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Tahun 2021 telah memasuki triwulan ketiga. Ada 

dua momentum penting pada bulan Agustus. 

Selain tentunya Hari Kemerdekaan RI, bulan 

Agustus juga merupakan saat disampaikannya 

Nota Keuangan beserta Rancangan Undang-Undang Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2022. Bukan sebuah 

seremonial tahunan semata, tetapi RAPBN 2022 menjadi awal 

dari sebuah rencana besar agar badai pandemi dapat kita lalui 

bersama. RAPBN 2022 juga merupakan sebuah refleksi kesiapan 

dan kesigapan pemerintah dalam menyikapi apa yang akan 

terjadi pada tahun 2022 yang akan datang.

Tak seorangpun yang menginginkan pandemi ini menjadi 

survival game yang tak berkesudahan. Saat ini seluruh elemen 

bangsa tengah berupaya mencurahkan daya upaya terbaik 

untuk secepatnya menyelesaikan pandemi COVID-19 yang telah 

berlangsung selama hampir 2 tahun ini. APBN sebagai instrumen 

kebijakan fiskal bekerja keras menahan tekanan terhadap 

perekonomian Indonesia. Tidak terkecuali Transfer Ke Daerah 

dan Dana Desa (TKDD) yang telah dioptimalkan penggunaannya 

agar seluruh daerah mampu bersama-sama berjuang mengatasi 

pandemi.

Pada tahun anggaran 2020 hingga 2021, pemerintah telah 

merespon semakin meluasnya pandemi COVID-19 dengan 

adanya kebijakan refocusing TKDD. Dukungan TKDD difokuskan 

untuk penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi nasional. 

Berbagai kebijakan yang telah dilaksanakan dan memberikan 

manfaat untuk daerah, antara lain penyaluran Bantuan Langsung 

Tunai (BLT) Desa, DAK Nonfisik untuk pemberian insentif tenaga 

kesehatan, serta dukungan TKDD untuk percepatan program 

vaksinasi di daerah. Selaras dengan semangat persatuan dan 

kesatuan bangsa, kebijakan Transfer ke Daerah dan Dana Desa 

diarahkan untuk perbaikan kualitas belanja daerah agar terdapat 

peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Tahun depan diproyeksikan sebagai tahun pemulihan 

ekonomi Indonesia. Selain dipengaruhi oleh kondisi 

perekonomian global, penyusunan RAPBN 2022 juga sangat 

dipengaruhi oleh Pandemi COVID-19. Di sini ketangguhan 

APBN kita diuji. APBN dituntut agar dapat lebih adaptif 

dalam menyikapi dinamika penanganan pandemi COVID-19. 

Pendapatan Negara Tahun 2022 diproyeksikan membaik dan  

direncanakan sebesar 1.840,7 triliun rupiah. Belanja Negara 

tetap diarahkan untuk melanjutkan penanganan pandemi dan 

perlindungan sosial, dianggarkan sebesar 2.708,7 triliun rupiah. 

Sedangkan Transfer ke Daerah dan Dana Desa dianggarkan pada 

posisi steady, tidak berbeda jauh dengan tahun 2021, yaitu pada 

angka 770,4 triliun Rupiah.

Sebagaimana tema Hari Ulang Tahun Kemerdekaan ke-76 

RI, Indonesia Tangguh Indonesia Tumbuh, APBN merupakan 

ikhtiar negeri untuk terus bertumbuh secara ekonomi dan 

tangguh menghadapi pandemi. APBN hadir di masyarakat dalam 

berbagai bentuk. Ada sebuah sinergi antara pemerintah pusat 

dan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan 

countercyclical melawan pandemi COVID-19. Secara bertahap, 

pemerintah juga tak henti berupaya mendorong pemulihan 

ekonomi Indonesia agar dapat terus tumbuh untuk mewujudkan 

visi Indonesia maju.

Penanganan pandemi akan segera memasuki fase krusial 

pada beberapa waktu ke depan. Saat-saat dimana akselerasi 

program vaksinasi semakin ditingkatkan untuk menjangkau 

seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Saat seluruh energi 

dan konsentrasi disatukan untuk bangkit bersama. Semangat 

Kemerdekaan Republik Indonesia hendaknya menjadi lentera 

untuk senantiasa menjaga pijar harapan itu tetap ada. Mari 

bersama mengawal APBN kita sebagai instrumen kebijakan fiskal 

yang tangguh untuk memastikan perekonomian Indonesia terus 

tumbuh.

APBN Tangguh
Untuk
Indonesia Tumbuh
Teks
Dhani Kurniawan

Foto
Freepik
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Pelatihan Pengelolaan dan Pemanfaatan 
Potensi Desa: Kepala Desa Masuk 
Kampus - Universitas Jenderal 
Soedirman (7/06). Acara ini dilaksanakan 
dalam rangka peningkatan kapasitas 
aparatur negara (khususnya aparatur 
desa) dan memberikan pemahaman 
secara utuh dan menyeluruh kepada 
kepala desa dalam hal pengelolaan Dana 
Desa dan pengembangan potensi desa.
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Musyawarah Perencanaan Pembangunan 
Nasional 2021 dilaksanakan secara 
daring (4/05). Dalam Musrenbang 
tersebut dijelaskan bahwa Rencana Kerja 
Pemerintah di tahun 2022, masih berfokus 
pada pemulihan ekonomi dan reformasi 
struktural.

Sosialisasi Arah Kebijakan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik 
dan Nonfisik TA 2022 (12/03). Dalam sosialisasi tersebut 
disampikan bahwa DAK Fisik terus didorong untuk semakin 
fokus dan sesuai dengan prioritas utama pemerintah dan 
pemerintah daerah.
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Final Lomba Bedah Data 
Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (APBD) 
2021 yang diselenggarakan 
secara daring (8/06). Bedah 
Data APBD 2021 merupakan 
kompetisi yang mengasah 
kesadaran masyarakat 
terhadap struktur data 
APBD dan menggali berbagai 
potensi dari penggunaan 
data APBD.

Kemenkeu Corpu 
Talk Episode 34: BLT 
Desa dan Bagaimana 
Desa Memenuhi 
Syarat Penyaluran 
(10/06). Dalam keynote 
speech-nya, Dirjen 
Perimbangan Keuangan 
turut mengimbau dan 
mengingatkan daerah 
untuk dapat segera 
memenuhi persyaratan 
penyaluran Dana Desa, 
karena penyaluran 
BLT Desa sangat 
terpengaruh pada 
penyaluran Dana Desa.
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Rapat Kerja Panitia Khusus 
(Pansus) RUU tentang 
perubahan Kedua atas UU 
No. 21 Tahun 2001 tentang 
Otonomi Khusus bagi 
Provinsi Papua dan Rapat 
Tim Perumus Penyusunan 
Laporan Panja Kebijakan 
TKDD dalam RAPBN TA 2022 
bersama DPR RI (24/06).
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Musrenbang Perubahan RPJMD 
Semesta Berencana Provinsi Bali 
Tahun 2018-2023 (19/07). Dalam 
acara tersebut, Dirjen Perimbangan 
Keuangan yang mewakili Menteri 
Keuangan menegaskan perlu 
adanya Fiscal Consolidation di mana 
pemerintah pusat dan pemerintahan 
daerah perlu memperkuat buffer 
fiscal secara nasional, hal ini 
menunjukkan soliditas sinergi pusat 
dan daerah.
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Kementerian Keuangan berhasil menyabet 

penghargaan Top Inovasi Pelayanan Publik 

Terpuji Klaster Kementerian dalam Kompetisi 

Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2021 yang 

diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur 

Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB), Kamis (29/07). 

Penghargaan tersebut diberikan pada inovasi penerapan 

Artificial Intelligence sebagai Financial Advisor (AIFA) bagi 

Pemerintah Daerah milik Direktorat Jenderal Perimbangan 

Keuangan (DJPK) sebagai upaya mendukung peningkatan kinerja 

pengelolaan keuangan daerah. Dalam acara yang diselenggarakan 

secara virtual ini, Kemenpan-RB mengumumkan 55 inovasi 

terbaik yang terdiri atas 45 Top Inovasi Pelayanan Publik Tahun 

2021, Top 5 Replikasi Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2021, dan 5 

Pemenang Outstanding Achievement of Public Service Innovation 

2021.

Sebelumnya, seluruh Finalis Top Inovasi melakukan 

presentasi dan wawancara di hadapan Tim Panel Independen 

(TPI) selama 20 menit secara virtual, dan TPI memberikan 

penilaian secara individu kepada tiap inovasi. Setelah tahap 

itu, dilakukan verifikasi lapangan secara virtual. Wakil Menteri 

Keuangan, Suahasil Nazara mewakili Kementerian Keuangan 

mendapatkan kesempatan melakukan presentasi tentang AIFA 

pada hari Rabu, 30 Juni 2021.

“Output dari Artificial Intelligence ini memberikan advice 

kepada pemerintah pusat, pemerintah daerahnya sendiri, dan 

nantinya juga bisa memberikan advice kepada masyarakat. 

AIFA
Raih Top 45 
Inovasi
Pelayanan Publik
Terpuji 2021
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SIKD yang sangat besar. Kemudian di Juni 2019, proses tersebut 

dialihkan menggunakan Tableau sampai sekarang dan efisiensi 

pengolahan data, terutama terkait waktu pengolahan, meningkat 

secara signifikan mengingat Tableau dapat mengakomodasi 

ukuran data yang sangat besar, sekaligus dapat digunakan 

sebagai alat data analytics dan visualisasi data yang handal dalam 

rangka penyajian data dan informasi untuk mendukung proses 

pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan.

Pada akhirnya, data yang sudah standardisasi tersebut 

dapat digunakan sebagai dasar untuk data analytics dan 

visualisasi data yang handal dalam rangka penyajian data dan 

informasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan dan 

perumusan kebijakan. Selain itu, data tersebut juga digunakan 

sebagai dasar data analytics untuk membangun sebuah model 

artificial intelligence yang dapat memberikan financial advice 

secara otomatis kepada pemerintah daerah. Model ini terdiri 

dari tiga menu utama, yaitu (i) evaluasi kinerja realisasi Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menggunakan clustering 

analysis berdasarkan algoritma k-means, (ii) forecasting 

pendapatan dan belanja daerah dalam rangka meningkatkan 

kualitas manajemen kas pemerintah pusat dan daerah 

menggunakan exponential smoothing, serta (iii) fraud detection 

menggunakan Benford’s Law.

“Kementerian Keuangan memberikan suatu asisten dengan 

aplikasi Artificial Intelligent untuk Financial Advisor. Tujuannya 

adalah membantu daerah agar secara cepat mengetahui anomali-

anomali yang ada dan segera melakukan koreksi. Harapannya 

ke depan semua daerah akan menjadi semakin baik belanjanya 

dan kita juga mendapatkan feedback dalam pembuatan kebijakan 

yang akan datang”, ungkap Dirjen Perimbangan Keuangan, Astera 

Primanto Bhakti.

Model financial advisor ini dapat memperkuat peran DJPK 

dalam upaya meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan 

daerah, yang pada akhirnya dapat menjadi pengungkit 

perekonomian daerah, sehingga tujuan akhir dari desentralisasi   

dapat tercapai, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik 

dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu manfaatnya adalah 

meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan pusat dan daerah 

yang terlihat dari percepatan penyusunan Laporan Konsolidasian 

dan Government Finance Statistics (GFS) yang mendukung 

pembuatan kebijakan dan transparansi fiskal. AIFA juga 

mendorong peningkatan kualitas pengelolaan APBD, termasuk 

keberhasilan realokasi dan refocusing APBD selama pandemi 

COVID-19 pada tahun 2020.

“Melalui AIFA, tahun lalu pemerintah pusat dan daerah bisa 

berkolaborasi untuk refocusing anggaran Pemda. Misalnya untuk 

mendukung belanja kesehatan, belanja social safety net, maupun 

untuk pemulihan ekonomi nasional,” kata Sudarto, Staf Ahli 

Menteri Keuangan Bidang Organisasi, Birokrasi dan Teknologi 

Informasi. (Teks Intan NS)

Karena yang namanya data APBN dan APBD itu sebenarnya 

adalah data publik yang harus disampaikan dan dibuka kepada 

publik”, ungkap Suahasil Nazara secara daring.

Latar belakang inovasi “Penerapan Artificial Intelligence 

sebagai Financial Advisor (AIFA) bagi Pemerintah Daerah” 

adalah sesuai amanat Undang-Undang 33 Tahun 2004 

tentang Perimbangan Keuangan atas Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah, dan peraturan-peraturan turunannya, 

pemerintah daerah wajib menyampaikan informasi keuangan 

daerah kepada pemerintah pusat c.q. DJPK melalui Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (SIKD). Data dan informasi 

keuangan  daerah  yang  disampaikan  tersebut  digunakan  

untuk  merumuskan  kebijakan terkait hubungan keuangan 

antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah. Dalam 

implementasinya, 542 pemerintah daerah mempunyai bagan 

akun standar yang berbeda-beda dalam sistem informasi 

keuangan di daerah. Hal ini menyebabkan data yang masuk ke 

SIKD menjadi sangat beragam terkait nomenklatur akunnya.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan adanya proses 

text classification dalam rangka melakukan standardisasi data 

keuangan daerah tersebut secara sistem, sehingga dapat   

meningkatkan kecepatan pengolahan dan penyajian data, serta 

meningkatkan akurasi dan validitas data. Sejak April 2019, Subdit 

Data Keuangan Daerah menggunakan SQL Query untuk text 

classification. Pada awal proses tersebut, SQL Query dijalankan 

pada Microsoft Excel. Namun, proses text classification pada 

Microsoft Excel dirasa kurang efisien mengingat ukuran data 
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Webinar “Tantangan Pengelolaan 

Keuangan Publik: Pembelajaran dari 

Analisis APBD 15 Kabupaten” merupakan 

kegiatan kerja sama antara Direktorat 

Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dengan Kolaborasi 

Masyarakat dan Pelayanan untuk Kesejahteraan (KOMPAK) 

yang merupakan program kemitraan Pemerintah Australia 

dan Indonesia yang mendukung upaya pemerintah Indonesia 

untuk mengurangi kemiskinan melalui peningkatan pelayanan 

dasar dan kesempatan ekonomi bagi masyarakat miskin dan 

rentan. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan 

analisis dan kajian yang dilakukan oleh KOMPAK terhadap APBD 

pemerintah daerah pada tahun 2020, yang diselenggarakan 

sebagai salah satu cara untuk menyajikan hasil analisis dari 

kegiatan tersebut.

Kegiatan webinar diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 

29 April 2021 melalui Zoom, dengan peserta yang di antaranya 

berasal dari pemerintah daerah, DJPK, KOMPAK, dan Department 

of Foreign Affairs and Trade (DFAT). Pada acara ini, terdapat 

narasumber dan pembahas kajian yang berasal dari Tenaga Ahli 

dan juga dari pemerintah daerah.

Acara dibuka dengan keynote speech oleh Direktur 

Evaluasi dan Sistem Informasi, DJPK, Kemenkeu, Bapak Agung 

Widiadi, yang menyampaikan review kondisi keuangan daerah, 

perkembangan dana transfer ke daerah, serta mengupas 

sedikit hasil kajian yang dilakukan oleh KOMPAK. Sambutan 

juga disampaikan oleh Mr. Daniel Woods, Counsellor Human 

Development, Kedutaan Australia yang menyampaikan bahwa 

kajian ini bertujuan melihat bagaimana praktik pengelolaan 

keuangan di daerah untuk menjadi pembelajaran bagi 

pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga nantinya 

bisa menjadi salah satu landasan dalam mengambil langkah 

kebijakan untuk pengelolaan keuangan daerah yang semakin baik 

di masa mendatang.

Secara garis besar, terdapat 3 (tiga) rangkaian acara dalam 

webinar tersebut, yaitu pemaparan hasil kajian oleh KOMPAK, 

tanggapan dari para pembahas, dan sesi diskusi/tanya jawab. 

Pada sesi paparan hasil kajian, disampaikan bahwa KOMPAK 

telah menerapkan Budget Constraint Analysis (BCA) untuk 

mengidentifikasi tantangan-tantangan seputar perencanaan 

DJPK bersama KOMPAK
Gelar Webinar

“Tantangan Pengelolaan 
Keuangan Publik: 
Pembelajaran dari 
Analisis APBD
15 Kabupaten”
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terukur, dapat tercapai, dapat diandalkan, terikat waktu dan 

biaya, serta terus ditingkatkan (SMART-C);

3) Penyesuaian pelaporan yang disusun oleh pemerintah 

daerah agar keterkaitan anggaran dan kinerja dimonitor dan 

dievaluasi dengan tepat. Sementara itu, untuk pemerintah 

pusat, rekomendasi yang disampaikan adalah untuk 

mensinergikan berbagai sistem pelaporan keuangan dan 

kinerja daerah untuk menghindari inkonsistensi data, serta 

untuk mendorong kemandirian fiskal daerah melalui kebijakan 

desentralisasi fiskal yang lebih konsisten. 

Tanggapan atas pemaparan hasil kajian, disampaikan oleh 

narasumber lain dan juga para pembahas. Salah satu narasumber, 

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 

Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Bapak H. Wirawan, 

menyampaikan bahwa ketergantungan APBD Kabupaten 

Sumbawa terhadap APBN memang masih tinggi, di mana 

ruang fiskal hanya tinggal 15% atau Rp 200-an miliar setelah 

dikurangi dengan banyaknya mandatory spending. Sementara itu, 

pembahas dari DJPK, Bapak Sandy Firdaus selaku Plt Kasubdit 

Evaluasi Pengelolaan Keuangan Daerah, menyampaikan bahwa 

Pemerintah Pusat terus berupaya untuk menyempurnakan 

kebijakan dan penyaluran Transfer ke Daerah dan Dana Desa 

(TKDD) agar output dan outcome dana tersebut berdampak 

pada kesejahteraan masyarakat di daerah. Disampaikan juga 

bahwa saat ini pemerintah pusat saat ini tengah menyusun RPP 

Bagan Akun Standar (BAS) di mana penyeragaman BAS Pusat 

dan Daerah ini ditujukan untuk meningkatkan transparansi 

penggunaan anggaran agar pemerintah pusat memiliki 

cukup informasi untuk dapat mempengaruhi perilaku belanja 

pemerintah daerah. 

Selain dari pemerintah daerah dan DJPK, terdapat juga 

tanggapan dari peserta lainnya, di antaranya adalah Program 

Kemitraan Indonesia Australia untuk Perekoniman (PROSPERA), 

yang menyampaikan bahwa pemerintah pusat perlu memberikan 

insentif kepada pemerintah daerah untuk meningkatkan 

efisiensi belanjanya melalui penetapan sasaran dan evaluasi yang 

lebih baik terhadap belanja daerah (terutama yang bersumber 

dari dana transfer). Sekretariat Nasional Forum Indonesia 

untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) menyampaikan 

tanggapannya yang menekankan perlunya peran masyarakat 

dalam perencanaan pembangunan dan penganggaran, serta 

pentingnya relasi pemerintah, legislatif, dan masyarakat yang 

baik sebagai perwujudan praktik akuntabilitas sosial.

Pada penutup webinar, disampaikan bahwa setelah 

mengikuti webinar ini, diharapkan baik pemerintah pusat 

maupun pemerintah daerah dan juga para stakeholder lainnya 

dapat bersama-sama belajar dan merumuskan suatu kebijakan 

yang tentu saja ditujukan untuk implementasi pengelolaan 

keuangan daerah yang lebih baik. (Teks Taruli Christovina)

dan penganggaran pada tingkat Kabupaten. BCA merupakan 

analisis yang bertujuan untuk mengeskplorasi dan menganalisis 

permasalahan dan hambatan yang mempengaruhi pengelolaan 

keuangan pemerintah kabupaten dari proses perencanaan, 

penganggaran sampai pada pelaporan keuangannya. Analisis 

ini dilakukan pada lima belas pemerintah kabupaten mitra 

KOMPAK dari lima provinsi yaitu Aceh, Jawa Tengah, Jawa Timur, 

Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Sulawesi Selatan. Dari hasil 

analisisnya, KOMPAK mengidentifikasi 9 tantangan pengelolaan 

keuangan publik, yaitu:

1)  Terdapat inkonsistensi dalam data dan laporan kinerja 

pemerintah daerah;

2)  Rendahnya kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

menunjukkan adanya ketergantungan pada dana transfer 

sehingga kemandirian daerah perlu ditingkatkan;

3)  Peningkatan PAD yang dialami oleh pemerintah daerah 

merupakan kontribusi komponen Lain-lain Pendapatan Asli 

Daerah yang Sah (LLPADYS) yang dipengaruhi oleh alokasi 

untuk kesehatan, seperti JKN dan BPJS;

4)  SILPA yang dimiliki pemerintah daerah merupakan dampak 

dari proses perencanaan dan implementasi anggaran;

5)  Kebijakan belanja wajib (mandatory spending) menunjukkan 

rumitnya pengalokasian anggaran di tengah keterbatasan 

sumber daya keuangan daerah;

6)  Belanja pendidikan terus meningkat walaupun secara rasio 

terhadap total APBD mengalami penurunan dalam 5 tahun;

7)  Peningkatan belanja untuk urusan kesehatan dan program-

program strategisnya belum diiringi oleh peningkatan kinerja;

8)  Kesinambungan pada tingkat program di urusan Administrasi 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil dibutuhkan untuk dapat 

mempertahankan dan meningkatkan kinerja;

9)  Kinerja pemerintah daerah dipengaruhi oleh faktor-faktor 

non-keuangan dan non-teknis.

Berdasarkan 9 tantangan pengelolaan keuangan publik 

di atas, disampaikan rekomendasi baik untuk pemerintah 

daerah dan juga pemerintah pusat. Untuk pemerintah daerah, 

rekomendasi yang disampaikan yaitu:

1)  Perbaikan pengelolaan keuangan dan database keuangan;

2) Mempersiapkan indikator-indikator output yang lebih spesifik, 

13     Edisi XXIX Tahun 2021
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 Lensa DJPK

Bukanlah perkara mudah
berjualan koran di era digitalisasi. 

Dahulu, penjual koran menjadi garda terdepan 
distribusi sarana informasi.

Namun dengan perkembangan teknologi 
informasi, kebiasaan masyarakat

membaca koran menjadi terganti.
Terlebih di saat pandemi seperti ini.

Walau sulit, mereka pantang menyerah 
menjajakan koran agar terus bisa

menambah pundi-pundi rupiah demi
menyambung hidup hari demi hari.

Bertahan Melawan
Digitalisasi dan

Pandemi

Foto
Elsan Anugrah P

 Lensa DJPK
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Saat ini kondisi ekonomi sedang sulit dan daya 

beli masyarakat berkurang khususnya untuk 

golongan masyarakat berpenghasilan rendah 

akibat badai pandemi COVID-19. Di sinilah 

kehadiran pemerintah diperlukan melalui program-program 

kebijakan yang tentunya bertujuan untuk pemulihan ekonomi 

dan kesehatan masyarakat. Anggaran Belanja Negara Tahun 

2021 berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja negara Tahun 

Anggaran 2021 ada sebesar Rp2.750 triliun atau lebih banyak 

dari realisasi Tahun 2020 yang hanya Rp2.596,5 triliun. 

Belanja tersebut terbagi menjadi 2 komponen yaitu belanja 

pemerintah pusat dan belanja Transfer Ke Daerah dan Dana 

Desa (TKDD).  
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APBN Hadir
kepada Masyarakat
Melalui Transfer ke 
Daerah dan Dana Desa
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 TKDD merupakan komponen belanja negara yang 

sangat penting dalam rangka desentralisasi fiskal untuk 

membantu daerah dalam melaksanakan kewenangan yang 

telah diberikan oleh pemerintah pusat. Besaran realisasi 

TKDD memang masih jauh dari belanja pemerintah pusat 

di mana rata-rata 10 tahun terakhir hanya sebesar 33,34 

persen. Namun demikian, ini merupakan angka yang cukup 

besar dalam APBN dan jumlahnya tidak jauh dari jumlah 

anggaran Kementerian/Lembaga dengan harapan bisa 

memberikan manfaat kepada masyarakat secara langsung 

melalui pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang lebih 

tahu kondisi sebenarnya kebutuhan masyarakat di daerahnya, 

karena lebih dekat dengan masyarakat dan selalu berinteraksi 

dengan masyarakat.

Dalam rangka pemulihan ekonomi nasional serta 

masyarakat yang terdampak akibat COVID-19, TKDD juga ikut 

mendukung pemerintah melalui kebijakan-kebijakan baik 

langsung maupun tidak langsung di rasakan oleh masyarakat. 

Salah satunya melalui kebijakan Bantuan Langsung Tunai 

Desa (BLT Desa) yang diberikan kepada keluarga miskin 

atau keluarga tidak mampu sebagai Keluarga Penerima 

Manfaat (KPM) yang belum mendapatkan program bantuan 

perlindungan sejenis dari pemerintah seperti Program 

Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, dan Kartu Pra 

Kerja. BLT Desa ini sangat terasa manfaatnya bagi masyarakat 

apalagi kebijakan pembatasan sosial berupa Pemberlakuan 

Pembatasan Kegiatan Masyarakat Darurat (PPKM Darurat) 

dijalankan untuk menghentikan laju penambahan penderita 

COVID-19.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, bersama 

dengan program lain yang ditujukan untuk masyarakat 

pedesaan mampu menekan angka kemiskinan saat pandemi 

COVID-19. Persentase penduduk miskin di pedesaan turun 

menjadi 13,1 persen pada bulan Maret 2021 dari sebelumnya 

13,2 persen pada bulan September 2020. Bantuan ini juga 

meningkatkan daya beli masyarakat pedesaan pada khususnya 

yang terlihat pada Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga 

sebelumnya sempat turun pada triwulan II-2020 dan kembali 

naik pada triwulan III dan triwulan IV-2020.

Selain BLT Desa, masih terdapat beberapa jenis 

Transfer ke Daerah yang penggunaan diarahkan untuk 

program perlindungan sosial yang benar-benar saat ini 

diperlukan oleh masyarakat antara lain Dana Insentif 

Daerah (DID). Dana Alokasi Umum/Dana Bagi Hasil dimana 

8 persennya juga diarahkan salah satunya untuk membantu 

program vaksinasi yang saat ini diperlukan oleh masyarakat 

sehingga herd immunity segera terwujud dan akhirnya 

masyarakat bisa kembali beraktivitas seperti biasa. 

Kehadiran APBN melalui TKDD merupakan wujud 

tanggung jawab pemerintah kepada warga negaranya. Namun 

demikian, peran serta masyarakat sebagai warga negara juga 

diperlukan dengan menjalankan kewajibannya salah satunya 

dengan membayar pajak sebagai salah satu komponen 

penerimaan negara di APBN. Oleh sebab itu, jika APBN kuat 

maka rakyat akan sejahtera.

Disclaimer: Tulisan ini merupakan pendapat penulis pribadi 

dan tidak mencerminkan sikap institusi penulis berada

Sumber : LKPP 2012-2020 Audited dan UU APBN 2021 Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

Pelaksanaan Vaksinasi di Desa Blanceran Kab. Klaten (gambar atas)
Penyaluran BLT Desa di Desa Pacakan Kab. Tanah Bumbu (gambar bawah)
Sumber:  Instagram @desa_blanceran dan @desapacakan
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Penerimaan dari perpajakan tidak dapat 

dipungkiri memiliki kontribusi besar 

terhadap penerimaan negara. Hal ini sesuai 

dengan salah satu fungsi pajak yaitu fungsi 

budgetair atau sumber penerimaan negara, fungsi penting 

ini sudah berlangsung sejak zaman dahulu yang masih 

berupa kerajaan-kerajaan sampai dengan zaman sekarang 

ini. Pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah 

untuk mendanai pembangunan di pusat dan daerah, seperti 

membangun fasilitas umum, membiayai anggaran kesehatan 

dan pendidikan, serta kegiatan produktif lainnya. Pada tahun 

2020, berdasarkan data Laporan Keuangan Pemerintah Pusat 

(Audited) penerimaan perpajakan mencapai Rp1.285,13 triliun. 

Kontribusi penerimaan perpajakan tahun 2020 mencapai 

77,99 persen atau terjadi penurunan sedikit dari penerimaan 

tahun 2019 yaitu sebesar 78,86 persen. Besarnya kontribusi 

dari sektor perpajakan terhadap penerimaan di APBN 

sangatlah berpengaruh terhadap besarnya alokasi belanja 

yang dianggarkan pemerintah untuk pembangunan khususnya 

pembangunan di daerah. 

Pajak merupakan salah satu faktor terpenting 

bagi keuangan negara dalam menjamin kelangsungan 

pembangunan nasional tanpa tergantung kepada sumber 

daya alam dan bantuan dari negara lain atau lembaga asing. 

Sistem pajak yang efektif akan mampu menggerakkan roda 

pembangunan untuk dapat keluar dari ketergantungan 

terhadap bantuan luar dan sumber daya alam (Fjeldstad, 

2013). Jika terjadi kenaikan penerimaan negara khususnya 

dari perpajakan maka pemerintah dapat menambah alokasi 

belanja yang bisa langsung berdampak kepada pembangunan 

di daerah. Pemerintah bisa membelanjakan melalui anggaran 

Kementerian/Lembaga yang pelaksanaannya ada di daerah 

atau melalui anggaran Transfer ke Daerah dan Dana Desa 

yang di transfer ke pemerintah daerah. 

Bisa kita bayangkan bagaimana yang akan terjadi 

apabila penerimaan negara dari pajak terganggu. 

Pembangunan bisa jadi tidak dapat dijalankan apabila sumber 

pendanaannya tidak tersedia. Hal ini akan dapat membuat 

kesulitan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Rencana 

pembangunan utamanya pembangunan infrastruktur yang 

telah direncanakan sebelumnya bisa tidak berjalan dengan 

baik dan bahkan bisa dihentikan pelaksanaannya di tengah 

jalan. Seperti saat ini di mana kondisi perekonomian negara 

yang kurang baik sebagai akibat pandemi COVID-19 sehingga 

berdampak kepada penurunan penerimaan negara khususnya 

dari pajak. Walaupun terdapat penerimaan pembiayaan untuk 

menanggulangi turunnya pendapatan maka perlu dilakukan 

langkah kebijakan penghematan melalui refocusing anggaran 

dan realokasi anggaran untuk penanganan COVID-19. 

Selain fungsi budgetair, Pajak juga mempunyai fungsi 

distribusi di mana pajak dapat digunakan untuk menyesuaikan 

dan menyeimbangkan antara pembagian pendapatan dengan 

kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Orang yang 

lebih mampu akan membayar pajak lebih besar dibanding 

orang yang tidak mampu karena pada hakekatnya setiap 

orang memiliki kewajiban untuk membayar pajak yang 

telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. Hal ini sedikit banyak pajak akan dapat 

menggunting jurang antara 'Si Miskin dan Si Kaya'. Begitu 

juga dari segi pemerataan antar daerah, penerimaan pajak 

dari suatu daerah yang menghasilkan penerimaan pajak 

pusat besar karena merupakan daerah pusat ekonomi maka 

akan dapat didistribusikan kepada daerah yang penerimaan 

pajak pusatnya kecil melalui Dana Transfer ke Daerah. Dalam 

kerangka disentralisasi fiskal, salah satu jenis transfer yang 

bertujuan untuk mengurangi kesenjangan horizontal antar 

daerah adalah Dana Alokasi Umum (DAU). 

Laporan Utama   
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yaitu pendaerahan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan 

dan Perkotaan (PBB P2). Namun demikian, perluasan basis 

pajak ini sebisa mungkin tidak menimbulkan efek negatif 

bagi perekonomi daerah dan masyarakat. Misalnya dengan 

menerapkan tarif maksimal yang akan menimbulkan biaya 

tinggi dalam investasi.

Potensi yang dimiliki oleh daerah untuk meningkatkan 

PAD khususnya dari pajak daerah sangatlah besar, namun 

masih banyak pemerintah daerah yang kesulitan utamanya 

dari segi kapasitas daerah yang mengelola pajak daerah. 

Beberapa upaya yang bisa dilakukan oleh pemerintah 

daerah yaitu melalui perbaikan administrasi pajak daerah, 

meningkatkan infrastruktur pendukung serta menambah 

pengawasan pemungutan di daerah. Saat ini pemerintah 

sedang melakukan revisi Peraturan Perundang-Undangan 

terkait yaitu Ketentuan Umum Perpajakan dan Tata Cara 

Perpajakan (KUP) dan Hubungan Keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan Daerah (HKPD) yang didalamnya memuat terkait 

pajak daerah. Revisi ini dilakukan supaya pajak lebih 

berkontribusi terhadap pembangunan baik di pusat maupun 

di daerah. Kita sebagai masyarakat akan memiliki kontribusi 

dalam pembangunan dengan cara patuh untuk membayar 

pajak. 

Disclaimer: Tulisan ini merupakan pendapat penulis pribadi 

dan tidak mencerminkan sikap institusi penulis berada

 Laporan Utama
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Peran Serta Pajak Daerah

Selain pajak pusat, pembangunan di daerah juga dapat 

dibiayai dari penerimaan pajak daerah sebagai salah satu 

komponen Pendapataan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Berdasarkan data 

dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, kontribusi 

pajak daerah dalam realisasi Pendapatan APBD tahun 2020 

(Audited) adalah sebesar 15,59 persen, yang terbesar adalah 

Provinsi DKI Jakarta dengan kontribusi sebesar 57,07 persen 

dan terkecil adalah Kabupaten Maybrat di Papua Barat 

dengan kontribusi hanya sebesar 0,00001 persen. Jika kita 

lihat lebih lanjut maka banyak daerah yang kontribusi pajak 

daerahnya kecil seperti halnya Kabupaten Maybrat khususnya 

daerah-daerah kabupaten yang memang memiliki aktivitas 

ekonominya kecil, sehingga ketergantungan transfer dari 

pemerintah pusat untuk pembangunan di daerah sangatlah 

besar. 

Kemandirian daerah sangat diperlukan untuk bisa 

membangun daerahnya sendiri tanpa ketergantungan yang 

sangat besar terhadap Dana Transfer. Di sinilah peran serta 

pajak daerah sangat penting sebagai salah satu sumber 

peneriman daerah. Pemerintah melalui Undang-Undang 

Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah telah memberikan kewenangan pemungutan Pajak 

Daerah melalui kebijakan “Local Taxing Power” yaitu dengan 

mendaerahkan beberapa jenis pajak pusat dengan harapan 

mampu meningkatkan pendapatan daerah, salah satunya 



Responsif, antisipatif, dan fleksibel. Itu adalah 

3 kata yang menggambarkan Rancangan 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(RAPBN) tahun 2022. Responsif dalam arti 

secara tegas memberikan jawaban kepada permasalahan 

utama yang sedang dialami bangsa ini yaitu pandemi 

COVID-19. Spending diarahkan untuk penanganan pandemi 

dan dampak yang ditimbulkannya. Antisipatif mengandung 

esensi berjaga-jaga terhadap segala sesuatu yang mungkin 

terjadi di tahun depan yang diprediksi bakal menjadi tahun 

pemulihan ekonomi. Fleksibel mempunyai konteks yang 

sangat mendalam yang berarti apabila diperlukan bisa 

dilakukan refocusing untuk kebutuhan yang sifatnya lebih 

urgent. Dengan 3 hal tersebut di atas, menjadi sangat menarik 

untuk mencermati bagaimana Transfer ke Daerah dan Dana 

Desa (TKDD) dialokasikan pada APBN 2022. 

Highlight TKKD
dalam
RAPBN 2022
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Kebijakan refocusing pada tahun 2021 menjadi salah 

satu upaya untuk percepatan penanganan pandemi COVID-19 

di daerah. Sejalan dengan evaluasi kebijakan TKDD tahun 

2021, maka pada tahun 2022 secara umum diprioritaskan 

untuk pemulihan ekonomi dan peningkatan kualitas belanja 

guna mendukung peningkatan kinerja daerah. Sebagaimana 

tertera pada Nota Keuangan, pokok-pokok kebijakan TKDD 

tahun 2022 antara lain: (1) melanjutkan kebijakan perbaikan 

kualitas belanja daerah untuk peningkatan dan pemerataan 

kesejahteraan antardaerah; (2) melanjutkan penguatan 

sinergi perencanaan penganggaran melalui peningkatan 

harmonisasi belanja K/L dan TKDD terutama terkait DAK 

Fisik; (3) melanjutkan kebijakan penggunaan DTU untuk 

peningkatan kualitas infrastruktur publik daerah, pemulihan 

ekonomi di daerah, dan pembangunan SDM; (4) meningkatkan 

efektifitas penggunaan DTK, melalui penyaluran DAK Fisik 

berbasis kontrak untuk menekan idle cash di daerah dan DAK 

Nonfisik untuk mendorong peningkatan capaian output dan 

outcome serta mendukung perbaikan kualitas layanan; serta 

(5) memprioritaskan penggunaan Dana Desa untuk pemulihan 

ekonomi di desa melalui program perlindungan sosial, 

kegiatan penanganan pandemi COVID-19 dan mendukung 

sektor prioritas.

Pada konferensi pers pembacaan Nota Keuangan dan 

RUU APBN 2022 pada tanggal 16 Agustus 2021 lalu, Menteri 

Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa 

Transfer ke Daerah dan Dana Desa dianggarkan pada posisi 

steady, yaitu pada angka 770,4 triliun rupiah. Ada kenaikan 

sebesar 0,02% dibandingkan outlook tahun 2021. Secara 

keseluruhan bila dibandingkan dengan APBN 2021 TKDD 

dapat dilihat pada infografis berikut: 

 Laporan Utama

Perbandingan Alokasi TKDD
pada APBN 2021 dan RAPBN 2022
(dalam triliun rupiah)
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As the challenges to national economies 

have grown, policymakers at all levels have 

discussed how best to return confidence 

in the economy while mitigating the 

pandemic's impact. Several key studies suggest that 

infrastructure is among the key to drive economic activities 

because it creates job opportunities and boosts consumption. 

While in the long run, infrastructure contributes to the 

supply side through increasing production capacity, 

improving the logistics of goods and services, and creating 

economic efficiency. 

During the pandemic, adequate infrastructure 

is essential to support health access through sufficient 

treatments and services. Online-based health services 

provide remote assistance for patients during isolation and 

deliver guidance on self-treatment. 

Referring to the Global Competitiveness Report (2019), 

Indonesia's infrastructure was ranked 72 out of 140 countries, 

suggesting that more improvement needs to be done to reach 

an adequate level. The ranking was far below Singapore, 

Malaysia, and Thailand, but still better than the Philippines 

and Vietnam. Therefore, inadequate infrastructure would be 

an obstacle to address this pandemic challenges.

Among all infrastructure projects, however, not all 

projects could be a winning sector. Aviation and railway are 

among sectors affected by COVID-19. The aviation industry 
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has decreased dramatically due to countries closing borders 

and traveling hiatuses. Statistics Bureau (BPS) reports the 

decline of passengers of Soekarno-Hatta Airport to only 

27,500 passengers in May 2020. Train passengers were 

shrinking to only 5,5 million in May 2020, or 86 percent 

declining compared to last year (YoY). It is easy to argue that 

these sectors are fewer priorities, but the continuity of these 

businesses will remain the foremost concern.

Social infrastructure such as hospitals and community 

health centers (Puskesmas) are essential to a region that is in 

dire need of health services and access during this pandemic. 

During the delta variant strikes, for example, several regions 

have struggled with shortages of intensive care unit beds, 

mechanical ventilators—not to mention hospitals capacity 

to deal with mounting patients. These conditions expose 

the inadequacy of infrastructure in many areas. Social 

infrastructure such as affordable housing is also crucial to 

support physical distancing due to the risk of crowding and 

isolation period for those who get infected. 

Similarly, the use of ICT (Information, communication, 

and technology) infrastructure has increased dramatically 

with the frequent development of working from home (WFH) 

and increasing digital economic movements. Under current 

circumstances, almost all laborers are encouraged to work 

from home (except for essential workers). With remain high 

transmission of delta variants, WFH is likely to be extended 

longer than anticipated.

Under these perspectives, it is necessary to reconsider 

the infrastructure development that is a priority during 

this pandemic. By looking at the health and economic 

point of view, social and ICT-based infrastructure becomes 

fundamental.

ICT-based projects help the public to remain 

productive at home, obtain better public services, and remain 

integrated into digital-based economic activities. With the 

internet, the community can continue to work productively 

even though they are far from the office, children can still 

get an education even if they are not in the classroom, and 

economic activities can still take place without having to 

meet face to face. The development of a national optical 

fiber network through the Palapa Ring projects needs to be 

encouraged.

The challenges in infrastructure development 

currently exist in terms of health protocol, overall funding, 

and priority scale. In this period of COVID-19, minimizing 

the spreading of the virus has become the highest priority. 

This could be challenging for building projects as the job is 

involving much personnel. Therefore, health authorities have 

specific responsibilities to provide clear protocols when it 

comes to the health and safety of construction workers.

A large funding gap is also an obstacle that occurs 

in many infrastructure projects. Infrastructure projects 

generally face considerable funding barriers because of 

higher direct capital investment and long-term rewards. With 

the sluggish circumstances due to COVID-19, investors find 

it difficult to justify risks and further benefit from current 

projects' investment. While on the government's side, the 

budget reallocation policy for national economic recovery 

(PEN) also influenced the schedule for the construction of 

infrastructure projects that should have started this year. To 

cope with the infrastructure development target, the funding 

needs are ranged from 3-6 percent of GDP annually.

Last year, several infrastructure projects have been 

delayed. Around IDR 50 trillion of projects were being 

postponed by the Ministry of Public Works and Housing 

due to the exponential risks of COVID-19 spreads. The 

interruption of projects had an undeniable impact on the 

economy. The transmission, for instance, could be seen from 

the decline of imports, particularly on raw materials; rising 

unemployment on construction, and mounting inventories 

on supplementary goods, which then cumulatively slows the 

growth. 

This year, the government expect to address the 

delaying issues. The allocations of IDR 417.4 trillion for 

infrastructure, consists of central government spending for 

IDR 239,8 trillion, regional transfer for IDR 131.8 trillion, and 

financing for IDR 45.8 trillion. This allocation covers the 

development of basic necessities (clean water, sanitation, and 

housing), connectivity (road, bridge, railway, and airport), as 

well as electricity and energy sustainability. The government 

is also prioritize the ICT development to support and improve 

the quality of public services.

During this pandemic, social and ICT infrastructures 

are a top priority to provide safeguards on health and 

solutions to economic recovery. With the narrow funding 

available, it is necessary to pick 'the lowest hanging fruit' 

projects so that the fiscal burden is manageable and 

contingent risks are controlled.

Disclaimer: The opinions expressed in this article are those 

of the author and do not reflect the official stance of The 

Ministry of Finance Indonesia.



25     Edisi XXIX Tahun 2021

Wawancara 

Berjuang Sembuhkan 
Zona Orange Pandemi COVID-19 masih terus 

memberikan dampak negatif, 

baik terhadap kesehatan maupun 

terhadap perekonomian. Berbagai 

kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah untuk 

penanganan pandemi COVID-19 dan dampaknya. 

Salah satu langkah yang telah dilakukan oleh 

pemerintah yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor 17 Tahun 2021 tentang 

Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa 

Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung 

penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 

(COVID-19) dan dampaknya. 

Kebijakan realokasi dan refocusing Transfer 

ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) menjadi langkah 

utama pemerintah untuk mendukung pemerintah 

daerah menekan penyebaran COVID-19. Berikut 

wawancara Tim Media Defis dengan Bapak Edisar, 

SH., M.Hum., selaku Plh. Sekretaris Daerah 

Kabupaten Solok terkait kondisi dan langkah-

langkah yang diambil oleh Pemerintah Daerah 

Kabupaten Solok untuk mendukung penanganan 

pandemi COVID-19.
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Wawancara 
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Dengan adanya PMK 17 Tahun 2021 dapat mempercepat 

penanganan kasus dan penanggulangan pandemi COVID-19 

karena adanya alokasi khusus untuk kesehatan yang 

menangani COVID-19, baik yang berasal dari Dana Alokasi 

Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), maupun Dana Insentif 

Daerah (DID). Di samping itu pemerintah dari tingkat 

provinsi, kabupaten sampai dengan tingkat nagari/desa dapat 

juga menanggulangi dampak dari pandemi COVID-19 baik 

ekonomi maupun sosial dengan adanya peruntukkan untuk 

kegiatan dimaksud dari dana DAU, DID, maupun Dana Desa 

(DD).

Lalu apakah daerah Saudara telah memenuhi ketentuan dalam PMK 
17 Tahun 2021?  Dan kebijakan apa saja yang telah dijalankan oleh 
Pemerintah Kabupaten Solok dalam mendukung ketentuan PMK 17 
Tahun 2021?

Pemerintah Daerah Kabupaten Solok sudah melakukan 

refocusing APBD TA 2021 sesuai amanat dari PMK 17 Tahun 

2021. Kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan oleh 

Pemerintah Daerah Kabupaten Solok diantaranya:

a. Saat ini pemerintah daerah sedang menggalakkan vaksinasi 

massal terhadap masyarakat.

b. Vaksinasi bagi ASN merupakan salah satu syarat 

pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi 

ASN.

Bagaimana kondisi penyebaran COVID-19 di daerah Kabupaten 
Solok? Dampak apa saja yang dirasakan oleh pemerintah daerah 
ketika pandemi COVID-19? 

Kondisi pandemi COVID-19 di Kabupaten Solok saat ini 

berada pada zona orange, dimana angka Positive Rate sudah 

mencapai 10,22% di atas angka target WHO 5%. Penyebaran 

COVID-19 di Kabupaten Solok sebagian besar terjadi karena 

adanya kontak erat dengan kasus konfirmasi.

Banyak dampak yang dirasakan oleh kami Pemerintah 

Daerah Kabupaten Solok ketika pandemi COVID-19 melanda, 

di antaranya yaitu:

a. Terjadinya refocusing pada APBD TA 2020 sampai 2021 

Kabupaten Solok sehingga Pemerintah Kabupaten Solok 

tidak dapat mencapai target RPJMD yang telah ditetapkan.

b. Kurangnya pendapatan masyarakat karena dibatasi 

beberapa kegiatan seperti: tempat wisata, kuliner 

(makanan), transportasi dan lainnya. 

c. Terganggunya beberapa kegiatan rutin seperti: 

pelaksanaan ibadah keagamaan, proses belajar mengajar, 

kegiatan sosial budaya lainnya.

Dalam upaya mendukung penanganan COVID-19, pemerintah telah 
mengeluarkan PMK 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Transfer 
Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka 
mendukung penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 
(COVID-19) dan dampaknya. Bagaimana pandangan Saudara terkait 
PMK 17 tahun 2021?
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Bagaimana kinerja pos komando penanganan pandemi COVID-19  di  
desa-desa di Kabupaten Solok?

Pos Komando (Posko) tingkat nagari dibentuk untuk 

melakukan koordinasi, pengawasan dan evaluasi pelaksanaan 

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) 

berskala mikro. Posko ini memiliki 4 fungsi, yaitu untuk 

pencegahan, penanganan, pembinaan, dan pendukung 

pelaksanaan penanganan COVID-19 di Nagari. Pembentukan 

pos komando (Posko) ini dinilai efektif menurunkan kasus  

COVID-19 di daerah.  

Ada pun hal yang telah dilakukkan Posko adalah 

edukasi dan sosialisasi Protokol Kesehatan 3M, pembagian 

masker dan penegakkan disiplin protokol kesehatan. Posko 

Satgas sudah dibentuk di tingkat nagari, kecamatan dan 

tingkat kabupaten di Kabupaten Solok. Pembentukan Posko 

di tingkat nagari adalah dengan mempertimbangan aspek 

kriteria lokasi, ketersediaan SDM, sistem administrasi 

dan pelaporan anggaran serta sarana dan prasarana yang 

mendukung Posko.

Yang terakhir, apa harapan Saudara kepada pemerintah dan 
masyarakat dalam upaya mendukung penanganan COVID-19?

Harapan ke depannya adalah adanya kolaborasi yang 

kuat dan bersenergi antar SKPD/Unit Badan dan Lembaga 

untuk serius dalam penanganan Pandemi COVID-19.

a. Mempercepat dan memperbanyak pelaksanaan 

pemeriksaan spesimen COVID-19 (Testing) dan 

menyampaikan hasilnya sesegera mungkin jika ditemukan 

kasus baru. Hal ini dilakukan agar kita bisa melakukan 

aksi sebagai tindak lanjut dari ditemukannya kasus baru 

tersebut. Kemudian hal yang lebih penting yakni kegiatan 

tersebut dapat menurunkan angka positive rate di 

Kabupaten Solok.

b. Melakukan seleksi terhadap pintu masuk bagi seluruh 

orang khususnya terhadap tamu dari daerah lain dan 

Warga Negara Asing (WNA). Hal ini demi mencegah 

masuknya bibit-bibit  kasus baru yang kemungkinan 

dibawa tamu dan WNA. Karena kita sekarang tidak tahu 

pembawa kasus ini dari negara mana saja, kecuali WNI 

yang mau pulang kampung, itu pun harus melewati 

protokol yang sudah di tetapkan.

c. Keteladanan dari pemerintah terhadap pelaksanaan 

protokol kesehatan baik itu dalam kegiatan sehari-hari 

maupun dalam pelaksanaan kegiatan resmi. Terkadang 

masyarakat dan kelompok dengan kegiatan yang dilakukan 

oleh unsur pemerintah yang mengabaikan protokol 

kesehatan.

d. Untuk masyarakat agar ikut membantu program 

pemerintah dalam rangka penanganan COVID-19 ini 

karena terdapat beberapa orang dan kelompok masyarakat 

yang masih belum percaya terhadap keberadaan COVID-19 

ini.
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Sosok Pendamping Desa dapat dikatakan sebagai garda terdepan pembangunan desa. 

Mengingat pendamping desa bersentuhan langsung dengan pemerintahan desa dan 

masyarakat desa dalam prosesnya membangun desa. Pendampingan Desa adalah 

kegiatan untuk melakukan tindakan pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, 

pengorganisasian, pengarahan, dan fasilitasi desa. Pendampingan tersebut dilaksanakan 

oleh Pendamping yang terdiri atas: Tenaga Pendamping Profesional, Kader Pemberdayaan 

Masyarakat Desa (KPMD), dan Pendamping Pihak Ketiga. Salah satu Tenaga Pendamping 

Profesional dalam pendampingan desa ini adalah Tenaga Ahli Pendamping Perencanaan 

Partisipatif. Tenaga Ahli Pendamping Perencanaan Partisipatif adalah tenaga ahli yang memiliki 

kompetensi di bidang "perencanaan partisipatif hasil perencanaan/pembangunan kawasan" 

yang direkrut dan ditugaskan untuk mendampingi dan memperkuat kapasitas masyarakat 

(Badan Keswadayaan Masyarakat, Lurah/Kepala Desa, Tim Perencanaan Partisipatif) dalam 

melaksanakan setiap tahapan PLPBK (Program Penataan Lingkungan Permukiman Berbasis 

Komunitas) yang fokus pada kegiatan perencanaan partisipatif. Berikut ini wawancara 

Tim Media Defis dengan Bu Nurnaningsih yang merupakan Pendamping Ahli Perencanaan 

Partisipatif Kabupaten Tulungagung.
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di Kabupaten 
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tetap melaksanakan protokol kesehatan dan PemDes harus 

menyediakan pendukung misalnya masker, handsanitizer, 

tempat cuci tangan, dan lain-lain. Apabila terjadi kondisi 

tidak memungkinkan, KPM hadir ke lokasi pembagian BLT 

Desa (karena sakit atau lainnya) maka bisa diwakili anggota 

keluarga dalam 1 Kartu Keluarga (KK) dengan surat kuasa atau 

menyerahkan langsung ke rumah KPM yang tidak memiliki 

anggota keluarga.

Tantangan apa saja yang dihadapi ketika menjalankan tugas 

sebagai pendamping desa?

Tantangan yang dihadapi adalah melengkapi pengetahuan dan 

kemampuan untuk bisa sejajar dengan yang didampingi dan 

membangun kepercayaan bahwa Pendamping Desa adalah 

partnernya desa dalam melaksanakan pembangunan dan 

pemberdayaan masyarakat. Pendamping desa bukan sebagai 

pengawas apalagi pemeriksa. Sehingga setiap data dan informasi 

apapun yang berkaitan dengan pembangunan dan pemberdayaan 

desa akan sama yang dimiliki oleh Tim Pendamping Desa dengan 

yang dimiliki Desa dan Dinas/OPD yang membina desa.

Berapa lama dan sejak kapan Anda menjadi Pendamping Desa di 

daerah Anda?

Sudah memasuki tahun ke-5, sejak 2017 kami ditempatkan di 

Kabupaten Tulungagung sebagai Pendamping Ahli Pembangunan 

Partisipatif.

Apa yang menjadi latar belakang Anda hingga memilih menjadi 

Pendamping Desa? 

Sebaagai warga desa dan warna negara kami merasa peduli 

dengan proses pembangunan dan pemberdayaan masyarakat 

desa. Banyak yang perlu diinovasikan agar desa menjadi mandiri 

secara ekonomi, merubah pola pikir untuk mewujudkan 

pembangunan secara partisipatif adalah latar belakang kami 

memilih menjadi Pendamping Desa dan kesempatan ini terbuka 

sejak lahirnya Undang-Undang Desa no. 6 Tahun 2014.

Daerah Anda termasuk salah satu daerah yang melakukan 

penyaluran pertama Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) bulan 

Januari 2021 dengan jumlah desa salur terbanyak, bagaimana peran 

Anda sebagai Pendamping Desa sehingga bisa seperti itu?

Peran nyata yang kami lakukan adalah memposisikan diri 

sebagai partner dan memberikan dampingan secara berjenjang 

mulai dari kabupaten sampai dengan desa untuk melaksanakan 

proses tahapan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan 

pertanggungjawaban khususnya Dana Desa (DD) sesuai dengan 

regulasi Kabupaten Tulungagung yang mengacu pada aturan 

yang lebih tinggi. Sehingga apa yang disampaikan oleh Dinas dan 

Pendamping adalah kebijakan/aturan yang sama dengan satu 

bahasa. Pendamping mengawal dan memastikan persyaratan 

penyaluran Dana Desa disajikan oleh Pemerintah Desa. Misalnya 

PerDes APBDes, dokumen tersebut adalah persyaratan tunggal 

yang harus dipenuhi oleh Desa untuk mengajukan penyaluran 

DD tahap 1 dan Perkades tentang Keluarga Penerima Manfaat 

BLT Desa maka peran pendamping adalah mendampingi desa 

untuk berproses menyediakan dokumen-dokumen tersebut 

tepat waktu. Dengan demikian pemenuhan persyaratan 

penyaluran BLT Desa dan Dana Kegiatan bisa di akses secepat-

cepatnya. Di kabupaten kami sudah lama terbangun sinergitas 

antara Pendamping dengan Pemerintah Daerah, Kecamatan dan 

Desa secara berjenjang.

Apakah masih ada kendala dalam setiap proses penyaluran BLT 

Desa? Bagaimana cara Anda untuk mengatasinya?

Secara umum hampir tidak ada kendala dalam proses penyaluran 

BLT Desa, kecuali pada masa pandemi dan penerapan 

Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) 

Mikro atau PPKM Darurat. Kami perlu melakukan dorongan 

kepada desa agar berstrategi menghindari kerumunan dengan 



30     MEDIA DEFIS

 Feature

BUMDes merupakan badan 

usaha yang dibentuk oleh 

Desa dengan kepemilikan 

modal dan pengelolaanya 

oleh pemerintah desa dan masyarakat desa. 

Pembentukan BUMDes didasarkan pada PP 

Nomor 11 tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik 

Desa (BUMDes). Dalam PP tersebut dinyatakan 

bahwa BUMDes merupakan badan hukum yang 

didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-

desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, 

mengembangkan investasi dan produktivitas, 

menyediakan jasa pelayanan, dan/atau 

menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-

besarnya kesejahteraan masyarakat desa. 

Setiap tahunnya, jumlah BUMDes 

mengalami peningkatan yang cukup signifikan. 

Hal ini menunjukan bahwa BUMDes menjadi 

Pengelolaan 
BUMDes

Teks
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Pandemi
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lembaga yang esensial dalam menudukung perekonomian desa. 

Adapun tujuan utama pendirian BUMDes yaitu: 

a. Meningkatkan perekonomian desa; 

b. Meningkatkan pendapatan asli desa; 

c. Meningkatkan pengolahan potensi desa sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat; dan

d. Menjadi tulang punggung pertumbuhan dan pemerataan 

ekonomi pedesaan.

Dalam melaksanakan fungsi kelembagaannya di desa 

BUMDes mempunyai dua fungsi yaitu sebagai lembaga sosial 

(social institution) dan lembaga komersial mencari keutungan 

(commercial instituiton).

Pandemi COVID-19 yang terjadi pada awal bulan Maret 

2020 telah membawa dampak negatif yang cukup besar 

terhadap berbagai sektor kehidupan masyarakat, tidak terkecuali 

kehidupan perekonomian di desa. Di tengah adanya pembatasan 

kehidupan sosial demi mencegah penyebaran virus yang 

menyebabkan penurunan daya beli masyarakat desa, BUMDes 

dapat menjadi salah satu motor penggerak utama perekonomian 

di desa untuk membantu masyarakat desa untuk mengurangi 

dampak pandemi, di samping juga untuk memperoleh 

pendapatan sebagai sumber Pendapatan Asli Desa (PADes). 

BUMDes harus berpola kreatif dan inovatif dalam mendukung 

kegiatan perekonomian desa dan menjaga kesinambungan 

fiskal BUMDes. Terdapat beberapa jenis kegiatan yang dapat 

dimanfaatkan BUMDes pada masa pandemi ini. 

Selama ini, jenis usaha yang paling banyak dijalankan oleh 

BUMDes adalah bidang pertanian, bidang peternakan, bidang 

simpan pinjam, bidang perkebunan, bidang jasa bazis, bidang 

home industry dan bidang pasar. Dengan adanya pandemi 

seperti saat ini, jenis usaha home industry yang selama ini identik 

dengan makanan/cinderamata dapat dicoba untuk pembuatan 

masker dan handsanitizer. Sedangkan untuk bidang perkebunan, 

disamping tanaman–tanaman holtikulutra yang selama ini 

menjadi komoditas utama, warga desa juga dapat mencoba 

menanam tanaman rempah-rempah atau empon-empon seperti 

jahe, temulawak dan kayu manis.

Terkait dengan kebutuhan permodalan, BUMDes dapat 

memberikan bantuan pinjaman dengan bunga lunak kepada 

masyarakat desa sebagai modal untuk membeli bahan masker/

handsanitizer dan membeli bibit tanaman rempah-rempah. 

Hasil komoditi tersebut tersebut selanjutnya oleh BUMDes 

didistribusikan kepada masyarakat umum di luar desa melalui 

kerjasama dengan UMKM atau dengan pihak swasta.

Kebijakan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) 

Desa juga menjadi peluang bagi BUMDes. Kebijakan yang telah 

ditetapkan oleh pemerintah sejak tahun 2020 untuk mengurangi 

dampak pandemi dengan sasaran yang terdiri atas keluarga 

miskin di desa yang bukan penerima PKH, kartu Sembako dan 

Kartu Pra Kerja. Besarnya BLT Desa untuk tahun 2021 adalah 

sebesar Rp300.000,-/bulan selama 12 bulan sangat terasa sekali 

manfaatnya untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di desa. 

Dengan adanya BLT Desa ini, BUMDes dapat memfasilitasi 

penyediaan barang–barang kebutuhan masyarakat desa terutama 

sembako. Masyarakat desa yang mendapatkan BLT Desa dapat 

membeli sembako melalui BUMDes, tentunya dengan harga 

di bawah grosir eceran. Untuk desa di daerah pegunungan 

atau desa yang masih sulit akses transportasinya, keberadaan 

BUMDes untuk melayani kebutuhan sembako sangat membantu. 

Masyarakat desa terbantu, BUMDes juga mendapatkan 

keuntungan. 

Peluang lainnya pada masa pandemi adalah penyediaan 

kebutuhan rumah tangga melalui e-commerce. Perubahan 

pola hidup masyarakat termasuk masyarakat desa yang serba 

instan saat ini perlu ditangkap oleh BUMDes sebagai sebuah 

peluang dan tantangan. BUMDes dapat menjadi perantara yang 

mempertemukan antara produsen dan konsumen tanpa melalui 

tatap muka. Untuk penggunaan aplikasi e-commerce secara 

umum di desa, diperlukan adanya pelatihan untuk para pengelola 

BUMDes dan tentunya sosialisasi kepada masyarakat desa. 

BUMDes Desa Bojongnangka membudidayakan sayuran hidroponik
Foto: Ufan Faudhil
Sumber:  joglojateng.com

Karyawan BUMDes Timur Harapan Desa Ayula Timur saat membuat masker kain
Foto: Arfandi Ibrahim
Sumber: www.liputan6.com

31     Edisi XXIX Tahun 2021

Feature   



32     MEDIA DEFIS

 Feature

Salah satu cara untuk menciptakan tata kelola 

pemerintahan yang baik (good governance) 

adalah reformasi birokrasi. Reformasi 

birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya 

untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar 

terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan baik di 

pusat maupun daerah terutama menyangkut aspek-aspek 

kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business process) 

dan sumber daya manusia (aparatur sipil Negara). Reformasi 

birokrasi ini menjadi suatu keharusan terutama dengan 

diberlakukannya desentralisasi fiskal atau otonomi daerah 

dalam pengelolaan keuangan. Pengelolaan keuangan daerah 

harus lah dibuat secara baik dan benar agar bisa memberikan 

kemanfaatan secara langsung bagi masyarakat terutama 

penggunaan anggaran yang jumlahnya sangat terbatas 

sedangkan kebutuhan masyarakat yang semakin besar dan 

tidak terbatas.
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pemerintah diarahkan untuk melayani berbagai tujuan 

termasuk pengendaalian keuangan, rencana manajemen, 

prioritas dari penggunaan dana dan pertanggungjawaban 

kepada publik. Penganggaran berbasis kinerja diantaranya 

menjadi jawaban untuk digunakan sebagai alat pengukuran 

dan pertanggungjawaban kinerja pemerintah.

Anggaran berbasis kinerja merupakan rencana kinerja 

tahunan secara terintegrasi dengan menunjukan keterkaitan 

tingkat pendanaan program dengan hasil yang diinginkan 

dari program tersebut. Anggaran kinerja yang efektif lebih 

dari sebuah objek anggaran program atau organisasi dengan 

outcome yang telah diantisipasi. Ini merupakan kunci dalam 

penanganan program secara efektif. Program pada anggaran 

berbasis kinerja didefinisikan sebagai instrumen kebijakan 

yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan dilaksanakan 

oleh instansi pemerintah atau lembaga untuk mencapai 

sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran atau 

kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi 

pemerintah. 

Analisis Standar Belanja (ASB) merupakan salah 

satu komponen yang harus dikembangkan sebagai dasar 

pengukuran kinerja keuangan dalam penyusunan APBD 

dengan pendekatan kinerja. Analisa Standar Belanja (ASB) 

adalah standar yang digunakan untuk menganalisis kewajaran 

beban kerja atau biaya setiap program atau kegiatan yang 

akan dilaksanakan oleh suatu satuan kerja dalam satu tahun 

anggaran. 

Manfaat yang diperoleh oleh pemerintah daerah ketika 

menggunakan Analisis Standar Belanja adalah sebagai berikut:

a. Penetapan plafon anggaran pada saat Prioritas dan Plafon 

Anggaran Sementara (PPAS) menjadi objektif dan tidak 

menjadi lagi berdasarkan “intuisi”;

Tuntutan peningkatan kebutuhan atas suatu kualitas 

layanan publik, transparansi dan akuntabilitas publik serta 

memberi dukungan atas terwujudnya pengelolaan keuangan 

yang baik, menjadi alasan diterapkannya sistem penganggaran 

berbasis kinerja oleh pemerintah baik pusat maupun daerah. 

Tuntutan ini mendorong pemerintah pusat dan daerah 

untuk dapat menyusun anggaran secara cermat, akurat 

dan sistematis. Sistem penganggaran ini mengaitkan setiap 

pendanaan yang dituangkan dalam kegiatan-kegiatan dengan 

keluaran dan hasil yang diharapkan termasuk efisiensi dalam 

pencapaian hasil dari keluaran tersebut. Melalui penerapan 

sistem penganggaran ini, dapat diidentifikasi keterkaitan 

antara nilai uang dengan hasil program dan kegiatan 

pembangunan sehingga dapat ditentukan efektifitas dan 

efisiensi program dan kegiatan pembangunan tersebut.

Permasalahan dalam penyusunan APBD di antaranya 

penentuan anggaran dilakukan secara incremental yaitu 

penentuan besaran anggaran hanya dengan menambah 

atau mengurangi jumlah rupiah pada item-item anggaran 

yang telah ada sebelumnya dengan menggunakan data-data 

tahun sebelumnya sebagai dasar dan tidak ada kajian yang 

mendalam terhadap data anggaran tersebut, penentuan 

anggaran dipengaruhi oleh ‘NAMA’ kegiatan  dan oleh ‘SIAPA’ 

yang mengajukan anggaran (Ritonga, 2010). Penerapan ASB 

dalam pengelolaan keuangan akan mampu mengurangi 

ketidakadilan dan ketidakwajaran anggaran belanja antar 

kegiatan sejenis antar program dan antar perangkat daerah 

(Mahmudi, 2011).

Suatu siklus Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara/Daerah diperlukan suatu penganggaran yang 

berisikan rencana keuangan yang sistematis menggambarkan 

pengalokasian input berupa sumber daya manusia, material, 

dan sumber daya lainnya. Berbagai variasi penganggaran 
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b. Dapat menentukan kewajaran biaya untuk melaksanakan 

suatu kegiatan;

c. Meminimalisir terjadinya pengeluaran yang kurang jelas 

yang menyebabkan inefisiensi anggaran;

d. Penentuan anggaran berdasarkan tolok ukur kinerja yang 

jelas; 

e. Penentuan besaran alokasi setiap kegiatan menjadi 

objektif;

f. Memiliki argumen yang kuat jika “dituduh” melakukan 

pemborosan; dan

g. Penyusunan anggaran menjadi lebih tepat waktu. 

Peraturan yang mengamanatkan terhadap penerapan 

analisis standar belanja telah ditetapkan mulai dari Undang-

undang No.23 Tahun 2014 lalu diturunkan dalam PP 12 Tahun 

2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Namun demikian 

untuk pelaksanaan di daerah masih belum dilaksanakan 

secara massif. Hal ini karena tidak terdapatnya ketentuan 

terkait peraturan lebih teknis lagi yang memberikan 

pedoman kepada daerah dalam menyusun Analisis Standar 

Belanja. Sama halnya dengan standar harga satuan di daerah, 

penyusunannya dilaksanakan dengan peraturan kepala 

daerah dengan melibatkan akademisi atau pihak ketiga dalam 

pelaksanaan survey atau pengumpulan datanya. Pemerintah 

daerah memerlukan penganggaran tambahan untuk survei 

tersebut. Untuk hal standar harga satuan telah dilakukan 

penyusunan Peraturan Presiden tentang Standar Harga 

Satuan Regional yang menjadi dasar bagi daerah menyusun 

standar harga satuan di daerahnya.

Untuk mempermudah pemerintah daerah dalam 

penyusunan Analisis Standar Belanja, direkomendasikan 

untuk membuat peraturan presiden atau peraturan bersama 

Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri tentang 

Pedoman Analisis Standar Belanja. Hal ini sama dengan 

Standar Belanja Keluaran yang telah diterapkan oleh 

Kementerian/Lembaga. Dalam Rancangan Peraturan Presiden 

tentang pedoman Analisis Standar Belanja akan memuat 

pola dan pedoman perhitungan suatu kegiatan berdasarkan 

analisis standar belanja.

Penyusunan Analisis Standar Belanja sering tidak 

dilaksanakan atau dibuat oleh pemerintah daerah dikarenakan 

tidak adanya sanksi yang diberikan terhadap hal tersebut. Hal 

ini sejalan dengan rekomendasi dari Komisi Pemberantasan 

Korupsi melalui unit Koordinator dan supervisi pencegahan 

Korupsi (Korsupgah Korupsi) yang menyatakan bahwa perlu 

dilakukan pencegahan atas pemborosan belanja di daerah 

melalui penambahan sanksi kepada daerah yang tidak 

menerapkan analisis standar belanja. Untuk memberikan efek 

yang maksimal kepada daerah agar patuh menyusun analisis 

standar belanja, direkomendasikan untuk menambahkan 

dalam peraturan pasal pengenaan sanksi atas ketidakpatuhan 

daerah yang tidak menyusun analisis standar belanja.

Dalam pemahaman terhadap analisis standar belanja 

sebagian besar daerah masih belum memadai dan perlu 

dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusianya. 

Pemahaman yang salah terjadi pada Kabupaten Boven Digoel 

Propinsi Papua di mana sebagian besar analisis standar 

belanja sebenarnya adalah standar harga satuan yang 

menggambarkan harga satuan suatu barang dan jasa. Untuk 

meningkatkan pemahaman kepada sumber daya manusia 

terkait analisis standar belanja perlu dilaksanakan program 

kegiatan peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan daerah 

bimbingan teknis terkait standar harga satuan dan analisis 

standar belanja. Hal ini dilakukan untuk memberikan efek 

terciptanya efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan 

daerah.

Di samping pemahaman sumber daya manusia yang 

belum memadai terkait analisis standar belanja, juga masih 

banyaknya daerah yang kesulitan dalam penyusunan terutama 

tidak tersedianya aplikasi dalam perhitungan analisis standar 

belanja. Beberapa daerah sering melakukan kerjasama 

dengan akademisi/perguruan tinggi untuk menyusun analisis 

standar belanja. Dalam kerjasama tersebut tidak dilakukan 

penerusan ilmu berupa aplikasi yang dilaksanakan sehingga 

memberikan ketergantungan daerah kepada pihak ketiga 

tersebut. Penyusunan analisis standar belanja di daerah perlu 

dilakukan pengembangan aplikasi yang dapat digunakan oleh 

daerah terutama Kementerian Dalam Negeri selaku pembina 

di daerah untuk membuat dan mensosialisasikan aplikasi 

perhitungan analisis standar belanja yang dapat diterapkan di 

daerah secara seragam. 

Bagan Tahapan Analisis Standar Belanja
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Our lives revolve around money. Generally speaking, the rule is either we earn to 
live, or perhaps, vice versa. Even though money has been an inseparable part of 
life, we don’t really talk about it. We don’t come to colleagues, friends, or relatives 
to ask questions like: how much do you earn nowadays? Or did you save this 

month? That could be considered rude or uncomfortable to be talked about. As a saying by Rebecca 
Johnson goes: nobody talks about it, but everybody does something about it.

The fact that money is a taboo and sensitive subject within my own closest circle generates 
the need to learn deeper about it. I tried to delve deeper into treating money and managing personal 
finance ever since I started to earn my own. Somehow, the process eventually leads me to the 
psychological side of money — the other side of the technical issues per se: our relationship with it. 
Here are things that I have personally learned so far. 

Money is powerful, realize how big it is

When I was in my adolescent years, I started to learn that perhaps money was the source of 
many problems — sadness, greed, kids quitting school, people fighting over inheritance, crime, and 
even the bigger one like corruption. These are the problems that might arise because of the need 
and perception that people have towards money. As I grew up, I learned that money has the power 
to control our minds, and thus, our lives. It impacts how we see the world, how we perceive others, 
and the way we shape our decisions.

Many studies have been trying to see what kind of power money holds and how it might 
affect one’s life. Psychologists who study the impact of wealth and inequality on human behavior 
have found that money can powerfully influence our thoughts and actions in ways that we’re often 
not aware of, no matter our economic circumstances. Moreover, it is believed that money (re: 
wealth) may be at odds with empathy and compassion, may cause a sense of moral entitlement, and 
is even linked with addiction.1 Paul Piff in his TED Talks also explained that wealthier individuals are 
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for budgeting and investing.4 For some people, this might be 
the case. To some other people, a lack of information is not the 
problem. Both Klontz propose that in overcoming destructive 
financial behaviors, financial advice is not enough.

In many cases, one should find the root of the obstacles 
they face towards money. The roots might be about the history 
of it, or the pattern and beliefs they have when it comes to 
dealing with it. Only after we have identified the root can we 
be more aware and take better control of our relationship with 
money.

Your money beliefs show your past history with it

The exposure one had towards money started early in 
his/her life, when the parents showed their ways of dealing 
with money. The Klontz explain that there is this thing called 
financial flashpoints —an early life event (or series of events) 
associated with money that is so emotionally powerful, they 
leave an imprint that lasts into adulthood. They are the powerful 
early experiences that become the foundation of our financial 
struggles in adulthood. 

For example, when Courtney Pullen5 was in grade school, 
he was repeatedly exposed to his father’s anger and issues 
towards money. He even heard his father once say “Rich people 
can’t go into heaven”. This became the financial flashpoint to 
Pullen. Since then, he began to learn that money was a bad thing. 
His interpretation then brought him to build another thing called 
money script —a set of beliefs about money that shape the way 
we think about and interact with money. The interpretation 
stayed with him for years, bringing an assumption that he should 
not make more money because it will bring him to the evil word 
that his father has warned him about. That was the money script 
he built and believed.

According to The Klontz, the scripts can be destructive if 
we cling to them and act on them unthinkingly throughout our 
lives. To free ourselves, we must first recognize them and their 
origins, deal with any unfinished business left, learn new ways to 
think about it, and deal with money. 

Developing a better relationship with money starts with 
understanding how it has affected our life and being more 
vigilant about what it may bring in the future. Nonetheless, this 
is the process that we often miss. Dealing with money does not 
only refer to how we should technically manage and treat it. To 
some extent, it requires us to look back, see inside ourselves, 
redefine the meaning of money, and redesign a better mindset 
towards it. It is indeed essential that we mind over our money, 
and carefully put our mind first before doing anything with that.

more likely to moralize greed and self-interest as favorable, less 
likely to be prosocial, and more likely to cheat and break laws 
if it behooves them.2 These are just some impacts of the power 
of money that we might have not realized. To build a healthier 
relationship with money, we need to recognize how big its power 
is and how much it may affect our lives.

Money can buy you happiness, but how?

I used to breathe the notion that money cannot buy us 
happiness. As I get older, it has come to my senses that money 
actually can do so, but it depends on how we do and perceive 
that. According to Dunn and Courtney in Harvard Business 
Review, mountain of evidence shows that, on average, wealthier 
people are happier. But making lots of money will not inevitably 
boost your happiness. How you spend, save, and think about 
money shapes how much joy you get from it.3 Some data has 
suggested money itself doesn’t lead to dissatisfaction—instead, 
it’s the ceaseless striving for wealth and material possessions 
that may lead to unhappiness (Gregoire, 2018). In a general sense, 
the solution is not to focus on making more, but instead on 
developing a better, healthier relationship with it.

Furthermore in their research, Dunn and Courtney 
suggest the right way to spend money if we want to be happier. 
First, spend on experiences, not things. It’s because our 
experiences are not easy to compare with others’, thus, will make 
us feel more satisfied with ours. Second, buy time. Spend money 
on time-saving services so that we can use that time to enjoy 
our own special experiences. Third, invest in others. A decade 
of research shows that we’re more likely to derive happiness 
from spending it on someone else. However, it is important to 
make sure that the giving is something that we choose to do, not 
something we are forced to do.

Information is not enough

It is now easy to find guidance and financial advice on 
planning our budget, making our first one hundred million 
rupiahs, considering what kind of investment is good, or dividing 
our income into a certain ideal percentage of expenses. Knowing 
all those technical how-tos of money is indeed good and needed. 
But what if, even after we know about it all, these rules still don't 
work well?

Brad Klontz and Ted Klontz in Mind Over Money (2009) 
conveyed that many people think that problems with money 
stem from ignorance about the complicated field of personal 
finance, and they wrongly believe that the solution lies in 
gathering more information, collecting more tips and strategies 

1 Gregoire, Caroline. “How Money Changes the Way You Think and Feel”. Greatergood.
berkeley.edu. 8 February 2018. https://greatergood.berkeley.edu/article/item/how_
money_changes_the_way_you_think_and_feel [accessed on 4 August 2018]
2 Gross, Jessica. “6 studies of money and the mind”. TED Blog. 20 December 2013. 
https://blog.ted.com/6-studies-of-money-and-the-mind/ [accessed on 7 August 
2021]
3 Dunn, Elizabeth and Chris Courtney. “Does More Money Really Make Us More 
Happy?”. Harvard Business Review. 4 September 2020. https://hbr.org/2020/09/
does-more-money-really-makes-us-more-happy [accessed on 5 August 2021]

4 Klontz, Brad and Ted Klontz. 2009. Mind Over Money: Overcoming the Money 
Disorders that Threaten Our Financial Health. New York: Broadway Books.
5 Pullen, Courtney. (2010). The Power of Money. ProQuest: Journal of Financial 
Planning, 50-51.
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banyak desa lainnya di Inggris, coba sempatkan untuk 

googling desa Bibury, Bourton-on-the-water dan Castle 

Combe. Ketiga desa tersebut didapuk sebagai desa-desa 

paling indah se-Britania Raya bahkan se-dunia dengan jutaan 

pengunjung yang datang setiap tahunnya.

Bayang-bayang pedesaan yang sulit terjangkau oleh 

transportasi publik dan minimnya fasilitas yang tersedia sirna 

saat pertama kali saya menginjakkan kaki di desa Bibury, 

Gloucestershire yang berjarak sekitar 3 jam perjalanan dari 

kota Birmingham. Di lokasi, tidak ditemui adanya pedagang 

kaki lima atau pedagang keliling yang agresif menawarkan 

dagangan. Lokasi pedagang tertata rapih di lokasi yang 

terdedikasi, signboard dan peta informasi tersebar di 

penjuru desa sehingga pengunjung tidak tersesat dan bisa 

berwisata dengan nyaman. Bahkan penduduk lokal pun tak 

segan-segan akan mengantar Anda ke spot-spot foto yang 

instragrammable.

Sebagai destinasi wisata, desa-desa ini juga memiliki 

pilihan akomodasi yang lengkap dan berkelas dunia untuk 

para pengunjung. Beragam penginapan mulai dari guesthouse, 

hostel hingga hotel berbintang tersedia di sekitaran lokasi. 

Convenience store, tea house, souvenir shop, pub, café dan 

restoran pun hadir sebagai fasilitas yang memanjakan 

wisatawan. Untuk pecinta outdoor, rasa letih trekking ke 

bukit-bukit sekitar desa akan langsung terobati dengan 

disuguhi indahnya pemandangan bak lukisan atau lokasi 

shooting film abad pertengahan.

Transformasi desa dari agricultural base economy 

menjadi destinasi eco-tourism atau cultural tourism bukanlah 

ketidaksengajaan. Saat industri pertanian dan peternakan 

sudah sangat berkurang, pemerintah dengan sigap mengubah 

area-area pedesaan ini menjadi area konservasi atau kawasan 

Bagi kebanyakan dari kita, gambaran 

kehidupan di desa adalah pertanian, 

peternakan dengan hamparan lahan yang 

luas diikuti pelannya ritme kehidupan 

serta penduduk yang ramah dan bersahaja. Jika dilihat dari 

jendela mobil, sebagian besar desa di Inggris terlihat seperti 

biasanya. Rumah-rumah tua yang dibangun berabad-abad 

yang lalu masih berdiri tegak dengan anggunnya di sana – 

rumah dengan dinding batu berwarna keemasan di perdesaan 

Cotswolds, dinding batu abu-abu di bukit-bukit Yorkshire, 

rumah dengan atap jerami di Devon, dan dinding dengan batu 

kapur berderet cantik di perdesaan tepi pantai Cornwall.

Tetapi, di bawah atap jerami dan di balik pintu 

berhiaskan dekorasi bunga mawar berwarna-warni 

tersebut, kehidupan penduduk telah berubah dengan 

pesat. Dalam seperempat abad setelah perang dunia kedua, 

sektor pertanian Inggris telah kehilangan separuh tenaga 

kerjanya. Ini merupakan babak lanjutan dalam cerita panjang 

perpindahan tenaga kerja dari sektor ekonomi berbasis lahan 

yang dimulai dengan revolusi industri yang terjadi di abad 

ke-18. Berdirinya pabrik-pabrik dan bangunan-bangunan 

tinggi di kota menawarkan masyarakat pedesaan akan standar 

hidup yang lebih baik daripada yang dapat diperoleh di desa-

desa mereka. Banyak industri-industri tradisional pedesaan 

yang hampir lenyap. Saat ini, kurang dari tiga orang dalam 

100 pekerja yang tinggal di desa berprofesi sebagai petani/

peternak.

Lantas, apa yang masih tersisa di pedesaan-pedesaan 

tersebut? Banyak desa-desa yang tumbuh sebagai destinasi 

idaman untuk tinggal dan lokasi pariwisata yang tak lekang 

oleh waktu. Bentang alam yang indah, kualitas udara yang 

lebih sehat dan bangunan-bangunan klasik mengundang 

banyak selebriti dunia untuk memilih tinggal di pedesaan 

seperti David dan Victoria Beckham, Rowan Atkinson (Mr. 

Bean), Gordon Ramsay bahkan keluarga kerajaan Pangeran 

Charles dan Putri Anne pun memiliki tempat tinggal di 

pedesaan. Pedesaan Inggris memiliki daya tarik tersendiri. 

Turis-turis, baik dari domestik maupun mancanegara ramai-

ramai mengunjungi pedesaan-pedesaan ini sepanjang tahun 

baik di musim dingin maupun musim panas.

Deret-deret rumah model cottage yang dibuat pada 

abad ke-17 yang di sisi-sisinya dihiasi oleh beragam bunga 

warna-warni dipercantik dengan sungai-sungai kecil yang 

mengalir membelah desa menjadi kenangan tak terlupakan 

bagi saya. Mungkin pembaca Defis pernah mendengar 

tentang indahnya desa Edensor (baca: Ensor) yang sempat 

dipopulerkan oleh penulis dan Sutradara Andrea Hirata dalam 

bukunya yang berjudul sama? Keindahan yang digambarkan 

dalam buku tersebut belum seberapa dibandingkan dengan 
Display penjual buah
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yang dilindungi untuk menjaga kelestariannya. Diikuti dengan 

pengelolaan yang profesional oleh yayasan pelestarian budaya 

dan lingkungan (National Trust) yang digagas oleh masyarakat 

untuk masyarakat atau dalam hal ini masyarakat desa itu 

sendiri. Komitmen pelestarian oleh National Trust telah 

berjalan selama lebih dari 125 tahun, untuk mempertahankan 

kelestarian dan karakter tradisional desa. Dengan pengelolaan 

lestari ini, kesempatan untuk mendirikan bangunan baru di 

desa sangatlah terbatas dan kalaupun ada harus mengikuti 

pedoman pelestarian bangunan dan lingkungan yang ada 

bahkan harus dibuat mengikuti arsitektur khas desa dengan 

menggunakan material-material tradisional.

Selain itu, untuk dapat menjadi warga di desa-

desa tersebut bukan lah yang bisa dilakukan kebanyakan 

orang. Dengan harga rata-rata property yang mencapai 1 

juta poundsterling (Rp20 miliar) adalah harga yang sangat 

fantastis yang harus dibayarkan untuk memiliki property di 

desa. Belum lagi komunitas sekitar bersama dengan kepala 

desa akan menseleksi kandidat warga yang dapat tinggal di 

lingkungan tersebut. Tanpa adanya approval dari komunitas 

lokal, jangan harap untuk bisa membeli property di desa 

karena ini bukan hanya masalah uang semata. Kecocokan 

nilai-nilai dan tradisi menjadi kunci untuk dapat diterima 

menjadi warga desa sehingga kelestarian dan kerukunan desa 

dapat terus terjaga.

Dari sisi potensi, desa-desa di Indonesia pun telah 

memiliki karakteristik-karakteristik untuk menjadi desa 

lestari. Dengan komitmen dan kebijakan yang tepat, 

penulis yakin bahwa kedepan desa-desa di Indonesia dapat 

melepaskan diri dari citra kemiskinan, buruh tani, dan 

marginalisasi. Terlebih dengan pendanaan dari Dana Desa 

maupun Alokasi Dana Desa yang semakin meningkat setiap 

tahun nya. Desa-desa di Indonesia harus bisa memanfaatkan 

dana-dana tersebut untuk bisa “naik kelas” mengembangkan 

potensi yang ada untuk kesejahteraan masyarakat.

Hal ini bukan suatu cita-cita belaka, beberapa desa 

di Jawa dan Bali telah merealisasikan pengembangan 

pedesaan yang luar biasa. Fokus dari pengembangan desa 

ini pun tidak terbatas ke arah eco-tourism, banyak lagi 

pilihan pengembangan desa sehingga tercipta ekosistem 

ekonomi kreatif yang dapat membuka lapangan kerja baru 

serta meningkatkan kesejahteran masyarakat desa. Sejatinya 

kesuksesan pengelolaan desa lestari di Inggris bisa menjadi 

inspirasi dan dapat ditularkan ke banyak desa-desa lainnya di 

Indonesia untuk masyarakat desa makmur sejahtera.

Edensor
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Korupsi, kata ini mungkin sudah sangat sering 

kita dengar, bahkan bagi seorang ASN kata 

ini adalah hal “keramat” yang harus selalu 

dihindari dan dijauhi. Namun demikian, 

kenyataan di lapangan tidaklah semudah membalikkan 

telapak tangan untuk menghindarinya. Antikorupsi akan 

menjadi mudah apabila sudah menjadi budaya dalam 

organisasi. Oleh karena itu, kampanye untuk memupuk 

budaya antikorupsi harus terus dilakukan oleh unit organisasi 

manapun, termasuk DJPK. Untuk itu, pada tanggal 24 Juni 

2021, Duta Transformasi DJPK menyelenggarakan kegiatan 

bincang transformasi bagaimana membangun negeri dengan 

budaya antikorupsi dan antigratifikasi.

Tindakan korupsi dan perilaku koruptif dapat terjadi 

di mana-mana, di semua wilayah, di semua level, dan di 

semua segi kehidupan dengan beragam jenis, modus, dan 

kompleksitasnya. Perilaku koruptif tidak mengenal orang 

itu kaya atau miskin, tidak juga memandang pangkat atau 

jabatan. Perilaku koruptif juga berkaitan erat dengan 

faktor lingkungan. Perilaku ini terbentuk karena adanya 

ketidakpedulian orang lain yang ada di sekitarnya ketika 

orang tersebut melakukan sesuatu yang salah. Lebih 

parah lagi ketika orang-orang yang ada di sekitarnya 

ikut bersama-sama melakukan hal yang salah tersebut, 

sehingga tidak heran jika korupsi itu dilakukan secara 

berjamaah. Pada dasarnya korupsi terjadi karena adanya 

faktor internal (niat) dan faktor eksternal (kesempatan). 

Faktor niat lebih terkait dengan faktor individu yang 

meliputi perilaku dan nilai-nilai yang dianut, sedangkan 

faktor kesempatan terkait dengan sistem yang berlaku. 

Upaya pencegahan korupsi pada dasarnya dapat dilakukan 

dengan menghilangkan, atau setidaknya mengurangi, kedua 

faktor penyebab tersebut. Upaya pencegahan korupsi dapat 

dimulai dengan menanamkan nilai-nilai antikorupsi pada 

semua individu. Untuk itu tak henti-hentinya perlu dilakukan 

upaya penguatan budaya antikorupsi melalui pemberiaan 

pengetahuan tentang nilai-nilai antikorupsi di segala lapisan 

masyarakat, penguatan peran keluarga dalam mendidik, 

mengarahkan dan membangun budaya malu korupsi, serta 

penguatan peran serta Instansi/Lembaga dalam melakukan 

sosialisasi terkait nilai-nilai antikorupsi, bahaya korupsi serta 

hukuman bagi koruptor.

Nilai-Nilai Antikorupsi

Dalam buku yang diterbitkan oleh Anti - Corruption 

Learning Centre (ACLC) – KPK, Setidaknya ada 9 nilai-nilai 

antikorupsi yang perlu ditanamkan dan dibudidayakan kepada 

masing-masing individu, yaitu Jujur, Peduli, Mandiri, Disiplin, 

Tanggungjawab, Kerja keras, Sederhana, Berani dan Adil. 

Ke-9 nilai ini terbagi dalam 3 aspek yang meliputi Inti, Sikap, 

dan Etos Kerja. Penjelasan tentang aspek-aspek, nilai-nilai 

antikorupsi, serta bagaimana memupuknya adalah sebagai 

berikut:
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Pada tanggal 9 s.d. 17 Juni 2021 lalu, Central 

Transformation Office (CTO) Kementerian Keuangan 

melakukan survei terkait penguatan budaya integritas melalui 

penyampaian kuesioner kepada responden targeted, yaitu 

para pegawai/pejabat yang merupakan Duta Transformasi 

dan Penyuluh Anti Korupsi/PAK (tersertifikasi) ataupun yang 

telah menyelesaikan diklat PAK di lingkungan Kementerian 

Keuangan. Tercatat sebanyak 357 pegawai yang menjadi 

responden pada kegiatan ini.

Ada satu pertanyaan kuesioner yang hasilnya menarik 

untuk kita bahas, yaitu pertanyaan tentang nilai integritas 

(antikorupsi) apa yang paling kurang dan perlu ditingkatkan di 

lingkungan Kementerian Keuangan. Ternyata, persensentase 

terbanyak yaitu sebesar 26,4% menyatakan bahwa yang paling 

kurang dan perlu ditingkatkan di lingkungan Kementerian 

Keuangan adalah nilai Kepedulian.  

Hasil survei di atas tentu agak mengejutkan, mengingat 

seharusnya di lingkungan Kementerian Keuangan yang sangat 

besar dan beragam, serta di saat kondisi pandemi, nilai 

kepedulian haruslah dijaga agar tetap tinggi. Pegawai yang 

memiliki tingkat kepedulian yang rendah akan menyebabkan 

kurangnya rasa maupun sikap perilaku yang mengindahkan, 

memperhatikan atau menghiraukan orang lain. Selain itu, 

dalam konteks organisasi, rendahnya kepedulian pegawai 

akan mempengaruhi efektifitas organisasi dalam usaha-

usahanya mencapai tujuan karena rendahnya partisipasi 

dan keterikatan pegawai dengan organisasi ataupun antar 

pegawai. Untuk itu, mari kita lakukan secara bersama-sama 

upaya penguatan nilai kepedulian bagi seluruh pegawai di 

semua unit eselon I Kementerian Keuangan termasuk DJPK 

yang kita cintai ini. 

Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, 

dijauhkan dari semua marabahaya, dan tetap punya rasa 

kepedulian dan empati yang tinggi terhadap sesama di masa 

pandemi ini.

Hasil Survei CTO, disampaikan saat acara Bincang 

Transformasi Seri I, Tanggal 17 Juni 2021

Kolom Duta   
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 Renungan

Teks
Lolita Nataya

Ilustrasi
Intan Nur S

Pernah nggak ketika sedang bercerita 

tentang suatu perasaan yang mengganjal 

atau masalah yang kamu hadapi, lalu lawan 

bicaramu nyeletuk “ah, itu mah masih 

mending. Dulu malah Aku…” atau “yaelah gitu doang, Aku 

pernah yang lebih parah…”. Kenapa ya manusia suka berlomba 

lebih menderita? Padahal nggak perlu ada pemenang atas 

penderitaan. 

Bila dilihat dari sisi si pencerita, bisa jadi kamu adalah 

orang yang dipilih lho untuk mengungkapkan hal yang ia 

rasa dan memberinya dukungan. Sebelumnya, mungkin ia 

berpikir puluhan kali untuk memutuskan apakah hal tersebut 

penting untuk diceritakan atau tidak. Sadar atau tidak, selain 

mendapat respon seperti itu, sebagian dari kita juga pernah 

merespon hal yang sama. Saya pun pernah menjadi kedua 

peran tersebut. 

Mungkin kita sebagai orang yang diceritakan 

refleks merespon hal demikian karena menyesali hal yang 

seharusnya bisa dilakukan di masa lalu atau kita hanya 

bingung mau merespon apa sehingga terucaplah kalimat 

demikian yang tujuannya memberi tahu kalau “masalahmu 

tuh nggak seberapa kok”. Namun, bukannya merasa lebih baik, 

si pencerita bisa saja tambah down karena diberikan respon 

semacam itu. Lalu sebaiknya bagaimana sih kita merespon 

cerita orang tersebut?

Kita bisa lho memberi respon yang lebih baik bila 

berada di posisi sebagai orang yang diceritakan. Pertama, kita 

hanya cukup mendengarkan. Terdengar klise tapi itu yang 

paling utama, karena pada dasarnya orang yang bercerita 

butuh tempat untuk didengar tanpa dihakimi. Jadi beri 

mereka ruang untuk bercerita. Kedua, memvalidasi perasaan 

si pencerita tanpa perlu membandingkan. Dan terakhir, 

apabila diminta memberi saran alangkah baiknya tidak merasa 

paling tahu dan menggurui.

Pilihan untuk memberi respon atas suatu hal dengan 

positif maupun negatif ada di tangan kita. Kalimat sederhana 

seperti “Aku yakin kamu bisa lewatin kesusahan itu” atau 

“Kamu hebat udah sejauh ini” itu bisa sangat memberi dampak 

positif buat seseorang. Maka dari itu, yuk mulai pelan-pelan 

ubah cara pandang kita terhadap masalah yang dihadapi 

orang lain. Tidak perlu meremehkan karena penerimaan atas 

suatu hal bagi setiap orang berbeda-beda, dan ubah respon 

negatif kita ke arah yang lebih positif. Yakinlah kita semua 

bisa.

Berlomba 
Menderita
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Lewat
Satu 
Ikrar
Teks
Dheary Wanodya

Ilustrasi
Intan Nur S

Rintik hujan yang mengguyur semalam tadi 

menyisakan bau khasnya. Bebungaan dan 

tanaman hijau lainnya tampak segar seperti 

terlahir kembali. Namun, mendung masih saja 

menggelayuti langit. Pagi yang dingin dan sendu, sesayu suasana 

kota akhir-akhir ini. Sebulan terakhir, entah berapa banyak 

berita duka yang silih berganti terdengar dari berbagai sudut 

kota. Duka itu merambat. Dari mereka yang berada di suatu kota 

hingga mereka yang berada di kota yang sama. Kian hari, berita 

itu datang dari mereka yang berada di lingkaran sosial terdekat.

Di tengah kebijakan pembatasan kegiatan yang 

diberlakukan Pemerintah, jalanan kota tampak lengang. Hanya 

segelintir kendaraan yang terlihat lalu lalang membawa mereka 

yang masih harus mengais rezeki untuk mencukupi kebutuhan 
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 Cerpen
Sedih, kecewa, Nadya menutup rapat pintu kamarnya. 

Telepon genggamnya berdering, terdengar suara berat dan 

teduh menyapa dari seberang sana. Nadya menghela napas, 

menceritakan segala keluh kesahnya. 

“Sabar, Nad, istighfar.” Begitu suara dari seberang 

mencoba menenangkan Nadya. “Kita sedang dalam masa yang 

sulit, tapi kita harus ingat, di balik satu kesulitan pasti ada 

hikmah yang dapat kita peroleh,” tambahnya.

“Aku tahu, tapi aku tetap kesal, sedih, kecewa. Ini momen 

sekali seumur hidup, Kak.” 

“Iya, aku tahu perasaanmu. Aku juga kecewa, wajar 

jika kita kecewa. Tapi, tetap saja kita tidak boleh larut dalam 

kekecewaan itu.”

“Kenapa, Kak? Kenapa harus kita?” Tangis Nadya mulai 

pecah perlahan, tak kuasa menahan emosi yang membuncah. 

Hening. Seseorang di seberang telepon membiarkan Nadya 

larut dalam tangisannya, memberi Nadya kesempatan untuk 

meluapkan emosinya. Setelah tangis Nadya sedikit mereda, lelaki 

di seberang itu menanggapi, “Daripada menanyakan kenapa 

semua ini terjadi pada kita, lebih baik kita memikirkan bagaimana 

cara kita mengatasinya.” Nadya terdiam, berhenti menangis. 

“Iya, Kak,” sahut Nadya lirih. 

Permasalahan ini membuat Nadya teringat suatu kutipan 

di media sosial, “Kita sedang berada dalam badai yang sama, 

namun dengan kapal berbeda”. Nadya kembali memikirkan dan 

membenarkan kutipan tersebut. Adapun benar, saat ini seluruh 

negeri sedang berjibaku dengan badai bernama pandemi. 

Sama-sama terpuruk, tapi dengan level beban dan peluang yang 

berbeda. Setiap orang memiliki kesulitannya masing-masing. Di 

atas kesulitannya saat ini, Nadya menyadari bahwa di luar sana 

banyak orang sedang berusaha berjuang dan bertahan. 

Adalah Ammar, lelaki pemilik suara teduh di seberang 

telepon tadi. Penghiburan Ammar selalu berhasil menenangkan 

Nadya. Persis seperti satu tahun yang lalu, saat Nadya 

menemukan kenyataan bahwa cintanya bertepuk sebelah tangan.

“Makasih ya, Nad. Berkat saranmu, aku dan Syifa sudah 

jadian.” Lama Nadya mencoba mencerna maksud dari perkataan 

Bryan. Melihat Nadya yang masih mengernyitkan dahi, Bryan 

mulai menjelaskan.

“Be brave, remember? Karna itu aku mulai memberanikan 

diri untuk bilang ke Syifa bahwa aku sudah lama menyukainya, 

mengaguminya.” 

Nadya terpaku. “Jadi yang kamu maksud tempo hari itu 

kamu sendiri?”

“Iya, Nad. Aku, seseorang yang menyukai sahabatku 

sendiri, Syifa.” 

“Ooo…” Nadya ber-ooo ria, mengalihkan pandangan ke 

arah lain, mencoba menahan sesuatu yang memaksa turun dari 

matanya. 

“Nad? Kok diam?” tanya Bryan. 

hidupnya. Adalah Nadya, salah satu dari para pengais rezeki itu. 

Bekerja di salah satu perusahaan yang termasuk sektor esensial 

membuatnya bisa tetap masuk kantor, dengan pembatasan 

jumlah karyawan tentunya. Lengang, sama seperti jalanan yang 

dilaluinya, begitupun suasana kantor tempat Nadya bekerja. 

Sesampainya di ruangan, terlihat Bryan, rekan kerja sekaligus 

sahabatnya semenjak kuliah, bersiap pergi membawa tasnya.

“Mau kemana, Bry?” tanya Nadya. Bryan beranjak dari 

tempat duduknya menuju meja kerja Nadya. “Mau izin sebentar, 

antar Mama ambil pesanan seserahan. Boleh kan?”

“Boleh gak ya,” canda Nadya. “Iya, boleh kok.” Memotong 

kata Bryan yang baru saja hendak melayangkan protes. 

“Nah, begitu dong! Sebentar lagi ‘kan kita akan menjadi 

keluarga.” Bryan menyeringai dan melangkah meninggalkan 

ruangan. Nadya geleng kepala melihat tingkah laku Bryan. Tiba-

tiba sepotong kisah masa lalu menyeruak ke dalam benak Nadya. 

Saat itu, satu tahun yang lalu, Nadya dan Bryan makan 

siang di sebuah restoran. Tak seperti biasanya, Bryan memasang 

wajah serius dan mulai bertanya, “Menurutmu, jika suka dengan 

seseorang yang sudah lama berteman dengan kita, lebih baik 

diam atau bilang?”

Nadya terkesiap dan mengernyitkan dahi. Menengok ke 

arah piring Bryan dan berkata, “Kamu salah makan?”

“Aku serius, Nadyaaa,” sahut Bryan. 

“Serius, Bry. Pertanyaan itu bukan kamu banget,” ledek 

Nadya.  

Percakapan selesai. Bryan terdiam, menyerah untuk 

mendapatkan jawaban Nadya. Mereka kembali fokus makan 

sambil sesekali membicarakan hal lain. 

Malam harinya, saat Bryan mengantarnya pulang, Nadya 

menepuk berlahan pundak Bryan. “Be brave, Bry, and let the 

“ziiiing” do its magic.” Nadya tersenyum simpul dan turun dari 

mobil. Tanpa Nadya tahu bahwa kata-kata itu memberikan 

Bryan keberanian untuk mengungkapkan perasaannya kepada 

seseorang yang selama ini dia sukai. Percakapan yang tanpa 

mereka sadari, akan mengubah hubungan dan perasaan mereka. 

Kembali ke masa kini, pekerjaan yang menumpuk membuat 

Nadya tersadar dan bergegas menyelesaikan pekerjaannya satu 

per satu. 

Seminggu kemudian, terhitung sudah tiga hari Nadya 

mengambil cuti untuk mempersiapkan pernikahannya. 

Pernikahan yang seharusnya diselenggarakan dua hari 

lagi. Namun, pagi itu berita yang kurang menyenangkan 

datang. Pemerintah kembali memperketat kebijakan 

pembatasan kegiatan masyarakat, termasuk acara pernikahan. 

Penyelenggaraan resepsi dilarang dan akad nikah hanya bisa 

dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan jumlah orang 

yang diperbolehkan hadir terbatas. Padahal, sebelumnya Nadya 

pun sudah mengurangi jumlah tamu yang diundang dan hanya 

akan mengadakan walimah sederhana. 
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setahun terakhir mampu menyembuhkan hati Nadya. Ammar, 

laki-laki yang saat ini terlihat tengah menjabat tangan Ayah 

Nadya. Sekian detik setelah Ayah Nadya mengucap kalimat ijab, 

Ammar menjawab dengan yakin. 

“Saya terima nikah dan kawinnya Nadya Dwi Hermawan 

binti Ahsan Hermawan dengan mas kawin tersebut tunai.” 

“Bagaimana para saksi?” tanya penghulu

“Sah!” seru para saksi. Puji syukur terucap memenuhi 

seluruh ruangan, baik di tempat akad maupun kamar Nadya. 

Tangis Nadya pecah, semua beban yang selama satu bulan 

membelenggunya menguap. Ibu dan kakak perempuannya pun 

memeluknya erat. 

Dalam satu tarikan napas, Ammar telah mengikrarkan 

nama Nadya. Sebuah ikrar yang berarti penerimaan atas 

diri Nadya serta tanggung jawab atas semua hal yang terjadi 

maupun yang dilakukan Nadya. Ikrar yang berat, namun penuh 

berkah, sebagai awal kehidupan baru mereka. Lewat ikrar itulah, 

hubungan mereka mendapat rida-Nya. Lewat satu ikrar, semesta 

telah merestui, bahkan langit berguncang karenanya. 

“Sedang mempertimbangkan 

kamu serius atau bercanda.” Melirik 

jahil ke arah Bryan.

“Aku serius, Nadyaaa,” protes 

Bryan.

“Iya-iya, semoga langgeng yaa. 

Eh, ngomong-ngomong aku pulang 

dulu ya, udah malam.” Pamit Nadya. 

“Aku antar, ya?” tawar Bryan. 

Nadya menggeleng pelan, tersenyum, 

beranjak dari tempat duduknya. 

Langkah demi langkah, Nadya 

mencoba menata hatinya. Di depan 

rumah Bryan, Nadya berpapasan 

dengan Ammar, kakak laki-laki Bryan, 

yang sedang bersiap mengeluarkan 

mobilnya. 

“Mau bareng, Nad?” tawar 

Ammar. Nadya menggeleng sopan, 

“Makasih Kak, aku udah pesan taksi 

online.” 

“Ayolah, kebetulan tujuanku 

searah dengan rumahmu. Taksi 

online-nya di-cancel saja.” Setengah 

memaksa, Ammar mencoba 

membujuk Nadya. Akhirnya Nadya 

pun mengiyakan ajakan tersebut. 

Dalam perjalanan, Nadya lebih 

banyak diam. Ammar memutar musik 

dan mengawali percakapan. “Suka 

lagu ini?” tanya Ammar.

“Emm, lumayan,” jawab Nadya singkat. “Aku lebih suka 

lagu barat, Kak.” Nadya menambahkan.

“Oh ya? Aku gak begitu suka lagu barat, tahu gak kenapa?

“Kenapa, Kak?”

“Karna gak tahu artinya, ha ha ha….” Nadya ikut tertawa. 

Garing, tapi cukup menghibur. Mereka pun tertawa bersama. 

Suasana mulai mencair. Mereka bertukar pendapat tentang 

banyak hal. Beberapa sependapat, namun tidak sedikit pula 

yang berbeda. Namun, suasananya tetap hangat. Mereka bahkan 

bernyanyi, mengikuti lirik lagu yang sedang mengalun. 

Kembali ke masa kini, dua hari berlalu dengan cepat. 

Setelah melakukan perubahan ini dan itu terkait acara 

pernikahannya, hari yang dinanti Nadya pun tiba. Pagi hari, 

selepas subuh Nadya mulai menyiapkan diri untuk hari 

bahagianya. Dengan riasan natural dan gaun putih A-line klasik, 

Nadya terlihat cantik. Bersama ibu dan kakak perempuannya, 

Nadya menyaksikan acara akad nikahnya melalui siaran live 

media sosial milik Bryan. 

Adalah Ammar, sosok sabar dan humoris yang selama 
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Sumur

Bagi saya, dapat membaca buku baru di 

kesempatan pertama adalah suatu privilege 

luar biasa. Tidak jarang saya harus melalui masa 

prapesan dan kemudian menunggu dengan dag 

dig dug hingga buku datang selama beberapa minggu. 

Ketika unboxing Sumur, buku terbaru Pak Eka Kurniawan, 

saya agak kaget karena ternyata bukunya kecil dan sangat 

tipis, lebih tepatnya 51 halaman saja. Untuk menandaskan buku 

ini sekali duduk, saya cukup  menghabiskan waktu 25 menit. 

Sungguh di 25 menit berharga ini perasaan saya campur aduk, 

sedih tapi kadang juga dibawa lega dan bahagia di beberapa 

bagian cerita. 

Membaca bagian awal Sumur, saya seperti dibawa ke masa 

lalu. Sebagaimana anak muda yang jatuh cinta kepada teman 

sekolah, Toyib, tokoh utama dalam cerita ini, selalu berusaha 

bagaimana caranya agar selalu bisa berangkat sekolah bersama 

Siti, gadis pujaannya. Kenyataan berkata lain, singkat cerita Ayah 

Toyib dan Siti terlibat duel hingga membuat Ayah Siti wafat dan 

Ayah Toyib dipenjara selama 4 Tahun 6 Bulan. Pasca kejadian 

ini kemalangan demi kemalangan seperti menyelimuti mereka, 

bukan hanya Toyib dan Siti tapi juga seluruh keluarga dan warga 

di kampung mereka. 

Teks dan Foto
Arum Ritma Ristanti

Cerita pendek yang pertama terbit dalam bahasa Inggris 

di antologi Tales of Two Planets dengan judul “The Well” ini, 

bagi saya sebenarnya tidak hanya mengisahkan cinta Toyib dan 

Siti saja. Secara lebih dalam, kisah ini menceritakan sebuah 

kenyataan bagaimana kesengsaraan yang mungkin dialami 

oleh sebagian kecil kita di luar sana. Sumur ini seperti sebuah 

cuplikan hidup, potret bagaimana cara bertahan hidup di 

kampung dengan tanah yang gersang, sungai yang kering, dan 

mata air yang sulit dicari.

Dibandingkan dengan buku Pak Eka sebelumnya pernah 

saya baca, menurut saya Sumur ini style-nya sangat berbeda, 

hampir seperti bukan Pak Eka. Buku sebelumnya seperti “Cantik 

itu Luka”, “Corat Coret di Toilet”, atau “Seperti Dendam Rindu 

Harus Diabar Tuntas”, hanya bisa dibaca oleh 21+, sedangkan 

Sumur, bisa dibaca oleh siapa saja bahkan mungkin layak untuk 

dijadikan soal ujian SMP.

Harga Rp50.000,- untuk sebuah buku dengan 51 halaman 

tentu terbilang cukup mahal, lalu apakah bayaran ini setimpal isi 

cerita? Tentu saja! Saya tentu rekomendasikan buku ini kepada 

siapa saja. Dalam pembatas buku yang sangat mungil, penerbit 

bilang bahwasanya Sumur hanya akan diterbitkan sekali saja, 

pada suatu saat nanti Sumur mungkin akan menjadi sangat 

langka. Terakhir, semoga Anda juga senang membaca buku ini 

nantinya. 

“Begitu melihat iklan Sumur di suatu 
toko buku online, saya langsung pesan 
tanpa berfikir. Seperti buku-buku Eka 
Kurniawan yang lain, sudah saya duga 
buku baru kali inipun pasti bagus.”

Judul  : Sumur
Pengarang : Eka Kurniawan
Tahun Terbit  : Edisi 1 Tahun 2021
Ketebalan : 51 Halaman
Penerbit : PT Gramedia Pustaka Utama

Teks dan Foto
Arum Ritma Ristanti

50     MEDIA DEFIS

 Resensi






