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EXECUTIVE SUMMARY 
 
 
Penulisan Karya Tulis Prestasi Perseorangan  (KTP2) ini adalah 

wujud akuntabilitas penulis dalam mengikuti Diklatpim Tk. II Angkatan XVIII  
di Surabaya  Tahun 2009. Penulisan dimaksudkan selain untuk melihat 
sejauhmana kemampuan peserta dalam mengaplikasikan seluruh materi 
pembelajaran juga untuk memberikan rekomendasi kepada instansi 
permanen. 

Dalam penulisan Karya Tulis Prestasi Perseorangan  (KTP2) ini, 
dianalisa masalah yang menghambat pengelolaan penyusunan laporan 
keuangan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) pada Direktorat Jenderal Cipta 
Karya.  

Tujuan penulisan Karya  Tulis Prestasi Perseorangan  (KTP2) untuk 
memenuhi salah satu agenda pembelajaran aktualisasi individu pada 
Diklatpim Tk. II Angkatan XVIII  yang dituangkan kedalam Karya Tulis 
Prestasi Perseorangan. Secara praktis KTP2 ini juga bertujuan untuk 
memberikan sumbangan konsepsi pemikiran penulis dalam rangka 
meningkatkan kepemimpinan aparatur dalam rangka pengelolaan 
penyusunan laporan keuangan SAI pada Direktorat Jenderal Cipta Karya. 

Instrumen analisis yang digunakan adalah teknis analisis SWOT, 
systems thinking, scenario planning dan balanced score card melalui tahapan 
Kajian Manajemen Stratejik 

Reformasi dalam manajemen keuangan Negara dengan 
diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
sebagaimana yang telah berjalan sejak tahun 2005 memiliki peran dan arti 
yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan Negara dewasa ini. Di 
samping sebagai alat untuk melaksanakan tata kepemerintahan yang baik 
juga sebagai landasan akuntabilitas keuangan Negara. 

Sesuai dengan Pasal 9 UU No 17 Tahun 2003, salah satu tugas 
Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran adalah menyusun 
dan menyampaikan laporan keuangan pada kementerian/lembaga yang 
dipimpinnya. 

Beberapa acuan yang digunakan dalam penyusunan laporan 
tersebut adalah Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 tentang Standar 
Akuntasi Pemerintah (SAP), dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 
Pemerintah Pusat. 

Laporan Keuangan Menteri/pimpinan lembaga yang disampaikan 
kepada presiden tersebut tidak tersusun begitu saja, melainkan melalui 
proses pengumpulan data, dan analisis data. Kontribusi Satuan Kerja selaku 
entitas akuntansi memiliki peranan sangat penting. 

Namun demikian, kita harus menyadari bahwa sepanjang tahun 
2004-2007 Laporan Keuangan Pemerintah Pusat masih disclaimer. 
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Penyebab dari opini disclaimer adalah pertama lemahnya system 
pengendalian intern dalam pengelolaan keuangan Negara, kedua belum 
seluruhnya mengikuti system akuntansi yang ditetapkan, ketiga pengelolaan 
barang milik negara masih lemah, keempat misbudgeting pengeluaran yang 
tidak sesuai antara norma anggaran dengan norma akuntansi; opini 
disclaimer oleh BPK atas laporan keuangan pemerintah memberikan indikasi 
bahwa kelola keuangan Negara masih belum tertib. 

Berdasarkan hal tersebut di atas, bahwa pengelolaan keuangan di 
lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya belum optimal yang disebabkan 
oleh rendahnya pemahaman aparatur dan pejabat pengelola keuangan 
(Satuan Kerja) di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam 
memahami sistem dan prosedur penatausahaan keuangan berdasarkan SAI. 
Hal ini perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kepemimpinan aparatur 
melalui pembinaan aparatur secara terus menerus dengan dukungan 
pimpinan untuk mengalokasikan dana pembinaan aparatur. 

Memperhatikan permasalahan di atas, direkomendasikan 
pemecahan masalah dan rencana aksi melalui implementasi program 
pembinaan aparatur / pejabat Satker di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta 
Karya tentang pemahaman penatausahaan keuangan SAI dengan dukungan 
ketersediaan anggaran pembinaan. 
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KATA PENGANTAR 

 

 
Ucapan  syukur penulis haturkan kehadirat Tuhan YME, karena berkat 

kehendak-Nya jualah akhirnya penulis dapat menyusun karya tulis ini  sesuai 

dengan kemampuan  yang dimiliki. Karya Tulis  ini adalah salah satu syarat  

bagi setiap peserta Diklatpim Tk. II Angkatan XVIII Tahun 2009, yang 

didalamnya tertuang kapabilitas penulis dalam mengaplikasikan seluruh 

agenda pembelajaran yang diperoleh selama mengikuti Diklat. 

Karya Tulis ini berjudul “PENINGKATAN KEPEMIMPINAN 
APARATUR DALAM RANGKA PENGELOLAAN PENYUSUNAN 
LAPORAN KEUANGAN SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (S.A.I) DI 

LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL CIPTA KARYA”.   

Penyusunan KTP2 ini sangat bermanfaat bagi penulis untuk 
mengetahui kondisi pengelolaan keuangan negara ditengah-tengah gaung 
reformasi pemerintahan dengan paradigma barunya. Selain itu, dapat 
digunakan sebagai referensi bagi yang membutuhkan. 

Penulis menyadari bahwa penyusunan KTP2 ini masih jauh dari apa 
yang diharapkan, oleh karenanya sangat diharapkan apabila ada kritik dan 
saran yang membangun demi penyempurnaannya. 

Penulis mengucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada : 
1. Bapak Dirjen Cipta Karya yang telah memberi kesempatan kepada 

penulis untuk mengikuti Diklatpim Tk. II Angkatan XVIII . 

2. Bapak Kepala LAN RI beserta jajarannya.  

3. Kepala Badan Diklat Provinsi Jawa Timur beserta jajaran staf dan para 

penyelenggara. 

4. Segenap pengurus kelas, penyelenggara, para widyaiswara serta rekan-

rekan peserta Diklatpim Tingkat II Angkatan XVIII  tahun 2009 yang turut 

membantu memberi masukan dan telah sudi meluangkan waktunya untuk 

membimbing dan memberi dorongan kepada penulis hingga 

terselesaikannya penulisan KTP2 ini. 
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5. Keluarga tercinta yang telah mendo’akan dengan ketulusan dan 

kesabaran yang tidak kecil artinya dalam memberikan dorongan kepada 

penulis menyelesaikan Diklatpim Tk. II. 

Harapan kami  kiranya apa yang kami sajikan ini dapat bermanfaat 
bagi kita semuanya.   
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

A.  Latar Belakang Permasalahan 
Reformasi dalam manajemen keuangan Negara dengan 

diberlakukannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan sebagaimana yang telah berjalan sejak tahun 2005 
memiliki peran dan arti yang sangat penting dalam pengelolaan keuangan 
Negara dewasa ini. Di samping sebagai alat untuk melaksanakan tata 
kepemerintahan yang baik juga sebagai landasan akuntabilitas keuangan 
Negara. Sesuai dengan Pasal 9 UU No 17 Tahun 2003, salah satu tugas 
Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran adalah 
menyusun dan menyampaikan laporan keuangan pada 
kementerian/lembaga yang dipimpinnya. 

Beberapa acuan yang digunakan dalam penyusunan laporan 
tersebut adalah Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 tentang Standar 
Akuntasi Pemerintah (SAP), dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 
Pemerintah Pusat. 

Laporan Keuangan Menteri/pimpinan lembaga yang disampaikan 
kepada presiden tersebut tidak tersusun begitu saja, melainkan melalui 
proses pengumpulan data, dan analisis data. Kontribusi Satuan Kerja 
selaku entitas akuntansi yang memiliki peranan sangat penting. Namun 
demikian, kita harus menyadari bahwa sepanjang tahun 2004-2007 
Laporan Keuangan Pemerintah Pusat masih disclaimer. Penyebab dari 
opini disclaimer adalah pertama lemahnya system pengendalian intern 
dalam pengelolaan keuangan Negara, kedua belum seluruhnya mengikuti 
system akuntansi yang ditetapkan, ketiga pengelolaan barang milik 
negara masih lemah, keempat misbudgeting pengeluaran yang tidak 
sesuai antara norma anggaran dengan norma akuntansi; opini disclaimer 
oleh BPK atas laporan keuangan pemerintah memberikan indikasi bahwa 
kelola keuangan Negara masih belum tertib.  
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Berdasarkan hal tersebut, melalui karya tulis prestasi perseorangan  
(KTP2) ini, sesuai kapasitas penulis sebagai Kepala Bagian Keuangan 
Direktorat Jenderal Cipta Karya ingin mengkaji “peran aparatur pengelola 
keuangan dalam penyusunan laporan keuangan Sistem Akuntansi 
Instansi (SAI) di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya. Untuk itu, 
menjadi dasar bagi penulis untuk mengemukakan judul Karya Tulis 
Prestasi Perseorangan ini sebagaimana ditetapkan dalam Term Of 
Reference (TOR) yaitu :  
PENINGKATAN KEPEMIMPINAN APARATUR DALAM RANGKA 
PENGELOLAAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SISTEM 
AKUNTANSI INSTANSI (S.A.I) DI LINGKUNGAN DIREKTORAT 
JENDERAL CIPTA KARYA. 

Hasil analisis masalah diharapkan dapat direkomendasikan dan 
menjadi landasan untuk meningkatkan kualitas pengelolaan penyusunan 
laporan keuangan Sistem Akuntasi Instansi (S.A.I) yang pada gilirannya 
akan berpengaruh terhadap peningkatan kinerja pengelolaan penyusunan 
laporan keuangan di Direktorat Jenderal Cipta Karya. 

 
B.  Deskripsi Masalah 

Belum optimalnya  pengelolaan penyusunan laporan keuangan 
Sistem Akuntasi Instansi pada Direktorat Jenderal Cipta Karya sampai 
saat ini disebabkan oleh beberapa faktor sebagai  berikut : 
 Profesionalisme aparatur masih rendah 

 Mekanisme kerja yang belum mantap 

 Masih lambannya penanganan administrasi 

 Kurangnya pemahaman prosedur, metode dan teknik penyusunan 
laporan keuangan S.A.I.  

 Kerjasama dan koordinasi antar entitas kurang  

 Kualitas pelaporan keuangan masih kurang optimal (cepat, tepat dan 
akurat)  

 Adanya perubahan-perubahan peraturan keuangan 
Menyikapi kondisi pengelolaan penyusunan laporan keuangan Sistem 

Akuntasi Instansi di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya, kiranya 
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dimasa yang akan datang perlu diperhatikan faktor kualitas SDM aparatur 
dimana penempatan dan penyebaran SDM bukan lagi mempertimbangkan 
faktor senioritas dan kedekatan, akan tetapi lebih mengedepankan faktor 
kualitas, profesionalisme, integritas kepemimpinan maupun moral individu, 
sehingga pengelolaan penyusunan laporan keuangan dapat dilaksanakan 
secara profesional dan transparan ditengah-tengah upaya mendorong 
reformasi birokrasi pemerintah saat ini. 

 
C.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, untuk mencapai 
keadaan yang diinginkan dilakukan analisis masalah dengan rumusan 
masalah sebagai berikut : “Sejauhmana Peningkatan Kepemimpinan 
Aparatur Dalam Rangka Pengelolaan Penyusunan Laporan Keuangan 
Sistem Akuntansi Instansi (S.A.I) Di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta 
Karya?”. 

 
D.  Tujuan dan Sasaran Penulisan 

Penulisan Karya  Tulis Prestasi Perseorangan  (KTP2) ini bertujuan 
untuk memenuhi salah satu agenda pembelajaran aktualisasi individu 
pada Diklatpim Tk. II Angkatan XVIII  yang dituangkan kedalam Karya 
Tulis Prestasi Perseorangan.  

Sedangkan sasaran penulisan KTP2 ini adalah terpenuhinya salah 
satu tugas individu dalam penulisan KTP2 guna memberikan sumbangan 
konsepsi pemikiran melalui analisis stratejik dan rekomendasi pemecahan 
masalah pengelolaan penyusunan laporan keuangan Sistem Akuntansi 
Instansi di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya. 
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BAB II 
KERANGKA KONSEPTUAL 

 
A.   Konsepsi Paradigma 

Pada dasarnya paradigma adalah merupakan istilah yang berasal 
dari bahasa Yunani yakni Paradiegma, yang berarti model, pola atau 
contoh. Dalam perkembangan selanjutnya terdapat beberapa pengertian-
pengertian yang terkait dengan makna dan unsur paradigma. Untuk 
kepentingan analisis, paradigma disini digunakan dalam pengertian teori 
dasar atau cara pandang yang fundamental, dilandasi nilai-nilai tertentu 
dan berisikan teori pokok, konsep, asumsi, metodologi atau cara 
pendekatan yang dapat digunakan para teoritisi atau praktisi dalam 
menanggapi permasalahan hidup dan kehidupan kemanusiaan 
(Mustopadidjaja, AR; 1985). 

Akhir-akhir ini berkembang pesat pemikiran dan penerapan 
organisasi pembelajaran yang dapat dijadikan sebagai suatu komponen 
paradigma baru, karena dipandang sebagai alat yang efektif untuk 
menangani dan memecahkan masalah yang berciri kerumitan, perubahan 
cepat dan ketidak pastian. Akibat adanya pengaruh langsung dari 
globalisasi dimana Indonesia sebagai suatu negara tidak dapat 
melepaskan ketergantungan dari pengaruh globalisasi. Paling tidak ada 5 
(lima) komponen pokok yang perlu diperhatikan untuk mengembangkan 
pembelajaran dalam membangun paradigma. 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 1. Organisasi Pembelajaran 
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Esensi yang paling penting dalam organisasi pembelajaran adalah 

adanya “keutuhan” atau holistik dalam membangun organisasi 

pembelajaran yang mampu memahami kemampuan organisasi, 

mengatasi masalah dan mewujudkan hasil yang nyata. Disamping itu 

harus saling ketergantungan untuk membentuk Visi dan Misi bersama 

dalam ide-ide yang inovatif. 

Menurut Senge (1996) pemimpin yang ingin membangun 

organisasi pembelajaran harus melakukan hal-hal sebagai berikut : 

memainkan peran baru (new rules) yaitu sebagai perancang (designer), 

guru (teacher), dan pelayan (steward). Memiliki keterampilan baru (new 

skill), dan mampu membangun visi bersama (shared vision), 

memunculkan kepermukaan mental model stafnya serta mampu 

mengaplikasikan sarana baru (new tools) bagi pemetaan masalah, yakni 

archetype dan causal loop untuk menemukan fundamental problem dan 

menyelesaikan masalah tersebut baik dengan symptomatic solution, 

maupun fundamental solution. 

Kepiawaian pribadi atau personal mastery adalah mereka yang 

memiliki secara khusus “sense of purpose” dan berada dibelakang visi 

dan tujuannya. Baginya visi merupakan panggilan bukan hanya sekedar 

ide yang bagus, mereka juga melihat “current reality” sebagai kawan, 

bukan lawah/musuh, sehingga dapat belajar bagaimana memahami dan 

bekerja dengan kekuatan pembaharuan bukan melawan kekuatan 

tersebut. Mereka selalu ingin tahu, tidak pernah merasa “arrive”. Mereka 

memiliki komitmen untuk secara terus menerus melihat realitas secara 

obyektif dan unilateral mengendalikannya. 

Dalam membangun visi bersama (shared vision) adalah 

mendorong visi pribadi, mengkomunikasikan visi pribadi dan meminta 

dukungan, merumuskan visi yang merupakan proses berkelanjutan, 

memadukan visi ekstrinsik dan intrinsik, serta membedakan visi positip 

dan visi negative. 
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Model mental keterampilan adalah melihat lompatan abstraksi 

atau melihat kesenjangan, menyeimbangkan keinginan dan kebutuhan, 

membedakan teori dan kenyataan, serta mengenali dan menghindari 

rutinitas. Pembelajaran tim artinya sekumpulan orang yang bersama-

sama melakukan kegiatan belajar. Pembelajaran tim juga dapat 

meningkatkan keterampilan berkomunikasi dan kemampuan mengaitkan 

“apa yang kita lihat” dengan “apa yang kita simpulkan”. Pembelajaran tim 

juga mentransformasikan keterampilan (skill) ke dalam kemampuan 

seseorang yang selanjutnya  melahirkan pikiran bersama.  

Berpikir sistemik adalah berfikir holistik tidak linear dan mampu 

melihat keterkaitan sebagai suatu proses bukan melihat penggalan-

penggalan yang berdiri sendiri; tidak bias dan hanya menyalahkan, dapat 

merinci masalah yang rumit, mencari akar masalah sebagai titik tumpu, 

mencari jalan keluar terhadap gejala-gejala yang dapat ditimbulkan dari 

suatu solusi. 

Nilai kepemimpinan adalah kriteria tentang kebenaran 

kepemimpinan yang diyakini dapat diterapkan dalam kehidupan 

organisasi. Oleh karena itu nilai-nilai kepemimpinan adalah sejumlah 

kriteria kepemimpinan yang diharapkan diterapkan oleh seorang 

pemimpin ketika ia melaksanakan peran dan tugasnya. 

Menurut Sondang P. Siagian, Kepemimpinan didefinisikan 

sebagai ”Kemampuan seseorang untuk mempengaruhi para anggota 

organisasi untuk mau melakukan hal-hal yang diinginkan oleh 

pimpinannya dalam rangka pencapaian tujuan organisasi terlepas dari 

preferensi pribadi para anggota yang bersangkutan”. 

Sedangkan Purnaman Natakusumah mendefisinikan 

kepemimpinan dalam makalahnya ”Kepemimpinan Aparatur” menyatakan 

bahwa dalam studi kepustakaannya dapat disimpulkan bahwa : 

Kepemimpinan walaupun sebagian merupakan kekuatan yang dimiliki 

individu tetapi lebih banyak merupakan kekuatan sistemik dari kaulitas 
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kerjasama manusia yang dipengaruhi oleh komposisi berbagai dimensi 

gaya dan karakteristik kepemimpinan dalam berinteraksi dengan 

dinamika situasi lingkungannya. 

Dengan demikian kepemimpinan aparatur merupakan kekuatan 

yang sistemik  yang memadukan interaksi sinerjik antara kekuatan-

kekuatan internal dan eksternal lingkungan aparatur, sehingga mampu 

membangun dan merealisasikan visi, misi dan nilai-nilai pemerintahan, 

peka, mampu serta berani memberikan respons yang tepat terhadap 

setiap tantangan dan peluang yang dihadapi (Purnaman, 2005). 

Pemimpin dapat berperan sebagai transformer, inovator atau 

pendorong inovator, serta dapat mengubah dari yang tidak mungkin 

menjadi mungkin. Untuk menelaah strategi kepemimpinan yang berhasil 

dalam meningkatkan kinerja aparatur yang efektif, secara teori dapat 

ditelaah peran kepemimpinan seperti dikemukakan oleh Peter Senge 

(1990): 

1. Sebagai perancang pemimpin harus dapat merencanakan 

pekerjaannya dan bekerja sesuai rencananya seperti merancang dan 

membangun visi bersama, mempertajam misi, merumuskan tujuan dan 

strategi kegiatan untuk mencapai tujuan. 

2. Sebagai pelaksana tugas seorang pemimpin tidak hanya 

membesarkan secara fisik tapi harus dapat membelajarkan, etika dan 

keteladanan dalam suatu system dan struktur tertentu sehingga 

pimpinan hanya mengayomi. 

3. Sebagai guru, pemimpin harus bersikap dan bertindak yang 

mengilhami staf untuk dapat belajar sepanjang hayat melalui 

keterbukaan, demokrasi, dan keteladanan yang mendorong 

tumbuhnya pembelajaran. 

Keterampilan-keterampilan baru termasuk kepiawaian pribadi, 

membangun visi bersama, memunculkan dan menantang model-model 

mental, pembelajaran tim, dan mengikatkan diri ke dalam system berpikir  
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B. Konsepsi Kebijakan Publik 

Kebijakan publik merupakan ilmu yang relatif baru karena baru 

berkembang pesat di Amerika Utara dan Eropa setelah perang dunia 

kedua. Ilmu ini sesungguhnya merupakan jawaban atas pertanyaan-

pertanyaan dan sinisme terhadap ilmu politik oleh karena ilmu politik 

dipandang tidak aplikabel, tidak praktis dan lebih bersifat analisis teoritis 

belaka. Sebagai bagian khusus dari ilmu politik dan mempunyai korelasi 

yang kuat dengan ilmu pemerintahan, ilmu administrasi publik, ilmu 

manajemen, ilmu ekonomi-politik dan ilmu-ilmu lainnya maka ilmu 

kebijakan publik ini membekali dari dalam kerangka proses dan upaya 

menyediakan solusi sosial yang timbul dalam masyarakat. 

Ilmu kebijakan publik ini berkembang dengan pesat oleh karena 

kebutuhan seorang “Policy Analyst” (analis kebijakan) yang memang 

dibutuhkan pada semua hampir departemen ataupun lembaga-lembaga 

publik. Analisa kebijakan publik menjadi penting dan strategis oleh karena 

keahlian yang spesifik dari bidang ini khususnya bagimana menyediakan 

berbagai alternatif yang tersedia sebelum kebijakan publik diambil. 

Berikut ini beberapa konsep dasar dalam studi kebijakan publik 

yang merupakan masukan yang cukup berharga bagi perkembangan studi 

kepemerintahan di Indonesia khususnya.  

Beberapa definisi kebijakan publik antara lain : 

1. Thomas R. Dye mendefinisikan kebijakan publik sebagai “is whatever 

government chose to do or not to do” (apapun yang dipilih oleh 

pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan). 

2. David Easton memberikan arti kebijakan publik sebagai berikut : “the 

authoritative allocation of values for the whole society” (pengalokasian 

nilai-nilai secara paksa/sah kepada seluruh anggota masyarakat). 

3. James E. Anderson menyatakan “Public Policies are those policies 

developed by governmental bodies and officials” (Kebijakan publik 



 18 

adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan 

dan pejabat-pejabat pemerintah). 

4. Goerge c. Edward III dan Ira Sharkansky mengartikan kebijakan publik 

“...... is what governments say and do, or do not do. It is the goals or 

purposes government programs….” (adalah apa yang dinyatakan dan 

dilakukan oleh atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan publik 

itu merupakan sarana atau tujuan program-program pemerintah). 

Kebijakan publik merupakan suatu proses kebijakan  yang pada 

pokoknya terjadi pada tiga kegiatan utama yaitu : Kegiatan formulasi, 

implementasi dan evaluasi kinerja kebijakan. Proses kebijakan (policy 

process) tersebut berlangsung dalam suatu sistem kebijakan (policy 

system) dan dinamika kehidupan bernegara, yang menyentuh unsur 

negara dan struktur kelembagaan pemerintahan dan masyarakat pada 

seluruh administrasi pemerintahan yang terbentang luas diseluruh wilayah 

negara. 

Suatu kebijakan yang dilakukan oleh penyelenggara Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang melalui berbagai kegiatan dalam 

proses kebijakan, seharusnya dilakukan menurut prinsip-prinsip yang 

terkandung dalam dimensi-dimensi nilai SANKRI, termasuk  kepastian 

organisasi, demokrasi, desentralisasi, partisipasi, transparansi, rasional dan 

bertanggung jawab (buku SANKRI-LAN Jakarta, 2003 hal 137). 

Menurut Mustopadidjaja AR, (UI Press: 1992), Kebijakan Publik 

merupakan fenomena yang kompleks dan dinamis, meliputi berbagai bidang 

kehidupan, yang dapat dikaji dari berbagai disiplin ilmu. Selanjutnya beliau 

menjelaskan manajemen proses kebijakan publik, (LAN 2001, 2002), bahwa 

Kebijakan publik pada dasarnya adalah suatu keputusan yang dimaksudkan 

untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu, 

atau untuk mencapai tujuan tertentu, yang dilakukan oleh lembaga pemerintah 

yang berkewenangan dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan 

negara dan pembangunan bangsa.  
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C.  Konsepsi Manajemen Stratejik 

Manajemen stratejik adalah suatu proses untuk selalu 
menempatkan posisi organisasi pada titik yang stratejik sehingga dalam 
perjalanan organisasi dapat memperoleh manfaat.  

David (1997), menyebutkan Manajemen stratejik sebagai seni dan 
ilmu dalam memformulasikan, melaksanakan dan mengevaluasi 
pengambilan keputusan dalam suatu organisasi yang bersifat lintas 
fungsi. Dengan demikian aspek penting dalam manajemen stratejik 
adalah : 
1.   Formulasi strategi 
2.   Implementasi  strategi 
3.   Evaluasi strategi  
 
1. Formulasi Strategi  

Formulasi strategi sangat penting untuk dilaksanakan 
sehubungan dengan adanya keterbatasan sumber daya yang dimiliki 
organisasi dengan tujuan penetapan tujuan yang rasional, 
rasionalitas ini dalam perkembangannya semakin kompleks karena 
pesatnya perkembangan lingkungan dimana organisasi berada.  

META 
MASALAH 

MASALAH 
FORMAL 

SITUASI 
MASALAH 

MASALAH 
SUBSTANTIF 

PENCARIAN 
MASALAH 

 
SPESIFIKASI MASALAH PENGENALAN 

MASALAH 

PENDEFINISIAN 
MASALAH 

Gambar 2. Tahapan Perumusan Masalah 
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Berdasarkan formulasi stratejik, maka diwujudkan rencana 
stratejik dengan langkah – langkah sebagai berikut : 
a.  Visi : 
 Visi menyatakan keadaan atau kondisi ideal yang ingin dicapai 

organisasi pada masa tertentu yang akan datang dan dengan 
memperlihatkan fenomena serta tuntutan yang diperkirakan akan 
terjadi pada masa datang. Kondisi dimaksud realistik, dapat 
dicapai dan berusaha untuk dicapai serta potensial dapat dicapai. 

b.  Misi : 
 Misi adalah pernyataan mengenai hal – hal yang harus dicapai 

organisasi dimasa mendatang oleh semua pihak yang 
berkepentingan dalam organisasi. 

 Pernyataan misi menggambarkan mengapa organisasi eksis dan 
berguna, kegiatan dominan, khas dan sekaligus menjelaskan 
tentang segala sesuatu untuk mencapai visi yang diinginkan. 
Pernyataan misi juga mengemukakan apa yang harus 
dilaksanakan agar organisasi berhasil menjalankan tugas pokok 
dan fungsinya. 

c.  Nilai – Nilai : 
 Nilai merupakan prinsip sosial, tujuan atau norma yang diterima 

dan diperlukan organisasi atau masyarakat. Nilai – nilai yang 
mendorong dan mendukung tercapainya dan terwujudnya visi dan 
misi organisasi perlu diidentifikasi, dipelihara dan dimanfaatkan. 

d.  Pencermatan Lingkungan Internal  ( PLI ) : 
 Pencermatan lingkungan internal pada dasarnya melakukan 

identifikasi terhadap kondisi internal organisasi, baik yang 
merupakan kekuatan (strenght) Atau kelemahan (weakness) 
organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran 
organisasi. 

e.  Pencermatan Lingkungan Eksternal ( PLE ) : 
 Pencermatan lingkungan eksternal adalah melakukan identifikasi 

terhadap kondisi diluar organisasi yang dapat terdiri dari 
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lingkungan ekonomi, teknologi, sosial, budaya, politik, ekologi dan 
keamanan. Identifikasi ini akan menghasilkan indikasi mengenai 
peluang (opportunities) dan tantangan (threats) organisasi dalam 
mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi. 

f.  Kesimpulan  Analisis  Faktor  Internal  (KAFI)  dan         
Kesimpulan Analisis Faktor Eksternal (KAFE) : 

 Dengan memperhatikan hasil PLI dan PLE  telah dirumuskan 
dalam organisasi maka merumuskan beberapa Kesimpulan 
Analisisi Faktor Internal (KAFI) dan Kesimpulan Analisis Faktor 
Eksternal (KAFE), untuk mencapai visi dan misi organisasi melalui 
rating dan pembobotan. 

g.  Analisis Stratejik dan Pilihan (ASAP ) : 
 Komponen ketiga dalam Renstra adalah analisis stratejik dan 

pilihan, merupakan kesimpulan beberapa faktor internal maupun 
eksternal yang telah dirumuskan dan sebelum dievaluasi dan 
ditelaah melaui rating dan pembobotan. 

h.  Faktor Penentu Keberhasilan ( FKK ) : 
 Faktor penentu keberhasilan adalah hal – hal yang sangat 

menentukan terwujudnya visi, dimana organisasi dan masyarakat 
pengguna jasa turut menentukan keberhasilan tersebut. FKK  
diambil dari rangking tertinggi ASAP yang telah melalui 
pembobotan dikaitkan dengan keeratan dengan visi, misi dan nilai 
– nilai organisasi. 

i.  T u j u a n : 
 Tujuan merupakan target kuantitatif dan pencapaian target 

merupakan ukuran kinerja faktor penentu keberhasilan. Tujuan 
harus mencakup apa yang harus dicapai. 

j. S a s a r a n : 
  Sasaran organisasi merupakan bagian integral dari proses 
renstra. Sasaran menggambarkan hal yang ingin diwujudkan 
melalui kegiatan, berfokus pada kegiatan, tindakan dan alokasi 
sumber daya. 
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k.  Strategi : 
Strategi pada dasarnya menjelaskan bagaimana organisasi 
mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Strategi merupakan 
rencana tindakan untuk mewujudkkan sasaran, dan juga 
merupakan pilihan dari cara untuk mencapai tujuan dan sasaran 
serta memberikan fokus pada bagaimana organisasi melayani 
masyarakat pelanggannya. 

 
2.  Implementasi Strategi 

Implementasi strategi menjelaskan bagaimana outcomes 
dicapai. Tujuan utama implementasi strategi adalah tindakan 
mengimplementasikan strategi yang telah disusun kedalam berbagai 
alokasi sumber daya secara proporsional dan optimal, dengan kata 
lain dalam membuat implementasi strategi digunakan formulasi 
strategi untuk membantu penetapan target kinerja, alokasi dan 
prioritas sumber daya.  

Manajemen kinerja merupakan aplikasi dari proses 
pemantauan kinerja dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan stratejik 
serta berguna untuk memperoleh bahan balikan yang dapat 
dimanfaatkan untuk mendiagnosa letak penyimpangan dalam 
pelaksanaan strategi. 
 

3.  Evaluasi Strategi. 
Fokus utama dalam evaluasi strategi adalah pengukuran 

kinerja dan penciptaan mekanisme balikan yang efektif. Pertanyaan-
pertanyaan mendasar adalah bagaimana caranya mengikuti 
kemajuan setiap saat, bagaimana kita mengukur dan menganalisis 
kinerja serta bagaimana  mekanisme pelaporan dan akuntabilitasnya. 

Pengukuran kinerja merupakan tahapan yang penting untuk 
melihat dan mengevaluasi capaian atau hasil pekerjaan yang telah 
dilakukan organisasi dalam proses pencapaian tujuan yang menjadi 
sasaran pekerjaan tersebut.  

Pengukuran Kinerja dimaksudkan untuk mengetahui sampai 
sejauh mana tingkat keberhasilan atau kegagalan dari rencana 
stratejik yang telah diimplementasikan. 
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Setelah rencana strategi tersusun, sebagai langkah berikutnya 
adalah mengimplementasikan, memantau dan mengawasi setiap 
implementasi program dan kegiatan. Implementasi, pemantauan dan 
pengawasan ini  dilaksanakan secara terus menerus dalam kurun 
waktu sesuai periode renstra / renja. 

Aspek akhir dari evaluasi strategi  adalah pelaporan yang 
merupakan penyampaian perkembangan hasil usaha (kinerja) baik 
secara lisan atau tulisan mapun dengan komputer yang meliputi 
pelaporan pencapaian hasil kinerja pemerintah kepada level yang 
lebih diatas, pihak lain (internal, dan eksternal) legislatif dan juga 
publik sebagai perwujudan dari akuntabilitas publik. 

 
D. Konsepsi Pengelolaan Penyusunan Laporan Keuangan Sistem 

Akuntasi Instansi (SAI) di Lingkungan Direktorat Jenderal Cipta 
Karya. 

Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 
tentang Standar Akuntasi Pemerintah (SAP), dan Peraturan Menteri 
Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan 
Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, maka pengelolaan penyusunan 
laporan keuangan di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya harus 
mengacu pada ketentuan tersebut.  

Pasal 6 ayat (2) UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan menegaskan pengelolaan penyusunan laporan 
keuangan Direktorat Jenderal Cipta Karya pada dasarnya tidak dapat 
dipisahkan dengan pengelolaan Keuangan Negara.  

Adanya pengaturan baru ini menuntut adanya kesiapan 
pengelola keuangan, terutama peningkatan kemampuan Sumber Daya 
Manusia yang terkait pengelolaan penyusunan laporan keuangan. 
Pelaksanaan terhadap instrumen baru tersebut dibutuhkan perubahan 
mental/kultur kerja lebih intens pada semua lini, jenjang/hirarki dalam 
mengambil/melakukan kebijakan terhadap pengelolaan keuangan di 
lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya. 

Dalam rangka terwujudnya good governance dalam 
penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan penyusunan laporan 
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keuangan berdasarkan Sistem Akuntansi Instansi khususnya perlu 
diselenggarakan secara professional, terbuka dan bertanggungjawab 
sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Pengelolaan 
keuangan Negara menganut azas-azas umum baik azas yang telah lama 
dikenal dalam pengelolaan keuangan negara seperti azas transparansi 
sebagai pencerminan best practices (penerapan kaidah-kaidah yang 
baik), demikian halnya sedianya dan seyogyanya juga dalam pengelolaan 
penyusunan laporan keuangan Sistem Akuntansi Instansi pada Direktorat 
Jenderal Cipta Karya. 

Sebagaimana Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
171/PMK.05/2007 merupakan jabaran dari UU No. 17 tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang diharapkan 
menjadi acuan penunjang semakin terselenggaranya good governance 
dibidang pengelolaan keuangan Negara pada khususnya. 

Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yang penting 
diperhatikan antara lain: 

1. Akuntabilitas yang beorientasi pada hasil; 
2. Profesionalitas; 
3. Proporsionalitas dan; 
4. Transparansi. 

Melalui keempat prinsip di atas, kiranya dapat diaplikasikan 
Sistem Akuntansi Instansi (S.A.I) dan perangkat baru pengelolaan 
keuangan Negara secara efektif di masing-masing Satuan Kerja (Satker), 
dilingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya   
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BAB III 
INSTRUMEN ANALISIS 

 
Instrumen analisis yang digunakan dalam menganalisis peningkatan 

kepemimpinan aparatur dalam rangka pengelolaan penyusunan laporan 
keuangan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) di lingkungan Direktorat Jenderal 
Cipta Karya adalah teknik analisis SWOT, analisis Causal Loops Diagram 
dalam Systems Thinking, scenario planning dan analisis Balance Scorcard. 

 
A.   Systems Thinking 

Bahasa ‘systems thinking’ dengan links (hubungan terkait) dan 
loops (rangkaian alur pikir) merupakan prinsip dasar penyusunan ’peta 
alur pikir hubungan causal’ (CLD) dan penyusunan urutan cerita dari 
suatu ‘peta alur pikir hubungan causal’; Rangkaian alur pikir menguat 
(reinforcing loop) merupakan ‘peta alur pikir hubungan causal’ (CLD) 
yang terjadi apabila suatu perubahan kecil berakibat perubahan yang 
membesar (ekspansi atau kontraksi), baik bersifat positif maupun 
negative. Rangkaian alur pikir balancing (balancing loop) merupakan 
‘peta alur pikir hubungan causal’ (CLD)   yang terjadi apabila suatu 
perubahan mendorong ke arah stabilitas, adanya resistensi atau batasan-
batasan tertentu; dan penangguhan (delay) merupakan suatu proses 
perubahan yang memerlukan waktu untuk bisa mempengaruhi atau 
dampak dalam proses  perubahan berikutnya.  

 
B.  Formulasi dan Implementasi Kebijakan 

Teknik analisis formulasi kebijakan dilakukan melalui perumusan 
masalah kebijakan dengan pengertian sebagai berikut : 
1. Perumusan masalah kebijakan dalam analisis kebijakan sebagai suatu 

proses dengan 4 (empat fase) yang saling tergantung yaitu : pencarian 
masalah, pendefinisian masalah, spesikasi masalah dan pengenalan 
masalah 

2. Metode-metode perumusan masalah bermacam-macam dilihat dari 
tujuan, prosedur, sumber pengetahuan dan kriteria antara lain : 
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metode analisis bebas, analisis klasifikasi, analisis hirarki, metode 
syntetic, brainstroming, analisis persfektif berganda, analisis asumsi 
dan metode pemetaan argumentasi. 

 
C. Analisis SWOT 

Teknik analisis SWOT dilakukan berdasarkan identifikasi 
pelanggan dan stakeholder dan faktor-faktor lingkungan stratejik yang 
berpengaruh terhadap organisasi baik dari aspek internal maupun 
eksternal yang disimpulkan melalui pembobotan dan pemberian rating 
terhadap masing-masing faktor stratejik. Selalnjutnya dilakukan analisis 
SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities and Threats) untuk menilai 
faktor stratejik dan pilihan untuk mengetahui berbagai strategi kunci yang 
selanjutnya ditentukan sejumlah pilihan (strategic choice).  

Analisis SWOT bertujuan untuk mempermudah identifikasi 
masalah lingkungan internal dan eksternal yang selanjutnya dilakukan 
perumusan masalah untuk menentukan faktor - faktor kunci yang 
menonjol serta perumusan kaitan dengan visi, misi serta nilai-nilai untuk 
menetapkan tujuan.    

 
D. Scenario Planning 

Scenario Planning merupakan seni & ilmu yang merumuskan 
cerita-cerita yang terpikirkan dan yang belum terpikirkan untuk masa 
depan dengan tujuan memperbaiki masa lalu dan memperoleh hari esok 
dengan cara-cara yang lebih baik (stories about the “think & Unthinkable” 
future aimed for breaking past and getting better way of tomorrow).  
Tahapan penyusunan “scenario planning”  (dengan  metode “matriks 
skenario) : 
1. Inventarisasi kondisi yang ada (current state) melalui ‘Focal Concern’ 

(isu utama); 
2. Mengkaji kekuatan-kekuatan pendorong (driving forces) dengan 

analisis lingkungan stratejik, politik, ekonomi, sosial, teknologi, 
demografi & environment (lingkungan); 
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3. Mengkaji kekuatan-kekuatan atraktif (attractive forces) dengan 
melalui pengamatan ‘faktor-faktor kunci keberhasilan [FKK]; 

4. Memperhitungkan kemungkinan adanya gangguan-gangguan yang 
mendadak dan dapat mempengaruhi proses kegiatan (sidewipes); 

5. Menyusun storyline, plotting atau proses jalannya pola kegiatan 
sehingga tergambar beberapa kondisi yang akan datang (futures 
states); 

6. Menetapkan 2 (dua) pelaku utama dengan masing-masing 2 (dua) 
posisi ekstrim dalam merumuskan matriks skenario (scenario matrix) 
sehingga diperoleh 4 (empat) quadran; 

7. Menganalisis kondisi masing-masing quadran secara rinci dan 
menyusun ceritanya; 

8. Menyusun/merumuskan rencana stratejik untuk masing-masing 
quadran sehingga menghasilkan 4 (empat) rencana tindak utama 
untuk ke-4 quadran future scenarios sesuai dengan future state yang 
bersangkutan dengan pilihan utama pada salah satu quadran, 
tahapan ini sudah memasuki proses Renstra dengan kemungkinan 
rangkuman semua quadran; 

9. Memberikan perhatian khusus pada kriteria kebijakan dalam 
paradigma baru yang mencanangkan kemungkinan terjadinya 
perubahan yang fundamental di setiap tahapan di masa mendatang 

 
E.   Balanced Score Card (BSC) 

Balanced scorecard merupakan metoda yang dikembangkan 
Robert Kaplan dan David Norton untuk mengukur setiap aktivitas yang 
dilakukan oleh suatu perusahaan dalam rangka merealisasikan tujuan 
perusahaan. Balanced scorecard merupakan aktivitas tersendiri yang 
terkait dengan penentuan sasaran, kemudian diintegrasikan dengan 
manajemen stratejik. Balanced scorecard bahkan dikembangkan lebih 
lanjut sebagai sarana untuk berkomunikasi antar berbagai unit dalam 
suatu organisasi. Balanced scorecard juga dikembangkan sebagai alat 
bagi organisasi untuk berfokus pada strategi. 
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BAB IV 
ANALISIS PERMASALAHAN 

 
 
A. Gambaran Umum Pengelolaan Penyusunan Laporan Keuangan 

Sistem Akuntansi Instansi (SAI) pada Direktorat Jenderal Cipta Karya 
1.  Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) 

Pada masa lalu Pemerintah belum pernah memiliki Standar Akuntansi 

Pemerintah (SAP) sebagai pedoman bagi pemerintah pusat maupun 

daerah dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan 

pemerintah. Akibatnya, upaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan 

keuangan dan kualitas laporan keuangan pemerintah menjadi sulit. 

Selain itu, laporan keuangan yang disajikan oleh pemerintah menjadi  

kurang dipahami dalam persepsi atau bahasa yang sama oleh 

berbagai pengguna seperti masyarakat umum, lembaga legislative, 

auditor dan pihak-pihak lainnya. Di sinilah arti pentingnya SAP dalam 

menyatukan persepsi atau pemahaman berbagai pihak yang 

berkepentingan (stakeholders). Dengan adanya SAP ini diharapkan 

dapat digunakan sebagai sarana untuk mewujudkan good governance.  

Disisi lain SAP dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan berbagai 

pihak sehingga penyusunan SAP harus benar-benar dapat 

mengakomodasi beragamnya pemahaman pihak-pihak yang 

berkepentingan terhadap laporangn keuangan. PP No. 24/2005 

tentang SAP ini terdiri dari Kerangka Konseptual Akuntansi 

Pemerintah (KK) dan 11 Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah 

(PSAP). SAP mengatur prinsip-prinsip akuntansi yang merupakan 

persyaratan minimal yang harus dipenuhi dalam penyajian laporan 

keuangan pemerintah sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan 

APBN. Dalam rangka implementasi SAP, pemerintah pusat dan 

daerah perlu mengembangkan sistem akuntasi yang mampu 

menghasilkan laporan keuangan pemerintah dan harus mengacu pada 
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SAP. Selain mengacu pada SAP juga harus memperhatikan ketentuan 

peraturan perundang-undangan terkait. 

Berdasarkan UU No. 1/2004 di lingkungan pemerintah pusat selain 

Presiden yang wajib menyusun laporan keuangan adalah semua 

menteri negara/pimpinan lembaga. Demikian pula halnya dengan 

Pemerintah Daerah Gubernur/Bupati/Walikota wajib menyusun laporan 

keuangan sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD 

untuk disampaikan kepada DPRD.  

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah tersebut 

sebelum disampaikan kepada DPR/DPRD akan diperiksa oleh BPK RI 

dan akan diberikan opini atas kewajaran penyajiannya. Opini tersebut 

mencerminkan kesesuaian antara penyajian laporan terhadap SAP. 

Penataan dalam sistem akuntansi pelaporan keuangan pemerintah 

semestinya dilakukan bersamaan dengan pembangunan tata kelola 

pemerintahan yang baik. Tidak kalah pentingnya adalah penataan 

kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM) dalam rangka 

melaksanakan chek and balance dalam pengelolaan keuangan 

Negara. Pengembangan SDM merupakan salah satu program prioritas 

pemerintah termasuk di dalamnya SDM yang melaksanakan fungsi 

pengelolaan keuangan negara, penataan kembali berbagai aspek ini 

sangat penting artinya dalam reformasi pengelolaan keuangan negara. 

Seiring dengan ditetapkannya PP tersebut, maka Menteri Keuangan  

menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 

171/PMK.05/2007, tentang Sistem Akuntansi Keuangan dan pelaporan 

keuangan pemerintah pusat yang merupakan pedoman pelaksanaan 

sistem akuntasi pemerintah pusat (SAPP), dalam menyelenggarakan 

Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) 

pada Tk. Satker, Wilayah, Eselon I, Kantor Pusat Kementerian 

Negara/Lembaga. 
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Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) pada prinsipnya 

merupakan sistem terpadu yang menggabungkan prosedur manual 

dengan proses elektronik dalam pengambilan data, pembukuan dan 

pelaporan semua terindikasi keuangan aset, utang dan ekuitas seluruh 

entitas pemerintah pusat yang terdiri dari Sistem Akuntansi Pusat 

(SiAP) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang terdiri dari Sistem 

Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen 

Akuntansi Keuangan Barang Milik Negara (SIMAK BMN). 

Sistem Akuntansi Keuangan adalah Sub Sistem dari SAI yang 

menggabungkan prosedur manual dengan proses elektronik dalam 

pengambilan data, pembukuan dan pelaporan semua transaksi 

keuangan, aset, utang dan ekuitas seluruh entitas 

kementerian/lembaga.  

Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Keuangan Barang Milik 

Negara adalah Sub Sistem dari SAI yang merupakan rangkaian 

prosedur yang saling berhubungan untuk mengolah dokumen sumber 

dalam menghasilkan informasi untuk penyusunan neraca dan laporan 

BMN serta laporan mengenai kinerja sesuai ketentuan yang berlaku. 

Sesuai PMK No. 171/PMK.05/2007, Direktorat Jenderal Cipta Karya 

telah melaksanakan Sistem Akuntansi Instansi selaku unit akuntansi 

pembantu pengguna anggaran eselon I sejak tahun 2004. Sebagai 

gambaran, bahwa PMK tersebut mengatur adanya sistem pelaporan 

yang berjenjang dimulai dari entitas terkecil yaitu tingkat Satuan Kerja 

sebagai sumber utama data pelaporan. 

Tingkat laporan tersebut adalah, pertama, Laporan Tingkat Satuan 

Kerja (dilaksanakan oleh Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran 

(UAKPA/B), dilaporkan kepada Unit Akuntansi Tingkat Wilayah 

(Provinsi) untuk dikonsolidasikan menjadi Laporan Wilayah/Provinsi. 

Kedua, Laporan Tingkat Wilayah (dilaksanakan oleh Unit Akuntansi 

Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (UAKPA/B-W), dilaporkan 
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kepada Unit Akuntasi Tingkat Eselon – I untuk dikonsolidasikan 

menjadi Laporan Eselon-I. 

Ketiga, Laporan Tingkat Eselon-I (dilaksanakan oleh Unit Akuntansi 

Pembantu Pengguna Anggaran Eselon-I (UAPPA/B-E-1), dilaporkan 

kepada Unit Akuntansi Tingkat Kementerian Negara/Lembaga atau 

Departemen untuk dikonsolidasikan  menjadi Laporan Departemen. 

Keempat, Tingkat Departemen (dilaksanakan oleh Unit Akuntansi 

Pengguna Anggaran (UAPA/B), dilaporkan kepada Departemen 

Keuangan untuk dikonsolidasikan  menjadi Laporan Pemerintah. 

Laporan Pemerintah ini akan diperiksa oleh BPK-RI sebelum 

dismapaikan ke DPR sebagai pertanggungjawaban Pemerintah 

kepada Rakyat. 

Di lingkungan Departemen PU saat ini tidak ada Unit Akuntansi 

Tingkat Wilayah, Laporan Unit Akuntansi Tingkat Wilayah disusun di 

Pusat yang kemudian dikonsolidasikan di Tingkat Eselon-I. Namun 

kedepan tampaknya akan dipikirkan adanya Unit Akuntansi Tingkat 

Wilayah untuk mengkonsolidasikan laporan keuangan Satker sebelum 

ke Tingkat Eselon I. 

Setiap bulan Satker harus melakukan rekonsiliasi dengan masing-

masing KPPN setempat untuk dilakukan pengecekan data agar 

diperoleh data yang benar. Selambatnya setiap Satker perlu 

melakukan rekonsiliasi dengan KPPN setempat pada tanggal 7 bulan 

berikut, dengan sanksi apabila tidak dilakukan maka SP2D akan 

ditunda. 

Jadi dapat dipahami bahwa laporan dari Satker sangat penting, baik 

untuk kelancaran pelaksnaan Satker itu sendiri maupun untuk bahan 

penyusunan Laporan Realisasi Anggaran pada Kementerian / 

Lembaga yang bersangkutan, yang pada akhirnya memberikan 

kontribusi dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah. 
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SAI adalah bagian dari SAPP dikelola dengan menggunakan aplikasi 

komputer yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan dan 

operator sebagai dasar yang harus dipunyai oleh setiap Satker 

sebagai bekal dalam menyusun Laporan Keuangan yang menjadi 

kewajibannya. Dilihat dari paradigma SAI, bahwa Satker lebih 

mandiri/otonom dalam arti bahwa proses input perekaman data 

transaksi dilakukan oleh Satker. UAPPA-W & E-I mendapat data dan 

laporan dari satker, dan nilai laporan keuangan sangat tergantung 

pada satker yang terkait dengan akurasi, validitas, kelengkapan, 

timelines. 

Dari uraian tersebut dapat dikatakan bahwa penerapan SAI tidaklah 

mudah. SAI tidak hanya memerlukan pembenahan berbagai sistem 

dan prosedur tetapi juga perubahan sikap para pejabat dan pelaksana 

pengelola keuangan.  

 
2. Pelaksanaan SAI di Direktorat Jenderal Cipta Karya Tahun 2008 

dan Rencana Tahun 2009 

Dalam rangka pelaksanaan SAI sebagai subsistem dari SAPP yang 

akan dijadikan bahan pembuatan laporan pertanggungjawaban 

keuangan pemerintah secara transparan, akuntabel dan tepat waktu 

sebagaimana diatur dalam UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan 

Negara. SAI lahir sebagai konsekuensi dari adanya reformasi dibidang 

manajemen keuangan negara. Reformasi dibidang keuangan negara 

tersebut menakup perencanaan dan penganggaran, perbendaharaan, 

akuntansi pemerintahan dan auditing. Untuk mendukung hal tersebut, 

Ditjen Cipta Karya menyelenggarakan Sosialisasi SAI sejak tahun 

anggaran 2004. 

Kegiatan sosiasliasi/Bintek juga dilakukan dalam TA 2009, disamping 

untuk mensosialisasikan program aplikasi SAI TA 2009 yang 

merupakan penyempurnaan aplikasi SAI tahun 2008, juga untuk 
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menyampaikan hal-hal yang aktual dalam pengelolaan keuangan 

negara, antara lain PP No. 8/2006 tentang Laporan Keuangan dan 

Kinerja Instansi  Pemerintah. 

Kegiatan ini penting dilaksanakan sebagai wujud implementasi dari UU 

No. 17/2003 tentang Keuangan Negara dan UU No. 1/2004 tentang 

Perbendaharaan Negara, yang antara lain menegaskan bahwa 

Menteri/ Ketua Lembaga / sebagai pengguna anggaran/pengguna 

barang wajib menyusun dan menyampaikan laporan keuangan 

Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Hal ini dipertegas 

lagi dengan dikeluarkannya PP No. 8/2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang dijelaskan bahwa 

setiap kementerian Negara/Lembaga diwajibkan menyusun dan 

menyajikan laporan keuangan yang diintegrasikan dengan laporan 

kinerja instansi. 

Selain itu, kegiatan ini penting dilaksanakan demi kelancaran 

pelaporan keuangan pemerintah pusat yang transparan, akuntabel dan 

tepat waktu mengingat dalam pelaksanaannya pada TA 2008 

pelaporan keuangan masing-masing Satker di lingkungan Ditjen Cipta 

Karya belum sepenuhnya melaksanakan dengan benar. Tercatat 

sebanyak 176 Satker telah menyampaikan laporan keuangan dan 

melakukan rekonsiliasi atau dapat dikatakan baru 34,04% dari 517 

Satker yang terdapat di Ditjen Cipta Karya. Sedang sisanya sebanyak 

341 Satker atau 65 % belum menyampaikan laporan keuangan secara 

benar. Dan tepat waktu dan akan dilakukan proses Audit Laporan 

Keuangan oleh BPK-RI. 

Dari hasil evaluasi terhadap pelaksanaan SAI TA 2008 setidaknya 

masih terdapat dua hal dalam pelaksanaan SAI yang  harus diperbaiki 

di TA berikutnya yaitu, pertama, belum dipatuhinya batas waktu 

rekonsiliasi atas laporan keuangan satker dengan KPPN yang 

disebabkan Satuan Kerja masih belum sepenuhnya menjalankan SAI 
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dengan benar. Kedua, belum berjalan SIMAK BMN di mayoritas 

Satker. 

Bertitik tolak dari permasalahan-permasalahan tersebut dan didorong 

oleh rasa tanggung jawab untuk meningkatkan kinerja, maka 

Direktoreat Jenderal Cipta Karya akan menyelenggarakan Bintek SAI 

Tahun Anggaran 2009 bagi seluruh Satuan Kerja di lingkungan 

Direktorat Jenderal Cipta Karya. Dengan harapan nantinya semua 

satuan kerja yang ada di lingkungan Ditjen Cipta Karya telah dapat 

melaksanakan pelaporan keuangan, sehingga pelaporan keuangan ke 

Pemerintah Pusat dapat terlaksana dengan baik, transparan, 

akuntabel dan tepat waktu.  

 
B. Analisis Kajian Paradigma 

Analisis kajian paradigma menggunakan instrumen analisis causal 

loops diagram (CLD) dalam systems thinking yang dilakukan melalui 

identifikasi variabel terkait, analisis hubungan antar variabel dan 

penetapan leverage (pengungkit utama). 

1.  Identifikasi Variabel Terkait 

Adapun variabel yang dimaksud untuk pemecahan masalah dalam 

pengelolaan penyusunan laporan keuangan Sistem Akuntansi 

Keuangan (S.A.I) adalah sebagai berikut : 

1. Profesionalisme petugas S.A.I : 6 

2. Pemahaman  : 2 

3. Perubahan Peraturan  : 3 

4. Pelaporan Keuangan SAI  : 1 

5. Kerjasama dan Koordinasi  : 1 

6. Mekanisme Kerja  : 3 

7. Teknologi Informasi  : 1 
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2. Analisis Hubungan Antar Variabel Terkait dalam Causal Loops 

Diagram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Gambar 3. Causal Loops Diagram 

 
3. Leverages (Pengungkit) 

Berdasarkan Causal Loops Diagram di atas, diperoleh leverages 

(pengungkit)  adalah Profesionalisme Petugas SAI (6 loops). 

 

C. Analisis Kajian Kebijakan Publik 
1. Sistem dan proses pengelolaan Kebijakan Publik. 

Sistem Kebijakan Publik, adalah tatanan kelembagaan yang berperan 

dalam penyelenggaraan proses kebijakan (formulasi, implementasi dan 

evaluasi kinerja kebijakan) yang mengakomodasikan kegiatan teknis maupun 

sosiopolitis serta interaksi antar empat faktor dinamik, yaitu lingkungan 

kebijakan, pembuat dan pelaksana (pengelola) kebijakan, kebijakan publik 

dan kelompok sasaran kebijakan. 
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Gambar  4. Saling Hubungan Sistem & Proses Kebijakan 
 
LK  : Lingkungan Kebijakan                      F : Formulasi 
PK  : Pengelola Kebijakan                          I  : Implementasi 
KP  : Kajian Publik                                   EK : Evaluasi Kinerja 
KS : Kelompok Sasaran 
 

 
Sistem dan proses pengelolaan kebijakan pengelolaan penyusunan 
laporan keuangan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) di lingkungan 
Direktorat Jenderal Cipta Karya berdasarkan lingkungan kebijakan, 
pengelola kebijakan, kebijakan publik dan kelompok sasaran dapat 
diuraikan sebagai berikut : 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

Gambar  5. Saling Hubungan Sistem & Proses Kebijakan Pengelolaan Penyusunan 
Laporan Keuangan SAI pada Ditjen Cipta Karya 

PK 

KS 

LK KP EK F I 

Policy System 
 

Feed Back 

Policy Cycle 
 

PEMBUAT KEBIJAKAN 
1. MENTERI PU 
2. MENKEU 

 
 

KELOMPOK SASARAN 
 

 
APARATUR PENGELOLA 

KEUANGAN SATUAN KERJA  

LINGKUNGAN KEBIJAKAN 
 
1. Koordinasi SATKER kurang 

optimal 
2. SDM SATKER rendah 

3. Sarana dan prasarana 

4. Dana  

KEBIJAKAN PUBLIK 
 

1. Kepmen PU 
2. Kemenkeu 
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2.  Dinamika Proses Kebijakan Publik (Dinamika Sosial Politik) 

Dinamika proses kebijakan publik, tidak akan terlepas dari desain kebijakan 

dan dinamika lingkungan stratejik yang ada informasi mengenai 

permasalahan harus dikumpulkan sehingga dapat mencerminkan 

pertimbangan dan kerangka pemikiran mengenai permasalah itu sendiri 

secara utuh terutama menyangkut apa yang melatar belakangi, apa yang 

merupakan tujuan, apa atau siapa yang menjadi kelompok sasaran, 

instrumen-instrumen apa yang dijadikan pendorong maupun penghambat 

serta kekuatan hukum yang mendasari kebijakan itu sendiri. Disamping itu 

keterlibatan masyarakat luas sebagai stakeholders suatu kebijakan publik, 

perlu mendapat perhatian yang serius, agar didapat dukungan atas kebijakan 

publik yang dikeluarkan pada saat ini. 

a. Pemahaman berdasarkan “Teori Gunung Es” 

Dengan pemahaman berdasarkan Teori Gunung Es, kebijakan 

pengelolaan penyusunan laporan keuangan SAI di lingkungan Direktorat 

Jenderal Cipta Karya dirumuskan sebagai berikut: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar  6. Iceberg Theory 

 

 

Event 

Pattern of 
Behavior 

Sistematic structures 

Mental Models 

Pengelolaan Keuangan 
belum optimal 

Kualitas SDM 
SATKER rendah 

Koordinasi dengan 
SATKER tidak optimal 

REAKTIF 

RESPONSIVE 
Pembinaan SDM aparatur SATKER 

GENERATIF : 
- Peningkatan sarana dan prasarana 
- Alokasi dana 

Hubungan kerja 
dengan BPK 

Meningkatkan pemahaman aparatur pejabat pengelola 
keuangan tentang SAI (Sistem Akuntansi Instansi) 

FUNDAMENTAL : 
- Harmonisasi kerjasama dengan BPK 
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b. Agenda Setting 

Agenda setting, adalah tahapan peninjauan permasalahan sebagai policy 

agenda dari yang semula merupakan private problem, public problem, 

Issue (Isu), systemic agenda sampai institusional agenda. 

Impelementasi agenda setting dalam pengelolaan penyusunan laporan 

keuangan SAI pada Direktorat Jenderal Cipta Karya, yaitu: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar  7.  Agenda Setting 

 
Public 

Problem 

 
 

Issue 

 
Institusi 
Agenda 

 
Private 
Problem 

 
Systemic 
Agenda 

 
 
 
Pengelolaan Keuangan Belum Optimal 
 
 
 
 
 
- Koordinasi internal dan eksternal kurang 

optimal. 
 
 
 
 
- Kualitas SDM aparatur Satker rendah 
- Pemahaman pejabat pengelola keuangan 

ttg SAI rendah. 
- Sarana dan prasarana kurang memadai 
- Dana terbatas 
 
 
 
- Harmonisasi hubungan kerja dengan BPK 
- Meningkatkan koordinasi dengan Satker di 

lingkungan Direktorat Jenderal Cipta 
Karya 

 
 
 
- Meningkatkan kualitas SDM aparatur 

Satker melalui pembinaan. 
- Mengusulkan dana untuk pembinaan 

Aparatur (pejabat) penatausahaan 
pengelolaan keuangan. 
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c. Faktor Sosial, Ekonomi, Politik dan HANKAM yang Mempengaruhi 
Kebijakan 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 8.  Faktor Sosekpokam 
Dalam gambar berikut dapat dijelaskan pengaruh faktor sosial, ekonomi, 

politik, pertahanan dan keamanan dalam kebijakan publik. 

 
Tabel 1. Faktor Sosial Ekonomi Politik Yang Berpengaruh 

No Unsur Analisa Issu dan Rencana Aplikasi 
1 Sosial Budaya  Budaya kerja aparatur rendah 

 Mental blok 
2 Ekonomi  Tingkat kesejahteraan aparatur 

 Insentif 
 System reward & punishment 

3 Politik  Goodwill BPK 
4 Keamanan  Pelayanan prima 

 Komitmen aparatur 
 

3.   Formulasi Kebijakan Publik Untuk Pemecahan Masalah 

Formulasi kebijakan publik yang lazimnya kemudian dituangkan dalam 

format peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan menyentuh 

dinamika interaksi sosial politik dan kelembagaan yang melibatkan berbagai 

unsur stakeholders yang terkait dengan substansi permasalahan yang 

dihadapi dan semua itu tak lepas dari dinamika dan kompleksitas 

perkembangan lingkungan kebijakan yang juga menghadapi berbagai 

SOSBUD 

KEAMANAN FORMULASI 
KEBIJAKAN 

EVALUASI 
KEBIJAKAN 

 

IMPLEMENTASI 

EKONOMI 

POLITIK 
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permasalahan publik yang dinamis dan beragam serta sama-sama 

memerlukan perhatian. 

Pokok bahasan yang dilakukan dalam formulasi kebijakan publik, 

adalah meliputi : 
a. Perumusan Masalah  

Tahapan perumusan masalah ”pengelolaan penyusunan laporan 

keuangan SAI pada Direktorat Jenderal Cipta Karya” sesuai gambar 

skema berikut : 
Gambar  9.  Perumusan Masalah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Identifikasi, Pemilihan dan Penetapan Alternatif Kebijakan  

Dalam meningkatkan efektifitas pengelolaan penyusunan laporan 

keuangan SAI pada Direktorat Jenderal Cipta Karya digunakan langkah-

Meta Masalah 
1.  Komitmen aparatur rendah 
2.  Kualitas SDM masih kurang   
3.  Koordinasi dan kerjasama 

belum optimal 
4. Kurang memadainya sarana 

dan prasarana  

 
Pencarian 
Masalah 

 
Pendefinisian 

Masalah 

SITUASI MASALAH 
 

Sistem Akuntansi Instansi (SAI) 
belum optimal 

 
 

MASALAH SUBSTANTIF 
 
1.  Kualitas SDM masih kurang   
2. Kurang memadainya sarana dan 

prasarana  
 

 
Pengenalan 

Masalah 
 

Spesifikasi 
Masalah 

MASALAH FORMAL 
 
1. Kualitas SDM masih kurang  
2. Sarana dan prasarana 

kurang memadai  
3.  
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langkah yang ditempuh dalam analisa kebijakan (policy analysis) dari 

Mustopadidjaja AR, 1992 dan 1999),  yaitu : 

1) Pengkajian Masalah 

Belum optimalnya pengelolaan penyusunan laporan 

keuangan SAI pada Direktorat Jenderal Cipta Karya, disebabkan 

oleh: 

 Kualitas dan kuantitas SDM aparatur (pejabat) pengelola keuangan 

pada Satker kurang 

 Sarana dan prasarana yang kurang memadai. 

2) Penentuan Tujuan. 

Meningkatkan peran kepemimpinan dalam rangka pengelolaan 

penyusunan laporan keuangan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). 

 

c. Perumusan Alternatif dan Peramalan Masa Depan. 

Perumusan alternatif dan peramalan masa depan dalam 

pengelolaan penyusunan laporan keuangan SAI pada Direktorat Jenderal 

Cipta Karya adalah : 
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Tabel 2. Matriks Perumusan Kebijakan 
 

No Masalah formal Dampak 
Kini 

Tujuan 
Kebijakan 

Instrumen 
yg 

digunakan 

Kriteria 
Berhasil 

Hambatan 
Kebijakan 

Alternatif 
Kebijakan 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. 
 
 
 
2 

Kualitas SDM 
masih kurang   
 
 
Sarana dan 
prasarana kurang 
memadai 

Pengelolaan 
keuangan 

tidak 
optimal 

Meningkatkan 
kualitas 

pengelolaan 
keuangan  

SK Dirjen 
Cipta Karya 

SDM aparatur 
pada Satker 
meningkat 

 
Pemahaman 

pejabat 
penatausahaan 

pengelolaan 
keuangan pada 

Satker 
meningkat 

SDM  
 
 

Sarana dan 
prasarana 

 
 

Dana 

 Meningkatkan 
kualitas SDM 
aparatur. 

 Meningkatkan 
Sarana dan 
prasarana 

 Meningkatkan 
koordinasi 
Satker  

 Alokasi Dana 
 

 
 

Dengan adanya masalah formal kualitas SDM masih kurang serta sarana dan prasarana kurang memadai perlu 

dilakukan perumusan kebijakan dengan menentukan alternatif kebijakan yang tepat dalam memecahkan masalah formal 

yang ada yaitu : meningkatkan kualitas SDM aparatur, meningkatkan sarana dan prasarana, meningkatkan koordinasi 

Satker serta Alokasi dana. 

Diharapkan dengan alternatif kebijakan tersebut akan mampu memecahkan masalah dan mencapai tujuan 

meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan.  
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SISDUR

SDM
APARATUR SATKER

KOORDINASI

SARPRAS

DANA
PEMBINAAN

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+R1

R2

R3

R4

Penyusunan model dilakukan sebagaimana dijelaskan pada 

bagan berikut ini : 

PENYUSUNAN MODEL 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Gambar  10.  Model Kebijakan Dalam Causal Loops Diagram 

 
Sedangkan pemilihan alternatif dan kriteria dapat dijelaskan 

sebagai berikut : 

Tabel 3 Pemilihan Alternatif dan Kriteria 
PENILAIAN ALTERNATIF KEBIJAKAN 

Alternatif 

NO Kriteria 
Meningkatkan 
kualitas SDM 
aparatur pada 

Satker. 

Meningkatkan 
Sarana dan 
prasarana 

Meningkatkan 
koordinasi 

Satker 
Alokasi 

Dana 
Ket 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 

Ekonomi 
Politik 
Budaya/Sosial 
HANKAM 
Administrasi 
Teknologi 

4 
3 
3 
4 
4 
4 

3 
3 
3 
2 
3 
3 

3 
2 
2 
3 
2 
2 

2 
2 
2 
3 
2 
2 

 

Jumlah 22 17 14 13  
Rangking I II III IV  

 
Penilaian alternatif kebijakan yang menggunakan beberapa macam kriteria 

dan digunakan scoring dengan angka-angka :  

1  =  Kurang feasibel, kurang efektif dan kurang mendukung  

2  =  Cukup feasibel, cukup efektif dan cukup mendukung 

3  =  Feasibel, efektif dan mendukung 

4  =  Sangat feasibel, sangat efektif dan sangat mendukung 

 
Berdasarkan pemilihan alternatif dan kriteria tersebut di atas, 

direkomendasikan untuk mengusulkan kepada Dirjen Cipta Karya 
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kebijakan peningkatan kualitas SDM Aparatur Satker tentang 
pemahaman penataausahaan pengelolaan keuangan SAI (Sistem 
Akuntansi Instansi). 

 

D. Analisis Kajian Manajemen Stratejik 
Analisis masalah berdasarkan kajian manajemen stratejik 

mengidentifikasi permasalahan peningkatan kepemimpinan aparatur 
terhadap pengelolaan penyusunan laporan keuangan Sistem 
Akuntansi Instansi (SAI) pada Direktorat Jenderal Cipta Karya melalui 
tahapan-tahapan sebagai berikut :  
1. Visi, Misi dan Nilai-Nilai Organisasi 

Dalam pelaksanaan pengelolaan penyusunan laporan keuangan di 
lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya, mengacu kepada 
Rencana Stratejik (Renstra) yang meliputi visi, misi dan nilai 
organisasi sebagai  berikut ; 
VISI :  ”TERWUJUDNYA PENGELOLAAN  PENYUSUNAN 

LAPORAN KEUANGAN SAI YANG PRIMA, 
AKUNTABEL  DAN PROFESIONAL UNTUK 
MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DIDUKUNG 
OLEH APARATUR YANG HANDAL TAHUN 2010”. 

MISI  
1. Meningkatkan kualitas administrasi pengelolaan keuangan 

secara terpadu, terkendali dan terukur. 
2. Meningkatkan kualitas pelayanan 
3. Meningkatkan kualitas sistem dan prosedur pengelolaan 

keuangan SAI. 
4. Meningkatkan SDM aparatur pengelola keuangan. 
5. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas antar Satuan Kerja 

(Satker). 
 

NILAI – NILAI 

Nilai-nilai yang dianut oleh segenap pegawai adalah : 

1. Organizasional, berperilaku secara organisasional yakni 

berinteraksi satu sama lain  dalam memecahkan masalah 

ataupun krisis. 



 

 
 
 
 

45 

2. Inovatif, menjaga dan melanjutkan tradisi inovasi, mau dan 

dapat mengadakan  pembaharuan sesuai tantangan. 

3. Keunggulan, keyakinan untuk selalu menjadi yang terbaik 

4. Beretika, menyelenggarakan kegiatan dengan jujur dan tulus, 

menjamin perlakuan yang adil dan sama terhadap karyawan, 

dan menyediakan informasi yang lengkap dan tepat. 

 
2.  Identifikasi Pelanggan dan Stakeholders 

Identifikasi pelanggan dan stakeholder dalam meningkatkan 

kepemimpinan aparatur dalam rangka pengelolaan penyusunan 

laporan keuangan Sistem Akuntansi Instansi di lingkungan 

Direktorat Jenderal Cipta Karya dapat dijelaskan pada tabel   

berikut : 
Tabel 4 Identifikasi Pelanggan dan Stakeholder 

 
Pelanggan Internal Ekspektasinya Prioritas 
- Men PU 
- Dirjen CK 
- Direktorat  

Penempatan PNS 
sesuai dengan Diklat 
yang diikuti 

Aparatur yang 
profesional 

Pelanggan 
Eksternal 

Ekspektasinya Prioritas 

- SATKER - Konsolidasi dan 
koordinasi optimal 

Pengelolaan penyusunan 
laporan keuangan SAI  

Stakeholder Ekspektasinya Prioritas 
- BPK-RI 
- DPR (Legislatif) 
- BPKP 

- Pengelolaan 
keuangan negara 
optimal 

Penyusunan Laporan 
Keuangan SAI tepat 
waktu dan akuntabel 

 
3.  Identifikasi Faktor-Faktor Lingkungan Stratejik 

Analisis lingkungan stratejik dilakukan melalui Pencermatan 

Lingkungan Internal (PLI) dan Pencermatan Lingkungan Eksternal 

(PLE). 

a.  Pencermatan Lingkungan Internal (PLI) 

Pencermatan LIngkungan Internal (PLI) dilakukan melalui 

pencermatan (scanning) lingkungan internal organisasi yang   

menghasilkan : 
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1)   Kekuatan (Strengths) 

a) Adanya Kepmen PU No. 02/PRT/2006 tanggal 29 Februari 

2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukuan dan 

Penyusunan  Laporan Keuangan Departemen Pekerjaan 

Umum. 

b) Adanya dukungan pimpinan  

c) Adanya rencana stratejik organisasi. 

d) Tingginya komitmen aparatur untuk mencapai tujuan 

organisasi 

2)   Kelemahan (Weaknesses) 

a)  Kuantitas dan Kualitas SDM aparatur belum memadai 

yakni pegawai belum menguasai aplikasi Sistem 

Akuntansi Instansi (SAI). 

b)  Terbatasnya peluang untuk mengikuti pendidikan 

c)  Belum terbentuk organisasi/TIM SIMAK BMN dan belum 

tersedianya sarana dan prasarana yang optimal. 

d)  Anggaran dana kurang memadai. 

 
b.  Pencermatan Lingkungan Eksternal (PLE) 

Pencermatan LIngkungan Eksternal (PLE) dilakukan 

melalui pencermatan (scanning) lingkungan internal organisasi 

yang   menghasilkan : 

 

1)  Peluang (Opportunities) 

a) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara. 

b) Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 2006 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara 

c) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 

tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 

Pemerintah Pusat. 
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2)  Tantangan (Threaths) 

a) Sistem Akuntansi Instansi (SAI) belum terealisasi dalam 

penyusunan laporan keuangan dan laporan Barang Milik 

Negara dan mengacu pada Sistem Akuntansi Keuangan 

(SAK) dan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi 

Keuangan Barang Milik Negara (SIMAK BMN). 

b) Penyusunan laporan BMN tahun 2008, belum berjenjang; 

c)  Mekanisme penyampaian laporan BMN tidak tepat waktu; 

d)  Mekanisme perolehan dokumen sumber BMN (SPM, 

SP2D, BAS, Faktur, Kwitansi dll) belum optimal. 

e) Jumlah Satuan Kerja (Satker) cukup besar (517 Satker) 

dan belum seluruhnya melakukan proses penghapusan 

BMN, sehingga banyak barang yang tidak diketahui 

keberadaannya; 

 
c. Kesimpulan Analisis Faktor Internal/Eksternal (KAFI/KAFE) 

Dari hasil pencermatan lingkungan internal dan eksternal 

organisasi maka dilakukan pembobotan dan rating terhadap 

masing-masing faktor lingkungan stratejik untuk mendapatkan 

skala prioritas sebagai kesimpulan analisis faktor internal dan 

eksternal sebagaimana dijelaskan pada tabel 5 dan 6 sebagai 

berikut : 
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Tabel 5 Kesimpulan Analisis Faktor Internal (KAFI)  

No. Faktor-faktor  
Internal Stratejik Bobot Rating  Skor Kesimpulan 

(Prioritas) 
1 2 3 4 5 6 

 
1. 
 
 
 
 

2. 
3. 
 

4. 
 

KEKUATAN  
Adanya Kepmen PU No. 
02/PRT/2006 tanggal 29 Februari 
2006 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Pembukuan dan 
Penyusunan  Laporan Keuangan 
Adanya dukungan pimpinan  
Adanya rencana stratejik 
organisasi. 
Tingginya komitmen aparatur untuk 
mencapai tujuan organisasi 

 
15 
 
 
 
 

15 
10 
 

20 

 
2 
 
 
 
 
3 
2 
 
3 

 
30 
 
 
 
 

45 
20 
 

60 

 
 
 
 
 
 

II 
 
 
I 

 
1. 
 
 
 

2. 
 

3. 
 
 

4. 

KELEMAHAN  
Kuantitas dan Kualitas SDM 
aparatur rendah yakni pegawai 
belum menguasai aplikasi Sistem 
Akuntansi Instansi (SAI). 
Terbatasnya peluang untuk 
mengikuti pendidikan 
Belum terbentuk organisasi/TIM 
SIMAK BMN dan belum 
tersedianya sarana dan prasarana 
yang optimal. 
Anggaran dana kurang memadai. 
 

 
15 
 
 
 
8 
 
7 
 
 

10 

 
3 
 
 
 
2 
 
2 
 
 
3 

 
45 
 
 
 

16 
 

14 
 
 

30 

 
I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II 

 Total 100    
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Tabel   6 

Kesimpulan Analisis Faktor Eksternal (KAFE ) 
 

No. 
Faktor-faktor  

Eksternal Stratejik 
Bobot Rating  Skor 

Kesimpulan 

(Prioritas) 

1 2 3 4 5 6 

 

1. 

 

2. 

 

 

3. 

 

4. 

PELUANG   
Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 

2003 tentang Keuangan Negara. 

Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 

Tahun 2006 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Negara/Dareah 

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

171/PMK.05/2007 tentang Sistem 

Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 

Pemerintah Pusat. 

 

10 

 

20 

 

 

15 

 

 

 

2 

 

3 

 

 

3 

 

20 

 

60 

 

 

35 

 

 

 

 

I 

 

 

II 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

3. 

 

4 

 

 

5. 

 

TANTANGAN 
Sistem Akuntansi Instansi (SAI) belum 

terealisasi dalam penyusunan laporan 

keuangan dan laporan Barang Milik 

Negara dan mengacu pada Sistem 

Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem 

Informasi Manajemen Akuntansi 

Keuangan Barang Milik Negara (SIMAK 

BMN). 

Penyusunan laporan BMN tahun 2008, 

belum berjenjang; 

Mekanisme penyampaian laporan BMN 

tidak tepat waktu; 

Mekanisme perolehan dokumen 

sumber BMN (SPM, SP2D, BAST, 

Faktur, dll) belum optimal. 

Jumlah Satuan Kerja (Satker) Ditjen CK 

cukup besar (517 Satker) dan belum 

seluruhnya melakukan proses 

penghapusan BMN, sehingga banyak 

barang yang tidak diketahui 

keberadaannya; 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

10 

 

10 

 

10 

 

 

10 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

1 

 

2 

 

 

3 

 

 

35 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

10 

 

20 

 

 

30 

 

I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II 

 Total 100    
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4. Analisis Stratejik Alternatif dan Pilihan dengan Metode SWOT 

a.    Analisis Strategi Alternatif Pilihan (ASAP) 

Analisis stratejik alternatif pilihan (ASAP) dilakukan 

dengan melakukan analisis SWOT (Strenghts, Weaknesses, 

Opportunities dan Threats) terhadap faktor-faktor prioritas 

kesimpulan analisis faktor internal dan eksternal. 
Tabel 7 

Analisis SWOT 

 
KAFI 

 
 
 
 
 
KAFE  
 

KEKUATAN  (Strengths) : S 
1. Tingginya komitmen aparatur untuk 

mencapai tujuan organisasi 
2. Adanya dukungan pimpinan  
 

KELEMAHAN (Weakneses) : W 
1. Kuantitas dan Kualitas SDM 

aparatur rendah yakni pegawai 
belum menguasai aplikasi 
Sistem Akuntansi Instansi 
(SAI). 

2.  Anggaran dana terbatas 
  

PELUANG (Opportunities) : O 
1. Peraturan   Pemerintah RI Nomor 6 

Tahun 2006 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah 

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 
171/PMK.05/2007 tentang Sistem 
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 
Pemerintah Pusat.  

 
 

STRATEGI SO 
1. Manfaatkan komitmen aparatur untuk 

meningkatkan kualitas Pengelolaan 
BMN sesuai PP No. 6 Tahun 2006. 

2. Dayagunakan dukungan pimpinan 
untuk melaksanakan Sistem 
Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 
Pemerintah Pusat sesuai Permen 
Keu. No. 171/PMK.05/2007 

 

STRATEGI WO 
1. Tingkatkan kualitas dan 

kuantitas SDM aparatur  dalam 
pengelolaan Barang Milik 
Negara / Daerah 

2. Tingkatkan alokasi anggaran 
untuk peningkatan kompetensi 
pengelola keuangan di 
lingkungan Ditjen CK. 

TANTANGAN (Threats) : T  
1.  Sistem Akuntansi Instansi (SAI) belum 

terealisasi dalam penyusunan laporan 
keuangan dan laporan Barang Milik 
Negara dan mengacu pada Sistem 
Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem 
Informasi Manajemen Akuntansi 
Keuangan Barang Milik Negara 
(SIMAK BMN). 

2.  Jumlah Satuan Kerja (Satker) Ditjen CK 
cukup besar (517 Satker) dan belum 
seluruhnya melakukan proses 
penghapusan BMN, sehingga banyak 
barang yang hilang; 

 

STRATEGI ST 

1. Optimalisasikan komitmen aparatur 
dalam mewujudkan SAI. 

2. Tingkatkan monitoring pelaksanaan 
program kebutuhan, pengadaan, 
penyimpangan dan pendistribusian, 
pemanfaatan, perawatan/perbaikan 
serta inventarisasi barang di seluruh 
Satker Ditjen CK. 

 

STRATEGI WT 
1. Tingkatkan kualitas dan 

kuantitas SDM aparatur  dalam 
aplikasi Sistem Akuntansi 
Instansi (SAI) 

2. Tingkatkan dana untuk 
mendorong terwujudnya 
penyusunan laporan keuangan 
SAI lingkungan Sater Ditjen 
CK. 

 

 b.   Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan (FKK) 

Dari hasil analisis strategi alternatif pilihan yang menggunakan 

metode SWOT diperoleh strategi SO, ST, WO dan WT yang 

selanjutnya dilihat keterkaitannya masing-masing dengan visi, 

misi dan nilai organisasi untuk memberikan faktor-faktor kunci 

keberhasilan.  
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Tabel 8.  Penetapan Urutan Asumsi Pilihan Strategi 
 

Keterkaitan Dengan 
Misi Nilai   Asumsi strategi 

Vi
si

 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 SC
O

R
E Urutan 

Pilihan 
Asumsi 
Strategi 

 
STRATEGI SO 
1.  Manfaatkan komitmen aparatur untuk meningkatkan kualitas Pengelolaan BMN sesuai PP No. 6 

Tahun 2006. 
2.  Dayagunakan dukungan pimpinan untuk melaksanakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan 

Keuangan Pemerintah Pusat sesuai Permen Keu. No. 171/PMK.05/2007 
 

 
3 
 

3 

 
3 
 
3 
 

 
2 
 
3 

 
3 
 

4 

 
2 
 
4 

 
3 
 
3 

 
3 
 

4 
 

 
3 
 
3 

 
2 
 
3 

 
3 
 

4 

 
27 

 
34 

 
 
 

V 

STRATEGI ST 
1. Optimalisasikan komitmen aparatur dalam mewujudkan SAI. 
2. Tingkatkan monitoring pelaksanaan program kebutuhan, pengadaan, penyimpangan dan 

pendistribusian, pemanfaatan, perawatan/perbaikan serta inventarisasi barang di seluruh Satker 
Ditjen CK. 

 

 
3 
3 

 
4 
3 

 
4 
3 
 

 
4 
3 
 

 
4 
3 
 

 
4 
3 
 

 
4 
3 
 

 
4 
3 
 

 
4 
3 
 

 
4 
3 
 

 
39 
30 

 

 
II 
 
 

STRATEGI WO 
1.  Tingkatkan kualitas dan kuantitas SDM aparatur  dalam pengelolaan Barang Milik Negara / 

Daerah 
2. Tingkatkan alokasi anggaran untuk peningkatan kompetensi pengelola keuangan di lingkungan 

Ditjen CK. 

 
3 
3 
 

 
3 
4 
 

 
3 
4 
 

 
3 
4 
 

 
4 
4 
 

 
3 
4 
 

 
4 
4 
 

 
3 
4 
 

 
3 
3 
 

 
3 
4 
 

 
33 
38 

 

 
 

III 

STRATEGI WT 
1. Tingkatkan kualitas dan kuantitas SDM aparatur  dalam aplikasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI) 

 
2. Tingkatkan angggaran untuk mendorong terwujudnya penyusunan laporan keuangan SAI 

lingkungan Satker Ditjen CK 
 

 
4 
 

4 
 

 
4 
 
4 
 

 
4 
 
3 
 

 
4 
 

4 
 

 
4 
 
4 
 

 
4 
 
3 
 

 
4 
 

4 
 

 
4 
 
3 
 

 
4 
 
3 
 

 
4 
 

4 
 

 
40 

 
36 

 

 
I 
 

IV 
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Berdasarkan hasil analisis SWOT dan urutan prioritas alternatif 

utama, maka dapat ditentukan 5 (lima) faktor kunci keberhasilan 

(FKK) sebagai berikut : 

1. Tingkatkan kualitas dan kuantitas SDM aparatur  dalam aplikasi 

Sistem Akuntansi Instansi (SAI) 

2. Optimalisasikan komitmen aparatur dalam mewujudkan Sistem 

Akuntansi Instansi (SAI). 

3. Tingkatkan alokasi anggaran untuk peningkatan kompetensi 

pengelola keuangan di lingkungan Ditjen Cipta Karya. 

4. Tingkatkan anggaran untuk mendorong terwujudnya penyusunan 

laporan keuangan SAI lingkungan Satker Ditjen Cipta Karya. 
 

5. Analisis Rencana Stratejik : Tujuan, Sasaran dan Strategi 

Analisis rencana stratejik dilakukan dengan melihat rumusan 

tujuan, sasaran dan strategi pencapaiannya berdasarkan tindak 

lanjut dari faktor-faktor kunci keberhasilan sebagai berikut : 

a.  Tujuan 

Atas dasar faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut dirumuskan 

tujuan sebagai berikut :  
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Tabel 9 
Matriks Perumusan Tujuan 

FKK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MISI 

1. Tingkatkan kualitas dan kuantitas SDM 
aparatur  dalam aplikasi Sistem 
Akuntansi Instansi (SAI) 

2. Optimalisasikan komitmen aparatur 
dalam mewujudkan SAI 

3. Tingkatkan alokasi anggaran untuk 
peningkatan kompetensi pengelola 
keuangan di lingkungan Ditjen Cipta 
Karya. 

4. Tingkatkan anggaran untuk mendorong 
terwujudnya penyusunan laporan 
keuangan SAI lingkungan Satker Ditjen 
Cipta Karya. 

 

1. Meningkatkan kualitas administrasi 
pengelolaan keuangan secara terpadu, 
terkendali dan terukur. 

2. Meningkatkan kualitas pelayanan 
3. Meningkatkan kualitas sistem dan 

prosedur pengelolaan keuangan negara. 
4. Meningkatkan SDM aparatur pengelola 

keuangan. 
5. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas 

antar Satuan Kerja (Satker) 
 

TUJUAN :  
1. Meningkatkan pemahaman pengelolaan 

administrasi keuangan dalam 
melaksanakan penyusunan laporan 
keuangan Sistem Akuntansi Instansi (SAI)  

2. Meningkatkan penanganan system 
akuntansi secara cepat, tepat dan akurat 
dan akuntabel  

3. Meningkatkan pemahaman tentang 
prosedur, metode, teknik pengelolaan 
sistem akuntansi.  

4. Meningkatkan kerjasama dan koordinasi 
dalam pengelolaan administrasi 
keuangan.  

5. Meningkatkan pemahaman tentang 
peraturan keuangan. 

 

Berdasarkan 5 (lima) faktor tujuan di atas, dipilih salah satu 

faktor prioritas untuk segera diwujudkan yakni tujuan 1 (satu) 

sebagai berikut : Meningkatkan pemahaman pengelolaan 

administrasi keuangan dalam melaksanakan penyusunan 

laporan keuangan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) sesuai PMK 

No. 171/PMK.05/2007  tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan 

Keuangan Pemeritahan Pusat.  
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b.   Penetapan Sasaran 

Sasaran adalah sesuatu yang hendak dicapai berdasarkan tujuan 

yang telah ditetapkan sebagai berikut :  

 
Tabel 10. TUJUAN DAN SASARAN 

TUJUAN SASARAN 

Meningkatkan pemahaman 

pengelolaan administrasi keuangan 

dalam melaksanakan penyusunan 

laporan keuangan Sistem Akuntansi 

Instansi (SAI). 

 

1. Meningkatnya kinerja 

pengelolaan penyusunan laporan 

Sistem Akuntansi Instansi (SAI) 

2. Meningkatnya pemahaman 

pejabat penatausahaan 

keuangan terhadap Sistim 

Akuntansi Instansi (SAI) 

 
c.   Strategi Untuk Mencapai Tujuan dan Sasaran 

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran dapat dijelaskan 

sebagaimana tabel 11 Rencana Stratejik berikut ini : 
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Tabel 11 
RENCANA STRATEGI PENGELOLAAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SAI TAHUN 2009 

SASARAN CARA MENCAPAI TUJUAN DAN SASARAN TUJUAN 
Uraian Indikator Kebijakan Program 

KET 

1 2 3 4 5 6 
Meningkatnya 
kinerja 
pengelolaan 
penyusunan 
laporan Sistem 
Akuntansi 
Instansi (SAI) 
 

Penyusunan Laporan 
Keuangan SAI Ditjen 
CK secara benar dan 
tepat waktu 

Penyempurnaan 
Standard kinerja 
kedisiplinan 

 Peningkatan 
kompetensi pengelola 
keuangan 

 Peningkatan disiplin 
tenaga pengelola 
keuangan 

 Meningkatkan 
pemahaman 
pengelolaan 
administrasi 
keuangan dalam 
melaksanakan 
penyusunan 
laporan keuangan 
Sistem Akuntansi 
Instansi (SAI). 

Meningkatnya 
pemahaman 
pejabat 
penatausahaan 
keuangan 
terhadap Sistim 
Akuntansi 
Instansi (SAI) 
 

 

Persentase 
peningkatan 
pemahaman 
pengelolaan 
administrasi 
keuangan khususnya 
S.A.I 

Pembinaan pejabat 
penatausahaan 
keuangan di lingkungan 
Satker 

 Peningkatan 
pemahaman dalam 
penatausahaan 
keuangan  

 Pembinaan secara 
berkala. 
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d.  Rencana Kinerja Tahunan 
Gambaran Draft Rencana Kinerja Tahunan dapat dijelaskan sebagaimana tabel 12 berikut ini. 

 
Tabel 12 

RENCANA KINERJA TAHUNAN 
 

SASARAN KEGIATAN 
URAIAN Indikator 

Kinerja 
Rencana Tingkat 
Capaian (Target) 

 
 

PROGRAM 
 
Uraian 

Indikator Kinerja satuan Rencana 
Tkt 
Capan 
(Target) 

 
 

KET 

Meningkatnya 
kinerja 
pengelolaan 
penyusunan 
laporan Sistem 
Akuntansi 
Instansi (SAI) 
 

Penyusunan 
Laporan 
Keuangan SAI 
Ditjen CK 
secara benar 
dan tepat waktu 

80% Peningkatan 
Kinerja 
pengelolaan 
laporan keuangan 
SAI. 
 
 
 
 

1. Bintek 
pengelola 
keuangan 
 

Masukan 
Dana,  
SDM 
Keluaran 
Jumlah Pengelola 
keuangan yg dikirim 
mengikuti bintek 
Hasil  
Meningkatnya 
Pengetahuan & 
ketrampilan 
Manfaat  
Tersedianya pengelola 
keuangan dgn potensi 
yg memadai  
Dampak 
Meningkatnya kinerja 
pengelola keuangan 
 
 
 
 
 

 
Rp 
org 
 
 org 
 
 
% 
 
 
 
 
Org 
 
 
 
% 
 
 

 
20 jt 
5 
 
5 
 
 
75 
 
 
 
 
15 
 
 
 
50 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Meningkatnya 
pemahaman 
pejabat 
penatausahaan 
keuangan 
terhadap Sistim 
Akuntansi 
Instansi (SAI) 

Persentase 
peningkatan 
pemahaman 
pengelolaan 
administrasi 
keuangan 
khususnya S.A.I 

90% Peningkatan 
pemahaman 
pejabat 
penatausahaan 
keuangan 
terhadap SAI 

1. Bintek SQ 
& EQ 
pejabat 
pengelola 
keuangan 
 

Masukan 
Dana,  
SDM 
Keluaran 
Jumlah pejabat 
pengelola keuangan yg 
tersedia apabila telah 
mengikuti bintek 
Hasil  
Meningktnya 
pemahaman pengelola 
keuangan SAI 
Manfaat  
Terwujudnya 
pengelola penyusunan 
laporan keuangan SAI 
tepat waktu 
Dampak 
Meningkatnya kinerja 
pengelola penyusunan 
laporan keuangan 
 

 
Rp 
org 
 
 org 
 
 
 
% 
 
 
 
Org 
 
 
 
% 
 

 
20 jt 
20 
 
15 
 
 
 
75 
 
 
 
15 
 
 
 
50 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

6. Aplikasi Scenario Planning dalam Manajemen Stratejik 
a. Issu Strategis 

Kepemimpinan Aparatur dalam pengelolaan penyusunan laporan 

keuangan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) di lingkungan Direktorat Cipta 

Karya belum optimal. 

b. Identifikasi Driving Forces (Faktor Pendukung) 

 
Tabel 13 

Driving Forces 

ASPEK NO DRIVING FORCES (DFS) 

POLITIK 

 

EKONOMI 

 

 

 

SOSIAL 

 

 

TEKNOLOGI 

 

 

LINGKUNGAN 

 

 

BUDAYA 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Dukungan BPK 

Dukungan Eksekutif (Pemerintah Pusat) 

Anggaran  

APBN 

Pengelolaan Keuangan Negara 

SAI 

Responsibilitas 

Akuntabilitas 

Transparansi 

Kualitas SDM 

Penggunaan sarana komputerisasi 

Penggunaan informasi dan komunikasi 

Kepemimpinan  

Persepsi masyarakat 

Stabilitas kerja 

Prilaku dan etos kerja 

Pola prilaku peningkatan kinerja 

 
 
 
 

 
 
 



 

 
 
 
 

c. Analisis Hubungan Antar Driving Forces 
Tabel 14 

Analisis Hubungan Antar Driving Forces 

IDENTIFIKASI DFS BOBOT IMPORTANCE UNCERTENTIES SCORE RANKING 
POLITIK 

1. Dukungan BPK 
2. Dukungan 

Eksekutif 
 

EKONOMI 
1. Anggaran 
2. APBN 
3. Pengelolaan 

Keuangan 
Negara 

4. SAI 
 

SOSIAL 
1. Responsibilitas 
2. Akuntabilitas 
3. Transparansi 
 

TEKNOLOGI 
1. Kwalitas SDM 
2. Penggunaan 

sarana 
komputerisasi 

3. Penggunaan 
informasi dan 
komunikasi 

 
LINGKUNGAN 

1. Kepemimpinan 
2. Persepsi 

Masyarakat 
3. Stabilitas kerja 
 

BUDAYA 
1. Prilaku dan etos 

kerja 
2. Pola prilaku 

pening-katan 
kinerja 

 

 
8 
4 
 
 
 
6 
3 
3 
 
 
8 
 
 
6 
5 

12 
 
5 
3 
 
 
2 
 
 
 
8 
5 
 
7 
 
8 
 
7 

 
24 
12 

 
 
 

24 
9 
6 
 
 

36 
 
 

24 
20 
48 

 
20 
12 

 
 
6 
 
 
 

32 
10 

 
21 

 
24 

 
21 

 
16 
16 

 
 
 
6 
9 

12 
 
 

16 
 
 

12 
15 
12 

 
5 
6 
 
 
6 
 
 
 
8 

10 
 
7 
 
8 
 
7 

 
40 
28 
 
 
 

30 
18 
18 
 
 

52 
 
 

36 
35 
60 
 

25 
18 
 
 

12 
 
 
 

40 
20 
 

28 
 

32 
 

28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II 
 
 
 
I 
 

 
d. Driving Force Kunci 

 Transparansi 

 Sistem Akuntansi Instansi (SAI) 

 

 



 

 
 
 
 

e. Skenario dan Metafora 
   

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Gambar 11. Skenario dan Metafora 
 
 

f. Metafora dan Ciri Kunci Scenario 
Tabel 15 

Metafora dan Ciri Kunci Scenario 

Kuadran  METAPORA CIRI-CIRI KUNCI 

I ANJING LAUT  
 Laporan keuangan SAI belum optimal 

 Tidak transparan 

II KUDA  
 Laporan keuangan SAI optimal 

 Tepat waktu 

III KOMODO 
 Mutu SDM rendah 

 Akuntabilitas kurang  

IV  ANGSA 
 Mutu tetap 

 Kualitas SDM meningkat  

 

ANJING LAUT 
 Laporan Keuangan SAI belum 

optimal 
 Tidak transparan  

  

KUDA 
 Laporan keuangan SAI 

optimal 
 Tepat waktu 

KOMODO 
 Mutu SDM rendah 
 Akuntabilitas kurang 

ANGSA 
 Mutu tetap 
 Kualitas SDM meningkat 

Transparansi tinggi 

+ 

+ - 

- 

QI 

QII 

QII
I 
QIV 

S.A.I tinggi 

Transparansi rendah 

S.A.I rendah 



 

 
 
 
 

7. Balanced Score Card 

Implementasi balanced scorecard dapat dilihat dari rumusan 

leverage (pengungkit) dalam causal loops diagram dengan 

mempertimbangkan perspektif finansial, customer perspektif, learning and 

growth perspektif dan internal proses perspektif sebagai berikut : 

 

Tabel 16 
Balanced Score Card 

 
No Perspektif Tujuan Ukuran Sasaran Program 
1 Finansial 

Perspektif 
Meningkatkan 
ketersediaan 
dana 
 
 

Tersedianya dana 
operasional 

Diusulkannya dana 
yang dialokasikan 
untuk kegiatan diklat 
aparatur dan Bintek 

Usulan 
Anggaran 

2 Internal 
Process 
Perspektif 

Meningkatkan 
sarana dan 
prasarana 
penunjang. 
 

Penambahan 
sarana dan 
prasarana 
penunjang  

Tersedinya 
perangkat sistem 
komputerisasi dalam 
menunjang 
pengelolaan 
penyusunan laporan 
keuangan SAI 

Pengadaan 
software 
(sarana dan 
prasarana) 

3 Customer 
Perpsektif 

Meningkatkan 
kualitas 
pengelolaan 
keuangan 
negara 
 
 

Transparansi dan 
akuntabilitas 
 

Terwujudnya 
laporan keuangan 
negara kepada DPR 
(masyarakat) 

Penyusunan 
sistem dan 
mekanisme 
aturan dan 
sanksi terkait 
dengan 
pengelolaan 
keuangan 
negara. 

4 Learning 
and 
Growth 
Perspektif 

Meningkatkan 
kualitas SDM 
aparatur` 
 

Kompetensi Teknis 
dan Manajerial 
melalui Diklat 
Teknis dan 
Struktural. 

Tersedianya 
sumberdaya 
aparatur yang 
berkualitas  

Diklat 
Struktural 
dan Diklat 
Teknis 
Fungsional. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

BAB V 
REKOMENDASI DAN RENCANA AKSI  

 
A. Rekomendasi  

Berdasarkan analisis masalah peningkatan kepemimpinan aparatur 

dalam rangka pengelolaan penyusunan laporan keuangan Sistem 

Akuntansi Instansi (SAI) pada Direktorat Jenderal Cipta Karya, 

dikemukakan rekomendasi untuk menyelenggarakan pembinaan SDM 

aparatur baik lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Cipta Karya maupun 

Satuan Kerja (Satker) secara terus menerus tentang pemahaman 

penatausahaan keuangan dengan mengusulkan kepada Dirjen untuk 

mengalokasikan dana pembinaan aparatur dan pejabat terkait di 

lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya. 
 

B. Rencana Aksi 

Judul Rencana Aksi :  PENINGKATAN KEPEMIMPINAN APARATUR 

DALAM RANGKA PENGELOLAAN 

PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 

SISTEM AKUNTANSI INSTANSI (S.A.I) DI 

LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL 

CIPTA KARYA. 

 

Uraian rencana aksi akan dilakukan dengan menggunakan kriteria 

SMART (Specifik, Measurable, Achievable, Relevant dan Timely), 

sehingga menjadi jelas dalam pelaksanaannya. 

 

 
 



 

 
 
 
 

Tabel 17 
Uraian Rencana Aksi berdasarkan SMART 

 
Specific 

Spesifik 

Optimalisasi pengelolaan penyusunan laporan keuangan 
SAI pada Direktorat Jenderal Cipta Karya 
 

Measurable 

Dapat diukur 
 

Terwujudnya pemahaman aparatur / Pejabat di lingkungan 
Ditjen Cipta Karya dan Satker dalam penatausahaan 
keuangan SAI. 

Achievable 

Dapat Dicapai 

Rencana Aksi ini dapat dicapai karena adanya dukungan  
pimpinan dalam melaksanakan pembinaan SDM aparatur 
secara terus menerus tentang pemahaman pengelolaan 
penyusunan laporan keuangan SAI. 

Relevant 

Relevan 
 

Relevansinya adalah bahwa dengan meningkatnya 
pemahaman aparatur/pejabat pengelola keuangan tentang 
SAI maka pengelolaan penyusunan laporan keuangan 
akan tepat waktu dan akuntabel 
  

Timely 

Rentang/ketepatan 

Rencana AKSI akan dilaksanakan mulai awal Tahun 2009 
dan akan dilakukan penyesuaian  
 

  
1. Situasi Masalah 

Rendahnya pemahaman aparatur / pejabat di lingkungan Direktorat 

Jenderal Cipta Karya tentang Sistem Akuntansi Instansi (SAI) 

 

2. Manfaat / Hasil Yang Diharapkan 

Dengan rencana aksi ini diharapkan  unsur Pimpinan segera 

dapat menindaklanjutinya dengan memberikan dukungan  maksimal, 

perhatian dan komitmen untuk meningkatkan kualitas SDM aparatur 

dan pemahaman pejabat pengelola keuangan tentang Sistem 

Akuntansi Instansi (SAI). 

 

3. Aktivitas dan Indikator Kinerja 
Aktivitas 
1. Pembinaan aparatur / pejabat di lingkungan Ditjen Cipta Karya 
2. Usulan dana pembinaan. 
 



 

 
 
 
 

Indikator Kinerja 
1. Meningkatnya pemahaman aparatur / pejabat pengelola keuangan 

tentang Sistem Akuntansi Instansi (SAI). 
2. Tersedianya dana pembinaan. 

 

4. Jadwal Pelaksanaan 

Dari uraian rencana aksi tersebut diatas, selanjutnya disusun 

Tabel Pelaksanaan Rencana Aksi sebagai berikut :  

 
Tabel 18 

Pelaksanaan Rencana Aksi Tahun 2009 
 

BULAN KE 
NAMA KEGIATAN 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

1

2 
1. USULAN DANA PEMBINAAN 

 

2. PEMBINAAN APARATUR / PEJABAT 
PENGELOLA KEUANGAN TENTANG 
PEMAHAMAN SAI 
 

3. Persiapan 
      3.1.  Penyiapan anggaran 
      3.2.  Pembuatan Surat keputusan/Surat Tugas 

3.3. Penyusunan Konsep : 
3.4. Koordinasi dengan Unit Kerja Terkait 

 
4. Persetujuan Atasan 

2.1. Komentar Atasan dan Perbaikan 
2.2. Persetujuan Akhir. 

5. Implementasi 
5.1. Kerjasama dengan unit kerja terkait dan 

SATKER 
6.1     Koordinasi 

5. Selesai&Melaksanakan Rencana Aksi yang 
lain 
5.1. Memonitor pelaksanaan 
5.2. Melakukan Revisi dalam pelaksanaan 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

5.  Sumber Daya 

Sumber daya yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana 

aksi ini adalah Sumber Daya Aparatur Bagian Keuangan dan pejabat 

pengelola keuangan di lingkungan Satker Ditjen Cipta Karya serta 

Dana pembinaan. 

 
6.  Identifikasi Kemungkinan Hambatan dan  Upaya  

Penanggulangannya 

Kemungkinan hambatan yang menyebabkan  tertundanya 

rencana aksi ini adalah terbatasnya dana pembinaan aparatur. Untuk 

menanggulanginya diupayakan melalui pelaksanaan pelatihan dalam 

kantor sendiri (in house training). 

 
7. Kontribusi Rencana Aksi Terhadap Pengembangan Kompetensi 

Kepemimpinan 
 

          Diharapkan dari kegiatan ini dapat memberikan sumbangan 

konsepsi pemikiran dalam mengoptimalkan pengelolaan penyusunan 

laporan keuangan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) di lingkungan 

Direktorat Jenderal Cipta Karya. 

 



 

 
 
 
 

BAB VI 
P E N U T U P 

 
 

Sebagai penutup dalam penulisan Karya Tulis Prestasi Perseorangan 

ini disimpulkan bahwa pengelolaan penyusunan laporan keuangan Sistem 

Akuntansi Instansi (SAI) di lingkungan Direktorat Jenderal Cipta Karya belum 

optimal disebabkan oleh lemahnya daya dukung SDM aparatur di lingkungan 

Direktorat Jenderal Cipta Karya dalam memahami Sistem Akuntansi Instansi 

(SAI). 

Untuk memberikan rekomendasi pemecahan masalah pada Direktorat 

Jenderal Cipta Karya, maka hasil analisis dan pemecahan masalah dapat 

digunakan menjadi acuan dalam pemecahannya. 
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