dana Desa, Pemerintah Desa wajib menganggarkan 

dan melaksanakan BLT Desa. Sanksi bagi Pemerintah Desa yang 

tidak menganggarkan dan melaksanakan BLT Desa telah diatur 

juga dalam PMK Nomor 101/PMK.07/2020 tentang Penyaluran 

dan Penggunaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 

Anggaran 2020 untuk Mendukung Penanganan Pandemi Corona 

Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional 

yaitu pemotongan sebesar 50 persen terhadap penyaluran Dana 

Desa tahap II Tahun Anggaran 2021. Pemotongan dimaksud 

dikecualikan terhadap Pemerintah Desa yang berdasarkan 

hasil musyawarah Desa khusus/insidentil tidak terdapat calon 

keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria 

dan/atau tidak tersedia cukup anggaran per bulannya. Hasil 

musyawarah ini ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa yang 

diketahui oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota atau pejabat 

yang ditunjuk.

Perpanjangan Jangka Waktu BLT Desa

Sesuai arahan Presiden Republik Indonesia, Dana Desa 

untuk BLT Desa yang semula dianggarkan selama 6 (enam) 

bulan diperpanjang menjadi 9 (sembilan) bulan dalam rangka 

memberikan perlindungan sosial masyarakat desa yang 

terdampak pandemi COVID-19. Ketentuan pembayaran BLT Desa 

dimaksud menjadi sebagai berikut:

a. Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama 

sampai dengan bulan ketiga per keluarga penerima manfaat; 

dan

b. Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan keempat 

sampai dengan bulan kesembilan per keluarga penerima 

manfaat.

Penyaluran BLT Desa

Pembayaran BLT Desa dilaksanakan selama 9 (sembilan) 

bulan paling cepat bulan April 2020 sesuai dengan ketersediaan 

anggaran Dana Desa per bulannya. Penyaluran dilaksanakan 

oleh pemerintah desa dengan metode nontunai (cashless) dan/

atau tunai setiap bulan dengan tetap dan harus memperhatikan 

protokol kesehatan yaitu menjaga jarak (physical distancing), 

menghindari kerumunan, dan memakai masker. Jangka waktu 

dan besarannya adalah sebagaimana pada gambar sebagai 

berikut: 

Selanjutnya, dalam ketentuan PMK 156/PMK.07/2020 

tentang Perubahan Kedua atas PMK Nomor 205/PMK.07/2020 

tentang Pengelolaan Dana Desa diatur bahwa dalam hal Dana 

Desa yang telah digunakan untuk pembayaran BLT Desa masih 

terdapat sisa, kepala desa dapat menggunakan sisa Dana 

Desa untuk program stimulus di Desa antara lain untuk Padat 

Karya Tunai dan peningkatan Badan Usaha Milik Desa dengan 

berpedoman pada prioritas penggunaan Dana Desa yang 

ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 

dan Transmigrasi.

Realisasi Dana Desa dan BLT Desa

Berdasarkan data dari aplikasi Online Monitoring Sistem 

Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OMSPAN) per tanggal 

21 Desember 2020 tercatat bahwa Dana Desa Tahun 2020 telah 

terealisasi sebesar 99,69 persen dari pagu Dana Desa yaitu 

sebesar Rp 70,97 triliun. Sedangkan, berdasarkan data dari 

Kementerian Desa PDTT per tanggal 16 Desember, BLT Desa 

telah terealisasi sebesar sebesar Rp 20,49 triliun yang telah 

tersalurkan kepada lebih dari 8 juta KPM. 

 Selanjutnya, dari sisi pekerjaan, KPM BLT Desa didominasi 

oleh masyarakat dengan mata pencaharian sebagai petani 

dan buruh tani (88%). Sedangkan, penerima BLT Desa lainnya 

memiliki mata pencaharian sebagai nelayan dan buruh Nelayan 

(4%), buruh pabrik (2%), guru (1%), Pedagang dan UMKM (5%).

KPM BLT Desa per 9 Desember 2020

Sumber: Kemendesa PDTT (diolah)

BLT Desa Tahun 2021

BLT Desa pada tahun 2021 direncanakan masih menjadi 

bagian kebijakan Dana Desa untuk mendukung pemulihan 

perekonomian desa, yang antara lain melalui penguatan program 

padat karya tunai desa dan jaring pengaman sosial berupa BLT 

Desa, pemberdayaan UKM dan sektor usaha pertanian di Desa, 

peningkatan produktifitas dan transformasi ekonomi desa serta 

pengembangan potensi desa melalui pengembangan desa wisata, 

produk unggulan desa, pengembangan kawasan perdesaan 

dan peningkatan peran BUMDes. Besaran BLT Desa tahun 2021 

akan ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) 

untuk 12 (dua belas) bulan per KPM. Kebijakan ini masih tetap 

diperlukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat dan 

menjadi stimulus bagi peningkatan perekonomian negara di 

tengah pandemi COVID-19.
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Space 
Teks

Surya Horisonta

Pada bulan April Tahun 2020, melalui 

instagramnya, Menteri Keuangan 

menyampaikan statemen tentang pelaksanaan 

Flexible Working Space (FWS) di Kementerian 

Keuangan. Banyak respon dan komen positif dari masyarakat 

luas atas statement beliau ini dengan likes sebanyak 33.857. 

FWS merupakan New Normal Pandemi COVID-19 dan 

merupakan salah satu budaya baru yang akan dilakukan di 

Kemenkeu pasca pandemi COVID-19 dan diharapkan dapat 

mendorong peningkatan kinerja ASN Kemenkeu. Berkenaan 

dengan FWS sendiri, sampai saat ini masih banyak ASN di 

Kementerian Keuangan yang belum memahami apa yang 

dimaksud dengan FWS? Manfaat apa yang diperoleh dari 

FWS? Bagaimana penerapan FWS? Dan apakah semua ASN 

dapat ditugaskan FWS?

Perlu disampaikan bahwa FWS yang akan diterapkan di 

lingkungan Kemenkeu merupakan bagian dari Transformasi 

Digital dari lima tahun reformasi birokrasi di Kemenkeu. 

FWS di Kementerian Keuangan sendiri telah diatur melalui 

KMK Nomor 223/KMK.01/2020 tentang Implementasi 

Fleksibilitas Tempat Bekerja (Flexible Working Space) di 

lingkungan Kementerian Keuangan, Di dalam KMK tersebut 

disebutkan bahwa FWS merupakan pengaturan pola kerja ASN 

yang memberikan fleksibilitas lokasi bekerja selama periode 

tertentu dengan memaksimalkan teknologi informasi dan 

komunikasi untuk meningkatkan dan menjaga produktivitas 

ASN serta menjamin keberlangsungan pelaksanaan tugas dan 

fungsi Kementerian Keuangan. Adapun jenis - jenis pekerjaan 

FWS yang dapat dilakukan adalah pekerjaan yang bersifat 

perumusan atau penyusunan rekomendasi kebijakan, tidak 

dilakukan melalui tatap muka dengan para stakeholders 

Kementerian Keuangan, dan pekerjaan yang dapat dilakukan 

secara daring atau online.

FWS merupakan pola kinerja yang sifatnya lebih 

fleksibel dalam arti dapat dilakukan di lokasi mana saja 

yang mendukung kinerja ASN sesuai kebutuhan dan kondisi 

pekerjaan sedangkan WFH lebih diartikan sebagai kerja dari 

rumah. Meskipun fleksibel, namun ASN yang melaksanakan 

FWS harus memperhatikan kode etik ASN yaitu penetapan 

lokasi yang pantas untuk menghindari persepsi yang kurang 

baik dari masyarakat umum, dan lokasinya harus steril 

serta memenuhi unsur – unsur protokol kesehatan untuk 

menghindari bahaya penularan COVID-19 misalnya FWS di 

ruang terbuka publik seperti di taman kota, perpustakaan 

atau co-working space yang saat ini sudah menjamur di kota 

– kota besar, dan satu lagi adalah sebisa mungkin ASN yang 

melakukan FWS menggunakan fasilitas wifi yang secure untuk 

melindungi keamanan data dari kebocoran. Pemberlakuan 

kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di kota – 

kota besar seperti DKI Jakarta telah mendorong perubahan 

budaya kerja pada ASN dalam beradaptasi dengan waktu yang 

mendesak dan cepat. Penggunaan FWS menjadi pilihan utama 

untuk mengikuti perubahan kondisi tersebut. 

Penerapan FWS di lingkungan Kemenkeu termasuk 

juga di Ditjen Perimbangan Keuangan secara efektif akan 

diterapkan pasca pandemi virus corona (COVID-19). 

Penerapan FWS tidak akan lepas dari perangkat IT dan 

akses internet. Perkembangan teknologi yang semakin pesat 

akan memudahkan ASN untuk mencari informasi, menggali 

pengetahuan dan lebih mobile dalam berinteraksi. Selama 

Upaya untuk Mendorong 
Peningkatan Kinerja ASN 



37     Edisi XXVII Tahun 2020

Feature   
Berkurangnya kualitas komunikasi antar ASN

Pelaksanaan FWS nanti pasti akan berdampak pada 

berkurangnya frekuensi kebersamaan ASN karena komunikasi 

langsung yang berkurang. Karena komunikasi antar ASN tidak 

jelas dan tidak nyambung, maka pemahaman masing-masing 

ASN-pun akan berbeda. Miskomunikasi dan persepsi ini bisa 

menyebabkan terhambatnya pekerjaan yang seharusnya cepat 

terselesaikan. Outbonds atau Townhall Meeting salah satu 

mitigasi yang dapat dilakukan.

Bisa dijadikan celah untuk “kabur” dari kantor tanpa harus 

mengambil cuti.

Salah satu kendala klasik ASN dalam pelaksanaan 

reformasi birokrasi sehingga diperlukan pengawasan yang 

ketat dari pimpinan dan peningkatan integritas ASN.

Penunjukan ASN yang ditugaskan untuk FWS harus 

memenuhi kriteria – kriteria sebagaimana yang diatur dalam 

KMK Nomor: 223/KMK.01/2020, yaitu:

1. Mempunyai nilai prestasi kerja paling rendah baik; 

2. ASN juga tidak sedang dalam proses pemeriksaan atau 

sedang menjalani hukuman disiplin;

3. ASN dapat bekerja secara mandiri, bertangung jawab, 

berkomunikasi secara efektif serta responsif;  

4. ASN yang melaksanakan FWS juga wajib menyusun 

rencana kerja dan melaporkan kepada atasan langsung; 

dan

5. Menjaga kode etik dan kode perilaku Kementerian 

Keuangan serta memenuhi target kinerja dan jam kerja 

hariannya.

Dengan adanya kriteria tersebut, maka tidak 

semua ASN dapat melaksanakan FWS. Kriteria - kriteria 

tersebut hanyalah panduan bagi organisasi Kemenkeu 

untuk menugaskan pegawainya melakukan FWS. Adapun 

pengaturan teknis lanjut akan diatur melalui keputusan 

pimpinan masing– masing unit. Berkaitan dengan hak–hak 

ASN yang ditugaskan untuk melaksanakan FWS, tetap 

diperhatikan untuk mendapatkan hak–hak keuangan bulanan 

seperti menerima gaji, tunjangan kinerja, uang makan, 

termasuk pula pendapatan lainnya yang sesuai ketentuan 

perundang-undangan. Di samping itu, ASN tersebut juga 

dapat memperoleh bantuan paket data seperti yang telah 

dilaksanakan pada saat WFH karena kelancaran FWS sangat 

tergantung dari kecepatan jaringan internet yang tentunya 

membutuhkan pendanaan.

suatu tempat memiliki koneksi kepada internet, maka setiap 

ASN dapat bekerja di tempat tersebut. Dalam menerapkan 

FWS, ASN terdapat beberapa acuan yang harus diperhatikan 

yaitu:

1. Lingkungan kerja yang semakin baik maka ASN yang 

melaksanakan FWS menjadi lebih nyaman dan betah dalam 

bekerja sehingga lebih berproduktif. ASN akan merasa 

bersemangat dengan ide-ide yang brilian dan positif jika 

tempatnya bekerja sangat men-support.

2. Jam kerja, yaitu waktu yang tepat untuk melaksanakan 

FWS dan disesuaikan dengan jam kerja kantor. Dalam arti, 

ASN melaksanakan FWS harus disesuaikan dengan jam 

masuk kantor dengan jam keluar kantor sehingga apa yang 

dilakukan ASN yang FWS tetap terkoneksi dengan ASN 

yang masuk kantor.

3. Perangkat atau aplikasi yang modern atau terkini misalnya 

smartphone, atau laptop/komputer, headphone/earphone 

dan akses internet yang cepat dengan jaringan yang 

stabil sangat mendukung pelaksanaan FWS. Disamping 

itu, diperlukan juga adanya aplikasi e-Kemenkeu 

lainnya sebagai pendukung yang dapat membantu ASN 

dalam menyelesaikan pekerjaan, yang saat ini terus 

dikembangkan teknologinya, misalnya:

− Clock-in & clock-out geotagging;

− Vidoe Conference, Webinar, Zoom Meeting, Google Meet;

− Google Drive, Google Docs atau Google Sheets;

− Modul penjadwalan kegiatan seperti aplikasi office-

Kemenkeu.

Penggunaan FWS yang tepat dapat memberikan 

keuntungan baik untuk ASN maupun organisasi. FWS akan 

memberikan keuntungan kepada ASN untuk berkonsentrasi 

penuh pada pekerjaan sehingga lebih produktif dan 

bersemangat dalam bekerja, ASN menjadi lebih aktif dan tidak 

hanya duduk di belakang meja, dapat berkolaborasi bersama 

ASN yang lain dalam berbagi ide, menambah pengetahuan 

dan meningkatkan kemahiran sehingga menjadi lebih 

kreatif dan inovatif. Di samping itu, ASN tersebut juga akan 

memperoleh kepuasan atas hasil kinerjanya dan memperoleh 

keseimbangan kerja atau work life balance. Sedangkan 

keuntungan untuk organisasi adalah adanya penghematan 

biaya - biaya operasional kantor seperti penghematan 

kertas, tinta, penurunan daya listrik, AC, sewa fotocopy dan 

penurunan absensi ASN (DT, PSW dan X).

Dalam pelaksanaan FWS nanti, perlu dilakukan mitgasi 

juga atas kemungkinan timbulnya efek atas pelaksanaan FWS, 

antara lain:
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These stories are often dramatic, funny, scary, inspiring, sad, 
boring, or tragic (well, usually a combination of many of these 
things). One of the things we may sometimes forget is that 
we are the author of the story of our life, not just the main 
character. We create the life we want to live and choose the 
genre of our life story. No matter if we are young or old, single 
or in a relationship, just hit the rock-bottom or maybe the top of 
our life. Every moment, every interaction, and every decision is a 
part of our story.

 We may think that our story has to do with all the things 
that have happened to us, the privileges we were born with or 
the skills we have cultivated, the stuff we have done, or haven't 
done yet. But, when we remember that our story is a function 
of our thoughts, most specifically the thoughts we have about 
ourselves, we can be empowered to consciously transform 
not just our story, but our life as a whole. Viktor Frankl, a 
Psychiatrist, and Holocaust Survivor, in his book Man’s Search 
for Meaning, said: “everything can be taken from a man but one 
thing: the last of the human freedom that is to choose one's 
attitude in any given set of circumstances”.

So, after we are fully aware of the power of our thoughts 
and mindset, when the little monster inside our head asking 
again “who do you think you are?” Now we can make peace 
with our insecurity and mindfully answer “I am me, I may not 
perfect but I am enough because God made me. I am physically, 
mentally, and emotionally ready to face and accept whatever 
life brings me because I know life has meaning under all 
circumstances, even the most difficult one. I am ready to grow 
and get better”.

Who Do 
You Think 
You Are?

Teks
Sajidah Putri

Ilustrasi
Intan Nur S

If someone asks you to describe your life, would 
you say it’s fine? Sad? Amazing? We have to realize 
that we are not only the main character but also 
the author of our life. Because we are the ones who 

decide what the next chapter of our life will be and how we are 
going to experience it.

In my personal experience, when I'm about to take a 
big life-changing decision, go for big risk, or step out from my 
comfort zone, a judgmental question will pop up in my head 
saying "who do you think you are?”. Well, this question is one of 
many ways insecurity or the feeling of “not good enough” shows 
up in our life. But this question doesn't come from our true self, 
it comes from what I called “the little monster” inside our head 
whose only job is to keep us out of danger or uncomfortable 
situation. The more we listen to our little monster, the more we 
allow it to sabotage our life decision.

This question "who do you think you are?" often asked 
in a negative, sarcastic way and is something we allow to stop 
us from doing, saying, and going for important things in life. 
Nevertheless, it is also a powerful question to ask and answer 
with honesty in a monolog with ourselves. When we deeply 
observe it, we will see that our answer to this question has a lot 
to do with how we experience life in general. The fact is, life has 
a lot less to do with our circumstances or situations and much 
more to do with how we react to them and the thoughts we 
have. Some of the most important thoughts we think and the 
ones that have the most impact on us are the thoughts we have 
about ourselves.

Everyone has a story about themselves and their lives. 
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Selama Kuliah
di Inggris

Menyiasati 
Pandemi

Teks dan Foto
Adhi Kurniawan

Tahun 2020 ini menjadi tahun 

yang penuh tantangan bagi 

kita. Pandemi COVID-19 

membuat banyak hal berubah. 

Ada beberapa rencana yang harus ditunda 

atau bahkan dibatalkan. Salah satunya adalah 

keberangkatan pegawai tugas belajar ke luar 

negeri. Dengan adanya beberapa negara yang 

menerapkan pembatasan ketat dan menutup 

perbatasan, tak sedikit awardee yang harus 

menunda keberangkatannya.
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perpustakaan. Satu kali pemesanan berlaku untuk tiga jam 

aktivitas di perpustakaan. Melalui pemesanan itu mahasiswa 

akan mendapatkan rincian waktu dan lokasi meja yang dapat 

digunakan. Saat tiba di perpustakaan, mahasiswa diberi 

masker kain dan hand sanitizer dalam botol kecil.

Untuk upaya menekan penularan COVID-19, 

masyarakat diwajibkan mengenakan masker saat berada di 

dalam ruang tertutup seperti pusat perbelanjaan, restoran, 

atau sarana transportasi publik. Sementara jika berada di luar 

ruangan, tidak diatur secara khusus. Yang terpenting adalah 

tetap menjaga jarak jika berada di tengah kerumunan.

Pada awal November, Perdana Menteri Inggris, 

Boris Johnson, mengumumkan bahwa Inggris akan kembali 

menerapkan lockdown secara nasional hingga awal Desember. 

Kebijakan ini didasari tren jumlah kasus positif COVID-19 

yang bertambah secara signifikan dalam beberapa minggu 

terakhir. Inggris menghadapi second wave COVID-19 setelah 

bulan-bulan sebelumnya grafik pandemi sudah landai. 

Pembatasan ketat ini diperlukan agar menjelang libur 

panjang Natal dan Tahun Baru sistem kesehatan nasional 

tidak overload karena pada periode ini diprediksi mobilitas 

penduduk semakin tinggi.

Saya cukup beruntung karena negara tujuan saya, 

yaitu Inggris, mulai membuka perbatasan untuk mahasiswa 

internasional pada awal Juli 2020 setelah menerapkan 

lockdown sejak empat bulan sebelumnya. Sebelum berangkat, 

saya diwajibkan mengisi formulir online yang berisi data 

diri, kondisi kesehatan, riwayat kontak, dan alamat domisili 

selama di Inggris. Formulir ini terhubung ke gawai dan wajib 

diperlihatkan ketika akan memasuki Inggris. Pemerintah 

Inggris mengeluarkan aturan ini sebagai upaya pencegahan 

penularan COVID-19 serta mitigasi apabila diperlukan 

penelusuran kontak pasien. Data ini harus diisi dalam 48 jam 

sebelum kedatangan.

Setelah penerbangan selama sekitar 18 jam dari Jakarta, 

saya mendarat di Heathrow International Airport, London 

pada pertengahan September 2020. Pemeriksaan di imigrasi 

cukup ketat dan membutuhkan waktu yang lebih lama 

dari biasanya. Setiap penumpang diminta memperlihatkan 

formulir kesehatan melalui aplikasi smartphone masing-

masing.

Dua minggu pertama berada di London saya melakukan 

karantina mandiri sesuai kebijakan pemerintah Inggris. 

Bepergian ke luar rumah hanya diperbolehkan untuk hal-hal 

esensial, misalnya membeli bahan makanan. Selain kegiatan-

kegiatan itu, orang-orang yang baru tiba dari luar negeri 

tidak diperbolehkan beraktivitas di luar rumah. Apabila 

selama karantina mandiri muncul gejala yang mengarah ke 

COVID-19, kami diminta untuk segera melapor ke National 

Health Service (NHS) agar mendapatkan penanganan yang 

tepat dan dapat dites. Saya bersyukur selama masa karantina 

tidak mengalami gejala. Setelah 14 hari selalu berada di dalam 

apartemen, akhirnya saya bisa keluar untuk beraktivitas 

dengan normal.

Kampus tempat saya belajar, Queen Mary University 

of London, menerapkan blended learning dalam proses 

perkuliahan. Mahasiswa diberi keleluasaan untuk memilih 

apakah akan mengikuti perkuliahan tatap muka atau 

pembelajaran online. Dengan metode ini, mahasiswa 

internasional yang belum bisa berangkat ke Inggris tetap 

bisa mengikuti perkuliahan. Proses perkuliahan tatap muka 

dilakukan dengan tetap menjalankan protokol kesehatan 

secara ketat. Mahasiswa yang akan hadir di kelas diwajibkan 

melakukan konfirmasi secara online beberapa hari 

sebelumnya. Kapasitas ruang kelas hanya diisi kurang dari 

50% agar jarak antar kursi bisa diatur lebih jauh.  

Fasilitas perkuliahan lainnya seperti perpustakaan 

masih tetap dapat diakses oleh mahasiswa. Namun, sebelum 

datang mahasiswa harus melakukan online booking 

untuk memperoleh alokasi waktu dan tempat selama di Jalur sepeda Regent's Canal (gambar atas)
Jalur di tepi sungai untuk berolahrga 
(gambar bawah)
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taman-taman tersebut sebagai lokasi berolahraga karena 

terdapat jalur lebar yang memanjakan pejalan kaki dan 

juga pesepeda. Berolahraga di sekitar taman cukup efektif 

meredakan stres dan rasa jenuh selama masa lockdown. 

Selain Hyde Park dan Kensington Park, saya juga 

mengunjungi Greenwich Park. Di dalam taman ini terdapat 

Royal Observatory Greenwich, lokasi di mana garis bujur 0 

derajat. Dulu, hingga pertengahan abad 19, hampir setiap kota 

di Inggris menerapkan standar waktu masing-masing sesuai 

dengan durasi waktu siang. Saat itu belum ada standar waktu 

nasional maupun internasional yang disepakati bersama. 

Padahal, pada periode itu sedang terjadi perkembangan pesat 

pada jaringan komunikasi dan jalur kereta api. Tentu hal ini 

membuat standar waktu menjadi sangat penting. Perusahaan 

kereta api Inggris saat itu mulai memperkenalkan standar 

waktu nasional agar jadwal keberangkatan dan kedatangan 

kereta tidak membingungkan. Mereka menerapkan Greenwich 

Mean Time (GMT) sebagai acuan jadwal kereta. Pada akhir 

1850, hampir semua jam di ruang publik di Inggris mengacu 

pada GMT dan resmi menjadi standar waktu nasional Inggris 

pada 1880. Empat tahun berselang, GMT direkomendasikan 

menjadi Prime Meridian atau acuan waktu internasional. 

Alasannya, hingga akhir abad 19 sebagian besar transaksi 

perdagangan internasional menjadikan GMT sebagai acuan 

waktu. Atas dasar ini, Greenwich dijadikan Longitudinal atau 

Garis Bujur 0 derajat. Prime Meridian di tempat ini lantas 

menjadi basis untuk menentukan zona waktu internasional.

Dengan penetapan lockdown nasional, ada beberapa 

kegiatan yang dilarang. Restoran hanya boleh melayani 

pesan-antar dan dilarang membuka layanan dine-in. 

Pertokoan yang boleh buka hanya untuk barang-barang 

esensial seperti bahan makanan dan obat-obatan. Kegiatan 

keagamaan yang melibatkan banyak orang juga untuk 

sementara tidak diperbolehkan. Kegiatan terkait pendidikan 

masih boleh dilakukan seperti biasa.

Di tengah banyaknya kegiatan yang dilarang, 

berolahraga di tempat terbuka masih diperbolehkan 

dengan catatan dilakukan seorang diri atau bersama orang 

yang tinggal serumah. Berolahraga secara teratur dapat 

meningkatkan imunitas tubuh serta menjaga pikiran tetap 

positif. Saya memanfaatkan kelonggaran ini untuk bersepeda 

serta trekking berjalan kaki melintasi rute-rute di sekitar 

London.

Di London terdapat beberapa klub Premier League atau 

Liga Inggris. Saya bersepeda mengunjungi stadion di mana 

klub-klub tersebut bermarkas. Sebut saja Emirates Stadium 

milik Arsenal, Stamford Bridge kepunyaan Chelsea, London 

Stadium di mana West Ham United berlaga, serta stadion 

baru milik Tottenham Hotspur. 

Selain stadion, destinasi bersepeda lainnya yang saya 

tuju adalah taman seperti Hyde Park dan Kensington Park. 

Kedua taman yang terletak berdampingan tersebut berada 

tepat di belakang Buckingham Palace, tempat tinggal Queen 

Elizabeth II, ratu Inggris saat ini. Banyak orang memilih 

Kensington Palace (gambar atas)
Menikmati lanskap pinggiran London 
sembari bersepeda (gambar bawah)

Tottenham Hotspur 
Stadium

Buckingham Palace (gambar atas)
Royal Observatory Greenwich (gambar bawah)
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Kementerian Keuangan sebagai sebuah institusi 

yang terus melakukan transformasi, di era new 

normal ini telah menerapkan New Thinking Of 

Working (NTOW).  Sebagaimana disampaikan oleh 

Ibu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, konsep NTOW bukan 

hanya bekerja dengan memanfaatkan kemajuan teknologi, tapi juga 

membentuk mindset kerja dengan nilai-nilai yang tetap terjaga dalam 

melaksanakan tugas dengan cara yang berbeda. 

Salah satu penerapan NTOW di DJPK adalah optimalisasi 

berbagai macam data yang ada dimiliki. Data keuangan daerah berupa 

APBD dan berbagai jenis data lainnya, bukan lagi hanya di-collect 

dari daerah selengkap mungkin. DJPK sadar bahwa setiap data 

memiliki value lebih. Banyak hal bisa dilakukan dari tumpukan data. 

Mengolahnya secara lebih optimal, menganalisisnya dan membuat 

sebuah visualisasi yang catchy, akan menunjang grand design sebuah 

kebijakan dirumuskan secara tepat. 

Ada sebuah proses transformasi di sini. Sebuah unit penyedia 

data melakukan continuous improvement. DJPK bukan saja bank data 

tetapi kini telah menjadi sebuah institusi modern yang menghasilkan 

hasil analisis yang siap pakai. Semuanya tidak lepas dari keberadaan 

Teks
Dhani Kurniawan
Intan Nur S

Foto
Brama Situmorang
Irwan Risnawan

Let
The 
Data
Talk
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SDM dengan skill yang mumpuni, ditunjang fasilitas yang memadai dan 

didukung oleh pimpinan yang visioner sehingga mampu menggerakkan 

semua sumber daya yang ada menghasilkan output yang bermanfaat.

 “Let the data talk” dan “kita ini seperti duduk di atas tumpukan 

data”, adalah 2 hal yang seringkali disampaikan oleh Ibu Menkeu dalam 

berbagai kesempatan. Hal ini dimaknai sebagai sebuah arahan jelas 

agar seluruh jenis data yang ada di Kemenkeu dapat digunakan sebaik-

baiknya untuk menunjang tugas mulia dalam menjaga keuangan negara. 

Semua kebijakan dan keputusan penting dibuat melalui telaah ilmiah 

base on data. Hal inilah yang menginisiasi anak-anak muda DJPK untuk 

lebih tertarik mengulik bank data yang dipunyai. Mengubahnya menjadi 

lebih powerfull, lebih dari dari sekedar tumpukan data.

Menarik mencermati data-data tersebut diolah di “dapurnya” oleh 

para data scientist muda DJPK. Disajikan dalam bentuk hasil analisis 

yang akurat untuk pengambilan kebijakan. Bermanfaat tidak hanya untuk 

pemerintah pusat tetapi juga bagi pemerintah daerah. Salah satu karya 

mereka “Model Artificial Intelligence sebagai Financial Advisor Bagi 

Pemerintah Daerah” berhasil menjadi pemenang kedua dalam Kompetisi 

Project Data Analitics se-Kementerian Keuangan.

 Melihat para milenial DJPK yang berpotensi dalam berkreasi 

dengan pengolahan data, Pak Aditya Nuryuslam, Kepala Subdirektorat 

Data Keuangan Daerah (Subdit DKD) sangat men-support-nya. Beliau 

mengungkapkan bahwa di DJPK, terutama di Subdit DKD ini sangat 

banyak berkas-berkas data yang bertumpuk-tumpuk. Sangat sayang 

apabila tidak diolah lagi. Di tangan para data scientist muda DJPK, data 

ini diolah, dilakukan mapping, dan divisualisasikan sedemikian rupa 

sehingga menjadi informasi yang menarik dan mudah untuk dipahami.

Ketertarikan milenial Subdit DKD terhadap data analytics inilah 

yang menjadi awal mula munculnya ide untuk menyelenggarakan acara 

MILEA atau "Milenial Melek Data", sebuah sharing session tentang 

pengolahan dan visualisasi data. “Awalnya sebenarnya karena kepikiran 

data yang ada di Subdit DKD. Kalau dilihat, kadang pihak internal kita 

juga belum tahu data apa saja yang ada di Subdit DKD. Dan kebetulan 

staf di Subdit DKD sekarang juga banyak yang milenial, kemudian saya 

tantang mereka untuk sharing tentang data yang ada di DKD saja. Jadi, 

datanya sekarang seperti apa, sudah bisa dimanfaatkan sampai mana, 

bisa menunjukkan apa saja, dengan demikian minimal pegawai di DJPK 

jadi lebih tahu mengenai data yang ada di DKD sehingga misalnya nanti 

kita membutuhkan data, tidak lagi harus meminta kepada pemda dengan 

begitu beban pemda juga bisa sedikit berkurang,” tutur Arifuddin M. 

Huda yang akrab dipanggil Mas Udin, Kepala Seksi Pelaporan Keuangan 

Daerah. Acara MILEA ini terbuka untuk umum dan dibuat sedemikian 

rupa agar dapat dipahami oleh masyarakat, seperti para pelajar atau 

mahasiswa.

Data sangatlah penting dan perlu mendapat perhatian bersama 

dari berbagai pihak. Apalagi  dengan berkembang pesatnya teknologi 

saat ini, data diolah secara digital menjadi informasi yang lebih 

kompleks. “Bu Menteri sendiri pernah memberikan arahan mengenai hal 

“Berawal dari kebutuhan 
men-support pimpinan terkait 
data yang sangat beragam, saya 
berdiskusi dengan teman-teman 
milenial, bagaimana agar kajian 
terkait data tidak itu-itu saja. 
Kebetulan saya juga suka data 
dan suka mengeksplor data. 
Saya juga tertarik sekali dengan 
teman-teman di DKD ini ternyata 
memiliki passion yang sama 
dengan saya. Para pecinta data."

Aditya Nuryuslam
Kepala Subdirektorat Data 
Keuangan Daerah (Subdit DKD)

“Untuk dapat memperoleh 
perhatian dari orang lain, saya 
rasa visualisasi data itu menjadi 
sangat penting. Visualisasi yang 
tepat adalah salah satu cara agar 
data itu ‘lebih dibaca’. Orang akan 
lebih tertarik dan ingin tahu 
mempelajari data jika memang 
visualisasinya tepat dan menarik 
sehingga harapannya pesan yang 
ingin disampaikan melalui data itu 
sendiri berhasil tersampaikan.”

Arifuddin M. Huda
Kepala Seksi Pelaporan Keuangan 
Daerah
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ini yaitu data driven culture, budaya berbasis data. Mengubah 

budaya itu sangat susah, namun yang paling penting dalam 

change management itu adalah komitmen pimpinan. Pada 

saat pimpinan sudah commit dengan perubahan itu, maka 

akan lebih mudah. Bu menteri sudah commit, CTO juga sudah 

memasukkan ini dalam inisiatif strategis, jadi sebenarnya 

arah ke depan terkait data driven culture ini sudah lebih 

cerah,” tutur Mas Udin. 

Beliau juga menjelaskan pentingnya peran data yaitu 

untuk mewujudkan evidence based  policy, kebijakan yang 

berbasis pada bukti atau data. Hal ini dikarenakan apabila 

kebijakan tidak berbasis dengan data, kebijakan tersebut 

akhirnya tidak applicable dan implementatif yang nantinya 

malah tidak akan memberikan manfaat apa-apa. Namun, 

kalau sudah berbasiskan data maka diharapkan kebijakan 

yang diambil lebih tepat karena memang sudah terbukti dan 

ada datanya. 

“Saya sebagai orang baru di unit data 
melihat bahwa betapa kebutuhan akan data 
analytics sangat  besar. Terlebih saat masa 
bekerja WFH di mana kondisi pandemi 
COVID-19 yang menuntut kita untuk bekerja 
extraordinary. Setiap saat kami harus mampu 
mensupport data atas penyusunan berbagai 
kebijakan yang sangat dinamis di masa 
pandemi ini.”

Leni Sari
Kepala Seksi Pengumpulan dan 
Pengolahan Data Keuangan 
Daerah I

“Permintaan kebutuhan data khususnya 
data keuangan daerah dalam beberapa tahun 
terakhir semakin banyak dan detail. Awalnya 
pembelajaran terkait data analytics menjadi 
tuntunan para pelaksana khususnya di Subdit 
DKD, dimana kami harus bisa melakukan 
pengolahan data seefisien dan seakurat 
mungkin. Semakin dipelajari tenyata semakin 
menarik dikarenakan dalam mencari metode 
pengolahan data yang efisien dan akurat 
menjadi sebuah kepuasan tersendiri.”

Rendi Armayasa
Pelaksana Seksi Pengumpulan 
dan Pengolahan Data Keuangan 
Daerah III

Berkas-berkas dokumen APBD (gambar atas)
Milenial Subdit DKD sedang melakukan pengolahan 
data (gambar bawah)
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“Sangat penting terutama bagi 
rekan-rekan yang berhubungan 
langsung dengan data, karena 
pada dasarnya data yang ada itu 
biasanya masih mentah sehingga 
perlu ada data analyst atau 
data scientist yang melakukan 
pengolahan data tersebut 
sehingga manfaat yang dihasilkan 
akan lebih besar. Apalagi sekarang 
sudah zaman serba digital 
jadi nggak ada salahnya untuk 
coba belajar data analytics dari 
dasar karena bisa saja nantinya 
bisa membantu dalam bidang 
pekerjaan yang ada”.

Lutfan Jazel 
Saifurrahman
Pelaksana Seksi Pengumpulan 
dan Pengolahan Data Keuangan 
Daerah I

“Berawal dari penugasan 
atasan pada saat itu untuk 
mengolah Dashboard Executive 
Information System. Sempat 
merasa kebingungan karena tidak 
memiliki kemampuan untuk bisa 
mengolah data secara handal, 
hanya berbekal rumus-rumus 
basic pada Microsoft Excel. Dalam 
prosesnya memang membutuhkan 
waktu dan tidak instan. Namun 
itulah yang membuat saya 
penasaran dan akhirnya terus 
mencoba. Pada akhirnya, muncul 
ketertarikan saya pada data 
analytics. Ternyata data yang 
bentuknya sangat membosankan 
dalam bentuk angka-angka dan 
tampilan basic row-column, kita 
bisa lihat dalam bentuk visualisasi 
sehingga bisa melihat adanya tren 
pertumbuhan pendapatan, belanja, 
dan pembiayaan yang ada dalam 
APBD secara bulanan di setiap 
daerah dan tentunya banyak yang 
bisa dieksplorasi di dashboard 
tersebut. Berangkat dari coba-
gagal-ulang-gagal-ulang-coba 
lagi-berhasil ini akhirnya semakin 
tertarik dalam Data Analytics. 
Jujur saya banyak belajar data 
analytics ini ada atasan-atasan 
saya dan juga kasus dalam 
pengerjaan data setiap harinya, 
atau istilahnya learning by doing,”

Talitha Adina 
Ramadhanty
Pelaksana Seksi Pelaporan 
Keuangan Daerah

“Sekarang ini data analytics itu 
penting banget, apalagi di kondisi 
saat ini yang membutuhkan 
analisa-analisa lebih dalam 
dan akurat sehingga bisa 
menghasilkan kebijakan yang 
tepat untuk masyarakat. Saat ini 
data analytics sangat penting, 
apalagi di kondisi saat ini yang 
membutuhkan analisa-analisa 
lebih dalam dan akurat sehingga 
bisa menghasilkan kebijakan yang 
tepat untuk masyarakat.

Syifa Rahmadita 
Kuswan
Pelaksana Seksi Pengumpulan 
dan Pengolahan Data Keuangan 
Daerah II

Jumlah pegawai milenial di Subdit DKD yang cukup 

mendominasi dan tingginya ketertarikan mereka terhadap data-data 

membuat semakin berkembangnya pengolahan data dan memunculkan 

insight baru. Para milenial Subdit DKD ini juga berpendapat bahwa di 

era digital seperti sekarang data analytics sangatlah penting.

Pak Adit selaku Kepala Subdit DKD juga sangat concern 

terhadap pengelolaan data yang ada di DJPK. Beliau berharap 

kebijakan-kebijakan yang dibuat akan lebih berdasarkan data-data 

yang diolah sehingga lebih masuk akal dan rasional. Beliau juga 

berharap ke depannya data-data yang disampaikan pemda ini bisa 

diolah lagi serta dianalisis dan hasilnya dapat diberikan kepada 

pemda tersebut sebagai feedback. “Di Inisiatif Strategis (IS) ke depan, 

kami berencana akan expand menjadi artificial intelligent yaitu 

menggunakan data-data yang ada untuk bisa memberikan advice 

kepada daerah. Memberikan feedback dengan visualisasi data dan 

prediksi, sehingga daerah memiliki second opinion dari DJPK,” jelas Pak 

Adit.

45     Edisi XXVII Tahun 2020

Kolom Duta   



46     MEDIA DEFIS

 Renungan

Bahagia Itu
 

Sederhana

Teks
Arief Rahman Hakim

Ilustrasi
Intan Nur S

Pada suasana senja Hari 

Minggu di taman kota, 

(sebut saja) Mas Joni 

sedang merebahkan 

kepalanya di atas paha kekasihnya. 

Sambil ditemani semilir angin yang 

syahdu, pun sambil senyum nyengir 

tipis-tipis, dia berujar “Bahagia itu 

sederhana ya, Dik? Begini saja aku sudah 

merasa memiliki dunia!”

Tak sampai tiga menit setelah 

mereka beranjak, tepatnya ketika Mas 

Joni dan wanitanya sampai di tempat 

mereka meletakkan motor, Mas Joni 

terkejut dan terheran-heran, jengjeng! 

“Motorku mana?”

(Nggak Melulu)
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Tidak terbayangkan sebelumnya. Setelah senyam-

senyum selama setengah jam di taman, Mas Joni malah harus 

nelangsa beberapa hari untuk keluar dari sadness vibes atas 

motor semata wayangnya yang hilang. Hadeuh kasihan sekali, 

mana belum lunas lagi.

Ya begitulah, bahagia tidak selalu sederhana. Bahagia 

yang muncul secara sederhana malah terkadang gampang 

berlalu. Entah karena tertimbun kebahagiaan lain atau nahas 

tertimbun kesedihan dan overthinking baru.

Dalam perjalanan hidup, bahagia dan nelangsa hadir 

silih berganti. Hal terpentingnya adalah, kalau bahagia 

datang, apakah bahagia itu datang secara cuma-cuma? Tentu 

tidak. Sebelum Mas Joni bersenang-senang syahdu di taman 

kota, tentu ada usaha Mas Joni merayu kekasihnya untuk 

mau pergi, tentu ada parfum yang harus dibeli, tentu ada 

izin orang tua yang harus disebrangi, tentu ada (almarhum) 

motor yang bensinnya harus diisi. Ini baru kisah bahagia 

yang Mas Joni anggap sebagai hal sederhana, belum lagi 

kisah-kisah bahagia yang orang lain menganggapnya sebagai 

kebahagiaan yang rumit untuk diperoleh. Misal nih Mbak 

langsing –pacarnya Mas Joni-, ia bahkan perlu melakukan 

diet ratusan hari untuk berhasil menjatuhkan hati Mas Joni. 

Belum lagi skin care perawatan pagi, siang, sore, malam, dan 

dini hari yang harus ia beli untuk mempercantik diri. Setelah 

melakukan perjuangan berliku-liku itu, barulah Mbaknya bisa 

berkata: “Wah, aku bahagia!”. Ckck! Ternyata bahagia tidak 

sesederhana yang kita bayangkan, Fergusso!

yang harus diingat, mana memori yang harus ditanggalkan. 

Terdapat reaksi kimia dalam otak yang secara alami akan 

membantu proses melupakan. Setelah melupakan berhasil 

datang, bahagia akan turut mengikutinya.

Kabar baiknya, sebagaimana kemampuan untuk 

berolahraga dan berseni, kebahagiaan ini bisa dilatih. Namun, 

dalam praktiknya, sebagaimana bakat tiap orang berbeda-

beda, kemampuan untuk melatih bahagia tiap orang juga 

berbeda-beda yang mana akan menghasilkan kemudahan 

berbahagia yang berbeda pula.

Meskipun begitu kita tetap dapat mencoba melatihnya 

bukan? Kita masih bisa berusaha membebaskan hidup kita 

dari belenggu insecure dan overthinking.

Sebagai manusia, kita memiliki hak untuk berbahagia 

meskipun tidak bisa didapat secara cuma-cuma. Kita masih 

dapat bergerak untuk mencapai kebahagiaan-kebahagiaan 

yang kita rencanakan atau bahkan untuk mencegah 

rundungan kesedihan datang. Bukan hal yang susah kok 

untuk melupakan. Dengan segala macam produktivitas yang 

dapat kita lakukan, kita dapat melatih otak untuk melupakan. 

Kesibukan-kesibukan untuk mencapai titik fokus kebahagiaan 

akan menjadi kuburan bagi kenangan-kenangan yang 

menyakitkan.

Maka, meskipun bahagia itu (nggak melulu) sederhana, 

sudah seyogyanya kita berusaha untuk bahagia. Sebab jika 

kita terpuruk atas apa-apa yang membuat kita nelangsa, ada 

dua orang jahat yang sedang kita temui. Yakni, orang yang 

menyakiti kita dan kita yang menyakiti diri kita sendiri.Malah yang sederhana datang adalah 

kesedihan. Kesedihan datang dengan begitu 

saja, tentunya karena kita tidak pernah 

merencanakan untuk mencapai titik kesedihan 

tertentu. Tanpa mengetuk pintu, ia datang lalu 

menerjang semua printilan bahagia yang sudah 

dikumpulkan. Hidup memang kadang kejam 

sekali ya? Huhu.

Lalu, apakah perasaan bahagia bisa 

dilatih?

Kalau kata Dokter Ryu Hasan (Neurolog), 

variabel penting untuk bahagia atau tidak 

bahagia adalah seberapa besar kemampuan 

otak manusia untuk melupakan. Melupakan 

dalam hal ini adalah menghilangkan seluruh 

ingatan atau perasaan atas hal-hal yang tidak 

menyenangkan,

Melupakan adalah proses kognitif yang 

sangat penting pada otak manusia yang mana 

secara genetik dapat menyaring mana memori 
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Perempuan itu berhenti di depan air mancur yang 

menyala berwarna-warni, lalu berbalik menghadapku 

yang berjalan menyusulnya. Ujung jilbab dan roknya 

melambai ketika ia bergerak, sedangkan kacamatanya 

berkerling tertimpa sinar lampu taman. “Indah banget, ya?” 

katanya.

Aku menggangguk. “Tapi ada yang lebih indah,” gumamku. Tanpa 

sadar aku telah tersenyum memandang seorang perempuan yang 

mampu membuat pemandangan sekitarnya menjadi tak berarti.

“Apa?” Sepertinya dia tidak mendengar perkataanku barusan.

“Enggak apa-apa.”

Dia kembali memandangi air mancur, lalu mengedarkan 

pandangan ke seluruh taman yang penuh pepohonan dan lampu-

lampu gantung. “Rasanya ingin punya rumah yang ada taman dan 

air mancurnya.”

“Mau air mancur abadi tanpa listrik?”

“Abadi?”

“Prinsip kerjanya memanfaatkan berat air biar dibuat masuk dari 

pipa di bawah kolam, lalu dibawa naik lagi. Bisa pakai penekan 

agar airnya lancar masuk pipa sekalian memanfaatkan gravitasi. 

Nantinya volume air akan—”

“Iya deh yang anak teknik sipil,” potongnya.

Aku masih ingin melanjutkan dengan penjalasan lebih 

rinci tentang hidrologi, tapi perempuan itu malah berjalan 

menjauhiku. Ya sudahlah. Kuikuti dia menyusuri taman yang dia 

sendiri baru mengetahui dan baru pertama kali ke sini, padahal 

dia penduduk asli Semarang dan taman ini terletak dekat sekali 

dengan Simpang Lima. Nama taman ini pun sama dengan nama 

galeri seni yang ada di Jakarta.

Di jalan setapak yang sedikit menanjak, dia berhenti berjalan, 

Pertemuan

Teks
Rio Saka Pambudi

Ilustrasi
Intan Nur S

mendongak memandangi lampu-lampu gantung yang temaram. 

Ah, betapa cantiknya dirinya ketika sedang mengagumi 

keindahan-keindahan kecil di sekitarnya. Tentu saja dialah yang 

paling indah.

“Makasih sudah datang ke Semarang,” ujarnya tiba-tiba. 

Pandangannya mengarah lurus ke arahku, bibirnya tersenyum 

tipis.

Sejenak aku terdiam, bingung harus menjawab apa. Toh ini bukan 

pertama kalinya aku ke Semarang karena dulu aku berkuliah 

empat tahun di sini dan pertama berkenalan dengannya pada 

saat kuliah itu. Akhirnya, kuberikan balasan umum, “Sama-sama.”

Dia tersenyum lagi, kemudian melanjutkan berjalan. Tapi langkah 

pertemanya terhenti ketika kusambung lagi perkataanku, “Bulan 

depan aku datang lagi bareng rombongan keluarga.”

“Aku tunggu,” jawabnya sambil tetap membelakangiku sehingga 

tak bisa kusaksikan bagaimana raut wajahnya saat itu.

Kugerakkan langkahku dan kuulurkan tanganku untuk 

menggapai pundaknya. Tapi belum sampai tanganku 

menyentuhnya, kereta berderak dan aku terbangun dengan rasa 

sakit di pelipis. Sepertinya kepalaku baru saja terbentur dinding 

kereta.

Ternyata tadi hanya mimpi.

Kini kusadari bahwa aku masih berada di dalam kereta yang 

melaju kencang dari Jakarta sejak pukul sebelas malam lalu. 

Kulirik jam tanganku; sekarang masih belum memasuki 

waktu subuh. Pemandangan di luar jendela masih gelap dan 

penumpang-penumpang lain—yang berkurang drastis di masa 

pandemi ini—masih terlelap. Kupungut faceshield yang sepertinya 
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pandanganku ke sekeliling. Pemandangan orang-orang tas-tas 

besar, petugas yang berdiri dengan seragam putih-biru, dan 

papan nama stasiun adalah pemandangan yang belum pernah 

kulihat lagi sejak setengah tahun yang lalu.

Selain orang-orang yang kini mengenakan masker, kehidupan 

di sekitar Stasiun Poncol tak ada bedanya dari yang kuingat. 

Kecuali… ya, tidak ada lagi dirinya yang menungguku di pintu 

keluar sambil mengucapkan selamat datang.

“Ini lokasinya benar, Mas?” tanya tukang ojek online yang baru 

saja tiba menjemputku di depan halte usang tak jauh dari stasiun.

“Inggih, Pak. Benar.”

Jaraknya lumayan jauh dari pusat kota. Tapi aku yakin sudah 

banyak orang yang mengetahuinya karena berkali-kali disebut 

di berita. Sesampainya di sana, yang kulihat hanyalah komplek 

pemakaman di dekat jalan desa yang sepi. Kuminta bapak tukang 

ojek untuk menunggu sebentar agar nanti bisa kupesan ulang.

Aku masuk ke dalam komplek pemakaman yang khusus 

diperuntukkan bagi korban virus corona. Entah sebenarnya 

diperbolehkan atau tidak, tapi aku langsung masuk saja karena 

kebetulan tidak ada orang di sekitar. Matahari baru saja terbit, 

embun masih menempel, dan suasana di sini sepi sekali. Kulihat 

satu per satu nama di nisan dengan bantuan lampu flash dari 

ponsel hingga kutemukan nama yang kucari. Nama perempuan 

itu.

Sesuatu yang berat seperti menyeruak dari dalam dadaku, naik 

ke atas dan tumpah menjadi air yang menggenangi pelupuk 

mata. Setelah enam bulan, akhirnya kami bertemu lagi dalam 

kondisi yang jauh berbeda. Masih teringat jelas senyumnya, 

kerlingan matanya, cara berjalannya, suaranya…. yang semuanya 

kini telah digantikan oleh nisan dan gundukan tanah di 

hadapanku saat ini.

Segala hal di dunia ini pasti akan berakhir. Kehidupan diakhiri 

kematian. Pertemuan diakhiri perpisahan. Tapi meskipun sudah 

mengetahuinya, kenapa semuanya terasa berat ketika waktunya  

telah tiba?

Kuangkat ponselku yang lampu flash-nya masih menyala. 

Tampilan terakhir di layar ponselku masih berupa percakapan-

percakapan terakhir kami. Dan di situ kubaca ulang harapan 

perempuan itu yang selamanya tak akan terwujud:

“Aku mau pernikahan yang sederhana. Cuma dihadiri orang-

orang terdekat kita. Resepsinya di kebun dan banyak hiasan 

bunga-bunga.”

Kurogoh tas ranselku dan kukeluarkan sebuket bunga yang 

kubawa dari Jakarta. Kemudian kutaruh di atas gundukan 

tanah yang menjadi pemisah kami. Dalam tangis, aku mencoba 

tersenyum dan berkata lirih, "Setidaknya kini dirimu telah 

bersama bunga-bunga."

terjatuh karena hentakan yang membangunkanku barusan, 

kurapikan masker, jaket, kemudian kuambil ponsel dari saku 

samping celana.

Ini sudah mimpi keempat puluh dua sejak tidak lagi kudapatkan 

kabar darinya. Mimpi keempat puluh dua yang selalu menjadikan 

perempuan itu sebagai tokoh utamanya. Mimpi keempat puluh 

dua dan belum termasuk mimpi sebelum aku memutuskan untuk 

menghitungnya.

Di ponselku, pesan darinya sudah lama kuarsipkan dan tak 

pernah kubuka lagi. Lagipula, tidak pernah ada lagi pesan 

masuk darinya sejak bulan Juni lalu. Kini kubuka lagi untuk 

memberikannya pesan singkat: “Aku hari ini pulang.”

Dan pesan tersebut tidak terkirim. Tanda di aplikasi Whatsapp 

hanya menunjukkan ikon centang satu.

Kubuka lagi pesan-pesan kami dan membayangkan betapa 

intensnya kami berkomunikasi bahkan sampai tengah malam. 

Di bulan Februari, kuajak keluarga besarku dari Magelang 

untuk datang ke Semarang. Acara lamaran berlangsung 

dengan lumayan mewah karena keluarga calonku berasal dari 

keluarga dokter yang terpandang. Dia sendiri bekerja sebagai 

perawat di rumah sakit. Masih kusimpan foto-fotonya dan salah 

satunya adalah foto kami berdua yang tersenyum lebar sambil 

menunjukkan cincin di jari manis kami masing-masing.

Di bulan Maret, aku singgah lagi ke Semarang dalam perjalanan 

pulang ke Magelang. Waktu itu aku sama sekali tidak pernah 

menyangka bahwa hari itu akan menjadi pertemuan terakhir 

kami.

Kami masih semangat membicarakan rencana pernikahan 

setelah pertemuan di bulan Maret itu. Dia mengaku tidak 

begitu menyukai acara lamaran yang terlalu ramai dan berharap 

acara pernikahan kami akan lebih sederhana. Pembicaraan 

kemudian beralih menjadi topik virus corona yang mulai masuk 

ke Indonesia. Menjelang lebaran, komunikasi kami semakin 

berkurang karena dia yang semakin sibuk dengan pekerjaannya 

di rumah sakit. Sedangkan aku malah semakin banyak 

menganggur karena terjebak PSBB dan akhirnya tidak bisa mudik 

lebaran. Rencana pernikahan kami yang semula dijadwalkan 

bulan Juni pun terpaksa ditunda.

Aku tersadar dari lamunanku ketika suara petugas muncul di 

pengeras suara, mengabarkan bahwa sebentar lagi kereta akan 

tiba di Stasiun Poncol. Kuambil bawaan dari rak bagasi dan mulai 

bersiap-siap.

Tak terkira senangnya keluar dari gerbong kereta setelah 

perjalanan berjam-jam. Buru-buru kulepaskan faceshield 

agar bisa merasakan udara pagi kota Semarang, tapi segera 

kukenakan kembali sembari berjalan melintasi peron. Kuedarkan 
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mampu dimaksimalkan akan menjadi kekuatan dari sebuah 
perusahaan di manapun berada. A to Z seputar milenial 
tentunya tidak hanya dihadapi di sektor swasta tetapi juga 
di sektor pemerintahan. Para ASN (Aparat Sipil Negara) saat 
ini juga didominasi generasi milenial. Sehingga buku ini juga 
relevan untuk dijadikan referensi karena memberikan sebuah 
insight yang konkrit di dalam menyikapi perilaku milenial.

Ketika sebuah tim kerja personilnya didominasi milenial 
memang ada keseruan tersendiri me-manage-nya. Di buku 
ini, hal itu diulas dengan cara yang brilian. Tidak terkesan 
menggurui, tapi lebih kepada sebuah perspektif yang base 
on research and experience. Pengalaman penulis yang cukup 
panjang di dunia HRD sebagai praktisi membuat buku ini 
sangat practical. Detail-detail yang ditemui di realitas dunia 
kerja dijabarkan secara gamblang sehingga sangat relate 
dengan keseharian. “Bahan baku” penulisan buku ini yang 
berasal dari tesis penulis yang telah diuji oleh para pakar yang 
kompeten di bidangnya menjadikan buku ini berbasis data 
yang secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan.

Buku ini mengaitkan antara milenial dan turnover 
pegawai yang seringkali terjadi di berbagai perusahaan. 
Kebosanan dan obsesi untuk meraih sesuatu yang lebih dari 
tempat kerja sebelumnya menjadi faktor penentu seorang 
pegawai resign dan berpindah tempat kerja. Lalu, apakah di 
dunia ASN hal itu tidak terjadi? Meski persentasenya tidak 
sebanyak di swasta, tapi hal ini ternyata juga ada. Ada ASN 
yang putar haluan resign, menjadi entrepreneur karena 
faktor-faktor yang kurang lebih sama dengan yang ditemui 
di swasta. So, buku ini tetap relevan untuk dibaca siapa saja 
yang antusias untuk memahami relasi antara atasan bawahan 
maupun interaksi yang harmoni lintas generasi. 

Transformasi dan adaptasi merupakan dua 
kata yang terkait satu sama lain. Keduanya 
identik dengan perubahan dan kemampuan 
untuk menyesuaikan diri dengan situasi dan 

kondisi. Hal ini selaras dengan apa yang sedang dan terus 
dilakukan oleh Kementerian Keuangan di era new normal 
ini. Dalam sebuah proses transformasi dituntut kecepatan 
beradaptasi agar semuanya dapat berjalan lancar seperti 
sedia kala bahkan lebih cepat dan lebih produktif. Adaptasi 
sendiri merupakan top priority yang harus dilakukan dalam 
serangkaian to do list untuk melakukan transformasi.

Berbicara mengenai adaptasi, sebenarnya ada atau 
tidak ada new normal-pun merupakan keniscayaan yang 
harus dilakukan. Adaptasi diperlukan di dunia kerja yang 
mempertemukan berbagai rentang usia dengan kultur dan 
kebiasaan yang berbeda. Perihal inilah yang menjadi topik 
utama yang dibahas dalam buku Milenial & Turnover karya 
Sony Tan dan Maman Suherman. 

Ada 2 cara belajar yang paling disukai saat ini. 
Pertama melihat tutorial video Youtube. Kedua, untuk 
lebih menghemat kuota adalah mendengarkan podcast. 
Membaca buku mungkin tidak jadi nomor satu. Nah, buku 
ini merupakan breakthrough, sebuah buku yang menyerupai 
podcast yang lebih friendly bagi pembaca, mudah dicerna 
tanpa perlu terlalu mengernyitkan dahi. Percakapan interaktif 
yang menjawab FAQ (Frequently Ask Question) seputar 
milenial di dunia kerja ini sangat menarik untuk dibaca. 

Fenomena generasi milenial dalam dunia kerja yang 
mendominasi kalau tidak dikelola secara tepat bisa jadi akan 
menimbulkan masalah. Namun demikian bila potensi milenial 
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